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บริษัทไดมีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดีใหสอดคลองและเปนไปในแนวทางเดียวกับหลักการกำกับดูแล

กิจการท่ีดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนป 2560  ซ่ึงคณะกรรมการบริษัท บีอีซี เวิลด จำกัด (มหาชน) ในการประชุมเม่ือ

วันท่ี 18 ธันวาคม 2563  ไดมีมติอนุมัติการทบทวนนโยบายการกับดูแลกิจการ โดยใหมีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี 18 

ธันวาคม 2563 เปนตนไป  

หลักปฏิบัติ 1  ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ในฐานะผูนำองคกรที่สราง

คุณคาใหแกกิจการอยางย่ังยืน 

หลักปฏิบัติ 1.1 ความเขาใจและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผูนำ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเปนอิสระในการตัดสินใจ บริษัทฯ ใหสิทธิและความเทาเทียมกัน แก 

กรรมการทุกคน ในการพิจารณาตัดสินใจเร่ืองตางๆ โดยแยกหนาท่ีชัดเจนระหวาง คณะกรรมการ

บริษัทฯ คณะกรรมการชุดยอย และกรรมการท่ีเปนผูบริหารสูงสุด รวมถึงฝายจัดการ ท้ังน้ี 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไมมีหนาท่ีจัดการงานประจำของบริษัทฯ แตจะมีหนาท่ีตามท่ีกฎหมาย

กำหนด และเขารวมประชุมเพ่ือพิจารณาการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ ตามวาระท่ีกำหนด 

หรือตามท่ีประธานกรรมการจะเห็นควรเพ่ือ 

1.  กำหนดหรือใหความเห็นชอบ ภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณ 

ของบริษัทฯ 

2.  กำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของฝายจัดการอยางสม่ำเสมอ เพ่ือใหเปนไปตาม 

เปาหมาย และแผนธุรกิจ 

3.   ดูแลใหมีระบบควบคุมภายในท่ีดี และมีการบริหารความเส่ียงอยางเหมาะสม 

หลักปฏิบัติ 1.2 การกำกับดูแลในการสรางคุณคาใหแกกิจการอยางย่ังยืน 

ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกำหนดหลักการดำเนินธุรกิจ พรอมท้ังได

จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และคูมือจรรยาบรรณ เพ่ือใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน 

ยึดถือเปนแนวปฏิบัติ 

กรรมการและผูบริหารทุกระดับของบริษัทฯ จะตองปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และ

จรรยาบรรณธุรกิจท่ีกำหนด โดยฝายบุคคลรับผิดชอบ ในการเผยแพร ความรู สรางความเขาใจ และ

สงเสริมใหพนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติ ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และคูมือจรรยาบรรณ 

อยางจริงจังตอเน่ีอง และสรางใหเปนสวนหน่ึงของวัฒนธรรมองคกรในการปฏิบัติงาน และจะตอง

รายงานผลการดำเนินงานดานการสงเสริมความรู และการปฏิบัติ ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

และจรรยาบรรณธุรกิจ ตอคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัทฯ 

เพ่ือใหนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ เปนไปตามกฎหมาย 

กฎเกณฑ และระเบียบปฏิบัติของทางการ และสอดคลองกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลง

ไปอยูเสมอ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีหนาท่ีดูแลรับผิดชอบ ใหมีการทบทวน ปรับปรุงเปน

ประจำทุกป 

กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ จะตองทำความเขาใจ และปฏิบัติตาม 

นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจท่ีบริษัทฯ กำหนดดังกลาวขางตนอยาง 

เครงครัด พรอมท้ังใหการรับรองในการปฏิบัติตามทุกประการ 

หลักปฏิบัติ 1.3 บทบาทของคณะกรรมการบริษัทฯ 
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กรรรมการบริษัทฯ มีบทบาทในการกำกับดูแล และติดตามใหการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เปนไป

ตามกลยุทธ วัตถุประสงค เปาหมาย ขอบังคับ มติท่ีประชุมผูถือหุน และหลักการกำกับดูแลกิจการ 

ดวยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ ดำเนินการอยาง

สมเหตุสมผล มีความใสใจในเหตุการณท่ีเกิดข้ึนกับบริษัทฯ หรือการดำเนินการตางๆ ของบริษัทฯ 

อุทิศเวลาและความสามารถในการปฏิบัติตามหนาท่ี มีความรับผิดชอบอยางเต็มท่ี และเปนอิสระ 

ดูแลใหมีระบบการควบคุมดานการดำเนินงาน ดานรายงานทางการเงิน และดานการปฏิบัติตาม 

กฎระเบียบ และนโยบาย จัดใหมีบุคคลหรือหนวยงานท่ีมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาท่ี เปน

ผูรับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกลาวและเปดเผยไวในรายงานประจำป 

หลักปฏิบัติ 1.4 ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการ  ท่ีระบุขอบเขตหนาท่ี และความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือใชอางอิงในการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการทุกคน  และมีการทบทวน

กฎบัตรดังกลาวเปนประจำทุกป  รวมท้ังทบทวนการแบง บทบาทหนาท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ  

กรรมการท่ีเปนผูบริหารสูงสุด และฝายจัดการ อยางสม่ำเสมอเพ่ือให สอดคลองกับทิศทางของ

องคกร 

กรรมการบริษัทฯ จะตองเขาใจขอบเขตหนาท่ีของตน การมอบหมายอำนาจการจัดการกิจการ ใหแก

กรรมการท่ีเปนผูบริหารสูงสุด และฝายจัดการ ใหมีการบันทึกเปนลายลักษณอักษร อยางไรก็ดี การ

มอบหมาย ดังกลาวมิไดเปนการปลดเปล้ืองหนาท่ี ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ  

คณะกรรมการ บริษัทฯ ยังมีหนาท่ีติดตามดูแลฝายจัดการใหปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมาย 

หลักปฏิบัติ 2  กำหนดวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการที่เปนไปเพื่อความย่ังยืน 

หลักปฏิบัติ 2.1 วัตถุประสงคและเปาหมายหลักในการดูแลผูมีสวนไดเสีย 

  บริษัทฯ กำหนดผูมีสวนไดเสีย ดังน้ี 

1. ผูถือหุน/นักลงทุน 

2. คณะกรรมการบริษัท 

3. ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท 

4. ผูจัดละคร ผูผลิตรายการ และนักแสดง 

5. ลูกคา 

6. คูคา/เจาหน้ี 

7. ผูประกอบการในธุรกิจเดียวกัน  

8. ส่ือมวลชน 

9.  ภาครัฐ, หนวยงานกำกับดูแล (Regulator), ภาคประชาสังคม และองคกรการกุศล 

10.  ชุมชนและสังคม 

คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลจัดการใหเกิดความเปนธรรมแกผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ดังน้ี 

1. การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะตองปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด อีกท้ังจะตอง

ทำใหเกิดผลดีตอสังคมและภาครัฐ ท้ังทางดานเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประเพณี และ

สภาพแวดลอม 
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2. ดำเนินธุรกิจดวยความระมัดระวัง  รักษาผลประโยชนสูงสุดของบรษัทดูแลรักษาเงินลงทุนของผู

ถือหุน 

3. ใหความสำคัญตอความตองการของผูมีสวนไดเสียแตละกลุมอยางเหมาะสม โดยยังคงอยูบน

พ้ืนฐานของความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม 

4. กำหนดผลตอบแทนใหผูถือหุน กรรมการบริษัทฯ ผูบริหาร พนักงาน ดวยความเหมาะสม และ

ยุติธรรม 

5.   ปฏิบัติตอลูกคาและคูคา อยางมีความรับผิดชอบ ดวยความซ่ือสัตย ยุติธรรม รักษาความลับ ของ

ลูกคาและคูคา  ดำเนินธุรกิจกับคูคาดวยความซ่ือตรง ไมเอารัดเอาเปรียบ ปฏิบัติตามเง่ือนไข

สัญญาท่ีตกลงกันไว 

6. ถือปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีมีตอเจาหน้ีเปนสำคัญ ในการชำระคืนเงินตน ดอกเบ้ีย และการดูแล

หลักประกันตาง ๆ 

7. การปฏิบัติตอผูประกอบการในธุรกิจเดียวกัน ดวยการดำเนินธุรกิจและแขงขันกับคูแขงขันดวย

ความโปรงใส ภายใตกฎกติกา โดยไมแขงขันจนทำใหเกิด ผลกระทบดานลบตอธุรกิจโดยรวม 

8. การปฏิบัติตอส่ือมวลชน ขอมูลขาวสารท่ีใหส่ือ ตองมีความนาเช่ือถือ ใหขอมูลอยางเพียงพอ  

ทันเวลา และอยางท่ัวถึง  

9. ภาครัฐ, หนวยงานกำกับดูแล (Regulator), ภาคประชาสังคม และองคกรการกุศล กำกับดูแลให

กิจการ และพนักงานในองค ดำเนินธุรกิจอยางถูกตองตามกฎหมาย กฎเกณฑ ระเบียบ ดูแลให

มีการเปดเผยขอมูลตามบังคับของหนวยงานกำกับ เพ่ือใหเกิดความโปรงใส ใหความรวมมือกับ

ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และองคกรการกุศล ตามความเหมาะสม  

10. สนับสนุนใหพนักงานมีความรูในเร่ืองของส่ิงแวดลอม สงเสริมและมีสวนรวมในการทำกิจกรรม 

ตางๆ เพ่ือสังคม และส่ิงแวดลอม 

11.  มีนโยบายชัดเจนท่ีจะไมละเมิดหรือกระทำการใดๆ อันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน ไมละเมิด 

รวมถึง ไมสนับสนุนการละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธ์ิในรูปแบบตางๆ ไมวาจะเปนการ 

ละเมิดทางตรงหรือทางออม 

12. ดูแลใหมีหนวยงานรับเร่ืองรองเรียน จากผูมีสวนไดเสียทุกฝาย 

หลักปฏิบัติ 2.2 การกำหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของกิจการที่เปนไปเพื่อความย่ังยืน 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกำกับดูแลใหม่ันใจวา  วัตถุประสงคและเปาหมาย  ตลอดจนกลยุทธใน 

ระยะยาว และ/หรือประจำป ของกิจการ สอดคลองกับการบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมาย หลัก

ของกิจการ โดย 

1.  คำนึงถึงปจจัยแวดลอมของกิจการ โอกาส และความเส่ียงท่ียอมรับได ตลอดจนวิเคราะห สภาพ 

แวดลอม ปจจัยและความเส่ียงตางๆ ท่ีอาจมีผลกระทบตอผูมีสวนไดเสียท่ีเก่ียวของ โดยมีกลไก

ท่ีทำใหเขาใจความตองการของผูมีสวนไดเสียอยางแทจริง 

2.  สนับสนุนใหมีการจัดทำหรือทบทวนวัตถุประสงค เปาหมาย และกลยุทธสำหรับระยะยาว 3-5 ป  

