นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
บริษัท บีอีซี เวิลด จำกัด (มหาชน)
บริษัทไดมีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีใหสอดคลองและเปนไปในแนวทางเดียวกับหลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนป 2560 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท บีอีซี เวิลด จำกัด (มหาชน) ในการประชุมเมื่อ
วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ไดมีมติอนุมัติการทบทวนนโยบายการกับดูแลกิจการ โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 18
ธันวาคม 2563 เปนตนไป
หลักปฏิบัติ 1

ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ในฐานะผูนำองคกรที่สราง
คุณคาใหแกกิจการอยางยั่งยืน
หลักปฏิบัติ 1.1 ความเขาใจและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผูนำ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเปนอิสระในการตัดสินใจ บริษัทฯ ใหสิทธิและความเทาเทียมกัน แก
กรรมการทุกคน ในการพิจารณาตัดสินใจเรื่องตางๆ โดยแยกหนาที่ชัดเจนระหวาง คณะกรรมการ
บริษัทฯ คณะกรรมการชุดยอย และกรรมการที่เปนผูบริหารสูงสุด รวมถึงฝายจัดการ ทั้งนี้
คณะกรรมการบริษัทฯ ไมมีหนาที่จัดการงานประจำของบริษัทฯ แตจะมีหนาที่ตามที่กฎหมาย
กำหนด และเขารวมประชุมเพื่อพิจารณาการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ ตามวาระที่กำหนด
หรือตามที่ประธานกรรมการจะเห็นควรเพื่อ
1. กำหนดหรือใหความเห็นชอบ ภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณ
ของบริษัทฯ
2. กำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของฝายจัดการอยางสม่ำเสมอ
เพื่อใหเปนไปตาม
เปาหมาย และแผนธุรกิจ
3. ดูแลใหมีระบบควบคุมภายในที่ดี และมีการบริหารความเสี่ยงอยางเหมาะสม
หลักปฏิบัติ 1.2 การกำกับดูแลในการสรางคุณคาใหแกกิจการอยางยั่งยืน
ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกำหนดหลักการดำเนินธุรกิจ พรอมทั้งได
จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และคูมือจรรยาบรรณ เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน
ยึดถือเปนแนวปฏิบัติ
กรรมการและผูบริหารทุกระดับของบริษัทฯ จะตองปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และ
จรรยาบรรณธุรกิจที่กำหนด โดยฝายบุคคลรับผิดชอบ ในการเผยแพร ความรู สรางความเขาใจ และ
สงเสริมใหพนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติ ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และคูมือจรรยาบรรณ
อยางจริงจังตอเนี่อง และสรางใหเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมองคกรในการปฏิบัติงาน และจะตอง
รายงานผลการดำเนินงานดานการสงเสริมความรู และการปฏิบัติ ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
และจรรยาบรรณธุรกิจ ตอคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัทฯ
เพื่อใหนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ
เปนไปตามกฎหมาย
กฎเกณฑ และระเบียบปฏิบัติของทางการ และสอดคลองกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง
ไปอยูเสมอ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีหนาที่ดูแลรับผิดชอบ ใหมีการทบทวน ปรับปรุงเปน
ประจำทุกป
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ จะตองทำความเขาใจ และปฏิบัติตาม
นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจที่บริษัทฯ
กำหนดดังกลาวขางตนอยาง
