บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำ�กัด (มหาชน)
การปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำ�กัด (มหาชน)
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หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และหมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น
1. คณะกรรมการได้กำ�หนดนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการในส่วนที่เกี่ยวกับ สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้
- บริษัทจะเคารพสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาค และเที่ยงธรรม
- บริษัทจะดำ�เนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างครบถ้วนเพียงพอ
		 ตรงต่อความเป็นจริง และไม่ทำ�ให้สำ�คัญผิดในสาระสำ�คัญ ไม่ปกปิดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำ�คัญ รวมทั้งข้อมูลต้องเป็น
		 ปัจจุบัน และส่งให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องตามกำ�หนดเวลา อย่างทั่วถึง
		 ในทางปฏิบัติ คณะกรรมการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตน โดยการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการ
แต่งตั้งถอดถอนกรรมการ สิทธิในการพิจารณากำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งและกำ�หนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพิจารณาจัดสรรเงินปันผล รวมถึง ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำ�เนินงานได้ รวมถึง
สามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทได้ ที่ผ่านมา มีผู้ถือหุ้นสถาบัน และผู้ถือหุ้นต่างด้าว
ให้ความสนใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมากขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสถาบันทั้งที่เป็นสถาบันไทย และ
นักลงทุนต่างชาติ ขอเข้าพบผู้บริหาร (company visit) เพื่อสอบถามข้อมูลนโยบายการลงทุน และพัฒนาการของบริษัทเป็นประจำ�
สม่ำ�เสมอ นอกจากนี้ บริษัทยังจัดประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) เพื่อชี้แจงให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่เปิดเผย
ในงบการเงิน รวมถึงให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มของธุรกิจ เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน อย่างสม่ำ�เสมอ
ทุกไตรมาส โดยการประชุมจะจัดในวันรุ่งขึ้น ภายหลังการยื่นงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แล้ว
2. หน่วยงานภายในที่ทำ�หน้าที่ดูแลอำ�นวยความสะดวกกับผู้ถือหุ้น: คณะกรรมการได้มอบให้ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบใน
การอำ�นวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ดูแลการเปิดเผยข้อมูลและการส่งข่าวสารให้กับผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถ
ติดตามข่าวสารผ่านช่องทาง เว็บไซต์ของบริษัท www.becworld.com หรือหากต้องการติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ สามารถติดต่อ
ได้ที่ E-mail address: panugorn_p@becworld.com ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอาจติดต่อบริษัทฯ ด้วยการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ หรือจะ
มาติดต่อทีส่ ำ�นักงานด้วยตนเอง ทีส่ �ำ นักงานของบริษทั ฯ เลขที่ 3199 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ชัน้ 8 ถนนพระรามสี่ แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02 022 7427 โทรสาร 02 262 3264
3. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท และการติดต่อกับบริษัท: ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท บริษัทจะคำ�นึงถึงความ
ทั่วถึง เท่าเทียม และทันต่อเวลา ข้อมูลที่เปิดเผยมีเนื้อหาสาระสำ�คัญถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ ไม่ทำ�ให้สำ�คัญผิด
เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุน โดยภายหลังจากการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของตลาด
หลักทรัพย์ฯแล้ว ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย การจัดทำ�ข้อมูลข่าวสาร ให้จัดทำ�
เป็นสองภาษาคือภาษาไทย และภาษาอังกฤษสำ�หรับผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของบริษัท: นอกจาก
การเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ www.set.or.th แล้ว ยังมีเว็บไซต์ของบริษัท www.becworld.com
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4. คณะกรรมการได้ให้ความสำ�คัญต่อการปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกันทุกราย ทัง้ ทีเ่ ป็นผูถ้ อื หุน้ สถาบัน และรายย่อย ทัง้ สัญชาติ
ไทยและต่างชาติ โดยไม่เลือกปฏิบัติ คณะกรรมการมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลง
คะแนน รวมถึงการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้จัดทำ�และนำ�ส่งหนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการ
ประชุม และคำ�ชี้แจงเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม โดยจัดทำ�เอกสารเป็นสองภาษา
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุม
5. บริษทั อำ�นวยความสะดวกให้ผถู้ อื หุน้ ไปใช้สทิ ธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงได้อย่างเต็มที่ และไม่กระทำ�การทีเ่ ป็นการจำ�กัด
โอกาสการเข้าประชุมและออกเสียงลงมติ โดย (1) บริษัทเลือกสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นย่านใจกลางเมืองที่มีระบบคมนาคมที่
สะดวก เพือ่ อำ�นวยความสะดวกแก่ผถู้ อื หุน้ /ผูร้ บั มอบฉันทะ ให้สามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมได้อย่างสะดวก (2) บริษทั ได้สง่ หนังสือ
มอบฉันทะ แบบ ข และแบบ ค -ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนแยกรายวาระได้ โดยเฉพาะวาระการ
เลือกตั้งกรรมการ สามารถออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการได้แบบรายบุคคล ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
เพื่ออำ�นวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ได้มีโอกาสออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ
ให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน หรืออาจมอบอำ�นาจให้กรรมการอิสระที่บริษัทระบุชื่อไว้ ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะและให้ออกเสียงลง
คะแนนแทนตนได้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุการคะแนนเสียงแล้ว กลับมายังบริษัทโดยการส่งทางไปรษณีย์
ก่อนถึงวันประชุม ซึ่งไม่เป็นการสร้างภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นมากจนเกินไป (3) บริษัทนำ�ระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการลง
ทะเบียนเข้าร่วมประชุม รวมถึงประมวลผลนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยบริษัทมีการจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้ถือหุ้น
ณ จุดลงทะเบียน จึงทำ�ให้การรวมคะแนนเสียงไม่ยุ่งยาก
6. การเสนอวาระการประชุม/ชือ่ บุคคลเพือ่ พิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการของบริษทั : ผูถ้ อื หุน้ รายใดประสงค์จะเสนอเรือ่ งเพือ่ บรรจุเป็น
วาระการประชุม รวมถึง ข้อเสนอแนะ และการเสนอชือ่ และข้อมูลของบุคคลทีเ่ ห็นว่ามีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเพือ่ เสนอชือ่ เลือกตัง้ เป็น
กรรมการบริษัท รวมถึงในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำ�ถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุม ก็อาจส่งคำ�ถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมถึง
คณะกรรมการล่วงหน้า ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยนำ�เสนอเรื่อง/คำ�ถาม พร้อมด้วยข้อมูลประกอบการพิจารณาเข้ามา
ทางเว็บไซต์ www.becworld.com หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ถึงเลขานุการบริษัท ที่สำ�นักงานของบริษัทฯ เลขที่ 3199 อาคาร
มาลีนนท์ ทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระรามสี่ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02 262 3635 โทรสาร 02 262 3170,
จากนั้นเลขานุการบริษัทจะรวบรวมนำ�เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาตามลำ�ดับขั้นตอน ก่อนที่ประชุม
คณะกรรมการมีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น, โดยเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเข้ามานั้น คณะกรรมการจะพิจารณาบรรจุเป็นวาระการ
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ก็ตอ่ เมือ่ พิจารณาแล้วเห็นว่าเรือ่ งดังกล่าวมีประโยชน์ตอ่ ผูถ้ อื หุน้ โดยรวม และเป็นประเด็นทีอ่ ยูใ่ นวิสยั ทีค่ ณะกรรมการ
สามารถดำ�เนินการได้ ไม่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย รวมถึงสรุปความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับวาระนั้นๆ
เสนอต่อผูถ้ อื หุน้ ด้วย ในกรณีทคี่ ณะกรรมการพิจารณาเรือ่ งทีผ่ ถู้ อื หุน้ เสนอเข้ามาแล้ว เห็นว่าสิง่ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ เสนอไม่เกีย่ วกับการดำ�เนิน
กิจการ หรือไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม หรืออาจเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเข้ามาในช่วงเวลาที่กระชั้นชิดเกินไป ทำ�ให้ไม่
สามารถพิจารณาตามขั้นตอนได้ คณะกรรมการมอบหมายให้เลขานุการบริษัทในการติดต่อ และชี้แจงเหตุผลที่ไม่บรรจุเรื่องที่
ผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น หรือไม่เสนอชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นได้รับทราบ
ต่อไป, อย่างไรก็ตาม จากการเปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เพื่อพิจารณาเป็นวาระเพิ่มเติม รวมถึงการส่งคำ�ถามล่วงหน้า
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำ�หรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2560 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอ
วาระการประชุม, เสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมถึงไม่มีการส่งคำ�ถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมล่วงหน้าแต่อย่างใด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2560
7. สำ�หรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2560 คณะกรรมการได้พิจารณาบรรจุวาระการประชุมเฉพาะวาระบังคับตามกฎหมาย โดยที่
ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร มิได้มกี ารเสนอขอเพิม่ วาระอืน่ ใดต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั , วาระการประชุมปกติในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี ได้แก่
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บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำ�กัด (มหาชน)
(1)
(2)
(3)
(4)

รับทราบรายงานประจำ�ปีของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำ�เนินกิจการในรอบปีที่ผ่านมา
พิจารณาอนุมัติงบการเงิน
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
กำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการ [บริษทั จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นตัวเงินเท่านัน้ โดยบริษทั ได้รวบรวมค่าตอบแทนในทุกรูปแบบ
เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ]
(5) พิจารณาแต่งตั้งและกำ�หนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และ (6) พิจารณาจ่ายหรืองดจ่ายเงินปันผล โดยข้อบังคับของบริษัท
ได้ก�ำ หนดการคุม้ ครองสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ในการได้รบั เงินปันผลไว้ ให้บริษทั ฯดำ�เนินการจ่ายปันผลตามจำ�นวนหุน้ หุน้ ละเท่าๆ กัน

8. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2560 ภายในระบุข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม โดยคณะกรรมการ
บริษัทได้ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลประกอบการประชุม ทั้งเรื่องเพื่อทราบและเพื่อพิจารณา ในแต่ละวาระอย่างเพียงพอเหมาะสม
ต่อการพิจารณาตัดสินใจ มีการระบุวัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระที่เสนอ รวมถึง ความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละ
วาระที่เสนอ บริษัทมีการส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเป็นภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติด้วย ดังนี้
- วาระการเลือกตั้งกรรมการ: ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอแต่งตั้ง (เช่น คำ�นำ�หน้าชื่อ ชื่อ อายุ ประเภทกรรมการที่เสนอตั้ง
ระยะเวลาการดำ�รงตำ�แหน่ง การศึกษา/การอบรม ประสบการณ์การทำ�งาน รวมถึงข้อมูลความสัมพันธ์ที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่น โดยแยกบริษัทจดทะเบียนและบริษัททั่วไป, สัดส่วนการถือ
หลักทรัพย์ของบริษัท, แสดงข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมา ฯลฯ) โดยในปี 2560 มีกรรมการที่ครบกำ�หนดออกตามวาระ
ทั้งสิ้น 5 คน คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2560 เลือกตั้งกรรมการรายเดิมทั้ง 5 คนกลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งอีก
วาระ โดยกรรมการทีถ่ กู เสนอชือ่ ในปีนไี้ ด้ผา่ นการพิจารณาทบทวนคุณสมบัตจิ ากคณะอนุกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
โดยคณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการเดิมทั้ง 5 คน เป็นบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม และไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำ�กัด และไม่มีประวัติการกระทำ�ความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ฯ มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี อันจะยังประโยชน์แก่บริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง ที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซือ่ สัตย์สจุ ริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั ฯ และมติทปี่ ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ สามารถกำ�กับดูแลกิจการได้เป็นอย่างดีจงึ เห็นสมควรตัง้ เป็นกรรมการ ของบริษทั ต่อไป เนือ่ งจาก กรรมการทีค่ รบกำ�หนด
ออกตามวาระปี 2560 ไม่มีกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ บริษัทจึงไม่ได้แสดงนิยามกรรมการอิสระเพื่อประกอบการพิจารณาให้
กับผู้ถือหุ้น,
- วาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้ตั้ง “คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน” เพื่อช่วย
คณะกรรมการบริษทั ในการพิจารณากำ�หนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อืน่ ของกรรมการบริษทั กรรมการในคณะกรรมการชุด
ย่อยต่างๆ ให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ, พิจารณารวมถึงการทบทวนนโยบาย รูปแบบ และ
หลักเกณฑ์การสรรหาและการกำ�หนดค่าตอบแทนเฉพาะทีเ่ ป็นตัวเงินของกรรมการบริษทั กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ให้ความเห็นชอบ ในการเสนออัตราค่าตอบแทนกรรมการต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณา
โดยหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการนั้น นอกจากจะพิจารณารูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนแล้ว คณะกรรมการยัง
ได้พิจารณาจำ�นวนเงินค่าตอบแทนด้วย โดยคณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการเทียบเคียงกับอัตราการจ่ายของ
บริษทั อืน่ ในอุตสาหกรรมบริการ รวมถึงอัตราการจ่ายของบริษทั อืน่ ทีม่ ขี นาดรายได้ และขนาดของกำ�ไรในระดับเดียวกันนอกจาก
นี้ ยังคำ�นึงถือแนวโน้มของผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ และทิศทางของอุตสาหกรรมและปัจจัยแวดล้อมอื่นๆประกอบด้วย,
การนำ�เสนอวาระค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการได้แสดงความเห็นอย่างเพียงพอเหมาะสม
เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น, สำ�หรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2560 คณะกรรมการพิจารณาเห็นควรเสนอ
อัตราค่าตอบแทนกรรมการ คงเดิมเท่ากับปี 2559 โดยค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมฯ มีเพียงค่าตอบแทนที่เป็นตัว
เงินเท่านั้น ได้แก่ เบี้ยประชุม และเงินบำ�เหน็จกรรมการ โดยไม่ได้เสนอขออนุมัติสิทธิประโยชน์อื่นใดเพิ่มเติม
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รายงานประจำ�ปี 2560
- วาระการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกำ�หนดจำ�นวนเงินค่าสอบบัญชี: คณะกรรมการบริษทั ฯได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งหรือเลิกจ้างผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัท สำ�หรับ
ปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นร่วมกันที่จะเสนอผู้สอบบัญชีรายเดิมให้เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทอีกปีหนึ่ง
โดยเอกสารประกอบการประชุม บริษัทฯได้แสดงชื่อ และสังกัดของผู้สอบบัญชี ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่เสนอ
ให้ตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม เนื่องจาก ผู้สอบบัญชีเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ มีความชำ�นาญในวิชาชีพ
มีผลการปฏิบตั งิ านทีผ่ า่ นมาเป็นทีย่ อมรับและน่าพอใจ ผูส้ อบบัญชีมคี วามเป็นอิสระและไม่มคี วามสัมพันธ์หรือมีสว่ นได้สว่ นเสีย
กับบริษัทฯและบริษัทย่อย นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชีสำ�หรับปี 2560 โดยคำ�นึงถึงความ
สมเหตุสมผล และความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชีที่เสนอ โดยเทียบเคียงกับปริมาณงานที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระหว่างปี
โดยเทียบเคียงอัตราค่าสอบบัญชีของบริษทั จดทะเบียนอืน่ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และเทียบเคียงกับค่าสอบบัญชีของบริษทั อืน่
ที่มีผลการดำ�เนินงานที่ใกล้เคียงกัน โดยคณะกรรมการได้แสดงความเห็นอย่างเพียงพอเหมาะสม เพื่อประกอบการตัดสินใจของ
ผู้ถือหุ้น
- วาระการจ่ายเงินปันผล: บริษัทได้แสดงนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้ในข้อมูลประกอบการพิจารณาในวาระการจ่ายเงินปันผล
นอกจากนี้ยังได้แสดงไว้ในหนังสือรายงานประจำ�ปี หัวข้อข้อมูลสำ�คัญทางการเงิน คณะกรรมการได้ดูแลให้มีการแสดง
รายละเอียดของเรื่องที่เสนออย่างเพียงพอ ได้แก่ อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย ข้อมูลอัตราเงินปันผลระหว่างกาล และยอดรวม
เงินปันผลทัง้ ปี เปรียบเทียบข้อมูลกำ�ไรสุทธิ และกำ�ไรสะสมในงบการเงินเฉพาะของบริษทั และงบการเงินรวมของบริษทั และบริษทั
ย่อย รวมถึงได้แสดงตัวเลขอัตราเงินปันผลต่อกำ�ไรสุทธิไว้เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย, ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอ
และชัดเจนที่จะให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจ
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2560 บริษัทมีวาระเพื่อพิจารณาเรื่องสำ�คัญของบริษัท ได้แก่ การออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ของบริษัท และเพื่อการให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่ได้มีการพิจารณากำ�หนดให้มี “วาระอื่นๆ” เนื่องจาก จะเป็นไม่เป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วม
ประชุม ที่จะไม่ได้ร่วมพิจารณาวาระดังกล่าว
9. คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตนเอง ในการเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมจะดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการ โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อ และข้อมูลสำ�คัญเพื่อพิจารณาคุณสมบัติกรรมการ ซึ่งได้แก่ ประวัติการกระทำ�ความ
ผิด ประวัติการศึกษา ประวัติการทำ�งาน ฯลฯ) โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อต้องมีหนังสือให้ความยินยอมให้บริษัทสืบค้นประวัติแนบ
มาด้วย โดยผูถ้ อื หุน้ สามารถเสนอชือ่ และข้อมูลบุคคลทีต่ นเห็นสมควรเสนอเพือ่ เลือกตัง้ เป็นกรรมการ เข้ามาทีบ่ ริษทั ก่อนการประชุม
คณะกรรมการบริษัท เพื่อเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยเสนอชื่อเข้ามาที่เลขานุการบริษัท โดยใช้ช่องทางเว็ปไซต์ของบริษัทที่
www.becworld.com หรือที่ E-mail address: ir@becworld.com ในการพิจารณาเสนอชือ่ ต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ คณะกรรมการสรรหา
จะพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ตามหลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหาที่บริษัทกำ�หนดไว้ ก่อนเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป อย่างไรก็ตาม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2560
ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด
10. บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงเอกสารที่ต้องใช้แสดงในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยได้แสดงไว้ในเอกสารหลักฐานที่ผู้เข้า
ร่วมประชุมต้องแสดง ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยเอกสารดังกล่าว แสดงเวลารับลงทะเบียนผู้เข้า
ประชุม อธิบายการมอบฉันทะ รวมถึงสิทธิและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
11. บริษัทได้ส่งเสริมการใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน สำ�หรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
สามารถมอบฉันทะให้บคุ คลอืน่ เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยบริษทั ได้จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข และแบบ ค ไปพร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุม โดยได้แสดงคำ�อธิบายเอกสาร/หลักฐานที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องแสดง และ/หรือประกอบการมอบฉันทะ
ซึ่งได้จัดทำ�เอกสารภาษาอังกฤษ สำ�หรับผู้ถือหุ้นต่างชาติด้วย โดยบริษัทไม่ได้กำ�หนดเงื่อนไขที่ยากหรือเป็นอุปสรรคต่อการมอบ
ฉันทะของผูถ้ อื หุน้ ในกรณีทผี่ ถู้ อื หุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั ใช้สทิ ธิออก
เสียงลงคะแนนแทน บริษัทได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้ นายมานิต บุญประกอบ - กรรมการอิสระ (มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในวาระค่าตอบแทนกรรมการ) เป็นผู้ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนแทน บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบ
ที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำ�หนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้
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บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำ�กัด (มหาชน)
12. การเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2560 บริษัทได้แจ้งสารสนเทศมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรียกประชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2560 ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ตลาดหลักทรัพย์ฯ เมือ่ วันที่ 10 มีนาคม 2560 โดยได้แนบร่างหนังสือนัดประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ไทย-อังกฤษ ที่คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบแล้ว ภายในระบุข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม
วัตถุประสงค์และเหตุผล ข้อมูลประกอบการพิจารณา หรือข้อมูลเพื่อทราบ รวมถึง ความเห็นกรรมการ โดยสารสนเทศนี้ แจ้งล่วง
หน้าประมาณ 47 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัททันทีหลังจากแจ้งสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์
แล้ว โดยในตอนท้ายของสารสนเทศดังกล่าว บริษัทได้แจ้งว่าจะนำ�หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นปี 2560 พร้อมด้วยเอกสารประกอบ
การประชุม งบการเงิน หนังสือมอบฉันทะฯลฯ โดยข้อมูลทัง้ หมดจะเหมือนกับข้อมูลทีบ่ ริษทั จะส่งให้ผถู้ อื หุน้ ทางไปรษณียใ์ นรูปแบบ
เอกสาร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขึ้นแสดงบนเว็บไซต์ www.becworld.com โดย บริษัทฯได้นำ�เอกสารขึ้นแสดงบนเว็บไซต์
ล่วงหน้า 33 วัน ก่อนวันประชุม ซึง่ สามารถช่วยให้ผถู้ อื หุน้ ได้ศกึ ษาข้อมูลประกอบการประชุมเป็นการล่วงหน้า ก่อนได้รบั หนังสือเชิญฯ
ทางไปรษณีย์
13. การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทมอบให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของ
บริษัท เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมฯให้แก่ผู้ถือหุ้น สำ�หรับปี 2560 บริษัทส่งหนังสือเชิญประชุมฯล่วงหน้าประมาณ 16 วัน
ก่อนถึงวันประชุมฯ
14. การลงโฆษณาหนังสือเชิญประชุมเพือ่ บอกกล่าวเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯได้มกี ารลงโฆษณาประกาศหนังสือเชิญประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2560 ในหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น 3 วันติดต่อกัน ล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุมประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนถึงวันประชุม
การดำ�เนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2560
15. เพื่ออำ�นวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทได้นำ�ระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการลงทะเบียนผู้เข้าประชุมผู้ถือหุ้น, การพิมพ์บัตรลง
คะแนน ในรูปแบบบาร์โค้ต ซึง่ ระบุรายละเอียดผูเ้ ข้าร่วมประชุมและจำ�นวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนแยกรายวาระ รวมถึงการ
ประมวลผลในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยผูถ้ อื หุน้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลาการประชุม ระบบ
คอมพิวเตอร์จะประมวลผลปรับฐานคะแนนเสียงเพิม่ ขึน้ ตามลำ�ดับการลงทะเบียนของผูเ้ ข้าร่วมประชุม โดยบริษทั จะปิดรับลงทะเบียน
ก่อนลงมติในวาระสุดท้าย
16. กรรมการเข้าร่วมประชุมรวม 12 คนจาก 14 คน โดยประธานกรรมการ ทำ�หน้าที่เป็นประธานที่ประชุม, ประธานคณะอนุกรรมการ
สรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุม, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท - CEO ซึ่งดำ�รงตำ�แหน่งรองประธานกรรมการ,
หัวหน้าคณะผู้บริหารสายงานการเงิน - CFO, หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ COO และผู้อำ�นวยการฝ่ายเข้าร่วมประชุม
ครบทุกคน พร้อมกันนี้ บริษัทได้เชิญตัวแทนผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมชี้แจงและตอบคำ�ถามของ
ผู้ถือหุ้นด้วย
17. ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2560 เลขานุการบริษทั ได้เชิญให้ทมี งานผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ซึง่ ไม่มภี าระหน้าทีใ่ นการตอบ
คำ�ถามในที่ประชุมฯ ให้ช่วยดูแลการตรวจนับคะแนนเสียงในที่ประชุมด้วย และในการประชุมครั้งนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นรายย่อย 1 ราย
ได้อาสาเป็นสักขีพยานการนับคะแนนด้วย
18. ก่อนเริ่มการประชุม ประธานที่ประชุมได้แจ้งองค์ประชุม ซึ่งประกอบด้วยจำ�นวนรายของผู้เข้าร่วมประชุม และจำ�นวนคะแนนเสียง
นอกจากนี้ ได้ชี้แจงกฎเกณฑ์ ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน ให้ที่ประชุมได้รับทราบ จากนั้นจึงได้เริ่ม
การประชุม
19. การดำ�เนินการประชุม ประธานที่ประชุมดำ�เนินการประชุมทีละวาระ ตามลำ�ดับที่กำ�หนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่
ผู้ถือหุ้น โดยไม่มีการสลับวาระหรือเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้า รวมถึงไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลประกอบการประชุม
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รายงานประจำ�ปี 2560
20. การออกเสียงลงคะแนน ประธานทีป่ ระชุมได้ก�ำ หนดให้ใช้บตั รลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม เพือ่ ให้เกิดความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ในกรณีมขี อ้ โต้แย้งในภายหลัง โดยบริษทั ได้จดั ทำ�บัตรลงคะแนนเสียงสำ�หรับวาระเพือ่ พิจารณาทุกวาระ โดยวาระเลือก
ตั้งกรรมการ ได้แยกบัตรลงคะแนนให้ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแบบแยกรายบุคคลด้วย;
โดยที่หุ้นของบริษัท มีเพียงประเภทเดียว คือ หุ้นสามัญ และข้อบังคับของบริษัทได้กำ�หนดเกี่ยวกับหุ้นและสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไว้ในการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เท่าเทียมกัน โดยกำ�หนดคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง; ส่วนงานเลขาฯ ได้แสดง
ผลการออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระ
21. วาระเลือกตั้งกรรมการ ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยจะเสนอ
รายชื่อบุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาเป็นรายคน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการเป็น
รายคน โดยบริษัทได้ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นให้ส่งใบลงคะแนนวาระเลือกตั้งกรรมการเพื่อการจัดเก็บเป็นหลักฐานด้วย
22. ประธานที่ประชุมฯ เป็นผู้ควบคุมการประชุมให้อยู่ในความสงบเรียบร้อย โดยได้จัดสรรเวลาในการประชุมแต่ละวาระอย่างเหมาะสม
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมถึงสอบถามประเด็นข้อสงสัยในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระ
การประชุมได้อย่างเต็มที่ โดยประธานฯได้พิจารณาจัดสรรเวลาพอสมควรให้กรรมการบริหาร หรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาส
ชี้แจง/ตอบข้อซักถามแก่ผู้เข้าร่วมประชุม และเพื่อเป็นการเคารพสิทธิของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ประธานฯจึงต้องพิจารณาควบคุม
การประชุมไม่ให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมต้องเสียเวลามาก ดังนัน้ หากประเด็นข้อซักถามใดไม่เกีย่ วข้องกับวาระการประชุม ก็จะขออนุญาต
ตอบผู้เข้าร่วมประชุมหลังจากปิดการประชุมแล้ว สำ�หรับปี 2560 ประธานฯได้จัดสรรเวลาตอบทุกคำ�ถามในระหว่างดำ�เนินการ
ประชุม รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมฯ ซึ่งแสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
การจัดทำ�รายงานการประชุมและการเปิดเผยมติการประชุม
23. สำ�หรับการประชุมปี 2560 เลขานุการบริษัทรับผิดชอบจัดทำ�รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยในรายงานการประชุม ได้ระบุ
รายละเอียด วันเวลาและสถานทีป่ ระชุม, องค์ประชุม ซึง่ แยกเป็นจำ�นวนหุน้ และจำ�นวนผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ, รายชือ่ กรรมการ
และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม โดยแสดงตำ�แหน่งอย่างชัดเจน, ระบุถึงการแจ้งระเบียบวิธีการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนและ
นับคะแนนก่อนเริ่มการประชุม, แสดงรายละเอียดวาระการประชุม วัตถุประสงค์และเหตุผลในแต่ละวาระ ความเห็นคณะกรรมการ
และมติทปี่ ระชุมในแต่ละวาระ โดยเฉพาะวาระทีต่ อ้ งออกเสียงลงคะแนน จะมีการแสดงคะแนนเสียงไว้อย่างชัดเจน แยกเป็นคะแนน
เสียงเห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง รวมถึงจำ�นวนบัตรเสียด้วย; โดยประเด็นข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น ที่ผู้ถือหุ้น/
ผู้รับมอบฉันทะที่เช้าร่วมประชุมได้สอบถาม/เสนอแนะ รวมถึงคำ�ตอบจากกรรมการบริษัท รวมถึงคำ�ชี้แจงที่เป็นสาระสำ�คัญ จะถูก
บันทึกไว้ในรายงานการประชุมฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบคำ�ถาม คำ�ตอบ รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ จาก
ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ได้สอบถาม / ให้ข้อเสนอแนะไว้
24. เลขานุการบริษัทได้ทำ�การสรุปมติที่ประชุมฯ รวมถึงรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน (เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และ
บัตรเสีย) แยกรายวาระ เปิดเผยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีทปี่ ระชุมเสร็จ และได้น�ำ ส่งรายงานการประชุม
ผู้ถือหุ้นสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2560 ฉบับเต็ม ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในกำ�หนด 14วันนับจากวันประชุมฯ นอกจากนี้ได้นำ�
เสนอร่างรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2560 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการประชุมคณะกรรมการหลังจาก
เสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ร่วมพิจารณาความครบถ้วนถูกต้องของรายงานฯ จากนั้น
จึงได้นำ�เสนอให้กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามรับรองรายงานฯ และนำ�ส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ได้นำ�ส่ง
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2560 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติพิจารณาอนุมัติงบการเงินปี 2559 พร้อมกับนำ�ส่งงบการเงิน
ปี 2559 ต่อกระทรวงพาณิชย์ฯ ภายในเดือนพฤษภาคม ปี 2560 ด้วย
25. บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท หลังจากที่ได้ยื่นรายงานฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แล้ว สำ�หรับ
ปี 2560 ได้นำ�ขึ้นแสดงบนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้
รับทราบรายละเอียดการประชุมอย่างเท่าเทียมกัน และเพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมแสดงความเห็นทันที; อย่างไรก็ตาม เลขานุการ
บริษัทไม่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้นว่าบันทึกรายงานการประชุมฯ ปี 2560 ไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องแต่อย่างใด
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บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำ�กัด (มหาชน)
การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
26. บริษัทมีการกำ�หนดไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบีอีซี โดยกำ�หนด
ว่า ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายใน (Inside Information) ของบริษัทที่มีสาระสาคัญ และยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของ
ตนเองหรือผู้อื่น; กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีสิทธิเสรีภาพในการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบีอีซี แต่เพื่อป้องกันมิให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบีอีซี
ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนหรือภายในช่วงเวลาที่กำ�หนด (Silent Period) ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชน; อย่างไรก็ตาม
คณะกรรมการบริษทั ได้ก�ำ หนดแนวปฏิบตั ไิ ว้วา่ หากกรรมการและผูบ้ ริหารมีการซือ้ ขายหลักทรัพย์ฯ ให้กรรมการและผูบ้ ริหารทีต่ อ้ ง
แจ้งการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำ�นักงาน ก.ล.ต. ให้จัดส่งสำ�เนารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ให้แก่
เลขานุการบริษัท เพื่อรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบทุกครั้งที่มีการประชุมด้วย;
การมีส่วนได้เสียของกรรมการและการทำ�รายการระหว่างกัน
27. บริษัทฯ เปิดเผยรายละเอียดการทำ�รายการระหว่างกัน ไว้ในหัวข้อ “การทำ�รายการระหว่างกัน” ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ช่วย
พิจารณาการทำ�รายการ เพือ่ ให้การทำ�รายการได้กระทำ�อย่างสมเหตุสมผล ราคาเทียบเคียงได้กบั ราคาตลาด เงือ่ นไขการทำ�รายการ
เป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า และได้คำ�นึงถึงประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัทแล้ว บริษัทไม่เคยทำ�รายการระหว่างกันในลักษณะที่
เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อยในกลุ่มบริษัท
28. การทำ�รายการได้มา/จำ�หน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน กลุม่ บริษทั ดำ�เนินการตามกฎเกณฑ์ที่ คณะกรรมการกำ�กับ
ตลาดทุน สำ�นักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำ�หนด
29. คณะกรรมการได้กำ�หนดมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยให้กรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าที่จะต้องแจ้ง
ข้อมูลการมีสว่ นได้สว่ นเสียของตน ญาติสนิท และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องในการเข้าทำ�สัญญาใดๆทีเ่ กีย่ วกับการบริหารจัดการ กับบริษทั ฯ
และบริษัทย่อย ต่อเลขานุการบริษัท เพื่อให้เลขานุการบริษัทรวบรวมข้อมูลแจ้งต่อกรรมการตรวจสอบ และดำ�เนินการเสนอเรื่อง
เพือ่ พิจารณาอนุมตั กิ ารทำ�รายการตามขัน้ ตอน รวมถึงการเปิดเผยการทำ�รายการ ให้ครบถ้วนถูกต้องตามหลักเกณฑ์ตอ่ ไป; นอกจาก
นี้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั จัดทำ�จรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ และให้แจ้งให้พนักงาน
ได้รับทราบ และถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่บริษัทกำ�หนด โดยในหมวดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กำ�หนดว่า การดำ�เนินธุรกิจ
และหรือกระทำ�การใดในทางธุรกิจ ให้คำ�นึงถึงประโยชน์ของกลุ่มบีอีซี และผู้มีส่วนได้เสียโดยรวมโดยพึงหลีกเลี่ยงการเข้าไปมีส่วน
ได้เสีย หรือเกี่ยวข้องกับการดำ�เนินการในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ส่งผลให้กลุ่มบีอีซี เสียประโยชน์
หรือได้ประโยชน์ในทางที่ไม่เหมาะสม โดยมีแนวทาง ดังนี้ การรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทน: ไม่รับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนใดๆ
เป็นการส่วนตัวจากลูกค้า คู่ค้าของบริษัท หรือจากบุคคลใดอันเนื่องจากการทำ�งานในนามบริษัท; ไม่ให้กู้หรือกู้ยืมเงิน หรือเรี่ยไร
เงิน สิง่ ของจากลูกค้าหรือผูท้ �ำ ธุรกิจกับบริษทั เว้นแต่เป็นการกูย้ มื เงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินในฐานะของลูกค้าของธนาคาร
หรือสถาบันการเงินดังกล่าว; การประกอบธุรกิจอืน่ นอกบริษทั : การทำ�ธุรกิจส่วนตัวใดๆ ต้องไม่กระทบต่อการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละเวลา
ทำ�งานของบริษทั และห้ามประกอบธุรกิจหรือมีสว่ นร่วมในธุรกิจใด อันเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของกลุม่ บีอซี ี ไม่วา่ จะได้รบั ประโยชน์
โดยตรงหรือโดยทางอ้อมก็ตาม; การทำ�ธุรกิจใดๆ กับกลุ่มบีอีซี: การทำ�ธุรกิจใดๆ กับบริษัททั้งในนามส่วนตัว ครอบครัว หรือในนาม
นิติบุคคลใดๆ จะต้องเปิดเผยส่วนได้เสียต่อบริษัทก่อนเข้าทำ�รายการ; ซึ่งการไม่ปฏิบัติตามหลักการและแนวปฏิบัติที่กำ�หนดไว้ใน
จรรยาบรรณฯ อาจมีความผิดทางวินัย และอาจถูกพิจารณาโทษตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำ�หนดไว้ นอกจากนี้ การสนับสนุนให้
ผูอ้ นื่ กระทำ�ผิดจรรยาบรรณฯ การเพิกเฉยเมือ่ พบเห็นการไม่ปฏิบตั ติ าม การขัดขวางกระบวนการสืบค้นหรือสอบสวนข้อเท็จจริง และ
การกระทำ�อย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้ให้ข้อเท็จจริง ถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ ที่มีผลเป็นการกระทำ�ผิดทางวินัยด้วย เช่นกัน
30. ในกรณีที่กรรมการและผู้บริหาร จะเสนอให้มีการทำ�รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง กำ�หนดให้
กรรมการและผู้บริหาร แจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า ผ่านทางสำ�นักตรวจสอบภายใน เพื่อให้สำ�นักตรวจสอบภายในเสนอเรื่องเข้าสู่
การพิจารณาอนุมัติการทำ�รายการ ตามลำ�ดับขั้นตอน ก่อนจะเริ่มทำ�รายการนั้นๆ โดยให้แจ้งรายละเอียดการทำ�รายการกับกลุ่ม
บริษัท ซึ่งได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับคู่สัญญา ความเกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ ขนาดของรายการ ส่วนได้เสียของผู้เกี่ยวข้องในการทำ�
รายการนั้นๆ พร้อมเอกสารหลักฐาน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความสมเหตุสมผลในการทำ�รายการ และ
พิจารณาความเหมาะสมของเงื่อนไขราคา ข้อมูลเกี่ยวกับราคาตลาด พิจารณาเทียบเคียงเงื่อนไขการทำ�รายการที่เป็นปกติธุรกิจ
การค้า เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั และบริษทั ย่อย ในการนำ�เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณา
อนุมัติการทำ�รายการให้ครบถ้วนถูกต้องตามหลักเกณฑ์การทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกัน
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รายงานประจำ�ปี 2560
31. เพื่อให้คณะกรรมการสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัท จึงได้กำ�หนดเป็นมารยาทการประชุมของคณะกรรมการว่า
ในการประชุมเพื่อพิจารณาการทำ�ธุรกรรมใดที่มีกรรมการหรือผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนได้ส่วนเสียในการทำ�ธุรกรรมนั้น
กรรมการท่านนั้นไม่ควรอยู่ร่วมในที่ประชุม เพื่อให้ที่ประชุมมีความเป็นอิสระในการพิจารณาอนุมัติการทำ�รายการ
32. เมือ่ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้พจิ ารณาอนุมตั กิ ารทำ�รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันแล้ว จะทำ�การเปิดเผยข้อมูล
การทำ�รายการเป็นการทั่วไปตามหลักเกณฑ์ฯ และมอบให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาความเพียงพอเหมาะสมในการ
เปิดเผยข้อมูลการทำ�รายการไว้ในงบการเงิน และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำ�ปีด้วย ภายใต้หัวข้อ รายการระหว่างกัน (รายการกับ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์) ด้วย
33. นอกจากนี้ การอนุมัติการทำ�รายการ ประเภทอนุมัติหลักการ ให้กำ�หนดระยะเวลาที่แน่นอน เพื่อให้มีการพิจารณาทบทวน เหตุผล
และความจำ�เป็นในการทำ�รายการ รวมถึง ความเหมาะสมของเงื่อนไขการทำ�รายการได้เป็นระยะๆ ส่วนรายการใดๆ ที่ได้อนุมัติ
หลักการทำ�รายการไปแล้ว ให้รายงานสรุปยอดการทำ�รายการให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้รับทราบ
ยอดรวมการทำ�รายการทุกสิ้นงวดบัญชี
34. ทั้งนี้ ในการพิจารณาการทำ�รายการใดๆ คณะกรรมการตรวจสอบ อาจให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่ปรึกษาการ
เงิน หรือที่ปรึกษากฎหมาย ทำ�รายงานความเห็นประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้ โดยบริษัทฯเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
35. หุน้ ของบริษทั มีประเภทเดียว คือหุน้ สามัญ โดยมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนเท่าเทียมกัน หนึง่ หุน้ ต่อหนึง่ เสียงโครงสร้างการถือหุน้ ของ
บริษัท ไม่มีลักษณะการถือหุ้นไขว้ และไม่มีการถือหุ้นแบบปิรามิด
36. คณะกรรมการบริษัทถือหุ้นรวม 26.15% แต่หากนับรวมหุ้นส่วนของญาติสนิทด้วย จะรวมกันได้ประมาณ 47%
37. โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท มี Free Float มากกว่า 40% ของทุนที่ออกและชำ�ระแล้วทั้งหมด
38. บริษัทฯไม่มีสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น
39. เรื่องอื่นๆ: “ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์” โดยนายภาณุกรณ์ พึ่งประดิษฐ์ Head of Investor Relations ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ทำ�หน้าที่รับ
ผิดชอบควบคุมดูแลการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และรายงานต่างๆ ตามเกณฑ์บังคับของสำ�นักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