3.   กำกับดูแลใหมีการสงเสริมการสรางนวัตกรรม และการปรับใชเทคโนโลยีมาเพ่ือเสริมสราง

ศักยภาพในการแขงขัน  

4.   เปาหมายท่ีกำหนดเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจและศักยภาพของกิจการ โดยกำหนด 

เปาหมาย ท้ังท่ีเปนตัวเงิน และไมใชตัวเงิน  
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5.   กำกับดูแลใหมีการถายทอดวัตถุประสงคและเปาหมายผานกลยุทธและแผนงานใหท่ัวท้ังองคกร 

6.  กำกับดูแลใหมีการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการดำเนินงานท่ีเหมาะสม และติดตามการ 

ดำเนินการตามกลยุทธและแผนงานประจำป 

หลักปฏิบัติ 3  เสริมสรางคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล 

หลักปฏิบัติ 3.1 การกำหนดและทบทวนโครงสรางคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความรับผิดชอบในการกำหนด และทบทวนโครงสรางคณะกรรมการ       

บริษัทฯ ท้ังในเร่ืองขนาด องคประกอบ สัดสวนกรรมการอิสระท่ีเหมาะสม และดูแลใหคณะกรรมการ 

ประกอบดวยกรรมการท่ีมีคุณสมบัติหลากหลาย ท้ังในดานทักษะ ประสบการณ ความสามารถและ

คุณลักษณะเฉพาะดาน ตลอดจนเพศ และอายุ ท่ีจำเปนตอการบรรลุวัตถุ ประสงคและเปาหมายหลัก

ขององคกร โดยจัดทำตารางองคประกอบความรูความชำนาญของกรรมการ skills matrix เพ่ือให

ม่ันใจวา จะไดคณะกรรมการโดยรวมท่ีมี คุณสมบัติเหมาะสม สามารถเขาใจ และตอบสนองความ

ตองการของผูมีสวนไดเสีย 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีองคประกอบ หนาท่ีความรับผิดชอบ และวิธีการแตงต้ัง ดังตอไปน้ี  

จำนวนกรรมการและสัดสวน 

จำนวนกรรมการบริษัทฯ เปนไปตามขอกำหนดของกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี โดย

มีสัดสวนระหวาง กรรมการท่ีเปนผูบริหารกับกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร (รวมกรรมการอิสระ) อยาง

เหมาะสม และพิจารณาถึงสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนแตละกลุมอยางยุติธรรม เพ่ือใหกรรมการ

สามารถพิจารณาและแสดงความเห็นอยางอิสระเพียงพอ ท้ังน้ี ใหมีการเปดเผยองคประกอบของ

คณะกรรมการบริษัทฯ และขอมูลกรรมการของแตละคน ไวในรายงานประจำป และบนเว็บไซตของ

บริษัทฯ 

นอกจากน้ี ยังกำหนดใหมีกรรมการท่ีเปนผูบริหารในอัตราไมเกินก่ึงหน่ึงของจำนวนกรรมการ บริษัทฯ 

ท้ังหมด และมีกรรมการอิสระอยางนอยจำนวน 1 ใน 3 แตไมนอยกวา 3 คน ซ่ึงมีความเปนอิสระจาก

ฝายจัดการและไมมีผลประโยชนใดๆ หรือความสัมพันธใดๆ กับธุรกิจของบริษัทฯ  

คุณสมบัติของกรรมการ 

1.  มีความรู ทักษะ ประสบการณท่ีหลากหลายซ่ึงชวยสนับสนุนการทำธุรกิจของบริษัทฯ และมี

ความสามารถเฉพาะดานท่ีเปนประโยชน สอดคลองกับกลยุทธในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

โดยมีกรรมการอิสระ 1 คน ท่ีมีความรูความชำนาญดานบัญชีและการเงิน และมีกรรมการท่ีไม

เปนผูบริหาร อยางนอย 1 คน ท่ีมีประสบการณทำงาน ท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยไมได

คำนึงถึงขอจำกัดเร่ืองเพศ 

2.   ไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 

3.   จะตองมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมในแตละประเภท ดังน้ี 

  กรรมการท่ีเปนผูบริหาร 

-  เปนกรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงานใหแกกิจการ และกำกับดูแลใหฝายจัดการ 

ดำเนินการใหเปนไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ 

-    มีจำนวนไมเกินก่ึงหน่ึงของจำนวนกรรมการท้ังหมด 
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กรรมการอิสระ 

-   มีความเปนอิสระในการแสดงความเห็น  

-  มีคุณสมบัติเปนไปตามหลักเกณฑท่ีสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย และตลาด

หลักทรัพย กำหนด กลาวคือ เปนกรรมการท่ีเปนอิสระจากฝายจัดการและผูถือหุนท่ีมีอำนาจ

ควบคุม,   ไมทำหนาท่ีจัดการในบริษัทหรือบริษัทยอย, ไมเปนญาติสนิทหรือเปนบุคคลซ่ึงรับ

หรือมีผลประโยชนรวมกับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุม, เปนผูซ่ึงไมมี

ความสัมพันธทางธุรกิจท่ีมีสาระสำคัญกับบริษัท ซ่ึงสามารถมีอิทธิพลตอการแสดงความเห็นท่ี

เปนอิสระ,  ไมเปนลูกจางหรือพนักงานท่ีไดรับเงินเดือนประจำในชวงสองปกอนดำรงตำแหนง 

-   ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของจำนวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ 

-   ไมมีลักษณะอ่ืนใดท่ีขัดกับหลักเกณฑของการเปนกรรมการอิสระ ตามท่ีคณะกรรมการกำกับ 

ตลาดทุนกำหนด 

-  กรรมการอิสระอยางนอย 1 คน มีความรูความชำนาญดานบัญชีและการเงิน 

คณะกรรมการบริษัทฯ แตงต้ังคณะกรรมการชุดยอย มีหนาท่ีความรับผิดชอบ เพ่ือชวยศึกษา 

กล่ันกรอง และดูแลงานดานตางๆ มีองคประกอบ และวิธีการแตงต้ัง ดังตอไปน้ี 

1.   คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 

ประกอบดวยกรรมการท่ีเปนผูบริหาร และบุคคลท่ีคณะกรรมการแตงต้ังใหเปนคณะทำงาน ซ่ึง

อาจประกอบดวย กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร พนักงาน และท่ีปรึกษา; ในจำนวนน้ีใหกรรมการ

คนหน่ึงเปนประธานกรรมการบริหาร; กรรมการท่ีเปนผูบริหารสูงสุดเปนกรรมการบริหารโดย

ตำแหนง;  โดยใหคณะกรรมการบริหารมีอำนาจ หนาท่ี ควบคุม ดูแลกิจการของบริษัทฯ ตามท่ี

คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย และจะตองรายงานการ ปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ 

โดยตรง 

2. คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง (Audit & Risk Committee)  

ประกอบดวยกรรมการอิสระ จำนวนอยางนอย 3 คน มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑท่ีสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกำหนด  โดยกรรมการตรวจสอบและ

กำกับความเส่ียงของบริษัท มีความเปนอิสระในการทำงานอยางเต็มท่ี  

หนาท่ีดานการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเส่ียง รายงานโดยตรงตอ

คณะกรรมการบริษัทฯ ทำหนาท่ีเปนเคร่ืองมือ สำคัญของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำกับ

ดูแลการบริหารงานใหมีมาตรฐานท่ีถูกตองและมีความโปรงใส  ตลอดจนใหเปนไปตามกฎหมาย 

กฎเกณฑตางๆ ของทางการ และระเบียบบริษัทฯ เพ่ือใหมีการควบคุมภายในท่ีดี มีระบบการ

รายงาน ท่ีนาเช่ือถือ และเปนประโยชนแกทุกฝายท่ีเก่ียวของ รวมท้ังผูถือหุน 

หนาท่ีดานกำกับความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเส่ียง มีหนาท่ีพิจารณา

และสอบทานในการทบทวนนโยบายบริหารความเส่ียง และกรอบการบริหารความเส่ียงองคกร 

ซ่ึงรวมถึงระดับความเส่ียงท่ียอมรับได กำกับดูแลใหมีการปฏิบัติตามนโยบายท่ีกำหนด พิจารณา

และใหความเห็นในผลการประเมินและการวิเคราะหความเส่ียง และวิธีจัดการความเส่ียง   

กำกับดูแลใหการบริหารความเส่ียงมีประสิทธิผล และสอดคลองกับนโยบาย กลยุทธ 

วัตถุประสงค เปาหมาย และวิสัยทัศนของบริษัท;   
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3.   คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน (Nomination & Remuneration 

Committee) 

ประกอบดวยกรรมการอยางนอย 3 คน โดยสมาชิกสวนใหญและประธานเปนกรรมการอิสระ มี

อำนาจหนาท่ีตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ  กำหนดและรายงานโดยตรงตอคณะกรรมการ 

บริษัทฯ โดยกำหนดบทบาทหนาท่ีไวในกฎบัตรของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนด

คาตอบแทน  

4. คณะกรรมการกำกบัดูแลกิจการ (Corporate Governance Committee) 

ประกอบดวยกรรมการอยางนอย 3 คน มีอำนาจหนาท่ีตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด 

และรายงานโดยตรงตอคณะกรรมการบริษัทฯ โดยกำหนดบทบาทหนาท่ีไวในกฎบัตรของ 

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ  

ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงต้ังบุคคลใดใหเปนท่ีปรึกษาของคณะอนุกรรมการชุดใด 

ใหเปดเผย ขอมูลของท่ีปรึกษาน้ัน รวมท้ังความเปนอิสระ หรือไมมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชน ไวใน รายงานประจำป 

หลักปฏิบัติ  3.2 การคัดเลือกประธานกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกำหนดหลักเกณฑในการสรรหาและพิจารณากรรมการอิสระ หรือ 

กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร และไมมีสวนรวมในการบริหารงานบริษัทฯ ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือ

ดำรงตำแหนง เปนประธานกรรมการบริษัทฯ และดูแลใหม่ันใจวาองคประกอบ และการดำเนินงาน

ของคณะกรรมการ บริษัทฯ เอ้ือตอการใชดุลพินิจในการตัดสินใจอยางมีอิสระ 

บทบาทของประธานกรรมการ 

1.   ไมรวมในการบริหารงานปกติประจำวันของบริษัทฯ 

2.   ใชภาวะผูนำในการดูแลใหการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการท้ังคณะ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และเปนอิสระจากฝายจัดการ 

3. พิจารณาใหความเห็นชอบวาระการประชุมซ่ึงกรรมการท่ีเปนผูบริหารสูงสุดเปนผูเสนอ และได

ผานความเห็นชอบจากประธานกรรมการบริหารแลว เพ่ือใหวาระสอดคลองกับหนาท่ี และ

ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทฯ รวมท้ัง เปดโอกาสใหกรรมการบริษัทฯ แตละคนมีอิสระ 

ท่ีจะเสนอเร่ืองท่ีเปน ประโยชนตอบริษัทฯ เขาสูวาระการประชุม 

4.   จัดสรรเวลาไวอยางเพียงพอท่ีฝายจัดการจะเสนอเร่ือง และมากพอท่ีกรรมการบริษัทฯ จะ