เครงครัด พรอมทั้งใหการรับรองในการปฏิบัติตามทุกประการ
หลักปฏิบัติ 1.3 บทบาทของคณะกรรมการบริษัทฯ
หนา 1 จาก 22

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
บริษัท บีอีซี เวิลด จำกัด (มหาชน)
กรรรมการบริษัทฯ มีบทบาทในการกำกับดูแล และติดตามใหการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เปนไป
ตามกลยุทธ วัตถุประสงค เปาหมาย ขอบังคับ มติที่ประชุมผูถือหุน และหลักการกำกับดูแลกิจการ
ดวยความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ ดำเนินการอยาง
สมเหตุสมผล มีความใสใจในเหตุการณที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ หรือการดำเนินการตางๆ ของบริษัทฯ
อุทิศเวลาและความสามารถในการปฏิบัติตามหนาที่ มีความรับผิดชอบอยางเต็มที่ และเปนอิสระ
ดูแลใหมีระบบการควบคุมดานการดำเนินงาน ดานรายงานทางการเงิน และดานการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ และนโยบาย จัดใหมีบุคคลหรือหนวยงานที่มีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ เปน
ผูรับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกลาวและเปดเผยไวในรายงานประจำป
หลักปฏิบัติ 1.4 ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริษัทฯ จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการ ที่ระบุขอบเขตหนาที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อใชอา งอิงในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการทุกคน และมีการทบทวน
กฎบัตรดังกลาวเปนประจำทุกป รวมทั้งทบทวนการแบง บทบาทหนาที่คณะกรรมการบริษัทฯ
กรรมการที่เปนผูบริหารสูงสุด และฝายจัดการ อยางสม่ำเสมอเพื่อให สอดคลองกับทิศทางของ
องคกร
กรรมการบริษัทฯ จะตองเขาใจขอบเขตหนาที่ของตน การมอบหมายอำนาจการจัดการกิจการ ใหแก
กรรมการที่เปนผูบริหารสูงสุด และฝายจัดการ ใหมีการบันทึกเปนลายลักษณอักษร อยางไรก็ดี การ
มอบหมาย ดังกลาวมิไดเปนการปลดเปลื้องหนาที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการ บริษัทฯ ยังมีหนาที่ติดตามดูแลฝายจัดการใหปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย
หลักปฏิบัติ 2

กำหนดวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการที่เปนไปเพื่อความยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 2.1 วัตถุประสงคและเปาหมายหลักในการดูแลผูมีสวนไดเสีย
บริษัทฯ กำหนดผูมีสวนไดเสีย ดังนี้
1. ผูถือหุน/นักลงทุน
2. คณะกรรมการบริษัท
3. ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท
4. ผูจัดละคร ผูผลิตรายการ และนักแสดง
5. ลูกคา
6. คูคา/เจาหนี้
7. ผูประกอบการในธุรกิจเดียวกัน
8. สื่อมวลชน
9. ภาครัฐ, หนวยงานกำกับดูแล (Regulator), ภาคประชาสังคม และองคกรการกุศล
10. ชุมชนและสังคม
คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลจัดการใหเกิดความเปนธรรมแกผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ดังนี้
1. การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะตองปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของอยางเครงครัด อีกทั้งจะตอง
ทำใหเกิดผลดีตอสังคมและภาครัฐ ทั้งทางดานเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประเพณี และ
สภาพแวดลอม
หนา 2 จาก 22

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
บริษัท บีอีซี เวิลด จำกัด (มหาชน)
2. ดำเนินธุรกิจดวยความระมัดระวัง รักษาผลประโยชนสูงสุดของบรษัทดูแลรักษาเงินลงทุนของผู