และให้ข้อมูลกลุ่มบริษัทบีอีซี เวิลด์ แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ผ่านช่องทางสื่อของตลาดหลักทรัพย์ฯ และช่องทางสื่อออนไลน์
ของบริษัท รวมถึงการให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนด้วย ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อบริษัทได้ผ่านทางฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โดยบริษัทไม่ได้
สร้างเงื่อนไข/อุปสรรค แก่ผู้ถือหุ้นในการติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
		 คณะกรรมการตระหนักถึงความสำ�คัญและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่มีต่อบริษัท จึงได้กำ�หนดนโยบายการกำ�กับดูแล
กิจการในส่วนที่เกี่ยวกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทจะเคารพสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาค เที่ยงธรรม และคำ�นึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสม่ำ�เสมอ โดยได้กำ�หนดมาตรการใน
การดำ�เนินการที่เป็นรูปธรรม ดังนี้
(1) คณะกรรมการกำ�หนดให้มีการจัดทำ�จรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจ
ถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำ�เนินธุรกิจ พร้อมทั้งได้มีการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
(2) กำ�หนดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ในการดูแลการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม เพื่อให้มั่นใจว่ามีหน่วยงานรับผิดชอบ
ในการนำ�เอานโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียไปปฏิบัติจริง
(3) กำ�หนดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม รวมถึงกำ�หนดบทบาท และหน้าที่ที่แต่ละหน่วยงานมีต่อ ผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม
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บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำ�กัด (มหาชน)
		การปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียในแต่ละกลุม่ แสดงไว้ในรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุม่ บีอซี ี เวิลด์ (แยกเล่ม
จากรายงานนี้) ในหัวข้อ
1.) การให้ความสำ�คัญต่อผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่ม บีอีซี เวิลด์
2.) “สร้างสรรค์” รายการที่ดีมีคุณค่า และก่อประโยชน์แก่สังคม
3.) “ส่งเสริม” อย่างจริงใจด้านการดูแล ให้มคี วามรู้ ความสามารถ ก้าวหน้าตามภารกิจหน้าที่ ตลอดจนเกิดความรักและผูกพันองค์กร
ตลอดอายุการทำ�งาน; ส่วนการดำ�เนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม: แสดงไว้ในรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่ม
บีอีซี เวิลด์ ในหัวข้อ “สนับสนุน” ให้มีการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
- การชดเชยผู้ได้รับความเสียหาย: คณะกรรมการได้กำ�หนดมาตรการในการดำ�เนินการ กรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหาย
จากการที่บริษัทละเมิดสิทธิตามกฎหมาย โดยในกรณีที่มีเหตุดังกล่าว บริษัทจะตั้งคณะทำ�งาน เพื่อพิจารณารวบรวมข้อมูล
เอกสารหลักฐาน และตัง้ คณะกรรมการเพือ่ ดำ�เนินการพิจารณาความเสียหายและกำ�หนดแนวทางวิธกี ารและกำ�หนดจำ�นวนเงิน
หรือค่าตอบแทนอื่นใด ที่จะชดเชยให้แก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายอย่างเหมาะสม เที่ยงธรรม และชดเชยอย่างเร็วเพื่อบรรเทาความ
เสียหาย
- นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน: เนื่องจาก กลุ่มบริษัทดำ�เนินธุรกิจด้านการบริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์ และด้านการผลิตรายการ
โดยรายการที่กลุ่มบริษัทผลิต ซึ่งได้แก่ ข่าวสาร สารคดี และรายการเพื่อความบันเทิงต่างๆ มีผู้ชมรายการทุกเพศ ทุกวัย
ทั่วประเทศ; การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสื่อสารมวลชน จึงมีโอกาสมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนจำ�นวนมาก ผู้บริหารและพนักงานจะต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง อย่างมีสำ�นึกรับผิดชอบต่อสังคม การปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าอยู่ในสถานการณ์ใดๆ ต้องอยู่
ภายใต้กรอบจรรยาบรรณสื่อสารมวลชน ต้องเคารพและไม่ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน
- กลไกการมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้เสีย: คณะกรรมการได้ก�ำ หนดวิธกี ารทีใ่ ห้ผมู้ สี ว่ นได้เสียมีสว่ นร่วม โดยให้หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
ดูแลผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม จัดสรรโอกาสเข้าพบผู้มีส่วนในส่วนเสียในกลุ่มนั้น เพื่อรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของ
ผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม รวมถึงการรายงานให้คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มเสนอ โดยมอบให้ผู้บริหารระดับสูงแต่ละสายงาน / ผู้บริหารที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มบริษัทมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานกับผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกรณี ผู้มีส่วนได้เสียสามารถฝากเรื่องที่เห็นว่าอาจเป็น
ประเด็นปัญหา ความเห็น หรือข้อเสนอแนะถึงคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการทุกคณะได้ โดยติดต่อผ่านผู้บริหารระดับสูง
แต่ละสายงาน / ผูบ้ ริหารทีป่ ระธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุม่ บริษทั มอบหมายได้โดยตรง หรือติดต่อผ่านเว็บไซต์ของบริษทั นอกจาก
นี้ คณะกรรมการได้ควบคุมดูแลให้ทุกหน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ในเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมี
ส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำ�ผิด/ถูกละเมิดสิทธิ: คณะกรรมการได้กำ�หนดแนวทางดำ�เนินการกรณีมีผู้ประสงค์จะ
ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การกระทำ�ผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่
บกพร่อง ตลอดจนการถูกละเมิดสิทธิได้ โดยผู้ประสงค์จะร้องเรียน/แจ้งเบาะแส สามารถแจ้งเบาะแสเป็นลายลักษณ์อักษร
พร้อมด้วยหลักฐานเอกสาร ผ่านสำ�นักตรวจสอบภายใน เพื่อการติดตามและตรวจสอบหาข้อเท็จจริง นำ�เสนอรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั เพือ่ ร่วมกันวางแนวทางในการระงับยับยัง้ ความเสียหาย ตลอดจนการวางมาตรการ/แนวทาง
ในการป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำ�ต่างๆนั้นได้อีก และรายงานให้คณะกรรมการได้รับทราบต่อไป ซึ่งข้อร้องเรียนที่บริษัทได้รับจะ
ถือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นความลับอย่างที่สุด โดยผู้ที่เกี่ยวข้องจะไม่เปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียน แหล่งที่มาของข้อมูล และจัดเก็บเอกสาร
หลักฐานในที่ที่มีการรักษาความปลอดภัยอย่างดี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปกป้องดูแลความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน โดยสำ�นักตรวจสอบ
ภายในจะทำ�การตรวจสอบข้อมูล และนำ�เสนอรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลำ�ดับ
- นโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น แสดงไว้ในรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
- นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา: คณะกรรมการได้ก�ำ หนดมาตรการป้องกันการละเมิดทรัพย์สนิ
ทางปัญญา โดยเฉพาะงานลิขสิทธิ์ของผู้อื่น อาทิเช่น การจัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการงานลิขสิทธิ์ของบริษัท
และของบุคคลอื่น การติดต่อเพื่อขอรับอนุญาตให้ใช้งานทรัพย์สินทางปัญญาจากผู้อื่นเพื่อใช้ในกิจการของบริษัท นอกจากนี้
บริษัทยังจัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแก่กลุ่มผู้บริหาร พนักงาน ผู้จัดละครโทรทัศน์
ผู้จัดรายการโทรทัศน์ และผู้สื่อข่าว นอกจากนี้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้บรรจุเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาไว้ในจรรยาบรรณใน
การดำ�เนินธุรกิจ ดังนี้
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รายงานประจำ�ปี 2560
		 ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทได้แก่ ลิขสิทธิ์ต่างๆ สิทธิบัตร เครื่องหมายทางการค้า ความลับทางการค้า เป็นสิ่งสำ�คัญในการ
รักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันของบริษัท ดังนั้น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่ปกป้อง รักษา และพิทักษ์
สิทธิ์ที่บริษัทมีต่อทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด และใช้สิทธิ์เหล่านั้นอย่างรับผิดชอบ นอกจากนี้ ทุกคนต้องเคารพสิทธิที่ชอบด้วย
กฎหมายในทรัพย์สนิ ทางปัญญาของบุคคลอืน่ ด้วย ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการฝึกอบรมเพือ่ ให้ความรูด้ า้ นทรัพย์สนิ ทางปัญญา และ
การพิทักษ์ทรัพย์สินทางปัญญา พนักงานพึงเข้ารับการอบรมอย่างสม่ำ�เสมอ และขวนขวายในการหาความรู้ด้วยตนเองเพื่อ
ส่งเสริมการปฏิบัติที่ถูกต้อง
- จากการติดตามการปฏิบตั ติ ามนโยบายพบว่า พนักงานในองค์กรมีการปรับทัศนคติยอมรับความสำ�คัญในการนำ�หลักการกำ�กับ
ดูแลทีด่ มี าปรับใช้กบั องค์กร โดยได้น�ำ นโยบายกำ�กับดูแลกิจการทีค่ ณะกรรมการกำ�หนดไว้ มาปรับเข้ากับงานในหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
ได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้วัฒนธรรมองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงไป มีมาตรฐานการบริหารจัดการ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
		 คณะกรรมการให้ความสำ�คัญต่อการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท และความโปร่งใส โดยได้กำ�หนดนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
ในส่วนที่เกี่ยวกับหมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ดังนี้ บริษัทจะดำ�เนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเปิด
เผยข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างครบถ้วนเพียงพอ ตรงต่อความเป็นจริง และไม่ท�ำ ให้สำ�คัญผิดในสาระสำ�คัญ ไม่ปกปิดข้อมูลที่ควร
ต้องแจ้งในสาระสำ�คัญ รวมทั้งข้อมูลต้องเป็นปัจจุบัน ส่งให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องตามกำ�หนดเวลา และเปิดเผยอย่างทั่วถึง
งานนักลงทุนสัมพันธ์
1. งานนักลงทุนสัมพันธ์:คณะกรรมการได้มกี ารจัดตัง้ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ซึง่ ขึน้ ตรงต่อประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุม่ บริษทั โดยนาย
ภาณุกรณ์ พึ่งประดิษฐ์ Head of Investor Relations ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบดูแลการจัดทำ� และเปิดเผยรายงาน/ข้อมูล
สำ�คัญของบริษัททั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน ตามเกณฑ์ที่สำ�นักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
กำ�หนด ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์มีการประเมินผลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการเปิดเผยข้อมูลสม่ำ�เสมอเช่น การแจ้งมติที่ประชุม
คณะกรรมการที่สำ�คัญ ได้แก่ มติเรียกประชุมผู้ถือหุ้น กำ�หนดปิดสมุดทะเบียน และการจ่ายเงินปันผล เป็นต้น เพื่อทำ�หน้าที่ให้
บริการข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท ไปยังผู้ถือหุ้น ตลอดจนนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และประชาชนทั่วไป โดยการเปิด
เผยข้อมูลต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา;
2. ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำ�กัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 3199 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนพระรามสี่
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02 022 7399 โทรสาร 02 262 3264 เว็บไซต์: www.becworld.com E-mail
address: panugorn_p@becworld.com
3. คณะกรรมการได้มอบหมายให้ นายพิริยดิส ชูพึ่งอาตม์ -หัวหน้าคณะผู้บริหารสายงานการเงินและบัญชี “CFO”, นายโดย
นายภาณุกรณ์ พึ่งประดิษฐ์ - Head of Investor Relations ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และนายฉัตรชัย เทียมทอง เลขานุการ
คณะกรรมการ เป็นผู้รับมอบอำ�นาจในการลงนามหนังสือแจ้งข้อมูลข่าวสาร ผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ โดย นายพิริยดิส ชูพึ่งอาตม์ CFO และนายภาณุกรณ์ พึ่งประดิษฐ์ - Head of Investor Relations เป็นตัวแทนฝ่าย
บริหารในการให้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มบริษัทแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้สื่อข่าว และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
การชี้แจงข่าวลือต่างๆ โดยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการของบริษัท จะยึดถือปฏิบัติตามข้อกำ�หนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด
4. ผู้ถือหุ้นสถาบันทั้งที่เป็นสถาบันไทย และนักลงทุนต่างชาติ ขอเข้าพบผู้บริหาร (Company Visit) เพื่อสอบถามข้อมูลนโยบายการ
ลงทุน และพัฒนาการของบริษัทเป็นประจำ�สม่ำ�เสมอ นอกจากนี้ บริษัทยังจัดประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) เพื่อชี้แจงให้
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่เปิดเผยในงบการเงิน รวมถึงให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มของธุรกิจ เพื่อให้รายงานนักวิเคราะห์
เป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้น/นักลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหุ้น/นักลงทุนได้รับข้อมูลโดยตรงจากบริษัท เพื่อประกอบ
การตัดสินใจลงทุนของผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุน อย่างสม่�ำ เสมอทุกไตรมาส โดยการประชุมนักวิเคราะห์จะจัดในวันรุง่ ขึน้ ภายหลังการ
ยื่นงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แล้ว
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บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำ�กัด (มหาชน)
5. เลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการติดต่อประสานงานกับ บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด - นายทะเบียนของบริษทั เพือ่ ให้บริการด้านงานทะเบียนแก่ผถู้ อื หุน้ ตลอดจนการกำ�หนดวันกำ�หนด
รายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิต่างๆ (Record Date) และนำ�ส่งเอกสารต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ รวมถึงการดำ�เนินการเพื่อการจ่าย
เงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น เช่น จัดทำ�และนำ�ส่งเช็คเงินปันผล หรือประสานงานกับทางธนาคารเพื่อนำ�เงินปันผลเข้าบัญชีธนาคารให้
แก่ผู้ถือหุ้น
6. กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์: ในรอบปี 2560 บริษัทได้จัดประชุมนักวิเคราะห์ที่สำ�นักงานใหญ่ของบริษัท รวม 3 ครั้ง นอกสถานที่
1 ครั้ง แถลงข่าว 1 ครั้ง โดยจัดในวันทำ�การถัดไปภายหลังจากที่ได้ยื่นงบการเงินปี 2559 และงบไตรมาส 1, 2 และ3 ของปี 2560
โดย นายฉัตรชัย เทียมทอง เลขานุการคณะกรรมการ รับผิดชอบในการจัดงานประชุมกับนักวิเคราะห์ 2 ครั้งแรก ส่วน 2 ครั้งหลัง
นายภาณุกรณ์ พึ่งประดิษฐ์ Head of Investor Relations เป็นผู้รับผิดชอบจัดงานประชุม โดยเฉพาะในการประชุมครั้งหลังเมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งเป็นการแถลงผลการดำ�เนินงานปี 2560 ได้มีนายประชุม มาลีนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท Group
CEO และนายพิรยิ ดิส ชูพงึ่ อาตม์ หัวหน้าคณะผูบ้ ริหารสายงานการเงินและบัญชี CFO ร่วมให้ขอ้ มูลตลอดจนคำ�ชีแ้ จงผลการดำ�เนิน
งานของกลุ่มบริษัท ข้อมูลการตลาด และนโยบาย/ทิศทางการดำ�เนินธุรกิจ กับนักวิเคราะห์โดยตรง นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาส
ให้นกั ลงทุนสถาบันทัง้ ในประเทศและจากต่างประเทศ ได้เข้าเยีย่ มชมกิจการและพบปะกับผูบ้ ริหาร (Company Visit) อย่างสม่�ำ เสมอ
โดยตลอดทั้งปีเฉลี่ยประมาณสัปดาห์ละครั้ง ในปี 2560 นายภาณุกรณ์ พึ่งประดิษฐ์ Head of Investor Relations ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ตามทีบ่ ริษทั หลักทรัพย์ตา่ งๆ ทีบ่ ริษทั หลักทรัพย์จดั ขึน้ ภายในประเทศ; ส่วนแผนงานในการดำ�เนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ สำ�หรับ
ปี 2561 นั้น บริษัทยังคงจัดประชุมนักวิเคราะห์ แถลงผลการดำ�เนินงาน ที่สำ�นักงานใหญ่ของบริษัททุกไตรมาส และยังเปิดให้
นักลงทุนสถาบันทัง้ ในประเทศและจากต่างประเทศ เข้าเยีย่ มชมกิจการและพบปะกับผูบ้ ริหาร รวมถึงการตอบคำ�ถามนักลงทุนและ
ผู้สื่อข่าว ทั้งทาง E-mail และการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ด้วย ทั้งนี้ ผู้บริหารบริษัทจะพยายามเลี่ยงการให้ข้อมูลกับนักลงทุน
นักวิเคราะห์และผูส้ อื่ ข่าว ในช่วงเวลา 2 สัปดาห์กอ่ นเปิดเผยผลการดำ�เนินงานในแต่ละไตรมาส นอกจากนีม้ แี ผนจะเข้าร่วมกิจกรรม
ประชุมนักลงทุนทีบ่ ริษทั หลักทรัพย์จดั ภายในประเทศให้ได้ทกุ นัด ส่วนการเดินทางไปพบปะนักลงทุนในต่างประเทศนัน้ จะพิจารณา
ตามความเหมาะสมต่อไป
7. ช่องทางในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารของบริษัท: คณะกรรมการสนับสนุนให้ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน
นักวิเคราะห์ และผู้สื่อข่าว รับทราบข้อมูลข่าวสารของบริษัทจากหลายช่องทาง โดยจัดให้มีเว็บไซต์ของบริษัท www.becworld.com
นอกเหนือจากการอาศัยช่องทางการเปิดเผยข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลของบริษัท
เป็นไปอย่างทั่วถึง โดยทุกครั้งที่ทางส่วนงานจัดทำ�เอกสารแจกจ่ายแก่ผู้สื่อข่าว, นักวิเคราะห์ และนักลงทุนเกี่ยวกับข้อมูลของ
อุตสาหกรรมและกลุ่มบริษัทแล้ว ก็จะจัดแสดงเอกสารเหล่านั้นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้สนใจสามารถเข้ามาติดตามข้อมูล
ของบริษัท และอุตสาหกรรมได้
การเปิดเผยข้อมูล
8. ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ของบริษัทได้มีการจัดทำ� และเผยแพร่ข้อมูลสำ�คัญของบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูล
ทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เปิดเผยรายละเอียดของข้อมูลอย่างเพียงพอ เปิดเผยทันตามกำ�หนดเวลา และเป็นไปตามเกณฑ์
ทีส่ �ำ นักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) กำ�หนด โดยนอกจากการจัดทำ�แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�
ปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำ�ปีแล้ว ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ยังเผยแพร่ผ่านช่องทางระบบการเผยแพร่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.becworld.com โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่�ำ เสมอ; ในรอบ
ปี 2560 บริษัทได้ปฏิบัติ/เปิดเผยข้อมูล ทันกำ�หนดเวลา ตามหลักเกณฑ์ที่สำ�นักงาน ก.ล.ต. และตลท. กำ�หนด โดยไม่มีการถูก
ลงโทษจากทางการในประเด็นการเปิดเผยข้อมูลแต่อย่างใด และไม่เคยถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินแต่อย่างใด
9. ในการจัดทำ�และนำ�ส่งงบการเงินต่อสำ�นักงาน ก.ล.ต. และการเผยแพร่เป็นการทั่วไปผ่านเว็บไซต์ของตลท. ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
ของบริษัทจะมีการจัดทำ�และนำ�ส่งคำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A)
ส่งไปพร้อมกับงบการเงินทุกครั้ง โดยภายหลังจากการเผยแพร่ข้อมูลทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกของตลาดหลักทรัพย์แล้ว
บริษัทจะทำ�การเผยแพร่สารสนเทศนั้นๆไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย
10. ข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) ส่วนใหญ่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำ�ปี ด้วย และฝ่าย
นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทได้นำ� แบบ 56-1 และรายงานประจำ�ปี แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
สามารถดาวโหลดได้ด้วย
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รายงานประจำ�ปี 2560
11. ข้อมูลที่เปิดเผยในรายงานประจำ�ปี 2560 ของบริษัท มีหัวข้อสำ�คัญๆ ดังนี้
- แสดงข้อมูลสำ�คัญทางการเงิน นโยบายการจ่ายเงินปันผล
- รายงานคณะกรรมการ แสดงรายงานบทบาท หน้าที่ และความเห็นจากการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมา เสนอต่อผู้ถือหุ้น ลงนาม
โดยประธานกรรมการ โดยแสดงไว้ในรายงานประจำ�ปี 2560
- รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานบทบาท หน้าที่ และความเห็นจากการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมา เสนอต่อผู้ถือหุ้น
รวมถึง การพิจารณาเสนอความเห็นต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในการพิจารณาแต่งตัง้ และกำ�หนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ซึง่ เป็นผูส้ อบ
บัญชีที่ได้รับอนุญาตฯจากสำ�นักงาน ก.ล.ต. โดยคณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติ ความชำ�นาญในวิชาชีพ ความเป็นอิสระ
ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทและบริษัทย่อย รายงานฯลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยแสดงไว้ในรายงานประจำ�ปี 2560
- บริษัทแสดงข้อมูลการประกอบธุรกิจ ผังโครงสร้างกลุ่มบริษัท บีอีซี เวิลด์ “กลุ่มบริษัทฯ” ซึ่งมีการระบุสัดส่วนการถือหุ้น
ของบริษัทฯไว้ด้วย ภายในหัวข้อการประกอบธุรกิจ มีการเปิดเผยวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ
ตลอดจนกลยุทธ์ในการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัทฯ การแบ่งการดำ�เนินงานของบริษัทภายในกลุ่มบริษัทฯ นโยบายการลงทุนใน
บริษัทย่อย และบริษัทร่วม และการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำ�คัญเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน แสดงไว้ในหัวข้อการวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ ซึ่งมีการให้ข้อมูล ส่วนแบ่งการ
ตลาด เม็ดเงินโฆษณาในอุตสาหกรรมมีการวิเคราะห์ ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในธุรกิจโทรทัศน์ ธุรกิจจัดหาและผลิต
รายการ ที่กลุ่มบริษัทฯดำ�เนินการอยู่ โดยมีการอธิบายถึงสถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯและบริษัทย่อยใน
กลุ่มด้วย นอกจากนี้ ได้แสดงปัจจัยความเสี่ยงหลักในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทในด้านต่างๆ ไว้ด้วย อาทิเช่น ความเสี่ยงของ
การเติบโตของรายจ่ายด้านโฆษณา การรักษาส่วนแบ่งตลาด การเปลี่ยนแปลงการกำ�กับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ การต่ออายุสัญญาในการดำ�เนินการ การที่มีสื่อโฆษณาใหม่มาทดแทนสื่อโทรทัศน์ และความเสี่ยงจากการการ
ถือหุ้นในบริษัทโดยกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งเป็นความเสี่ยงในด้านการบริหารจัดการ
- รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน ลงนามโดยประธานกรรมการ นำ�เสนอต่อ ผูถ้ อื หุน้ ในรายงาน
ประจำ�ปี 2560 โดยจัดแสดงคู่กับหน้ารายงานของผู้สอบบัญชี
- งบการเงินของบริษัท ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสำ�นักงาน ก.ล.ต. ผู้สอบบัญชีได้มีความเห็นรับรอง
โดยไม่มีเงื่อนไขและไม่มีวรรคเน้น และการวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) แสดงภาพรวมการดำ�เนินธุรกิจและ
การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำ�คัญ นโยบาย กลยุทธ์ หรือการตัดสินใจทางธุรกิจ ผลการดำ�เนินงานและความสามารถในการทำ�กำ�ไร
แจงรายละเอียดรายได้ อาทิเช่น รายได้จากการขายโฆษณา รายได้จากการให้ใช้สทิ ธิแ์ ละบริการอืน่ รายได้จากการจัดคอนเสิรต์
และแสดงโชว์ เป็นต้น; รายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย เช่น ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ ต้นทุนการจัดคอนเสิร์ตและโชว์
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ต้นทุนทางการเงิน; มีการแสดงหัวข้อความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน ซึ่งแสดงฐานะ
การเงิน สินทรัพย์รวม ส่วนประกอบของสินทรัพย์ และคุณภาพสินทรัพย์ มีการเปิดเผยถึงสภาพคล่องทางการเงิน แหล่งที่มา
ของเงินทุน ภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล นอกจากนี้ ได้เปิดเผยถึงปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมี
ผลต่อฐานะการเงินหรือการดำ�เนินงานในอนาคต ไว้ด้วย
- การเปิดเผยข้อมูลโครงสร้างผู้ถือหุ้น
- การเปิดเผยข้อมูลโครงสร้างผู้ถือหุ้น รวมถึงข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร แสดงไว้ในหัวข้อ “รายชื่อผู้ถือหุ้น
รายใหญ่” ซึง่ บริษทั ฯ ได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ กลุม่ มาลีนนท์ ซึง่ เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ทีอ่ าจมีผลต่อการกำ�หนด
นโยบายการจัดการ หรือการดำ�เนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำ�คัญ โดยได้แสดงสัดส่วนการถือหุ้น และการเปลี่ยนแปลงการ
ถือหุ้นโดยกรรมการและผู้บริหารในปีที่ผ่านมาด้วยข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร นอกจากจะแสดงไว้ในหัวข้อ
“รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่” แล้ว ยังแสดงไว้ในข้อมูลของกรรมการและผู้บริหารบริษัทด้วย นอกจาก โดยลักษณะการถือหุ้นของ
กลุ่มมาลีนนท์ จะเป็นการถือหุ้นด้วยตนเอง และโดยบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งมีการระบุชื่อบุตรอย่างชัดเจน
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บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำ�กัด (มหาชน)
- หัวข้อโครงสร้างการจัดการ มีการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ คณะกรรมการบริษัท และเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีการเปิดเผยถึงขอบเขต
อำ�นาจหน้าที่ กรรมการที่มีอำ�นาจลงนามผูกพัน และมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เปิดแผยการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการ โดยมีการแสดงจำ�นวนครั้งของการประชุม และจำ�นวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่
ผ่านมา; รวมถึง แสดงข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ รวมทั้งรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทน ในหัวข้อย่อย ค่าตอบแทน
กรรมการรายบุคคล และผูบ้ ริหาร โดยทีบ่ ริษทั ไม่มกี ารว่าจ้างกรรมการบริษทั เป็นทีป่ รึกษา ฯลฯ จึงไม่มจี า่ ยค่าตอบแทนในหน้าที่
อื่นให้กับกรรมการบริษัท; นอกจากนี้ ได้เปิดเผยข้อมูล เลขานุการบริษัท และข้อมูลบุคลากร ซึ่งแสดงยอดรวมจำ�นวนพนักงาน
และค่าตอบแทนพนักงานไว้ด้วย
- หัวข้อการกำ�กับดูแลกิจการ แสดงนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ และข้อมูล
การปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นปีทผี่ า่ นมา ของคณะกรรมการชุดย่อย; นอกจากนี้ ได้เปิดเผยเกีย่ วกับการสรรหากรรมการและผูบ้ ริหารระดับ
สูง การกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีการเปิดเผยเกี่ยวกับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งมีการ
กำ�หนดให้กรรมการและผู้บริหารที่ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำ�นักงาน ก.ล.ต. ให้จัดส่งสำ�เนารายงาน
การเปลี่ ย นแปลงการถือ หลัก ทรัพ ย์ให้แก่เลขานุ การบริ ษั ท เพื่ อรายงานการเปลี่ ยนแปลงการถื อหลั กทรั พย์ ต่ อ ที่ประชุม
คณะกรรมการเพื่อทราบทุกครั้งที่มีการประชุมด้วย; นอกจากนี้ ได้แสดงข้อมูลค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ครอบคลุมค่าบริการอื่น
ที่ผู้สอบบัญชีให้บริการด้วย และรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ในปีที่ผ่านมา;
- นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสังคม และการปฏิบัติตามนโยบายที่กำ�หนด - เปิดเผยไว้ในรายงาน CSR ของบริษัท
- ในรายงานประจำ�ปี บริษัทมีการเปิดเผยเกี่ยวกับการประเมินการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยบริษัทมี
การจัดทำ�คู่มือการบริหารความเสี่ยง และมีการประเมินความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ของแต่ละฝ่ายงานเป็น
ประจำ�ทุกปี โดยแผนกกำ�กับและพัฒนาระบบงานสำ�นักตรวจสอบภายในเป็นผู้รวบรวม และสรุปผลการประเมินความเสี่ยง
ดังกล่าวนำ�เสนอท่านกรรมการเพื่อพิจารณาเป็นประจำ�ทุกปี
- ในหัวรายการระหว่างกัน เปิดเผยข้อมูลการทำ�รายการระหว่างกันในระหว่างปี รวมถึง ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผลของ
รายการ นอกจากนีไ้ ด้แสดงนโยบายหรือแนวโน้มการทำ�รายการระหว่างกันไว้ดว้ ย โดยรายการระหว่างกันทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต
นั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง ประกาศคณะกรรมการตลาด
ทุน เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งหากมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย เกิดขึ้นกับบุคคล
ทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่ นได้เสีย บริษทั ฯจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ ห้ความเห็นเกีย่ วกับความจำ�เป็น
และความสมเหตุสมผลในการทำ�รายการ ส่วนการกำ�หนดราคาค่าตอบแทนและเงื่อนไขต่างๆนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจ
สอบไม่มีความชำ�นาญ ในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นนั้น คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอความเห็นจาก
ผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ โดยบริษัทเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
- ข้อมูลกรรมการ เจ้าหน้าที่บริหารฯ แสดงข้อมูลเกี่ยวชื่อ ตำ�แหน่ง อายุ ประสบการณ์การทำ�งาน ประวัติการศึกษา การอบรม
หลักสูตรกรรมการ และหลักสูตรอืน่ ๆ การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอืน่ ทัง้ ทีเ่ ป็นบริษทั จดทะเบียนและบริษทั อืนๆ ความสัมพันธ์
ทางสายโลหิตและทางกฎหมายระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ข้อมูลการถือหลักทรัพย์ และเปิดเผยประวัติการทำ�ผิด พ.ร.บ.
หลักทรัพย์ฯ และ/หรือ พ.ร.บ. บริษทั มหาชนฯ โดยมีการเปิดเผยอย่างชัดเจนว่า กรรมการรายใดเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการ
ที่ไม่เป็นผู้บริหาร
12. การเปิดเผยข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษทั www.becworld.com รวมถึงข่าวสารอืน่ ๆ วัตถุประสงค์เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ และนักวิเคราะห์
รวมถึง บุคคลอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ได้รบั ข้อมูลข่าวสารประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยเป็นแหล่งข้อมูลโดยตรงของบริษทั ดังนัน้ ข้อมูล
ที่แสดงจึงคำ�นึงถึงความเพียงพอของข้อมูล เชื่อถือได้ ไม่ทำ�ให้สำ�คัญผิด และทันต่อเวลา ข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยบนเว็บไซต์ และ
เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน โดยเปิดเผยข้อมูลย้อนหลัง 3-5 ปี โดยข้อมูลหลักๆ ที่นำ�เสนอ ได้แก่ งบการเงิน, MD&A,
สารสนเทศต่างๆ ที่ได้แจ้งผ่านระบบข้อมูลข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ, แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) รายงาน
ประจำ�ปี หัวข้อหลักๆ ได้แยกนำ�มาแสดงที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย โดยข้อมูลที่เปิดเผย ได้แก่
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รายงานประจำ�ปี 2560
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

วิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างการจัดการ (โครงสร้างองค์กร) แสดงรายชื่อกรรมการ ประเภทการดำ�รงตำ�แหน่ง และข้อมูลผู้บริหาร
งบการเงินรายปี รายไตรมาส คำ�อธิบายงบการเงิน รวมถึงคำ�อธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ MD&A
แบบ 56-1 และรายงานประจำ�ปีปัจุบันและย้อนหลัง ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้
ข้อมูลทีน่ �ำ เสนอนักวิเคราะห์และนักลงทุน, ข่าวทีบ่ ริษทั เผยแพร่ผา่ นตลาดหลักทรัพย์ฯ (Press Release) - นำ�ขึน้ แสดงบนเว็บไซต์
ของบริษัทฯ หลังจากยื่นข้อมูลข่าวสารนั้นๆผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว, หนังสือเชิญ
ประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารที่เกี่ยวข้องที่นำ�ส่งแก่ผู้ถือหุ้น - นำ�เสนอเอกสารชุดเดียวกันกับที่นำ�ส่งแก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์
โดยจะนำ�ขึ้นแสดงเป็นการล่วงหน้าก่อนนำ�ส่งเอกสารทางไปรษณีย์, รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น - จะนำ�ขึ้นแสดงภายใน
14 วันนับจากวันประชุมฯ
โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม
โครงสร้างการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัท บีอีซี เวิลด์ ซึ่งแสดงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และการแบ่ง
การดำ�เนินงาน ซึ่งบริษัทไม่มีการลงทุนในลักษณะSpecial purpose enterprises
รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก
โครงสร้างการถือหุ้น แสดงรายละเอียดการถือหุ้นโดยกลุ่มมาลีนนท์ ซึ่งถือหุ้นรวม 47.03% โดยผู้ถือหุ้นกลุ่มมาลีนนท์
ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของกลุ่มบริษัทด้วย
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งปีปัจจุบันและย้อนหลัง,
ข้อบังคับบริษัท
นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ แสดงไว้ภายใต้หัวข้อการจัดการและการกำ�กับดูแลกิจการ
การติดต่อบริษทั ฯผ่านช่องทางเว็บไซต์ บริษทั ฯได้แสดงข้อมูลติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยมีการให้ขอ้ มูลทีต่ งั้ สำ�นักงาน
เบอร์โทรศัพท์ และอีเมลด้วย; เว็บไซต์บีอีซี เวิลด์ นำ�เสนอข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ;