พิจารณา และอภิปรายประเด็นสำคัญกันอยางรอบคอบโดยท่ัวกัน สงเสริมใหกรรมการบริษัทฯ 

มีการใชดุลยพินิจท่ีรอบคอบ ใหความเห็นไดอยางอิสระ  

5.   ประธานกรรมการบริษัทฯ ไมเปนบุคคลเดียวกับกรรมการท่ีเปนผูบริหารสูงสุด พรอมท้ังเปดเผย

ไวในรายงานประจำป และบนเว็บไซตของบริษัทฯ 

6.  ประธานกรรมการบริษัทฯ อาจเปนประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดยอย แต

คณะกรรมการชุดยอยตองมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาท่ีอยางแทจริง  

7.  ดูแลและสงเสริมใหกรรมการบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ และ

จรรยาบรรณธุรกิจ 
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8.   เสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางกรรมการท่ีเปนผูบริหาร และกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 

และระหวางคณะกรรมการบริษัทฯ และฝายจัดการ 

หลักปฏิบัติ 3.3 การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกำกับดูแลใหการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ มีกระบวนการท่ีโปรงใส 

และชัดเจนเพ่ือใหไดคณะกรรมการบริษัทฯ ท่ีมีคุณสมบัติสอดคลองกับองคประกอบท่ีกำหนดไว โดย

มีการกำหนดหลักเกณฑการสรรหาและคัดเลือกกรรมการเปนแนวทางปฏิบัติ และไดจัดต้ัง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน โดยสมาชิกสวนใหญและประธานคณะฯเปนกรรมการ

อิสระ ซ่ึงกำหนดบทบาทหนาท่ีไวในนโยบายน้ี และกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหากำหนด

คาตอบแทน  

กรรมการมีวาระการดำรงตำแหนง 3ป ตามกฎหมาย และขอบังคับ;  การพิจารณาเสนอช่ือกรรมการ

ท่ีออกตามวาระใหท่ีประชุมผูถือหุนเลือกต้ังเปนกรรมการ หรือคณะกรรมการบริษัทแตงต้ังเปน

กรรมการแทนตำแหนงกรรมการท่ีวางลง นอกจากออกตามวาระ นอกจากจะพิจารณาตาม

หลักเกณฑการคัดเลือกกรรมการแลว จะพิจารณาถึงความรูความ สามารถ การปฏิบัติหนาท่ีท่ีผาน

มา อายุ และความเปนอิสระในการแสดงความคิดเห็นตามบทบาท หนาท่ี และประเภท ของ

กรรมการแตละทาน 

หลักปฏิบัติ 3.4 คาตอบแทนของกรรมการ 

ในการเสนอโครงสรางและอัตราคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอย ใหผู

ถือหุนอนุมัติ คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาโครงสราง และอัตราคาตอบแทนท่ีมีความเหมาะสม

กับความรับผิดชอบและจูงใจ ใหคณะกรรมการบริษัทฯ นำพาองคกรใหดำเนินงาน ตามเปาหมายท้ัง

ระยะส้ันและระยะยาว การพิจารณากำหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการ บริษัทฯ และ

คณะกรรมการชุดยอย ใหคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน เปนผูพิจารณา โดยมี

หลักเกณฑดังน้ี 

1. โครงสรางคาตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ควรสอดคลองกับกลยุทธ และเปาหมายระยะยาว

ของบริษัทฯ คำนึงถึงความเส่ียงในปจจุบันและท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต ประสบการณ 

ภาระหนาท่ี ขอบเขตของบทบาท และความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจาก

กรรมการบริษัทฯ แตละคน กรรมการบริษัทฯ ท่ีไดรับมอบหมายหนาท่ีและความรับผิดชอบ

เพ่ิมข้ึน เชน เปนสมาชิกของคณะกรรมการชุดยอยควรไดรับคาตอบแทนเพ่ิมท่ีเหมาะสมดวย 

ท้ังน้ี อยูในลักษณะท่ีเปรียบ เทียบไดกับระดับท่ีปฏิบัติอยูในบริษัทท่ีอยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

และเทียบไดกับบริษัทท่ีมีรายไดระดับเดียวกัน 

2. ผูถือหุนเปนผูอนุมัติอัตราคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอย ท่ีเปน

ตัวเงิน รวมถึงกำหนดรูปแบบการจาย 

หลักปฏิบัติ 3.5 การปฏิบัติหนาที่และจัดสรรเวลา 

คณะกรรมการบริษัทฯ ควรกำกับดูแลใหกรรมการบริษัทฯทุกคน  มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติ 

หนาท่ี และจัดสรรเวลาอยางเพียงพอ 

1.   ปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบอยางเต็มความสามารถ และเปนธรรมตอองคกร ตอผูถือหุน 

และตอผูบริหาร และพนักงาน ลูกจางของบริษัทฯ 
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2.   กรรมการดำรงตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ตองไมเปนอุปสรรคในการปฏิบัติหนาท่ี

กรรมการบริษัทฯ และในกรณีท่ีเปนการดำรงตำแหนงเปนประธานกรรมการบริษัทฯ กรรมการ

ท่ีเปนผูบริหาร หรือกรรมการมีอำนาจลงนาม อยางใดอยางหน่ึง หรือหลายอยาง ในบริษัทอ่ืน 

ตองไมเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติหนาท่ีกรรมการบริษัทฯ เชนกัน ท้ังน้ี การดำรงตำแหนงใน

บริษัทอ่ืนๆทุกบริษัท ตองไมขัดกับขอกำหนด  หรือกฎเกณฑของหนวยงานกำกับอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

และกรรมการตองแจงใหคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบกอนรับการเสนอช่ือเปนกรรมการบริษัท

อ่ืน 

3.   ไมเปนกรรมการในบริษัทท่ีประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการ 

ของบริษัทฯ ไมวาจะทำเพ่ือประโยชนตนหรือประโยชนผูอ่ืน เวนแตจะไดแจงใหท่ีประชุมผูถือ

หุนทราบกอนท่ีจะมีการแตงต้ัง ท้ังน้ี คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนท่ีทำหนาท่ี 

เสนอช่ือบุคคลตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาแตงต้ังเปนกรรมการบริษัทฯ หรือ

เพ่ือใหคณะกรรมการเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการ (แลวแต

กรณี) โดยจะตองตรวจสอบวาบุคคลน้ันๆ ไมไดเปนกรรมการหรือประกอบธุรกิจอันมีสภาพ

อยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ 

4.   กรรมการบริษัทฯ ผูบริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวของสามารถทำธุรกรรม ซ่ึงเปนปกติทาง

การคาท่ัวไปของบริษัทฯ และบริษัทในกลุมธุรกิจ โดยตองเปนธุรกรรมท่ีเปนขอตกลงทางการคา 

ในลักษณะเดียวกับท่ีวิญูชนจะพึงกระทำกับคูสัญญาท่ัวไปในสถานการณเดียวกัน ดวยอำนาจ

ตอรองทางการคาท่ีปราศจากอิทธิพล ท้ังน้ี ยกเวน ธุรกรรมตองหามท่ีกฎหมาย ประกาศหรือ

คำส่ังของทางการกำหนด 

5.   มีหนาท่ีเขารวมประชุมกรรมการบริษัทฯ ทุกคร้ัง ยกเวนกรณีท่ีมีความจำเปน ใหแจงประธาน 

กรรมการบริษัทฯ หรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ กรรมการบริษัทฯทุกคน เขารวม

ประชุมไมนอยกวารอยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯท้ังหมด ท่ีไดจัดใหมี

ข้ึนในรอบป 

6.   มีบทบาทหนาท่ีในการพิจารณาวาระตางๆ ท่ีนำเขาสูท่ีประชุม มีสวนรวมในการซักถาม และ

แสดง ความคิดเห็นท่ีเปนประโยชนในการประชุมอยางเต็มความสามารถ ซ่ึงรวมท้ังประเด็นเร่ือง

การ กำกับดูแลกิจการท่ีดี  

7.   มีหนาท่ีดูแลใหบริษัท มีการกำกับบริษัทฯ และบริษัทยอยในกลุม ท่ีเหมาะสมกับโครงสราง 

ลักษณะประกอบธุรกิจ และความเส่ียง 

หลักปฏิบัติ 3.6 การกำกับดูแลบริษัทยอยและกิจการที่ลงทุน 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหนาท่ีกำกับดูแลบริษัทยอยเพ่ือรักษาผลประโยชนในเงินลงทุนของบริษัทฯ 

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาความเหมาะสมและแตงต้ังบุคคลท่ีจะสงไปเปนกรรมการ 

หรือผูบริหารสูงสุด;  สวนบริษัทยอยอ่ืนท่ีบริษัทฯ ถือหุนโดยตรง มอบหมายให คณะกรรมการบริหาร 

พิจารณาแตงต้ังบุคคลไปเปนกรรมการผูบริหาร หรือผูมีอำนาจควบคุมในบริษัทน้ัน  

โดยบุคคลท่ีไดรับแตงต้ังเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือผูมีอำนาจควบคุมในบริษัทยอย จะตองดูแลให

การดำเนินงานของบริษัทยอย เปนไปตามนโยบายของบริษัทฯ และดูแลใหบริษัทยอย มีระบบการ

ควบคุมภายในท่ีเหมาะสม มีการทำรายการตางๆ เปนไปอยางถูกตองตามกฎหมาย และหลักเกณฑท่ี
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เก่ียวของ รวมถึงมีการรายงานและเปดเผยขอมูลฐานะการดำเนินงาน  และรายการท่ีสำคัญตอ  

บริษัทฯ อยางครบถวนเพียงพอ 

หากเปนการเขารวมลงทุนในกิจการอ่ืนอยางมีนัยสำคัญ เชน มีสัดสวนการถือหุนท่ีมีสิทธิออกเสียง 

ต้ังแตรอยละ 20 แตไมเกินรอยละ 50 และจำนวนเงินลงทุนหรืออาจตองลงทุนเพ่ิมเติมมีนัยสำคัญตอ 

บริษัทฯ ในกรณีท่ีจำเปนคณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลใหมีการจัดทำ Shareholders’  agreement  

หรือขอตกลงอ่ืน เพ่ือใหเกิดความชัดเจนเก่ียวกับอำนาจในการบริหารจัดการและการมีสวนรวม ใน

การตัดสินใจในเร่ืองสำคัญ การติดตามผลการดำเนินงาน เพ่ือสามารถใชเปนขอมูลในการจัดทำงบ

การเงินของบริษัทฯ ไดตามมาตรฐานและกำหนดเวลา 

หลักปฏิบัติ 3.7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอยประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองอยางนอยปละ 1 

คร้ัง เพ่ือใหคณะกรรมการบริษัทฯ รวมกันพิจารณาผลงานและปญหา เพ่ือการปรับปรุงแกไขตอไป 