ถือหุน
3. ใหความสำคัญตอความตองการของผูมีสวนไดเสียแตละกลุมอยางเหมาะสม โดยยังคงอยูบน
พื้นฐานของความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
4. กำหนดผลตอบแทนใหผูถือหุน กรรมการบริษัทฯ ผูบริหาร พนักงาน ดวยความเหมาะสม และ
ยุติธรรม
5. ปฏิบัติตอลูกคาและคูคา อยางมีความรับผิดชอบ ดวยความซื่อสัตย ยุติธรรม รักษาความลับ ของ
ลูกคาและคูคา ดำเนินธุรกิจกับคูคาดวยความซื่อตรง ไมเอารัดเอาเปรียบ ปฏิบัติตามเงื่อนไข
สัญญาที่ตกลงกันไว
6. ถือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีตอเจาหนี้เปนสำคัญ ในการชำระคืนเงินตน ดอกเบี้ย และการดูแล
หลักประกันตาง ๆ
7. การปฏิบัติตอผูประกอบการในธุรกิจเดียวกัน ดวยการดำเนินธุรกิจและแขงขันกับคูแขงขันดวย
ความโปรงใส ภายใตกฎกติกา โดยไมแขงขันจนทำใหเกิด ผลกระทบดานลบตอธุรกิจโดยรวม
8. การปฏิบัติตอสื่อมวลชน ขอมูลขาวสารที่ใหสื่อ ตองมีความนาเชื่อถือ ใหขอมูลอยางเพียงพอ
ทันเวลา และอยางทั่วถึง
9. ภาครัฐ, หนวยงานกำกับดูแล (Regulator), ภาคประชาสังคม และองคกรการกุศล กำกับดูแลให
กิจการ และพนักงานในองค ดำเนินธุรกิจอยางถูกตองตามกฎหมาย กฎเกณฑ ระเบียบ ดูแลให
มีการเปดเผยขอมูลตามบังคับของหนวยงานกำกับ เพื่อใหเกิดความโปรงใส ใหความรวมมือกับ
ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และองคกรการกุศล ตามความเหมาะสม
10. สนับสนุนใหพนักงานมีความรูในเรื่องของสิ่งแวดลอม สงเสริมและมีสวนรวมในการทำกิจกรรม
ตางๆ เพื่อสังคม และสิ่งแวดลอม
11. มีนโยบายชัดเจนที่จะไมละเมิดหรือกระทำการใดๆ อันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน ไมละเมิด
รวมถึง ไมสนับสนุนการละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์ในรูปแบบตางๆ ไมวาจะเปนการ
ละเมิดทางตรงหรือทางออม
12. ดูแลใหมีหนวยงานรับเรื่องรองเรียน จากผูมีสวนไดเสียทุกฝาย
หลักปฏิบัติ 2.2 การกำหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของกิจการที่เปนไปเพื่อความยั่งยืน
คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกำกับดูแลใหมั่นใจวา วัตถุประสงคและเปาหมาย ตลอดจนกลยุทธใน
ระยะยาว และ/หรือประจำป ของกิจการ สอดคลองกับการบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมาย หลัก
ของกิจการ โดย
1. คำนึงถึงปจจัยแวดลอมของกิจการ โอกาส และความเสี่ยงที่ยอมรับได ตลอดจนวิเคราะห สภาพ
แวดลอม ปจจัยและความเสี่ยงตางๆ ที่อาจมีผลกระทบตอผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของ โดยมีกลไก
ที่ทำใหเขาใจความตองการของผูมีสวนไดเสียอยางแทจริง
2. สนับสนุนใหมีการจัดทำหรือทบทวนวัตถุประสงค เปาหมาย และกลยุทธสำหรับระยะยาว 3-5 ป
3. กำกับดูแลใหมีการสงเสริมการสรางนวัตกรรม
และการปรับใชเทคโนโลยีมาเพื่อเสริมสราง
ศักยภาพในการแขงขัน
4. เปาหมายที่กำหนดเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจและศักยภาพของกิจการ โดยกำหนด
เปาหมาย ทั้งที่เปนตัวเงิน และไมใชตัวเงิน
หนา 3 จาก 22

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
บริษัท บีอีซี เวิลด จำกัด (มหาชน)
5. กำกับดูแลใหมีการถายทอดวัตถุประสงคและเปาหมายผานกลยุทธและแผนงานใหทั่วทั้งองคกร
6. กำกับดูแลใหมีการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการดำเนินงานที่เหมาะสม และติดตามการ
ดำเนินการตามกลยุทธและแผนงานประจำป
หลักปฏิบัติ 3

เสริมสรางคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล

หลักปฏิบัติ 3.1 การกำหนดและทบทวนโครงสรางคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความรับผิดชอบในการกำหนด และทบทวนโครงสรางคณะกรรมการ
บริษัทฯ ทั้งในเรื่องขนาด องคประกอบ สัดสวนกรรมการอิสระที่เหมาะสม และดูแลใหคณะกรรมการ
ประกอบดวยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในดานทักษะ ประสบการณ ความสามารถและ
คุณลักษณะเฉพาะดาน ตลอดจนเพศ และอายุ ที่จำเปนตอการบรรลุวัตถุ ประสงคและเปาหมายหลัก
ขององคกร โดยจัดทำตารางองคประกอบความรูความชำนาญของกรรมการ skills matrix เพื่อให
มั่นใจวา จะไดคณะกรรมการโดยรวมที่มี คุณสมบัติเหมาะสม สามารถเขาใจ และตอบสนองความ
ตองการของผูมีสวนไดเสีย
คณะกรรมการบริษัทฯ มีองคประกอบ หนาที่ความรับผิดชอบ และวิธีการแตงตั้ง ดังตอไปนี้
จำนวนกรรมการและสัดสวน
จำนวนกรรมการบริษัทฯ เปนไปตามขอกำหนดของกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดย
มีสัดสวนระหวาง กรรมการที่เปนผูบริหารกับกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร (รวมกรรมการอิสระ) อยาง
เหมาะสม และพิจารณาถึงสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนแตละกลุมอยางยุติธรรม เพื่อใหกรรมการ
สามารถพิจารณาและแสดงความเห็นอยางอิสระเพียงพอ ทั้งนี้ ใหมีการเปดเผยองคประกอบของ
คณะกรรมการบริษัทฯ และขอมูลกรรมการของแตละคน ไวในรายงานประจำป และบนเว็บไซตของ
บริษัทฯ
นอกจากนี้ ยังกำหนดใหมีกรรมการที่เปนผูบริหารในอัตราไมเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ บริษัทฯ
ทั้งหมด และมีกรรมการอิสระอยางนอยจำนวน 1 ใน 3 แตไมนอยกวา 3 คน ซึ่งมีความเปนอิสระจาก
ฝายจัดการและไมมีผลประโยชนใดๆ หรือความสัมพันธใดๆ กับธุรกิจของบริษัทฯ
คุณสมบัติของกรรมการ
1. มีความรู ทักษะ ประสบการณที่หลากหลายซึ่งชวยสนับสนุนการทำธุรกิจของบริษัทฯ และมี
ความสามารถเฉพาะดานที่เปนประโยชน สอดคลองกับกลยุทธในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
โดยมีกรรมการอิสระ 1 คน ที่มีความรูความชำนาญดานบัญชีและการเงิน และมีกรรมการที่ไม
เปนผูบริหาร อยางนอย 1 คน ที่มีประสบการณทำงาน ที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยไมได
คำนึงถึงขอจำกัดเรื่องเพศ
2. ไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
3. จะตองมีคุณสมบัติเพิ่มเติมในแตละประเภท ดังนี้
กรรมการที่เปนผูบริหาร
- เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงานใหแกกิจการ
และกำกับดูแลใหฝายจัดการ
ดำเนินการใหเปนไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ
- มีจำนวนไมเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
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กรรมการอิสระ
- มีความเปนอิสระในการแสดงความเห็น
- มีคุณสมบัติเปนไปตามหลักเกณฑที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย
และตลาด
หลักทรัพย กำหนด กลาวคือ เปนกรรมการที่เปนอิสระจากฝายจัดการและผูถือหุนที่มีอำนาจ
ควบคุม, ไมทำหนาที่จัดการในบริษัทหรือบริษัทยอย, ไมเปนญาติสนิทหรือเปนบุคคลซึ่งรับ
หรือมีผลประโยชนรวมกับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุม, เปนผูซึ่งไมมี
ความสัมพันธทางธุรกิจที่มีสาระสำคัญกับบริษัท ซึ่งสามารถมีอิทธิพลตอการแสดงความเห็นที่
เปนอิสระ, ไมเปนลูกจางหรือพนักงานที่ไดรับเงินเดือนประจำในชวงสองปกอนดำรงตำแหนง
- ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