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ: คณะกรรมการได้กำ�หนดนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัท อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และ
ได้สอื่ สารให้พนักงานในองค์กรทุกคน ได้รบั ทราบและนำ�ไปยึดถือปฏิบตั ใิ นงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย โดยได้มอบหมายให้ฝา่ ยทรัพยากร
บุคคลจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริม เพื่อให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่กำ�หนด เช่น การจัดทำ�บอร์ด
ความรู้ การสื่อสารในระบบ Intranet คณะกรรมการให้ความสำ�คัญต่อการดำ�เนินการตามนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่กำ�หนด
ไว้ โดยให้ฝ่ายจัดการแจ้งให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำ�เนินงาน โดยคณะกรรมการได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงแก้ไข นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาทบทวนนโยบายปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์
2. จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct): จรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ เนื่องจาก คณะกรรมการบริหารให้ความสำ�คัญกับการจัด
ให้มีจรรยาบรรณธุรกิจ เนื่องจากเห็นว่า จรรยาบรรณธุรกิจเป็นพื้นฐานที่สำ�คัญในการเสริมสร้างและยกระดับการกากับดูแลกิจการ
ที่ดี เป็นรากฐานสำ�คัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทจึงได้ให้ความเห็นชอบให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล รับผิดชอบดำ�เนินการ
ปรับปรุงจรรยาบรรณธุรกิจเดิม เพื่อให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับสภาพการณ์ เพื่อ ที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ
กลุ่มบีอีซีทุกคนจะได้ใช้เป็นกรอบการปฏิบัติ และมีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพื่อให้การดาเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานของ
คุณธรรมและจริยธรรม เป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี นำ�มาซึ่ง ความเชื่อถือและความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ไม่ว่าจะเป็นคู่ค้า พันธมิตรธุรกิจ ลูกค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้น และให้จัดทำ�เป็นลายลักษณ์อักษร เผยแพร่ให้กรรมการผู้บริหารและ
พนักงานของกลุ่มบริษัท ได้รับทราบและถือปฏิบัติตาม โดยจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ 20 หัวข้อ ได้แก่
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บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำ�กัด (มหาชน)
1. ความรับผิดชอบต่อตนเองและบุคคลหรือองค์กรรอบด้าน [10 ประการ] ได้แก่
(1) ความรับผิดชอบต่อตนเอง
(2) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
(3) ความรับผิดชอบต่อผู้ชมรายการ
(4) ความรับผิดชอบต่อบริษัท
(5) ความรับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชา
(6) ความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมงาน
(7) ความรับผิดชอบต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
(8) ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
(9) ความรับผิดชอบต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้
(10) ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม];
2. การเคารพและปฎิบัติตามกฏหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3. การต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชั่น
4. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5. การรับของขวัญและการรับเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ
6. โอกาสที่เท่าเทียมกัน
7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
8. การปกป้องความเป็นส่วนตัวของพนักงาน
9. ชั่วโมงการทำ�งาน
10. สิทธิและเสรีภาพของพนักงานในการสมาคม
11. การไม่บังคับใช้แรงงาน
12. การไม่ใช้แรงงานเด็ก
13. สิทธิมนุษยชน
14. กิจกรรมทางการเมือง
15. การใช้และการดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท
16. ทรัพย์สินทางปัญญา
17. การใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบีอีซี
18. การให้ข้อมูลข่าวสาร หรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน หรือต่อสาธารณชน
19. การใช้สื่อสังคมออนไลน์
20. รายการระหว่างกันในกลุ่มบีอีซี
		 โดยคณะกรรมการได้จัดช่องทาง INTRANET ไว้ให้ใช้สื่อสารข่าวสาร รวมถึงการประชาสัมพันธ์ข้อพึงปฏิบัติที่ดีภายในองค์กร
ในส่วนของจรรยาบรรณฯ นั้น ได้นำ�เสนอคำ�แนะนำ�แนวทางปฏิบัติว่า การถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ท่านต้องทำ�อย่างไร, การไม่
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณจะมีผลอย่างไร, โดยมีการสร้างช่องทางการแจ้ง/ร้องเรียนเมื่อพบเห็นการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ, มีการ
กำ�หนดผู้รับแจ้ง/รับข้อร้องเรียน, การรักษาความลับ มีการให้คำ�แนะนำ�เพื่อช่วยในการตัดสินใจอย่างถูกต้อง ซึ่งหากพนักงาน
คนไหนมีประเด็นข้อสงสัย ก็อาจตั้งเป็นกระทู้ในเว็บบอร์ดระบบอินทราเน็ตได้ นอกจากนี้ก็ยังติดต่อสื่อสารกันด้วยระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ภายในองค์กรได้ ทั้งนี้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล รับผิดชอบในการรณรงค์ส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณธุรกิจ โดยการจัดทำ�กระดานข่าวซึ่งตั้งไว้ตามที่มุมพักผ่อนของพนักงาน รวมถึงจัดแสดงไว้ในข่าวสารในระบบ
INTRANET ด้วย
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รายงานประจำ�ปี 2560
3. คณะกรรมการให้ความสำ�คัญถึงการรับรูแ้ ละถือปฎิบตั ติ ามจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจของผูบ้ ริหาร และพนักงาน ฝ่ายทรัพยากร
บุคคลจึงกำ�หนดให้ผู้บริหารและพนักงานต้องรับทราบ และรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์-การทำ�ธุรกิจใดๆ กับกลุ่มบีอีซี
นอกจากนี้ ยังรณรงค์ส่งเสริมให้พนักงานเห็นประโยชน์/คุณค่า ในการยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ โดยหัวหน้าหน่วยงาน
เป็นบุคคลสำ�คัญในการส่งเสริมให้ทุกคนในหน่วยงานยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด คณะกรรมการได้ติดตามการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของพนักงานในองค์กรผ่านฝ่ายบริหาร ในปี 2560 ไม่มีปัญหาที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตาม จรรยาบรรณธุรกิจของ
พนักงาน คณะกรรมการให้ความสำ�คัญในการนำ�หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี มาปรับใช้ในการกำ�กับดูแลการดำ�เนินกิจการ
ด้วยเห็นความสำ�คัญว่าการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ จี ะช่วยหนุนนำ�ให้การดำ�เนินกิจการของกลุม่ บริษทั มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
สูงสุด ส่งเสริมให้การดำ�เนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพิ่มมูลค่าให้แก่เงินลงทุนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว
นอกจากนี้ยังจะช่วยเสริมสร้างศรัทธาและรักษาความเชื่อมั่นในองค์กรให้เกิดแก่พนักงาน ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม คณะกรรมการได้นำ�หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ แนะนำ�ไว้ มาปรับใช้เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำ�เสมอ
4. คณะกรรมการได้ก�ำ หนดวิสยั ทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ของบริษทั เพือ่ ให้เป็นแนวทางในการดำ�เนินธุรกิจ การ นอกจากนี้ ได้ก�ำ หนด
ให้มกี ารพิจารณาทบทวนปีละหนึง่ ครัง้ เพือ่ ความเหมาะสม และเพือ่ ให้บริษทั ฯมีความพร้อมทันต่อการเปลีย่ นแปลงภาวะอุตสาหกรรม
และการแข่งขัน โดยคณะกรรมการมีการติดตามดูแลให้มีการนำ�กลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ
โครงสร้างคณะกรรมการ
5. โครงสร้างคณะกรรมการ:คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 14 คน โดยเป็นกรรมการบริหาร 5 คนและกรรมการ
ที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำ�นวน 9 คน โดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารนี้มีกรรมการที่เป็นอิสระรวมอยู่ด้วย 5 คน; ปัจจุบัน นายสมชัย
บุญนำ�ศิริ กรรมการอิสระ ดำ�รงตำ�แหน่งเป็น ประธานคณะกรรมการบริษัท; ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทและกรรมการ
บริหารส่วนใหญ่ เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และเป็นผู้บริหารของกลุ่มบริษัทด้วย จึงมีความรู้ความชำ�นาญ เข้าใจ
ในธุรกิจเป็นอย่างดี; ส่วนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารนั้น เป็นกรรมการที่มีประสบการณ์หลากหลาย มีทั้งกรรมการที่มาจาก
สายวิชาชีพ อดีตข้าราชการ และสายธุรกิจการเงิน การตลาด; โดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน มีความรู้ความชำ�นาญด้าน
การตลาด และมีประสบการณ์การทำ�งานในบริษัทเจ้าของสินค้าผู้ซื้อสื่อโฆษณารายใหญ่หลายบริษัท รวมถึงบริษัทผู้ผลิตรายการ
ด้วย จึงมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี; ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัท ไม่เคยเป็น
หุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้การอยู่; และคณะกรรมการบริษัทไม่มีการกีดกันเรื่องเพศแต่อย่างใด
6. การนำ�เสนอข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทนั้น บริษัทได้แสดงข้อมูลกรรมการ ซึ่งได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ภาพถ่าย ตำ�แหน่ง
ประวัติการศึกษา ประวัติการทำ�งาน และประวัติการดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัท ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท และในรายงานประจำ�ปี
ในส่วนของการสรรหา ได้ผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณาสรรหา โดยกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน NRC ซึ่ง NRC ได้เสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการ เพือ่ เสนอความเห็นต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ในการพิจารณาเลือกตัง้ บุคคลเป็นกรรมการ โดยเอกสาร
ทีน่ �ำ ส่งถึงผูถ้ อื หุน้ จะนำ�เสนอข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลทีถ่ กู เสนอชือ่ ตำ�แหน่งทีเ่ สนอแต่งตัง้ ประวัตกิ ารดำ�รงตำ�แหน่ง ประวัตกิ าร
กระทำ�ความผิด การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอืน่ ทีอ่ าจขัดแย้งทางผลประโยชน์ สัดส่วนการถือหุน้ รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการ
สรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน แสดงไว้ในเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในปีที่เสนอเลือกตั้ง ซึ่งเอกสารเหล่านี้จะ
แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย
7. โดยทีค่ ณะกรรมการเป็นองค์กรสูงสุดของบริษทั กำ�หนดวิสยั ทัศน์ ทิศทางและนโยบาย ตัดสินใจ เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั และ
ผู้ถือหุ้นในระยะยาว พร้อมทั้งให้ข้อชี้แนะ ในการบริหารงาน คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารซึ่งประกอบด้วย
กรรมการของบริษทั รวม 5 คน โดยมีผบู้ ริหารระดับสูงเป็นคณะทำ�งาน แต่ละคนจะมีอ�ำ นาจหน้าทีด่ แู ลควบคุมการปฏิบตั งิ านประจำ�
ของแต่ละสายงานธุรกิจ แยกกันไปตามแต่ความถนัด ความสนใจ ความสามารถ และความเหมาะสมของแต่ละคน มีประธาน
คณะกรรมการบริหารเป็นผู้กำ�กับดูแลงาน คณะกรรมการบริหารจะรับทิศทาง/นโยบาย และหลักการกำ�กับดูแลกิจการ มาจาก
คณะกรรมการเพือ่ มากำ�หนดเป็นแผนงานดำ�เนินการ โดยมีประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุม่ บริษทั เป็นผูก้ �ำ กับดูแลการบริหารงานและ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริหาร
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บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำ�กัด (มหาชน)
8. คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณากำ�หนดคุณสมบัตขิ อง “กรรมการอิสระ” ของบริษทั ไว้เข้มกว่าเกณฑ์ขอ้ กำ�หนดขัน้ ต่�ำ ของสำ�นักงาน
ก.ล.ต. โดยกำ�หนดสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทไว้ที่ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด นิยามกรรมการอิสระและ
คุณสมบัติของบริษัทแสดงไว้ในรายงานนี้ ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ หัวข้อย่อยคณะกรรมการ รวมถึงได้แสดงไว้ในรายงาน
ประจำ�ปีด้วย
9. ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นอิสระรวม 5 คน หรือคิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของจำ�นวนกรรมการ
ทั้งคณะ; กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจและแสดงความเห็น มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร;
โดยคณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทสม่ำ�เสมอ เพื่อให้บริษัทดำ�รงสัดส่วนกรรมการอิสระ
ให้ครบตามเกณฑ์ที่สำ�นักงาน ก.ล.ต. กำ�หนด; โดยมีกรรมการอิสระ จำ�นวน 3 คน ที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ซึ่งมี
ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียน และที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียน แต่ไม่เกิน 5 บริษัท
10. ปัจจุบันคณะกรรมการได้กำ�หนดวาระการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท และวาระการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการชุดย่อยทุกชุด
เท่ากัน วาระละ 3 ปี โดยยังไม่ได้พิจารณาจำ�กัดจำ�นวนวาระการดำ�รงตำ�แหน่งต่อเนื่องกันของกรรมการและของกรรมการอิสระ
11. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 คน เป็นบุคคลในตระกูลมาลีนนท์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพียง
กลุ่มเดียวของบริษัท โดยที่ปัจจุบันผู้ถือหุ้นกลุ่มมาลีนนท์ ถือหุ้นรวมกันอยู่ 47.03% ในจำ�นวนนี้ เป็นของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมกันอยู่ 26.14% ส่วนที่เหลือกระจายอยู่กับผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งที่ผ่านมา
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยไม่เคยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสม เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเลย
12. เนื่องจาก กรรมการบริหารมีภารกิจประจำ�ในการบริหารงานของบริษัท และบริษัทย่อยในกลุ่ม คณะกรรมการจึงกำ�หนดนโยบาย
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการบริหาร เฉพาะกรณีที่บริษัทเข้าลงทุนในบริษัทนั้น และมีเงื่อนไขในการส่ง
ตัวแทนเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ เพื่อร่วมกำ�กับดูแลและบริหารกิจการ; ส่วนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ต้องไม่ดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการที่บริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 5 แห่ง หากมีความจำ�เป็นต้องดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการเกินกว่าที่กำ�หนด ต้องแจ้งให้
คณะกรรมการได้รบั ทราบก่อน ทัง้ นี้ เพือ่ ให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการปฏิบตั หิ น้าที่ โดยได้มกี ารเปิดเผยข้อมูลการดำ�รงตำ�แหน่ง
ของกรรมการแต่ละคนให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานนี้ และในรายงานประจำ�ปี หัวข้อข้อมูลกรรมการ เจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้างาน
กำ�กับดูแลการปฎิบตั งิ านของบริษทั และเลขานุการบริษทั ทัง้ นีใ้ นปี 2560 มีกรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษทั
จดทะเบียนอื่น รวม 5แห่ง คือ นายสมประสงค์ บุญยะชัย และมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำ�นวน 5 คน ที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
ในบริษัทจดทะเบียนอื่น คือ นายสมชัย บุญนำ�ศิริ และนายแมทธิว กิจโอธาน ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นอีก
2 แห่ง นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นอีก 1 แห่ง
13. เนือ่ งจาก ผูบ้ ริหารระดับสูงมีภารกิจในการบริหารจัดการธุรกิจประจำ�วัน การไปดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการทีบ่ ริษทั อืน่ อาจรบกวนเวลา
ทำ�งานประจำ� คณะกรรมการไม่มีนโยบายสนับสนุนให้ผู้บริหารไปดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการอื่นนอกกลุ่ม เว้นแต่กรณีที่มี
ความจำ�เป็น ผู้บริหารก็อาจเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติได้ ปัจจุบันไม่มีผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
ไปดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
14. คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท โดยเลขานุการบริษัทเป็นพนักงานประจำ�ของบริษัท ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติ
ประสบการณ์ ประวัตกิ ารศึกษา/อบรม รวมถึงขอบเขตหน้าทีร่ บั ผิดชอบของเลขานุการบริษทั แสดงไว้ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ
หัวข้อย่อยเลขานุการบริษัท และในรายงานประจำ�ปี หัวข้อข้อมูลกรรมการ เจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้างานกำ�กับดูแลการปฎิบัติงาน
ของบริษัท โดยได้แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย
คณะกรรมการชุดย่อย
15. คณะกรรมการตรวจสอบ: ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ, คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ, ข้อมูลกรรมการตรวจสอบ
ที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน เปิดเผยไว้ในหัวข้อ การกำ�กับดูแลกิจการ หัวข้อย่อย
คณะกรรมการชุดย่อย; รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ แสดงไว้ที่หน้า 3 ของรายงานนี้ โดยมีสำ�นักตรวจสอบภายในกำ�กับดูแล
การปฏิบัติงานของบริษัท (Compliant Unit) ด้วย
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รายงานประจำ�ปี 2560
16. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
(CG Committee) และมีมติปรับโครงสร้างคณะกรรมการสรรหา เป็นคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน โดยประธาน
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน “NRC” เป็นกรรมการอิสระ และมีเลขานุการคณะกรรมการ เป็นเลขานุการ NRC
ซึ่ง NRC มีหน้าที่กำ�หนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก สรรหาบุคคล ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎหมาย เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท หรือเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้บริหารสูงสุดต่อไป
รวมถึงการพิจารณากำ�หนดกระบวนการ และหลักเกณฑ์ ในการสรรหาและการกำ�หนดค่าตอบแทน เฉพาะที่เป็นตัวเงิน
ของกรรมการบริษัท และผู้บริหารสูงสุด การเปิดเผยการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาฯ ไว้ภายใต้หัวข้อ การกำ�กับดูแล
กิจการ หัวข้อย่อย คณะกรรมการชุดย่อย;
17. คณะกรรมการและฝ่ายจัดการมีการแบ่งแยกอำ�นาจหน้าที่ของอย่างชัดเจน โดยขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการ แสดงไว้
ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ หัวข้อย่อยคณะกรรมการ ส่วนขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร และเจ้าหน้าที่บริหาร
แสดงไว้ในหัวข้อ การกำ�กับดูแลกิจการ หัวข้อย่อย คณะกรรมการบริหาร
18. คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสีย่ งไว้ในรายงานประจำ�
ปี 2560 หน้า 3
19. ช่องทางการแจ้ง/ร้องเรียนเมือ่ พบเห็นเบาะแสการกระทำ�ทุจริตภายในองค์กร และการไม่ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณฯ ผูท้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบ
หรือผู้ที่ได้ทราบถึงการกระทำ�นั้น สามารถแจ้งข้อมูลและหลักฐาน ถึงสำ�นักตรวจสอบภายในผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท
www.becworld.com เพื่อรวบรวมหลักฐานนำ�เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำ�การตรวจสอบข้อมูลก่อน นำ�เสนอเรื่อง
และความเห็นถึงคณะกรรมการต่อไป หรืออาจแจ้งผูบ้ งั คับบัญชาทีร่ บั ผิดชอบโดยตรง (ตัง้ แต่ระดับผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายขึน้ ไป) แจ้งผ่าน
ทางเว็บไซต์รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสของบริษัท (Whistleblower System) แจ้งด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร / E-mail
/ จดหมาย (โดยระบุชื่อหรือไม่ระบุชื่อผู้แจ้งก็ได้) ผู้รับแจ้ง/รับข้อร้องเรียน สามารถแจ้ง/ส่งข้อร้องเรียนไปยังผู้บังคับบัญชาของท่าน
หรือ ผูบ้ งั คับบัญชาทีร่ บั ผิดชอบโดยตรง (ตัง้ แต่ระดับผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายขึน้ ไป) หรือผูบ้ ริหารระดับสูง หรือ หน่วยงานตรวจสอบภายใน
หรือ หน่วยงานทรัพยากรบุคคล หรือคณะกรรมการตรวจสอบแล้วแต่กรณี; การรักษาความลับ ผู้ที่เกี่ยวข้องในการรับแจ้งการ
กระทำ�ทุจริตภายในองค์กร และการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ ทุกคน ต้องเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับมาไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผย
แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามความจำ�เป็นในการปฎิบัติงานเท่านั้น หรือเป็นการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำ�หนด
บริษัทจะดูแลให้ความคุ้มครองและจะไม่ยินยอมให้มีการข่มขู่ คุกคาม พนักงานที่ได้แจ้ง/ให้ข้อมูล การกระทำ�ทุจริตภายในองค์กร
และการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ ต่อบริษัท
20. การควบคุมดูแลการบริหารงานบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจะเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการที่เป็น
ตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไปดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริหารในบริษัทย่อย ตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อให้สามารถควบคุมดูแล
การบริหารกิจการบริษัทย่อยได้อย่างใกล้ชิด และมีการติดตามผลการดำ�เนินงานได้อย่างต่อเนื่องสม่ำ�เสมอ
21. การประชุมคณะกรรมการ
-