รวมถึง การนำผลการประเมินไปใชประกอบการพิจารณาความเหมาะสมขององคประกอบของ

คณะกรรมการบริษัทฯ และเปดเผยการประเมินผลการปฏิบัติงานไวในรายงานประจำป 

หลักปฏิบัติ 3.8 การเสริมสรางทักษะและความรู 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกำกับดูแลใหกรรมการบริษัทฯ แตละคนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ 

บทบาทหนาท่ี ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการประกอบธุรกิจ  ตลอดจน 

สนับสนุนใหกรรมการบริษัทฯทุกคน ไดรับการเสริมสรางทักษะและความรู สำหรับการปฏิบัติหนาท่ี 

กรรมการบริษัทฯ อยางสม่ำเสมอ โดยใหกรรมการเขารับการอบรม หรือรวมสัมมนาท่ีเปนการ

เพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติหนาท่ี และเปดเผยไวในรายงานประจำป 

หลักปฏิบัติ 3.9 การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลใหม่ันใจวาการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เปนไปดวยความ 

เรียบรอย สามารถเขาถึงขอมูลท่ีจำเปน และมีเลขานุการบริษัทฯ ท่ีมีความรู และประสบการณ ท่ี

จำเปนและเหมาะสม ตอการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ 

1.   ฝายจัดการจัดสงสารสนเทศแจงขอมูลท่ีสำคัญใหแกกรรมการบริษัทฯเปนการลวงหนาอยางนอย 

5 วันทำการ กอนวันประชุม ในกรณีท่ีกรรมการบริษัทฯ ตองการเอกสารเพ่ิมเติม ใหติดตอขอ

จากผูบริหารสูงสุด หรือเลขานุการบริษัทได ในกรณีท่ีจำเปนคณะกรรมการบริษัทฯ จัดใหมี

ความเห็น อิสระจากท่ีปรึกษาหรือผูประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเปนคาใชจายของบริษัทฯ 

2.   บริษัทฯ กำหนดการประชุมและวาระการประชุมของคณะกรรมการชุดตางๆ  ไวลวงหนาในแต

ละป และแจงใหกรรมการแตละคนทราบกำหนดการดังกลาว เพ่ือใหสามารถจัดเวลา และเขา

รวมประชุมได ดังน้ี 

2.1  คณะกรรมการบริษัทฯ        ประชุมไมนอยกวา 7 คร้ังตอป 

2.2  คณะกรรมการบริหาร        ประชุมเดือนละคร้ัง 

2.3  คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเส่ียง   ประชุมไมนอยกวา 7 คร้ังตอป 

2.4  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน   ประชุมไมนอยกวา 2 คร้ังตอป 

2.5  คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ      ประชุมไมนอยกวา 2 คร้ังตอป 
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2.6  คณะกรรมการอาจต้ังคณะทำงานเฉพาะกิจไดตามความเหมาะสม โดยการประชุม

คณะทำงานใหอยูในดุลพินิจของประธานคณะทำงานแตละคณะ 

3.  องคประชุมในการประชุมคณะกรรมการชุดตางๆ ใหเปนไปตามประกาศหรือกฎบัตรของแตละ 

คณะ ในสวนของการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯน้ัน กำหนดใหองคประชุมในขณะลงมติ ควร

มี กรรมการบริษัทฯ  ไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัทฯ ท้ังหมด 

4.  คณะกรรมการบริษัทฯ สนับสนุนใหผูบริหารสูงสุดเชิญผูบริหารระดับสูงเขารวมประชุม เพ่ือให

ขอมูลรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีจำเปนตอการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ และเพ่ือเปด

โอกาสใหกรรมการบริษัทฯ ไดทำความรูจักผูบริหารระดับสูงสำหรับใชประกอบการพิจารณา

แผนการสืบทอดตำแหนง (Succession Plan) 

5.   ดูแลใหมีการจัดทำรายงานการประชุมของคณะกรรมการของบริษัทฯ ท่ีมีเน้ือหาครบถวน โดย 

ระบุการใหความเห็นท่ีสำคัญเปนรายบุคคลสำหรับวาระเพ่ือพิจารณาท่ีสำคัญ 

6.   จัดใหมีการหารือรวมกันระหวางกรรมการท่ีไมเปนผูบริหารอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

7. แตงต้ังเลขานุการคณะกรรมการ เพ่ือเปนผูชวยในการสนับสนุนการทำงานรวมกันระหวาง

กรรมการ และประสานงานกับฝายจัดการ 

8. แตงต้ังเลขานุการบริษัทท่ีมีความรู และประสบการณท่ีจำเปน และเหมาะสม ตอการสนับสนุน

การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ; กำหนดขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบ ตามท่ี

กฎหมายกำหนด; โดยสนับสนุนใหเลขานุการบริษัทไดรับการฝกอบรม และพัฒนาความรูอยาง

ตอเน่ือง เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ี  

หลักปฏิบัติ 4  สรรหาและพัฒนาผูบริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

หลักปฏิบัติ 4.1 การสรรหาและพัฒนาผูบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการสรรหาและพัฒนา ผูบริหารสูงสุด และผูบริหารระดับสูง ท่ีมีความรู

ทักษะ ประสบการณ และคุณลักษณะท่ีจำเปนตอการขับเคล่ือนองคกรไปสูเปาหมาย ดังน้ี 

1.  พิจารณาหรือมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน พิจารณาหลักเกณฑ 

และวิธีการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือดำรงตำแหนงผูบริหารสูงสุด  

2.  ติดตามดูแลใหผูบริหารสูงสุด ดูแลใหมีผูบริหารระดับสูงท่ีเหมาะสม โดยอยางนอย 

คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน ควรรวมกับผูบริหาร

สูงสุด พิจารณาหลักเกณฑและวิธีการในการสรรหา และแตงต้ังบุคคล  เห็นชอบบุคคลท่ี

ผูบริหารสูงสุด เสนอใหเปนผูบริหารระดับสูง 

3.  มีระบบการคัดสรรบุคลากรท่ีจะเขามารับผิดชอบในตำแหนงงานบริหารท่ีสำคัญทุกระดับ อยาง 

เหมาะสม และในการสรรหาผูบริหารระดับสูงจะเปนไปตามกระบวนการสรรหา ท่ีมีการ

พิจารณา บุคคล ท้ังจากภายในและภายนอกกลุมบริษัทฯ และจัดใหมีโครงการสำหรับพัฒนา

ผูบริหาร ควบคูไปกับการพิจารณาแผนการสืบทอดตำแหนง (Succession Plan) 

4.  สงเสริมและสนับสนุนใหกรรมการท่ีเปนผูบริหารสูงสุด และผูบริหารระดับสูง ไดรับการอบรม

และพัฒนา   เพ่ือเพ่ิมพูนความรู และประสบการณท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน 

5. กรรมการท่ีเปนผูบริหารสูงสุดผูมีอำนาจในการจัดการ อาจไดรับมอบหมายใหดำรงตำแหนง

กรรมการ หรือผูบริหารในบริษัทยอยในกลุมบริษัทบีอีซี เวิลด ได แตไมควรดำรงตำแหนง

กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน เวนแตไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแลว และการ
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ดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนตองไมเปนอุปสรรคในการปฏิบัติหนาท่ีผูบริหาร

สูงสุดของบริษัท  และดำรงตำแหนงกรรมการในกิจการอ่ืนตองไมเกิน 5 บริษัท;   

ท้ังน้ี การดำรงตำแหนงในบริษัทอ่ืนๆ ทุกบริษัทตองไมขัดกับขอกำหนด หรือกฎเกณฑของ

หนวยงานกำกับอ่ืนท่ีเก่ียวของ และตองแจงใหบริษัทฯ ทราบภายใน 7 วัน นับแตวันท่ีไดรับการ

แตงต้ัง หรือวันท่ีดำรงตำแหนง 

บทบาทของกรรมที่เปนผูบริหารสูงสุด  

1.   มีบทบาท ภาระหนาท่ี และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการธุรกิจและการดำเนินงานของ 

บริษัทฯ ใหเปนไปตามขอบเขตหนาท่ี และอำนาจท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

และคณะกรรมการบริหาร 

2.  กำกับดูแลใหพนักงานทุกระดับ   ปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามนโยบายท่ีไดรับมอบหมายจาก 

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหาร 

บทบาทผูบริหารระดับสูง 

1.  มีบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบในการนำนโยบายและกลยุทธ รวมถึงกรอบการกำกับดูแล

ความเส่ียง การกำกับดูแลกิจการ ของบริษัทฯ มาปฏิบัติอยาง เครงครัดและท่ัวถึง 

2.   กำหนดกระบวนการและระบบงาน รวมถึงการมีระบบการบริหารความเส่ียงในภาพรวม และ 

ประเภทตางๆ ตลอดจนควบคุมความเส่ียงของบริษัทฯ ใหอยูในระดับท่ีเหมาะสมและยอมรับได 

รวมท้ังทบทวนกระบวนการ และระบบการบริหารความเส่ียงอยางสม่ำเสมอ 

3.  ปลูกฝงวัฒนธรรมองคกรท่ีคำนึงถึงความเส่ียง รวมท้ังส่ือสารนโยบาย และกลยุทธการบริหาร

ความเส่ียง 

4.  รายงานสถานะความเส่ียงตามท่ีหนวยงานกำกับดูแล และบริษัทฯ กำหนด 

5.  กำหนดโครงสรางหนาท่ี และความรับผิดชอบในสายการบังคับบัญชาหรือสายการรายงานท่ี              

เหมาะสม และชัดเจน 

6.   จัดใหมีบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถอยางเพียงพอ สำหรับการทำหนาท่ีดานการบริหาร

ความเส่ียง และการควบคุมภายใน และสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทฯ ในการดูแลใหผูมี

อำนาจในการจัดการมีคุณสมบัติเหมาะสม และมีความสามารถในการจัดการงานของบริษัทฯ 

หลักปฏิบัติ 4.2  โครงสรางคาตอบแทนและการประเมินผล 

คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลใหมีการกำหนดโครงสรางคาตอบแทน และการประเมินผลท่ี

เหมาะ สม โดยคำนึงถึงความเส่ียงในปจจุบันและท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 

1.    การพิจารณากำหนดคาตอบแทนของกรรมการท่ีเปนผูบริหารสูงสุด คณะกรรมการอาจต้ัง

คณะกรรมการประเมินผล ใหเปนผูทำการประเมินผลและนำเสนอความเห็นตอคณะ

กรรมการบริหาร เพ่ือพิจารณากำหนดคาตอบแทนผูบริหารสูงสุด  

2. การพิจารณากำหนดคาตอบแทนของผูบริหารระดับสูง ใหผูบริหารสูงสุดเปนผูประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของผูบริหารระดับสูง และใหนำเสนอความเห็น ตอคณะกรรมการบริหาร เพ่ือ

พิจารณาอนุมัติ โดยผานความเห็นคณะกรรมการประเมินผล 

3.  บุคลากรไดรับคาตอบแทนเปนไปตามหลักการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด 

และเพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ โดยระดับคาตอบแทนท่ีเปนเงินเดือน  โบนัส  และ
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ผลตอบแทนจูงใจในระยะยาวสอดคลองกับ ผลการปฏิบัติงานของแตละคน โดยคำนึงถึงความ

เส่ียงในปจจุบันและท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตและความย่ังยืนของ บริษัทฯ 

4.  คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลใหมีการกำหนดหลักเกณฑและปจจัยในการประเมินผลงาน

สำหรับท้ังองคกร 

หลักปฏิบัติ 4.3 โครงสรางและความสัมพันธของผูถือหุน 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการศึกษาใหเขาใจโครงสรางและความสัมพันธของผูถือหุน รวมถึงขอตกลง

ระหวางผูถือหุน (หากมี)  ซ่ึงอาจมีผลตออำนาจในการควบคุมการบริหารจัดการกิจการ นอกจากน้ี 

คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลตามขอตกลง เทาท่ีจำเปน ท่ีจะมีผลกระทบตอ

การควบคุมกิจการ 

หลักปฏิบัติ 4.4 การพัฒนาบุคลากร 

คณะกรรมการบริษัทฯ ติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ีสอดคลองกับทิศทาง

และกลยุทธของ องคกร ใหพนักงานทุกระดับมีความรู ความสามารถ ทักษะ ประสบการณและ

แรงจูงใจท่ีเหมาะสม และไดรับการปฏิบัติอยาง เปนธรรม เพ่ือรักษาบุคลากรท่ีมีความสามารถของ

องคกรไว 

คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลใหมีการจัดต้ังกองทุนสำรองเล้ียงชีพเพ่ือดูแลใหพนักงานมีการออมอยาง

เพียงพอสำหรับ รองรับการเกษียณ รวมท้ังสนับสนุนใหพนักงานมีความรูความเขาใจในการบริหาร

จัดการเงิน การเลือกนโยบายการลงทุนท่ีสอดคลองกับชวงอายุ ระดับความเส่ียง 

หลักปฏิบัติ 5  สงเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ 

หลักปฏิบัติ 5.1 เสริมสรางนวัตกรรม 

คณะกรรมการบริษัทฯ ใหความสำคัญและสนับสนุนการสรางนวัตกรรมท่ีกอใหเกิดมูลคาแกธุรกิจ 

ควบคูไปกับการสราง คุณประโยชนตอลูกคาหรือผูท่ีเก่ียวของ และมีความรับผิดชอบตอสังคมและ

ส่ิงแวดลอม ดังน้ี 

1.  ใหความสำคัญกับการสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีสงเสริมใหเกิดนวัตกรรม และดูแลใหฝายจัดการ

นำไปเปนสวนหน่ึง ในการทบทวนกลยุทธ การวางแผนพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานและการ

ติดตามผลการดำเนินงาน 

2.   สงเสริมการสรางนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมคุณคาใหกิจการตามสภาพปจจัยแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงอยู

เสมอ ซ่ึงครอบคลุมการกำหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) วิธีคิดมุมมองในการออกแบบ 

พัฒนาผลิตภัณฑบริการ การวิจัยและกระบวนการทำงาน รวมท้ังการรวมมือกับคูคา  

หลักปฏิบัติ 5.2 ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

คณะกรรมการบริษัทฯ ติดตามดูแลใหฝายจัดการประกอบธุรกิจอยางมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบ

ตอสังคมและส่ิงแวดลอม ไมละเมิดสิทธิของผูมีสวนไดเสีย และสะทอนอยูในแผนดำเนินการ  

(Operational Plan) เพ่ือเปนแนวทางให ทุกฝายขององคกรไดดำเนินการสอดคลองกับวัตถุประสงค 

เปาหมายหลัก และแผนกลยุทธ (Strategies) ของกิจการท่ีเปนไป ดวยความย่ังยืน โดยมีแนวปฏิบัติ

ครอบคลุมเร่ืองดังตอไปน้ี 
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1.   ความรับผิดชอบตอพนักงานและลูกจาง เปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวของและ

ปฏิบัติตอพนักงานและ ลูกจางอยางเปนธรรม และเคารพสิทธิมนุษยชน ไดแก การกำหนด

คาตอบแทนและผลประโยชนอ่ืนๆ ท่ีเปนธรรม การจัดสวัสดิการท่ีไมนอยกวาท่ีกฎหมายกำหนด 

หรือมากกวา ตามความเหมาะสม การดูแลสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน การ

อบรมใหความรู พัฒนาศักยภาพและสงเสริมความกาวหนา รวมถึงเปดโอกาสให พนักงานมี

โอกาสพัฒนาทักษะการทำงานในดานอ่ืนๆ 

2.    ความรับผิดชอบตอลูกคา ดูแลรับผิดชอบดำเนินการใหครบตามเง่ือนไขการขาย คำนึงถึงความ

เปนธรรม การเก็บรักษาขอมูลลูกคา ไมละเลยในการติดตามความพึงพอใจของลูกคาเพ่ือการ

พัฒนาปรับปรุง  

3.    ความรับผิดชอบตอคูคา ผูจัดและนักแสดง บริษัทจะดำเนินการใหมีกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง 

และกำหนดเง่ือนไขสัญญาหรือขอตกลงท่ีเปนธรรม ใหการสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพ 

สงเสริมการใชนวัตกรรมใหมๆ  ช้ีแจงและดูแลใหคูคาเคารพสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตอแรงงาน

ตนเองอยางเปนธรรม ใหการสงเสริมและใหการสนับสนุนกลุมผูจัด และนักแสดง ในการสรรหา

และผลิตรายการ การทำกิจกรรมตางๆ เพ่ือสงเสริมสังคมท่ีดี และสงเสริมการอนุรักษ

ส่ิงแวดลอม เพ่ือพัฒนาการประกอบธุรกิจระหวางกันอยางย่ังยืน 

4.  ความรับผิดชอบตอชุมชน นำความรูและประสบการณทางธุรกิจมาพัฒนาโครงการท่ีสามารถ

สรางเสริมประโยชน ตอชุมชนไดอยางเปนรูปธรรม มีการติดตามและวัดผลความคืบหนาและ

ความสำเร็จในระยะยาว 

5.  ความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม ปองกัน ลด จัดการและดูแลใหม่ันใจวาบริษัทฯ จะไมสรางหรือ

กอใหเกิด ผลกระทบในทางลบตอส่ิงแวดลอม การใชพลังงาน การใชน้ำ การใชทรัพยากร

หมุนเวียน การปลอยและจัดการ ของเสียท่ีเกิดจากการประกอบธุรกิจ การปลอยกาซเรือน

กระจก เปนตน 

6.  การแขงขันอยางเปนธรรม ประกอบธุรกิจอยางเปดเผยโปรงใสและไมสรางความไดเปรียบ

ทางการแขงขันอยาง ไมเปนธรรม 

7.   การตอตานการทุจริตและคอรรัปช่ัน เปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวของ  บริษัทฯ จะ

สมัครเขารวมเปนสมาชิกโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต 

(Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) 

คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณากำหนดนโยบายตอตานการคอรรัปช่ัน มาตรการตอตานการ

คอรรัปช่ัน และกำหนดแนวปฏิบัติในการแจงเบาะแส โดยเปดเผยในเว็บไซตบริษัทฯ 

หลักปฏิบัติ 5.3 การจัดการทรัพยากร 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการติดตามดูแลใหฝายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย Value 

Chain เพ่ือใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคและ เปาหมายหลักไดอยางย่ังยืน ดังน้ี 

1.   ตระหนักถึงความจำเปนของทรัพยากรท่ีตองใช รวมท้ังตระหนักวาการใชทรัพยากรแตละ

ประเภทมีผลกระทบตอกันและกัน 
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2.    ตระหนักวา รูปแบบธุรกิจ (Business Model) ท่ีตางกัน ทำใหเกิดผลกระทบตอทรัพยากรท่ี

ตางกันดวย คำนึงถึง ผลกระทบและความคุมคาท่ีจะเกิดข้ึนตอทรัพยากร โดยยังคงอยูบน

พ้ืนฐานของการมีจริยธรรมมีความรับผิดชอบ และสรางคุณคาใหแกกิจการอยางย่ังยืน 

3.  ดูแลใหม่ันใจวา ในการบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายหลักของกิจการ ฝายจัดการมีการ

ทบทวน พัฒนาดูแลการ ใชทรัพยากรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดย

คำนึงถึงการเปล่ียนแปลงของปจจัยภายในและภายนอกอยูเสมอ 

หลักปฏิบัติ 5.4 การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดใหมีกรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับองคกร ท่ีสอดคลองกับความตองการของกิจการ  รวมท้ังดูแลใหมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาใชในการเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจ และพัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเส่ียง เพ่ือใหกิจการ

สามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการ 

1.   จัดใหมีนโยบายในเร่ืองการจัดสรรและการบริหารทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงครอบ 

คลุม ถึงการจัดสรรทรัพยากรใหเพียงพอตอการดำเนินธุรกิจ และการกำหนดแนวทางเพ่ือรองรับ

ในกรณีท่ีไมสามารถจัดสรรทรัพยากรไดเพียงพอตามท่ีกำหนดไว 

2.    ดูแลใหการบริหารความเส่ียงขององคกรครอบคลุมถึงการบริหารและจัดการความเส่ียงดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.    จัดใหมีนโยบายและมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

หลักปฏิบัติ 6  ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

หลักปฏิบัติ 6.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ใหความสำคัญตอการกำกับดูแลเพ่ือใหม่ันใจวา ระบบการบริหารความเส่ียง

และระบบการควบคุมภายใน มีกระบวนการตรวจสอบ การบริหารความเส่ียงและการกำกับดูแลการ

บริหารงาน เพียงพอและเหมาะสมกับสถานการณทางธุรกิจ ท้ังน้ีเพ่ือใหบริษัทและบริษัทยอย 

(บริษัทฯ) มีผลการดำเนินงานท่ีดีและย่ังยืน บรรลุเปาหมายหลักสอดคลองกับกลยุทธ วัตถุประสงค

และวิสัยทัศนท่ีกำหนดไว ตลอดจนใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับและ

มาตรฐานท่ีเก่ียวของท้ังของในประเทศและในระดับสากล 

    การบริหารความเสี่ยง 

    คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเส่ียงเพ่ือกำกับดูแลและ

สอบทานรายงาน ระบบการบริหารความเส่ียง และระบบการควบคุมภายใน การดำเนินงานตาม

กรอบและนโยบายการบริหารความเส่ียงองคกรตามบทบาทและหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีกำหนดไว 

จัดใหมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดับจัดการ เพ่ือปฏิบัติงานดานการบริหารความเส่ียงให

เปนไปตามนโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียงองคกรท่ีสอดคลองกับกลยุทธ วัตถุประสงค 

เปาหมายหลักทางธุรกิจ และระดับความเส่ียงท่ียอมรับไดของบริษัทฯ  นโยบายและกรอบการ

บริหารความเส่ียงครอบคลุมความเส่ียงประเภทตาง ๆ เชน ความเส่ียงดานกลยุทธ ความเส่ียงดาน