- ไมมีลักษณะอื่นใดที่ขัดกับหลักเกณฑของการเปนกรรมการอิสระ ตามที่คณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนกำหนด
- กรรมการอิสระอยางนอย 1 คน มีความรูความชำนาญดานบัญชีและการเงิน
คณะกรรมการบริษัทฯ แตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย มีหนาที่ความรับผิดชอบ เพื่อชวยศึกษา
กลั่นกรอง และดูแลงานดานตางๆ มีองคประกอบ และวิธีการแตงตั้ง ดังตอไปนี้
1. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
ประกอบดวยกรรมการที่เปนผูบริหาร และบุคคลที่คณะกรรมการแตงตั้งใหเปนคณะทำงาน ซึ่ง
อาจประกอบดวย กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร พนักงาน และที่ปรึกษา; ในจำนวนนี้ใหกรรมการ
คนหนึ่งเปนประธานกรรมการบริหาร; กรรมการที่เปนผูบริหารสูงสุดเปนกรรมการบริหารโดย
ตำแหนง; โดยใหคณะกรรมการบริหารมีอำนาจ หนาที่ ควบคุม ดูแลกิจการของบริษัทฯ ตามที่
คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย และจะตองรายงานการ ปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ
โดยตรง
2. คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง (Audit & Risk Committee)
ประกอบดวยกรรมการอิสระ จำนวนอยางนอย 3 คน มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกำหนด
โดยกรรมการตรวจสอบและ
กำกับความเสี่ยงของบริษัท มีความเปนอิสระในการทำงานอยางเต็มที่
หนาที่ดานการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง รายงานโดยตรงตอ
คณะกรรมการบริษัทฯ ทำหนาที่เปนเครื่องมือ สำคัญของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำกับ
ดูแลการบริหารงานใหมีมาตรฐานที่ถูกตองและมีความโปรงใส ตลอดจนใหเปนไปตามกฎหมาย
กฎเกณฑตางๆ ของทางการ และระเบียบบริษัทฯ เพื่อใหมีการควบคุมภายในที่ดี มีระบบการ
รายงาน ที่นาเชื่อถือ และเปนประโยชนแกทุกฝายที่เกี่ยวของ รวมทั้งผูถือหุน
หนาที่ดานกำกับความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง มีหนาที่พิจารณา
และสอบทานในการทบทวนนโยบายบริหารความเสี่ยง และกรอบการบริหารความเสี่ยงองคกร
ซึ่งรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได กำกับดูแลใหมีการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด พิจารณา
และใหความเห็นในผลการประเมินและการวิเคราะหความเสี่ยง
และวิธีจัดการความเสี่ยง
กำกับดูแลใหการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผล
และสอดคลองกับนโยบาย
กลยุทธ
วัตถุประสงค เปาหมาย และวิสัยทัศนของบริษัท;
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3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน (Nomination & Remuneration
Committee)
ประกอบดวยกรรมการอยางนอย 3 คน โดยสมาชิกสวนใหญและประธานเปนกรรมการอิสระ มี
อำนาจหนาที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ
กำหนดและรายงานโดยตรงตอคณะกรรมการ
บริษัทฯ โดยกำหนดบทบาทหนาที่ไวในกฎบัตรของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนด
คาตอบแทน
4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Committee)
ประกอบดวยกรรมการอยางนอย 3 คน มีอำนาจหนาที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด
และรายงานโดยตรงตอคณะกรรมการบริษัทฯ
โดยกำหนดบทบาทหนาที่ไวในกฎบัตรของ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้งบุคคลใดใหเปนที่ปรึกษาของคณะอนุกรรมการชุดใด
ใหเปดเผย ขอมูลของที่ปรึกษานั้น รวมทั้งความเปนอิสระ หรือไมมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน ไวใน รายงานประจำป