บริษัทกำ�หนดให้มีการประชุมคณะกรรมการขั้นต่ำ�ปีละ 5 ครั้ง โดยเลขานุการบริษัท จะทำ�หนังสือแจ้งกำ�หนดนัดประชุม
คณะกรรมการบริษัททั้งปี แจ้งให้ทราบเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่ช่วงต้นปี โดยหนังสือจะแจ้งวาระหลักของการประชุม 4 ครั้ง คือ วาระ
พิจารณารับรองผลการดำ�เนินงาน ก่อนเผยแพร่เป็นการทั่วไป และอีก 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การปฏิบัติ
หน้าทีข่ องคณะกรรมการ จำ�นวนครัง้ การประชุมคณะกรรมการกำ�หนดไว้เหมาะสมกับการทำ�หน้าทีข่ องคณะกรรมการ และลักษณะ
ธุรกิจ นอกจากวาระหลักๆ ที่ต้องดำ�เนินการให้มีการพิจารณาตามกฎหมายแล้ว ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มบริษัทจะรวบรวมเรื่องอื่นๆ ที่ต้องให้คณะกรรมการทราบ และ/หรือพิจารณา บรรจุเป็นวาระการประชุมในแต่ละครั้ง ตามความ
เหมาะสม ภายในกำ�หนดการประชุม 5 ครั้งหลักที่ขอเวลาจากคณะกรรมการไว้ตั้งแต่ต้นปี ในกรณีที่มีความจำ�เป็นก็อาจจัดการ
ประชุมเพิ่มตามความเหมาะสม
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บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำ�กัด (มหาชน)
-