การปฏิบัติงาน ความเส่ียงดานการรายงาน ความเส่ียงดานการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ขอบังคับ เปนตน กระบวนการบริหารความเส่ียงไดมีการประเมินความเส่ียง ระบุความเส่ียง 

วิเคราะหความเส่ียง โดยพิจารณาท้ังปจจัยภายในและภายนอกบริษัทฯ มีการจัดลำดับความเส่ียง

ตามระดับความสำคัญท่ีมีผลกระทบและโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนตอกิจการและวิธีจัดการความเส่ียงท่ี
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เหมาะสม กำหนดระดับความเส่ียงท่ียอมรับไดท้ังท่ีเปนตัวเงินและมิใชตัวเงิน กำหนดใหมีการติดตาม

และรายงานผลของการบริหารความเส่ียงอยางสม่ำเสมอ ไดมีการกำหนดมาตรฐานในการจัดการโดย

ยึดเปาหมาย แนวนโยบายและกฎระเบียบของบริษัทฯ ใหการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนใน

บริษัทฯ เปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีคูมือบริหารความเส่ียงเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน มีการ

จัดอบรมพนักงานเพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจเก่ียวกับความเส่ียงตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับบริษัทฯ และ

หนวยงาน 

    คณะกรรมการบริษัทฯ จัดใหมีการติดตามและประเมินความมีประสิทธิผลของการบริหารความเส่ียง

อยางนอยปละคร้ัง และมีการทบทวนนโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียงเปนประจำทุกป 

ตลอดจนใหความสำคัญกับสัญญานเตือนภัยลวงหนาเสมอ 

    การควบคุมภายใน 

    กรรมการตรวจสอบและกำกับความเส่ียง ไดมอบหมายใหสำนักตรวจสอบภายในและกำกับความ

เส่ียงประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมท้ังมีการ

จัดทำรายงานผลการประเมินและติดตามผลเปนประจำทุกป    ใหสามารถปองกันทรัพยสินของ

บริษัทฯ จากการท่ีกรรมการหรือผูบริหารนำไปใชโดยมิชอบหรือโดยไมมีอำนาจ รวมถึงการทำ

ธุรกรรมกับบุคคลอ่ืนท่ีอาจมีความขัดแยงและบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันอยางเพียงพอแลว โดยใชแบบ

ประเมินฯ ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) กำหนด ซ่ึง

จัดทำข้ึนตามแนวคิดของ COSO โดยครอบคลุม 5 องคประกอบตามมาตรฐานการควบคุมภายใน

ไดแก 1) การควบคุมภายในองคกร 2) การประเมินความเส่ียง 3) การควบคุมการปฏิบัติงาน 4) ระบบ

สารสนเทศและการส่ือสารขอมูล 5) ระบบการติดตาม ซ่ึงบริษัทฯ มีกระบวนการส่ือสารและสราง

จิตสำนึกใหผูบริหารและบุคลากรของบริษัทฯ เกิดทัศนคติท่ีดีตอการควบคุมภายใน เพ่ือสรางความ

ม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวาการดำเนินงานของบริษัทฯ จะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพอยางเพียงพอ  

หลักปฏิบัติ 6.3 ความขัดแยงทางผลประโยชน 

บริษัทฯ กำหนดหลักการเพ่ือไมใหพนักงาน ผูบริหาร กรรมการ และผูท่ีเก่ียวของ มุงแสวงหา

ผลประโยชนของตนเอง หรือกลุมบุคคล ดังน้ี 

1.  กำหนดแนวทางใหพนักงาน ผูบริหาร กรรมการ และผูท่ีเก่ียวของ ไมดำเนินการใด ๆ อัน

เน่ืองจากผลตอบแทน ท่ีไมควรไดรับตามปกติ หรือตามเง่ือนไขของบริษัทฯ 

2.  กำหนดแนวทางใหพนักงาน ผูบริหาร กรรมการ ไมใหเขามีสวนรวมในการตัดสินใจท่ีเก่ียวกับ

ธุรกรรมท่ีตนเองมีผลประโยชนเก่ียวของ 

3.   กำหนดแนวทางการเก็บรักษา และปองกันการใชขอมูลภายในและประกาศใหผูเก่ียวของ

รับทราบเปนลายลักษณอักษร และแจงแนวทางดังกลาวใหทุกคนในองคกรถือปฏิบัติ รวมท้ังให

มีการเปดเผยในรายงานประจำป 

4.  กำหนดแนวทางใหมีการทำรายการกับผูท่ีเก่ียวของบนพ้ืนฐานของขอมูล หลักเกณฑท่ีแทจริง       

สมเหตุสมผล รวมท้ัง ราคาท่ีเหมาะสมเหมือนกับการทำรายการลูกคาท่ัวไป 

5.  กำหนดแนวทางไมใหพนักงาน ผูบริหาร กรรมการ รับผลประโยชนอ่ืนใดจากผูท่ีเก่ียวของใน

เร่ืองท่ีตองพิจารณา หรือตัดสินใจ 
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6.  กำหนดใหคณะกรรมการบริษัทฯ ไดรับทราบถึงรายการท่ีเก่ียวโยงกัน และรายการท่ีมีความ

ขัดแยงทางผลประโยชนและไดพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบทุกคร้ัง รวมท้ังมีการ

ปฏิบัติตามหลักเกณฑของ หนวยงานทางการท่ีกำกับดูแลบริษัทฯ 

7.    กำหนดใหมีการเปดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือความขัดแยงทางผลประโยชนในรายงาน

ประจำปและ แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) 

8.   กำหนดใหกรรมการบริษัทฯ ผูบริหาร และผูท่ีเก่ียวของ ท่ีมีหนาท่ีรายงานการซ้ือขายหลักทรัพย

ของบริษัทฯ ตามกฎหมาย จัดสงรายงานดังกลาวใหเลขานุการบริษัทเพ่ือรายงานแก

คณะกรรมการบริษัทฯ ภายในการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังถัดไป รวมท้ังใหมีการ

เปดเผยในรายงานประจำป 

9.  ใหกรรมการบริษัทฯ ท่ีมีสวนไดเสียในแตละวาระการประชุม รายงานการมีสวนไดเสียและไมอยู

รวมในการพิจารณาวาระน้ัน เพ่ือใหกรรมการอ่ืนมีการอภิปรายและลงมติอยางเปนอิสระ โดย

เปดเผยบันทึกไวในรายงานการ ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

10. ใหกรรมการมีหนาท่ีจัดทำแบบแจงรายงานการมีสวนไดเสีย รวมท้ัง ดูแลใหการเปดเผยขอมูลใน

สวนของตนมี ความครบถวน ถูกตอง เชน ขอมูลผูถือหุนของกลุมตน เปนตน 

หลักปฏิบัติ 6.4 การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

บริษัทฯ ถือเปนหลักการสำคัญในการดำเนินธุรกิจท่ีจะไมสนับสนุนกิจการ กลุมบุคคล หรือบุคคลท่ีมี

สวนรวมหรือ รูเห็นกับการแสวงหาผลประโยชนอันไมพึงไดรับไมวาทางตรงหรือทางออม จากการใช

อำนาจหนาท่ีโดยมิชอบ มีแนวทางชัดเจนท่ีจะสนับสนุนและใหความรวมมือกับภาครัฐบาลและ

ภาคเอกชน   โดยบริษัทฯ จะสมัครเขารวมเปนสมาชิกโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน

การตอตานการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against 

Corruption: CAC) และคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณากำหนดนโยบายตอตานการคอรรัปช่ัน 

มาตรการตอตานการคอรรัปช่ัน กำหนดแนวปฏิบัติในการแจงเบาะแส รวมถึง กำหนดแนวทางใน

การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปช่ัน และจะดำเนินการเปดเผยใน

เว็บไซตบริษัทฯ 

หลักปฏิบัติ 6.5 ชองทางการรองเรียน 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกำกับดูแลใหบริษัทฯ มีกลไกในการรับเร่ืองรองเรียนและการดำเนินการ

กรณีท่ีมีการแจง เบาะแส รวมท้ังเปดเผยกระบวนการและชองทางการรับเร่ืองรองเรียนไวในเว็บไซต

ของบริษัทฯ หรือรายงานประจำป ดังน้ี 

1.    กำหนดใหมีชองทางการรองเรียนของผูมีสวนไดเสีย ท่ีมีความสะดวกผานชองทางรองเรียน  

เว็บไซตของบริษัท www.becworld.com  หนังสือ จดหมาย โทรศัพท หรืออ่ืน ๆ โดยมีศูนยรับ

เร่ืองรองเรียนมีหนาท่ีบริหารจัดการขอรองเรียน และรายงานตอหนวยงานหรือ คณะกรรมการ

ท่ีเก่ียวของ 

2.   มีนโยบายและแนวทางท่ีชัดเจนในกรณีท่ีมีการช้ีเบาะแส โดยกำหนดชองทางในการแจงเบาะแส

ผานทางเว็บไซตของบริษัทฯwww.becworld.com  แจงโดยตรงท่ีกรรมการท่ีเปนผูบริหาร

สูงสุด และ/หรือ ผูบริหารของหนวยงานตรวจสอบภายในและกำกับความเส่ียง และ/หรือ 

ผูบังคับบัญชา กรณีท่ีเปนเร่ืองเก่ียวของกับผูบริหารระดับสูง หรือกรรมการ ใหแจงโดยตรงตอ

http://www.becworld.com/
http://www.becworld.com/
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ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเส่ียง รวมท้ัง มีกระบวนการตรวจสอบขอมูล

การดำเนินการ และรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ 

3.   บริษัทฯ มีนโยบายการคุมครองผูแจงเบาะแสการทุจริตคอรรัปช่ันและกระบวนการท่ีเหมาะสม

ในการยุติขอรองเรียน 

หลักปฏิบัติ 7  รักษาความนาเชื่อถือทางการเงินและการเปดเผยขอมูล 

หลักปฏิบัติ 7.1 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

กรรมการบริษัทฯ ดูแลใหมีการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุมอยางเปนธรรม รับผิดชอบรายงาน

ทางการเงิน และการเปดเผยขอมูล อยางถูกตอง โปรงใส และทันเวลา โดยบริษัทฯ ไดเปดเผย

ขาวสารขอมูลและสารสนเทศตางๆ ของกิจการตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายกำหนด   รวมถึง

กฎระเบียบของหนวยงานตางๆ ท่ีกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ขอมูลท่ีจะเปดเผย จะตองผานการ

กล่ันกรองจากผูรับผิดชอบใหมีความครบถวนถูกตอง และเพียงพอตอการตัดสินใจของผูลงทุน  การ

เปดเผยจะตองไดรับการอนุมัติจากผูมีอำนาจของบริษัทฯ โดยจะไมเปดเผยขอมูลท่ีเปนความลบของ