หลักปฏิบัติ 3.2 การคัดเลือกประธานกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกำหนดหลักเกณฑในการสรรหาและพิจารณากรรมการอิสระ หรือ
กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร และไมมีสวนรวมในการบริหารงานบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อ
ดำรงตำแหนง เปนประธานกรรมการบริษัทฯ และดูแลใหมั่นใจวาองคประกอบ และการดำเนินงาน
ของคณะกรรมการ บริษทั ฯ เอื้อตอการใชดุลพินิจในการตัดสินใจอยางมีอิสระ
บทบาทของประธานกรรมการ
1. ไมรวมในการบริหารงานปกติประจำวันของบริษัทฯ
2. ใชภาวะผูนำในการดูแลใหการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการทั้งคณะ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และเปนอิสระจากฝายจัดการ
3. พิจารณาใหความเห็นชอบวาระการประชุมซึ่งกรรมการที่เปนผูบริหารสูงสุดเปนผูเสนอ และได
ผานความเห็นชอบจากประธานกรรมการบริหารแลว เพือ่ ใหวาระสอดคลองกับหนาที่ และ
ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทฯ รวมทั้ง เปดโอกาสใหกรรมการบริษัทฯ แตละคนมีอิสระ
ที่จะเสนอเรื่องที่เปน ประโยชนตอบริษัทฯ เขาสูวาระการประชุม
4. จัดสรรเวลาไวอยางเพียงพอที่ฝายจัดการจะเสนอเรื่อง และมากพอที่กรรมการบริษัทฯ จะ
พิจารณา และอภิปรายประเด็นสำคัญกันอยางรอบคอบโดยทั่วกัน สงเสริมใหกรรมการบริษัทฯ
มีการใชดุลยพินิจที่รอบคอบ ใหความเห็นไดอยางอิสระ
5. ประธานกรรมการบริษัทฯ ไมเปนบุคคลเดียวกับกรรมการที่เปนผูบริหารสูงสุด พรอมทั้งเปดเผย
ไวในรายงานประจำป และบนเว็บไซตของบริษัทฯ
6. ประธานกรรมการบริษัทฯ
อาจเปนประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดยอย
แต
คณะกรรมการชุดยอยตองมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่อยางแทจริง
7. ดูแลและสงเสริมใหกรรมการบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ และ
จรรยาบรรณธุรกิจ
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8. เสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางกรรมการที่เปนผูบริหาร และกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
และระหวางคณะกรรมการบริษัทฯ และฝายจัดการ
หลักปฏิบัติ 3.3 การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกำกับดูแลใหการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ มีกระบวนการที่โปรงใส
และชัดเจนเพื่อใหไดคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติสอดคลองกับองคประกอบที่กำหนดไว โดย
มีการกำหนดหลักเกณฑการสรรหาและคัดเลือกกรรมการเปนแนวทางปฏิบัติ
และไดจัดตั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน โดยสมาชิกสวนใหญและประธานคณะฯเปนกรรมการ
อิสระ ซึ่งกำหนดบทบาทหนาที่ไวในนโยบายนี้ และกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหากำหนด
คาตอบแทน
กรรมการมีวาระการดำรงตำแหนง 3ป ตามกฎหมาย และขอบังคับ; การพิจารณาเสนอชื่อกรรมการ
ที่ออกตามวาระใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งเปนกรรมการ
หรือคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งเปน
กรรมการแทนตำแหนงกรรมการที่วางลง นอกจากออกตามวาระ นอกจากจะพิจารณาตาม
หลักเกณฑการคัดเลือกกรรมการแลว จะพิจารณาถึงความรูความ สามารถ การปฏิบัติหนาที่ที่ผาน
มา อายุ และความเปนอิสระในการแสดงความคิดเห็นตามบทบาท หนาที่ และประเภท ของ
กรรมการแตละทาน
หลักปฏิบัติ 3.4 คาตอบแทนของกรรมการ
ในการเสนอโครงสรางและอัตราคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอย ใหผู
ถือหุนอนุมัติ คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาโครงสราง และอัตราคาตอบแทนที่มีความเหมาะสม
กับความรับผิดชอบและจูงใจ ใหคณะกรรมการบริษัทฯ นำพาองคกรใหดำเนินงาน ตามเปาหมายทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว การพิจารณากำหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการ บริษัทฯ และ
คณะกรรมการชุดยอย ใหคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน เปนผูพิจารณา โดยมี
หลักเกณฑดังนี้
1. โครงสรางคาตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ควรสอดคลองกับกลยุทธ และเปาหมายระยะยาว
ของบริษัทฯ
คำนึงถึงความเสี่ยงในปจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ประสบการณ
ภาระหนาที่ ขอบเขตของบทบาท และความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชนที่คาดวาจะไดรับจาก
กรรมการบริษัทฯ แตละคน กรรมการบริษัทฯ ที่ไดรับมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบ
เพิ่มขึ้น เชน เปนสมาชิกของคณะกรรมการชุดยอยควรไดรับคาตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมดวย
ทั้งนี้ อยูในลักษณะที่เปรียบ เทียบไดกับระดับที่ปฏิบัติอยูในบริษัทที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน
และเทียบไดกับบริษัทที่มีรายไดระดับเดียวกัน
2. ผูถือหุนเปนผูอนุมัติอัตราคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอย ที่เปน
ตัวเงิน รวมถึงกำหนดรูปแบบการจาย
หลักปฏิบัติ 3.5 การปฏิบัติหนาที่และจัดสรรเวลา
คณะกรรมการบริษัทฯ ควรกำกับดูแลใหกรรมการบริษัทฯทุกคน มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หนาที่ และจัดสรรเวลาอยางเพียงพอ
1. ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบอยางเต็มความสามารถ และเปนธรรมตอองคกร ตอผูถือหุน
และตอผูบริหาร และพนักงาน ลูกจางของบริษัทฯ
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2. กรรมการดำรงตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ตองไมเปนอุปสรรคในการปฏิบัติหนาที่
กรรมการบริษัทฯ และในกรณีที่เปนการดำรงตำแหนงเปนประธานกรรมการบริษัทฯ กรรมการ
ที่เปนผูบริหาร หรือกรรมการมีอำนาจลงนาม อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง ในบริษัทอื่น
ตองไมเปนอุปสรรคตอการปฏิบัตหิ นาที่กรรมการบริษัทฯ เชนกัน ทั้งนี้ การดำรงตำแหนงใน
บริษัทอื่นๆทุกบริษัท ตองไมขัดกับขอกำหนด หรือกฎเกณฑของหนวยงานกำกับอื่นที่เกี่ยวของ
และกรรมการตองแจงใหคณะกรรมการบริษทั ฯ ทราบกอนรับการเสนอชื่อเปนกรรมการบริษัท
อื่น
3. ไมเปนกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการ
ของบริษัทฯ ไมวาจะทำเพื่อประโยชนตนหรือประโยชนผูอื่น เวนแตจะไดแจงใหที่ประชุมผูถือ
หุนทราบกอนที่จะมีการแตงตั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนที่ทำหนาที่
เสนอชื่อบุคคลตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการบริษัทฯ หรือ
เพื่อใหคณะกรรมการเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ (แลวแต
กรณี) โดยจะตองตรวจสอบวาบุคคลนั้นๆ ไมไดเปนกรรมการหรือประกอบธุรกิจอันมีสภาพ
อยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ
4. กรรมการบริษัทฯ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของสามารถทำธุรกรรม ซึ่งเปนปกติทาง