เลขานุการบริษัทได้ทำ�บันทึกแจ้งกำ�หนดการประชุมคณะกรรมการ เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยได้นำ�ส่งให้แก่กรรมการทุกคน
ตั้งแต่ช่วงต้นปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้

-

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ
โดยกรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้โดยอิสระ

-

กรรมการทุกคนสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้ โดยเสนอวาระและเอกสารผ่านทางเลขานุการบริษัท เพื่อเสนอเรื่อง
ต่อประธานกรรมการ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมต่อไป

-

คณะกรรมการกำ�หนดให้เลขานุการบริษัททำ�หน้าที่รวบรวมข้อมูลที่สำ�คัญๆ เพื่อประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระ จัดทำ�เป็น
เอกสารประกอบการประชุม และจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการเป็นการล่วงหน้าประมาณ 1สัปดาห์ เพือ่ ให้กรรมการ
ได้มเี วลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูล ทีผ่ า่ นมามีปญ
ั หาเอกสารล่าช้าบ้าง ได้แก้ไขโดยการส่งซอฟไฟล์ทางอีเมลให้กรรมการล่วงหน้า
ก่อนที่จะทยอยนำ�ส่งเอกสารตามไป โดยเร็วที่สุด

-

คณะกรรมการสามารถเชิญผู้บริหารระดับสูง รวมถึงฝ่ายบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เสนอเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณา
เพื่อสอบถามรายละเอียดในประเด็นที่ตนต้องการข้อมูล หรือความเห็นเพิ่มเติมได้ ในกรณีที่กรรมการต้องการขอความเห็นที่เป็น
อิสระจากผู้เชื่ยวชาญอิสระ ที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาการเงิน เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ บริษัทจะเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นเอง