บริษัทฯ ลูกคา คูคา ใหแกบุคคลท่ีไมเก่ียวของ เวนแตจะไดรับอนุญาตหรือจำเปนตองปฏิบัติตาม

กฎหมาย โดยไมแสดงขอมูลท่ีเกินจริงจนทำใหเกิดความเขาใจ ผิดในสาระสำคัญ โดยแยกการ

เปดเผยขอมูลออกเปน ดังน้ี 

1.  ประเภทของขอมูลท่ีมีการเปดเผย 

1.1  การเปดเผยผลประกอบการ งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ฉบับสอบทาน 

และฉบับตรวจสอบ ตลอดจนการ วิเคราะหและคำอธิบายของฝายจัดการ 

(Management Discussion and Analysis : MD&A) เพ่ือประกอบการเปดเผยงบ

การเงิน ทุกๆ ไตรมาส ท้ังน้ี เพ่ือใหผูลงทุนไดรับทราบขอมูลและเขาใจการ เปล่ียนแปลง

ท่ีเกิดข้ึนกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแตละไตรมาสไดดีย่ิงข้ึน 

นอกเหนือจากขอมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอยางเดียว 

 งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันส้ินสุดของรอบปบัญชีของบริษัทฯ ให

ผูสอบบัญชีตรวจสอบแสดงความเห็นใหเสร็จส้ิน และใหท้ังคณะกรรมการตรวจสอบและ

กำกับความเส่ียง และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ กอนนำเสนอตอท่ีประชุมผูถือ

หุนในการประชุมสามัญประจำป เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

1.2 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงินแสดงควบคูกับรายงาน

ของผูสอบบัญชี ในรายงานประจำป 

1.3  นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ไดใหความเห็นชอบไว และ

จรรยาบรรณธุรกิจ และรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ แสดงไวใน

รายงานประจำป  

1.4  นโยบายการจายคาตอบแทนแกกรรมการและผูบริหารระดับสูง ท่ีสะทอนถึงภาระหนาท่ี 

และความรับผิดชอบของแตละคน รวมท้ังรูปแบบหรือลักษณะของคาตอบแทนดวย ท้ังน้ี 

จำนวนเงินคาตอบแทนท่ีเปดเผย รวมถึงคาตอบแทนท่ีกรรมการบริษัทฯ แตละทานไดรับ

จากการเปนกรรมการของบริษัทยอย 
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1.5   บทบาทและหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอย จำนวนคร้ัง

ของการประชุม และจำนวนคร้ังท่ีกรรมการบริษัทฯ แตละทานเขารวมประชุมในปท่ีผาน

มาและใหความเห็นจากการทำหนาท่ี รวมถึงการฝกอบรมและพัฒนาความรูดานวิชาชีพ

อยางตอเน่ืองของคณะกรรมการบริษัทฯ ในรายงานประจำป 

1.6 คาสอบบัญชี และคาบริการอ่ืนท่ีผูสอบบัญชีใหบริการ 

1.7  ขอมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการเก่ียวกับการเปดเผย

สารสนเทศตามท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กำหนดแนวทางไว รวมถึงตามท่ี

กฎหมายกำหนด เชน การเปดเผยรายการไดมาหรือจำหนายไปซ่ึงหลักทรัพยของกิจการ 

รายการท่ีเก่ียวโยงกัน การเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เปนตน 

1.8  เปดเผยขอมูลหัวหนางานตรวจสอบ (Head   of   Audit)   และหัวหนางานกำกับการ

ปฏิบัติ (Head of Compliance) ไวในรายงานประจำป ตามเกณฑประกาศ

คณะกรรมการตลาดทุน 

1.9 เปดเผยขอมูลเลขานุการบริษัทในรายงานประจำปตามเกณฑประกาศคณะกรรมการ

ตลาดทุน 

1.10 เปดเผยขอมูลอ่ืนๆ รวมท้ังขอมูลการถูกเปรียบเทียบปรับ โดยหนวยงานท่ีกำกับดูแล

กำหนด 

2.   ชองทางในการเปดเผยสารสนเทศ ประกอบดวยชองทางตาง ๆ ดังน้ี 

2.1 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

2.2 กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

2.3 เว็บไซตของบริษัทฯ www.becworld.com  

- แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) 

- งบการเงินของบริษัทฯ และรายงานประจำป (Annual Report) 

- มติของท่ีประชุมผูถือหุนบริษัทฯ  

3.   ส่ือมวลชน ส่ือส่ิงพิมพตาง ๆ และส่ืออ่ืน ๆ 

4.   การประชุมนักวิเคราะหหลักทรัพย (Analyst Meeting) 

5.  การพบปะใหขอมูลนักลงทุนสถาบัน (Company Visit/One-on-One Meeting)  

หลักปฏิบัติ 7.2 สภาพคลองทางการเงิน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคลองทางการเงินและความสามารถใน

การชำระหน้ี ดังน้ี  

1.   ดูแลใหฝายจัดการมีการติดตาม และประเมินฐานะทางการเงินของกิจการ และมีการรายงานตอ

คณะกรรมการบริษัทฯ อยางสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ และฝายจัดการรวมกัน

หาทางแกไขโดยเร็ว หากเร่ิมมีสัญญาณบงช้ีถึงปญหาสภาพคลองทางการเงินและความสามารถ

ในการชำระหน้ี 

2.   ในการอนุมัติการทำรายการใดๆ หรือการเสนอความเห็นใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลใหการทำรายการดังกลาวไมกระทบตอความตอเน่ืองในการดำเนิน

กิจการสภาพคลองทางการเงิน หรือ ความสามารถในการชำระหน้ี 
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หลักปฏิบัติ 7.3 แนวทางการแกไขปญหาทางการเงิน 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีแผนในการแกไขปญหา  หรือมีกลไกอ่ืนท่ีจะสามารถแกไขปญหาทางการ

เงินได  ในภาวะท่ีกิจการประสบปญหาทางการเงินหรือมีแนวโนมจะประสบปญหา ท้ังน้ี ภายใตการ

คำนึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสีย 

1.   ในกรณีท่ีกิจการมีแนวโนมท่ีจะไมสามารถชำระหน้ีหรือมีปญหาทางการเงิน คณะกรรมการ

บริษัทฯ มีการติดตามอยางใกลชิด และดูแลใหกิจการประกอบธุรกิจดวยความระมัดระวัง และ

ปฏิบัติตามขอกำหนดเก่ียวกับการเปดเผยขอมูล 

2.  ดูแลใหกิจการกำหนดแผนการแกไขปญหาทางการเงิน โดยคำนึงถึงความเปนธรรมตอผูมีสวนได

เสีย ซ่ึงรวมถึงเจาหน้ี ตลอดจนติดตามการแกไขปญหา โดยใหฝายจัดการรายงานสถานะอยาง

สม่ำเสมอ 

3.   การพิจารณาตัดสินใจใดๆ ในการแกไขปญหาทางการเงินของบริษัทฯ ไมวาจะดวยวิธีการใด

เปนไปอยางสมเหตุสมผล 

หลักปฏิบัติ 7.4 การจัดทำรายงานความย่ังยืน 

คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาจัดทำรายงานความย่ังยืนตามความเหมาะสม 

1.  คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาความเหมาะสมในการเปดเผยขอมูล  การปฏิบัติตามกฎหมาย 

การปฏิบัติตาม นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ การรางนโยบายการตอตาน

การคอรรัปชั่น การปฏิบัติตอพนักงาน และผูมีสวนไดเสีย ซ่ึงรวมถึงการปฏิบัติอยางเปนธรรม 

และการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมท้ังความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม โดยคำนึงถึง

กรอบการรายงานท่ีไดรับการยอมรับในประเทศหรือในระดับสากล ท้ังน้ี จะเปดเผยขอมูล

ดังกลาวไวในรายงานประจำป 

2.  คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลใหขอมูลท่ีเปดเผยเปนเร่ืองท่ีสำคัญและสะทอนการปฏิบัติท่ีจะ

นำไปสู การสรางคุณคาแกกิจการอยางย่ังยืน 

หลักปฏิบัติ 7.5 นักลงทุนสัมพันธ 

บริษัทฯ กำหนดใหจัดต้ัง “สำนักนักลงทุนสัมพันธ” เพ่ือเปนศูนยกลางรับผิดชอบในการส่ือสารกับผู

ลงทุน สถาบัน  ผูถือหุน นักวิเคราะห และภาครัฐ   โดยประสานงานกับผูบริหารระดับสูงและ

หนวยงานภายในบริษัทฯ 

ผูบริหารสูงสุดสายการเงิน และHead of Investor Relations ไดรับมอบหมายใหเปนผูทำการ

ส่ือสารสารสนเทศใด ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทยอย ท้ังน้ี สามารถมอบหมายใหบุคคลใดบุคคลหน่ึง 

ดำเนินการส่ือสารสารสนเทศแทนตนได แตใหจำกัดเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวของกับงานในความรับผิดชอบ

ของผูไดรับมอบอำนาจ ดังกลาวเทาน้ัน 

หลักปฏิบัติ 8  สนับสนุนการมีสวนรวมและการสื่อสารกับผูถือหุน 

หลักปฏิบัติ 8.1 สนับสนุนใหผูถือหุนมีสวนรวมในการตัดสินใจในเร่ืองสำคัญ 

1.  ผูถือหุนมีสิทธิพ้ืนฐานเทาเทียมกันในการเขารวมประชุม โดยบริษัทฯ แจงใหผูถือหุนทราบ

กฎเกณฑตางๆ ท่ีใชในการประชุม สิทธิการออกเสียงลงคะแนน ตามแตละประเภทของหุน 

ข้ันตอนการออกเสียงลงคะแนน การแสดงความคิดเห็น การไดรับรูขาวสารเก่ียวกับฐานะและ

ผลประกอบการของบริษัทฯ 
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- คณะกรรมการบริษัทกำหนดใหเปดเผยนโยบายในการสนับสนุน หรือสงเสริมผูถือหุนทุก

กลุม รวมถึง ผูถือหุนประเภทสถาบัน ใหเขารวมประชุมผูถือหุน 

2.   บริษัทฯ จัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนประจำทุกป เรียกวา “การประชุมสามัญ” ภายใน 4 เดือน 

นับจากวันส้ินสุดรอบปบัญชีของบริษัทฯ ซ่ึงการประชุมผูถือหุนคราวอ่ืนนอกเหนือจากน้ีจะจัดข้ึน

เม่ือมีความจำเปนตาม แตละกรณี โดยเรียกการประชุมน้ีวา “การประชุมวิสามัญ” 

3.    บริษัทฯ จะจัดสงหนังสือเชิญประชุม  พรอมระเบียบวาระความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ  

ลวงหนากอนวันประชุมสามัญผูถือหุน ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตอตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย และมอบหมายให บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด ซ่ึงทำหนาท่ี

เปนนายทะเบียนของบริษัทฯ เปนผูจัดสงขอมูล ใหแกผูถือหุนตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกำหนด 

และจะเผยแพรขอมูลดังกลาวผานทางเว็บไซตของบริษัทฯฯ   ลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนวัน

นัดประชุมผูถือหุน 

หลักปฏิบัติ 8.2 การประชุมผูถือหุน 

1.   ในการประชุมผูถือหุน บริษัทฯ กำหนดสิทธิของผูถือหุนในเร่ืองตางๆ ดังน้ี 

1.1 สิทธ์ิของผูถือหุนในการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขารับการเลือกต้ังใหดำรงตำแหนงกรรมการ

บริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดวิธีการใหผูถือหุนสวนนอยเสนอช่ือบุคคล

ดังกลาวผานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน ลวงหนาไมนอยกวา 3 เดือน

กอนวันประชุมผูถือหุน พรอมขอมูลประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติและการให

ความยินยอมของผูไดรับการเสนอช่ือ 

1.2 ผูถือหุนทุกคนมีสิทธิเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมทุกคร้ัง โดย

สามารถเขารวมประชุมและลงคะแนนเสียงไดทุกวาระการประชุม เวนแตวาระท่ีผูถือหุน

รายใดมีสวนไดเสียและมีขอกำหนดของกฎหมายหามมิใหเขารวมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนในวาระน้ันๆ 

1.3   บริษัทฯ จะจัดใหมีการเผยแพรสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับบริษัทฯ แกผูถือหุนอยาง

เพียงพอในการตัดสินใจ ในการประชุมแตละคร้ัง เชน หนังสือเชิญประชุมจะระบุเหตุผล

ของการพิจารณาในแตละวาระ โดยมีขอมูลประกอบการตัดสินใจอยางเพียงพอไวดวย 

รายงานการประชุม รายงานประจำป (Annual Report) ซ่ึงไดจัดทำข้ึนตามแนวทางท่ี

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลกทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพยกำหนด 

1.4  สิทธ์ิในการแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคลและถอดถอนกรรมการ 

1.5  สิทธ์ิในการแตงต้ังผูสอบบัญชี 

1.6   ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืนเปนตัวแทนของผูถือหุนเขารวมประชุม และออก

เสียงลงคะแนนแทนได โดยทำหนังสือมอบฉันทะตามรูปแบบท่ีกฎหมายกำหนด และ

คณะกรรมการบริษัทฯ สนับสนุนใหผูถือหุน ใชหนังสือมอบฉันทะรูปแบบท่ีผูถือหุน

สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได และเสนอช่ือกรรมการ อิสระอยางนอย 1 

คน เปนทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถือหุน 

1.7  ผูถือหุนสามารถตรวจสอบขอมูลการถือหุนของตนเอง ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอน

หุนไดท่ีบริษัทฯ หรือบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด 
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2.   ในการประชุมผูถือหุน บริษัทฯ มีนโยบายใหกรรมการบริษัทฯ ทุกคนมีหนาท่ีเขารวมในการ

ประชุม ผูถือหุนทุกคร้ัง โดยผูถือหุนสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ในเร่ือง

ท่ีเก่ียวของได และจัดใหมีการอำนวยความสะดวกแกผูถือหุนในการประชุมทุกคราว โดยมุงเนน

ใหผูถือหุนสามารถเขารวมประชุมได เพ่ือใหเกิดความเทาเทียมกันดังน้ี 

2.1  สถานท่ีประชุมผูถือหุน 

  ในการจัดประชุมผูถือหุนแตละคราว บริษัทฯ จะจัดใหมีการใชสถานท่ีประชุมในเขต

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีต้ังของสำนักงานใหญของบริษัทฯ การเดินทางสะดวก 

สถานท่ีจะตองมีขนาดเพียงพอท่ีจะรองรับผูถือหุน และมีอุปกรณสนับสนุการจัดประชุมท่ี

ทันสมัย บริษัทฯ กำหนดใหนำเทคโนโลยีมาใชกับการประชุมผูถือหุน ท้ังการลงทะเบียนผู

ถือหุน การนับคะแนนและแสดงผล เพ่ือใหการดำเนินการประชุมสามารถกระทำไดรวดเร็ว 

ถูกตอง แมนยำ 

2.2  วัน เวลา เหมาะสม 

 นอกจากปจจัยในเร่ืองระยะเวลาตามขอกำหนดของกฎหมายแลว การกำหนดวันและเวลา

ประชุมบริษัทฯ จะพิจารณาถึงชวงเวลาท่ีเหมาะสมดวย เชน ไมจัดใหมีการประชุมในชวง

วันหยุดเทศกาล วันหยุดตอเน่ือง เปนตน ท้ังน้ี ประธานในท่ีประชุมจะจัดสรรเวลาให

เหมาะสมและสงเสริมใหผูถือหุนมีโอกาสในการแสดงความเห็น และต้ังคำถามตอท่ีประชุม

ในเร่ืองท่ีเก่ียวของกับบริษัทฯ 

2.3  การลงคะแนนเสียง 

1)  บริษัทฯ จะจัดใหมีการลงมติวาระเพ่ือพิจารณาเปนรายวาระ และลงมติเปนแตละ

รายการในกรณีท่ี วาระน้ันมีหลายรายการ เชน วาระการเลือกต้ังกรรมการ 

2) บริษัทฯ ไดจัดทำบัตรลงคะแนนเสียงเพ่ือใชในการลงมติท่ีประชุมทุกคร้ัง 

3)   การนับคะแนนเสียงจะมีความชัดเจน โปรงใส ตรวจสอบได บริษัทฯ จะแยกวิธีการนับ

คะแนนเสียงไว ดังน้ี 

- คะแนนเสียงจากหนังสือมอบฉันทะท่ีสงมายังบริษัทฯ กอนการประชุม 

- คะแนนเสียงท่ีรวบรวมไดจากผูท่ีเขารวมประชุม 

4)  ประธานท่ีประชุมจะเปนผูรายงานผลการนับคะแนนเสียง จากหนังสือมอบฉันทะท่ีสง

มากอนการประชุมรวมกับคะแนนเสียงในท่ีประชุม และแจงใหท่ีประชุมทราบ 

5)  บริษัทไดจัดใหมี inspector (เชน ผูสอบบัญชี, ท่ีปรึกษากฎหมาย) ซ่ึงเปนบุคคลท่ีมี

ความเปนอิสระ เพ่ือทําหนาท่ีสังเกตการณดูแลใหการประชุมผูถือหุนเปนไปอยาง

โปรงใส ถูกตองตามกฎหมายและขอบังคับบริษัทฯ และเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุม

สงตัวแทนเปนสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในการประชุมผูถือหุน และ

เปดเผยใหท่ีประชุมทราบพรอมบันทึกไวในรายงานการประชุม      

2.4 วาระการประชุม 

1)  บริษัทฯ กำหนดใหมีคำช้ีแจงและเหตุผลประกอบในแตละวาระหรือประกอบมติท่ีขอ

ตามท่ีระบุไวใน หนังสือเชิญประชุมผูถือหุน หรือในเอกสารแนบวาระการประชุม  ละ

เวนการกระทำใดๆ ท่ีเปนการจำกัดโอกาสของผูถือหุนในการศึกษาสารสนเทศของ

บริษัทฯ 



นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 

บริษัท บีอีซี เวิลด จำกัด (มหาชน) 
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2)   บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑการใหผูถือหุนสวนนอยเสนอเพ่ิมวาระการประชุมลวงหนา

กอนวันประชุมผูถือหุนอยางชัดเจนเปนการลวงหนา เพ่ือแสดงถึงความเปนธรรมและ

ความโปรงใสในการพิจารณาวาจะเพ่ิมวาระท่ีผูถือหุนสวนนอยเสนอหรือไม 

2.5  การสงคำถามลวงหนา 

บริษัทฯ กำหนดใหผูถือหุนสงคำถามลวงหนากอนวันประชุม    และแจงใหผูถือหุนทราบ

พรอมกับการ สงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน นอกจากน้ี บริษัทฯ เผยแพรหลักเกณฑการสง

คำถามลวงหนาดังกลาวไว บนเว็บไซตของบริษัทฯ 

หลักปฏิบัติ 8.3 มติที่ประชุมและการเปดเผยรายงานการประชุม 

คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลใหการเปดเผยขอมูลมติท่ีประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผูถือ

หุนเปนไปอยาง ถูกตอง และครบถวน 

1. การจัดทำรายงานการประชุมผูถือหุน 

1.1 บริษัทฯ จัดใหมีการทำรายงานการประชุมหลังจากเสร็จการประชุมทุกคร้ัง   โดยบันทึก

จำนวนผูถือหุนท่ี เขารวมประชุมดวยตนเอง และมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืนเขารวมประชุม ท้ัง

จำนวนรายและจำนวนหุน รวมท้ังสัดสวนของจำนวนหุนท่ีเขารวมประชุมเทียบกับจำนวน

หุนท่ีจำหนายไดแลวท้ังหมด  

1.2 รายงานการประชุมจะจัดทำใหแลวเสร็จภายใน 14 วัน โดยมีการบันทึกรายช่ือกรรมการ

ผูเขารวมประชุม และกรรมการท่ีลาประชุม บันทึกการช้ีแจงข้ันตอนการออกเสียง

ลงคะแนนและวิธีการแสดงผลคะแนนให ท่ีประชุมทราบกอนดำเนินการประชุม รวมท้ังการ

เปดโอกาสใหผูถือหุนต้ังประเด็น หรือซักถาม นอกจากน้ี ยังมีการบันทึกคำถามคำตอบ 

รายละเอียดของขอพิจารณา ขอหารือ การแสดงความคิดเห็นตางๆ ของผูถือหุน และผล

การลงคะแนนในแตละวาระวามีผูถือหุนเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง ท้ังน้ี ผูถือ

หุนสามารถอานรายละเอียดของรายงานการประชุมผูถือหุนดังกลาว และดาวนโหลดได

จากเว็บไซตของบริษัทฯwww.becworld.com  

1.3 บริษัทฯ เปดเผยใหสาธารณชนทราบถึงผลการออกเสียงลงคะแนน ของแตละวาระในการ

ประชุมผูถือหุน ในวันทำการถัดไปบนเว็บไซตบริษัทฯ 

2.   บริษัทฯ จัดเก็บเอกสารท่ีเก่ียวของกับการประชุม และแบงขอมูลไวเปนหมวดหมู เพ่ือใหผูถือหุน

สามารถขอดู เอกสารและตรวจสอบได 

3.   ผูถือหุนมีสิทธิไดรับสวนแบงกำไรในรูปของเงินปนผลโดยเทาเทียมกัน 

4.   นอกเหนือจากท่ีกลาวขางตน ผูถือหุนจะไดรับสิทธิตางๆ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว 

โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการน้ี  ไดรับการพิจารณาอนุมัติจาก ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี  

15/2563 ประชุมเม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2563 และใหมีผลประกาศใชต้ังแตวันท่ี  18 ธันวาคม 2563   เปน

ตนไป 

 

ลงช่ือ  ____________________________ 

(นายสมชัย บุญนำศิริ) 

           ประธานกรรมการ 