-

การประชุมคณะกรรมการบริษัทในระหว่างปี 2560 กรรมการที่ดำ�รงตำ�แหน่งเกือบทั้งหมด สามารถเข้าร่วมประชุมได้ครบทุกครั้ง
มีกรรมการเพียง 1 คนที่เข้าร่วมประชุมน้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำ�นวนการประชุมที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี

-

ในการดำ�เนินการประชุม ประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาการประชุม เพื่อให้เวลาประชุมในแต่ละวาระเพียงพอเหมาะสม โดย
ประธานคณะกรรมการจะเปิดโอกาสให้มกี ารแสดงความคิดเห็นในวาระการประชุมอย่างกว้างขวาง กรรมการทุกคนสามารถหยิบยก
ประเด็นขึน้ พิจารณา แสดงความเห็น รวมถึงให้ขอ้ เสนอแนะได้อย่างเป็นอิสระ ทีป่ ระชุมรับฟังความเห็นของกันและกัน ทำ�ให้พจิ ารณา
ตัดสินใจด้วยเหตุและผล และได้พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะในวาระที่สำ�คัญๆ และเพื่อให้ความเข้าใจตรงกัน ประธานจะ
กล่าวสรุปมติที่ประชุมทุกครั้งที่จบวาระ โดยเฉลี่ยการประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงซึ่งเป็นเวลาที่คณะกรรมการเห็น
ว่าเพียงพอในการพิจารณาในรายละเอียดกันอย่างรอบคอบ ในทุกเรื่องที่นำ�เสนอต่อคณะกรรมการ

-

คณะกรรมการสามารถขอข้อมูลที่จำ�เป็นเพิ่มเติมได้จากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท หรือผู้ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
บริษัทมอบหมาย

-

คณะกรรมการให้การสนับสนุนให้ กรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารนัดประชุมกันเองโดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าประชุมด้วยได้ เพือ่ ให้กรรมการ
ทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารสามารถหารือประเด็นต่างๆเกีย่ วกับการจัดการทีอ่ ยูใ่ นความสนใจ และอาจแจ้งผลการประชุมให้กรรมการผูจ้ ดั การ
ทราบ โดยในปี 2560 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุม 1 ครั้ง ซึ่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้นำ�เสนอประเด็นที่เห็นว่าอาจ
เป็นปัญหาในการบริหารจัดการ หลายข้อ ซึ่งเลขานุการคณะกรรมการ ได้จัดทำ�เป็นรายงานการประชุม แจ้งเป็นวาระเพื่อทราบ
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ในคราวถัดมา ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติรับทราบ และกรรมการบริหารที่เกี่ยวข้อง
ได้ชี้แจงเหตุผลต่อที่ประชุมเพื่อความเข้าใจแล้ว

-

ภายหลังการประชุม เลขานุการบริษัทจะจัดทำ�บันทึกรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน; ในรายงานการประชุมของ
บริษัทจะมีการบันทึก วัน เวลาเริ่ม-เวลาประชุมเสร็จสิ้น, ชื่อกรรมการที่เข้าประชุม, สรุปสาระสำ�คัญของเรื่องที่เสนอคณะกรรมการ,
สรุปประเด็นที่มีการอภิปราย-รวมถึงข้อสังเกต ความเห็น และคำ�แนะนำ�ของกรรมการแต่ละคน; มติคณะกรรมการมีความชัดเจน
ครบถ้วนสมบูรณ์
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รายงานประจำ�ปี 2560
-

โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกรณีทมี่ ติไม่เอกฉันท์ ก็จะบันทึกความเห็นของกรรมการทีไ่ ม่เห็นด้วยนัน้ ไว้ดว้ ย; ชือ่ ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม,
ชื่อผู้สอบทานรายงานการประชุม- ที่ผ่านมาเลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะช่วยตรวจทานเพื่อความครบถ้วนสมบูรณ์ของ
รายงานฯ; รวมถึง ชื่อผู้รับรองรายงาน; เลขานุการบริษัทมีความเป็นอิสระ ในการบันทึกรายงานการประชุม

-

เลขานุการบริษทั รับผิดชอบดูแลการจัดเก็บหนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม ให้มรี ะบบการ
จัดเก็บที่ดี สืบค้นง่าย โดยบริษัทมีธรรมเนียมปฏิบัติ ในการรับรองรายงานการประชุมในการประชุมครั้งถัดไป รายงานการประชุม
แต่ละครั้ง จึงไม่สามารถแก้ไขโดยไม่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ จากนั้นจึงนำ�เสนอประธานที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงนามรับรอง
รายงานการประชุมต่อไป

-

ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 12 ครั้ง จำ�นวนครั้งที่กรรมการแต่ละคน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ แสดงไว้ใน
หัวข้อโครงสร้างการจัดการ หัวข้อย่อย คณะกรรมการบริษัท

-

เลขานุการคณะกรรมการจัดทำ�รายงานผลการดำ�เนินงานของบริษัท และนำ�ส่งให้คณะกรรมการได้รับทราบทุกเดือน

-

คณะกรรมการมีการจัดทำ�รายงานความรับผิดชอบต่อการจัดทำ�รายงานทางการเงิน แสดงไว้ในรายงานประจำ�ปี คู่กับรายงานของ
ผู้สอบบัญชีด้วย

-

ในรอบปีที่ผ่านมา ไม่มีกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัท อันเนื่องมาจากความล้มเหลวในการทำ�หน้าที่กำ�กับดูแลของ
คณะกรรมการบริษัท กรรมการของบริษัทไม่มีการกระทำ�ความผิดด้านการทุจริต หรือกระทำ�ผิดจริยธรรมแต่อย่างใด ไม่มีการลาออก
ของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร อันเนื่องจากประเด็นการกำ�กับดูแลกิจการ

22. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ จัดให้มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำ�ปีละ 1 ครั้ง โดยประเมินรวมทั้งคณะไม่ได้ทำ�การประเมินแยกเป็นรายบุคคล คณะกรรมการและ
คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกันกำ�หนดหลักเกณฑ์การประเมินโดยปรับจากตัวอย่างที่ตลาดหลักทรัพย์แนะนำ�ไว้ให้เหมาะสมกับ
องค์กร เมือ่ ได้สรุปผลประเมินแล้ว ได้พจิ ารณากำ�หนดแนวทางปรับปรุงการทำ�งานร่วมกัน โดยเปิดให้ทกุ คนสามารถเสนอความเห็น
ได้อย่างเป็นอิสระ สำ�หรับปี 2560 ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561
23. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง: คณะกรรมการได้ตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน เพื่อช่วยให้ความ
เห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณากำ�หนดกระบวนการ และหลักเกณฑ์ ในการสรรหาและการกำ�หนดค่าตอบแทน
เฉพาะที่เป็นตัวเงิน ของกรรมการบริษัท และผู้บริหารสูงสุด (ซึ่งปัจจุบันคือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท Group CEO) ดูแล
ให้กรรมการ และผู้บริหารสูงสุด ได้รับผลตอบแทนเฉพาะที่เป็นตัวเงิน ให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัทฯ
โดยกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้มหี น้าทีแ่ ละความรับผิดชอบเพิม่ ขึน้ ควรได้รบั ค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมกับหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายให้เพิ่มขึ้นนั้น นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนมีหน้าที่กำ�หนดแนวทางและประเมิน
ผลงานของกรรมการ ผูบ้ ริหารสูงสุด เพือ่ พิจารณาปรับผลตอบแทนประจำ�ปี โดยจะต้องคำ�นึงถึงหน้าทีค่ วามรับผิดชอบผลการดำ�เนินงาน
และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องรวมถึงให้ความสำ�คัญกับการเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว ประกอบการพิจารณาประเมิน
ผลด้วย; และเนือ่ งจาก ค่าตอบแทนคณะกรรมการต้องได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ บริษทั จึงกำ�หนดรูปแบบค่าตอบแทน
กรรมการทีเ่ ป็นตัวเงินเท่านัน้ ซึง่ การจะปรับค่าตอบแทนต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำ�เนินงานและลักษณะ
ธุรกิจ โดยได้ก�ำ หนดหลักเกณฑ์การพิจารณา คือ 1.) สามารถเทียบเคียงกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือบริษัทที่มีระดับรายได้หรือกำ�ไรที่ใกล้เคียงกัน 2.) ผลการดำ�เนินงานของบริษัท และแนวโน้ม
ผลการดำ�เนินงาน 3.) ค่าตอบแทนเหมาะสมกับภาระ หน้าที่ ความรับผิดชอบที่มีความแตกต่างกัน กรรมการที่ได้รับมอบหมาย
หน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่ม ควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่ม
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บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำ�กัด (มหาชน)
24. แผนสืบทอดงาน: คณะกรรมการให้ความสำ�คัญต่อแผนสืบทอดงาน กรณีผู้บริหารสูงสุดบริษัท (ปัจจุบันคือตำ�แหน่ง ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท “Group CEO”) ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการธุรกิจของกลุ่มบริษัทมี
ความต่อเนื่อง ชัดเจน โดยได้กำ�หนดให้ นายภัทรศักดิ์ อุตตมะโยธิน หัวหน้าคณะผู้บริหารสายงานทรัพยากรบุคคล CHRO
เป็นผู้รับผิดชอบดำ�เนินการจัดทำ�แผนสืบทอดงาน และดำ�เนินการหาข้อมูลบุคคลประกอบการพิจารณาสรรหา อย่างไรก็ตาม
เมือ่ CHRO ได้สรรหาบุคคลได้แล้ว ต้องนำ�เสนอข้อมูลบุคคล ให้ทปี่ ระชุมคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน เพือ่ พิจารณา
คุณสมบัติ และความเหมาะสม และนำ�เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาแต่งตั้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป
25. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร: คณะกรรมการให้ความสำ�คัญต่อการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร โดยได้สนับสนุนให้กรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงได้เข้ารับการอบรมสัมมนา เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ความชำ�นาญในการบริหารจัดการ โดยบริษัทจะ
สนับสนุนค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลักสูตรสำ�หรับกรรมการ ซึ่งจัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD); โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทได้สนับสนุนค่าธรรมเนียมการอบรม ให้กรรมการ 4 คน ได้แก่ นายวรวรรธน์
มาลีนนท์ และนายทศพล มาลีนนท์ สำ�รหรับหลักสูตร Directors Accreditation Program: ทำ�ให้กรรมการบริษัทผ่านหลักสูตร DAP
ครบทุกคนแล้ว, นอกจากนี้ ได้สนับสนุนค่าธรรมเนียมอบรม หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program ให้นายประธาน
รังสิมาภรณ์ และนายมานิต บุญประกอบ กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน เข้ารับการอบรมด้วย; และในอดีตที่ผ่านมาได้
สนับสนุนค่าธรรมเนียมอบอบรมหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ให้นายประธาน รังสิมาภรณ์และนายมานิต
บุญประกอบ, ส่วนนางรัชนี นิพัทธกุศล กรรมการบริหาร บริษัทได้สนับสนุนค่าธรรมเนียมอบรมหลักสูตร Finance for Non - Finance
Directors Program; และโดยที่กรรมการบริษัทบางคน เป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นด้วย บริษัทจึงไม่ได้สนับสนุน
ค่าธรรมเนียมอบรมสัมมนาในบางรายการ เช่น นายสมชัย บุญนำ�ศิริ ประธานกรรมการ ได้ผ่านหลักสูตร Successful Formulation
& Execution of Strategy (SFE), และ หลักสูตร Board that Make a Difference (BMD) และในอดีตที่ผ่านมา นายสมชัย ได้เข้ารับ
การอบรม หลักสูตร Audit Committee Program (ACP), หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG), หลักสูตร
Ethical Leadership Program (ELP) และหลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) และนายสมประสงค์ บุญยะชัย
ผ่านหลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP); ส่วนกรรมการที่ผ่านหลักสูตร Director Certification Program (DCP) แล้ว ได้แก่
นายสมประสงค์ บุญยะชัย, นายสมชัย บุญนำ�ศิริ, นายมานิต บุญประกอบ และนายแมทธิว กิจโอธาน; โดย คณะกรรมการได้
มอบหมายให้เลขานุการบริษัทติดตามหาข้อมูลหลักสูตรการอบรมต่างๆ และนำ�เสนอต่อกรรมการทุกคนเพื่อพิจารณาโดยไม่จำ�กัด
ว่าต้องเป็นหลักสูตรที่จัดโดย IOD; นอกจากนี้ คณะกรรมการยังส่งเสริมให้เลขานุการคณะกรรมการ เข้ารับการอบรมหลักสูตร DCP ด้วย
26. การให้ข้อมูล/ปฐมนิเทศกรรมการใหม่ บริษัทมอบหมายให้ นายภัทรศักดิ์ อุตตมะโยธิน หัวหน้าคณะผู้บริหารสายงานทรัพยากร
บุคคล CHRO เป็นผู้รับผิดชอบดำ�เนินการ ซึ่งในประชุมเพื่อการปฐมนิเทศกรรมการใหม่นั้น CHRO ได้เชิญผู้บริหารระดับสูง
ฝ่ายต่างๆ ร่วมสนับสนุนการให้ข้อมูลกับกรรมการเข้าใหม่ด้วย ซึ่งนอกจากจะเป็นเกี่ยวกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท ข้อมูลอุตสาหกรรม
ข้อมูลการตลาด ด้านการผลิต และข้อมูลด้านรายการ รวมถึง ผลการดำ�เนินงานในอดีต รวมถึงวิสัยทัศน์และเป้าหมายของ
กลุ่มบริษัทแล้ว ยังได้มอบเอกสารเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจและระเบียบปฏิบัติต่างๆภายในองค์กรด้วย ส่วนแนวปฏิบัติในเรื่องต่างๆ
ของคณะกรรมการ และข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น เลขานุการบริษัทเป็นผู้สนับสนุนข้อมูลในส่วนนี้
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