การคาทั่วไปของบริษัทฯ และบริษัทในกลุมธุรกิจ โดยตองเปนธุรกรรมที่เปนขอตกลงทางการคา
ในลักษณะเดียวกับที่วิญูชนจะพึงกระทำกับคูสัญญาทั่วไปในสถานการณเดียวกัน ดวยอำนาจ
ตอรองทางการคาที่ปราศจากอิทธิพล ทั้งนี้ ยกเวน ธุรกรรมตองหามที่กฎหมาย ประกาศหรือ
คำสั่งของทางการกำหนด
5. มีหนาที่เขารวมประชุมกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง ยกเวนกรณีที่มีความจำเปน ใหแจงประธาน
กรรมการบริษัทฯ หรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ กรรมการบริษัทฯทุกคน เขารวม
ประชุมไมนอยกวารอยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯทั้งหมด ที่ไดจัดใหมี
ขึ้นในรอบป
6. มีบทบาทหนาที่ในการพิจารณาวาระตางๆ ที่นำเขาสูที่ประชุม มีสวนรวมในการซักถาม และ
แสดง ความคิดเห็นที่เปนประโยชนในการประชุมอยางเต็มความสามารถ ซึ่งรวมทั้งประเด็นเรื่อง
การ กำกับดูแลกิจการที่ดี
7. มีหนาที่ดูแลใหบริษัท มีการกำกับบริษัทฯ และบริษัทยอยในกลุม ที่เหมาะสมกับโครงสราง
ลักษณะประกอบธุรกิจ และความเสี่ยง
หลักปฏิบัติ 3.6 การกำกับดูแลบริษัทยอยและกิจการที่ลงทุน
คณะกรรมการบริษัทฯ มีหนาที่กำกับดูแลบริษัทยอยเพื่อรักษาผลประโยชนในเงินลงทุนของบริษัทฯ
โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาความเหมาะสมและแตงตั้งบุคคลที่จะสงไปเปนกรรมการ
หรือผูบริหารสูงสุด; สวนบริษัทยอยอื่นที่บริษัทฯ ถือหุนโดยตรง มอบหมายให คณะกรรมการบริหาร
พิจารณาแตงตัง้ บุคคลไปเปนกรรมการผูบริหาร หรือผูมีอำนาจควบคุมในบริษัทนั้น
โดยบุคคลที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือผูมีอำนาจควบคุมในบริษัทยอย จะตองดูแลให
การดำเนินงานของบริษัทยอย เปนไปตามนโยบายของบริษัทฯ และดูแลใหบริษัทยอย มีระบบการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสม มีการทำรายการตางๆ เปนไปอยางถูกตองตามกฎหมาย และหลักเกณฑที่
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เกี่ยวของ รวมถึงมีการรายงานและเปดเผยขอมูลฐานะการดำเนินงาน และรายการที่สำคัญตอ
บริษัทฯ อยางครบถวนเพียงพอ
หากเปนการเขารวมลงทุนในกิจการอื่นอยางมีนัยสำคัญ เชน มีสัดสวนการถือหุนที่มีสิทธิออกเสียง
ตั้งแตรอยละ 20 แตไมเกินรอยละ 50 และจำนวนเงินลงทุนหรืออาจตองลงทุนเพิ่มเติมมีนัยสำคัญตอ
บริษัทฯ ในกรณีที่จำเปนคณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลใหมีการจัดทำ Shareholders’ agreement
หรือขอตกลงอื่น เพื่อใหเกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจในการบริหารจัดการและการมีสวนรวม ใน
การตัดสินใจในเรื่องสำคัญ การติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อสามารถใชเปนขอมูลในการจัดทำงบ
การเงินของบริษัทฯ ไดตามมาตรฐานและกำหนดเวลา
หลักปฏิบัติ 3.7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอยประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองอยางนอยปละ 1
ครั้ง เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทฯ รวมกันพิจารณาผลงานและปญหา เพื่อการปรับปรุงแกไขตอไป
รวมถึง
การนำผลการประเมินไปใชประกอบการพิจารณาความเหมาะสมขององคประกอบของ
คณะกรรมการบริษัทฯ และเปดเผยการประเมินผลการปฏิบัติงานไวในรายงานประจำป
หลักปฏิบัติ 3.8 การเสริมสรางทักษะและความรู
คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกำกับดูแลใหกรรมการบริษัทฯ แตละคนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
บทบาทหนาที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกีย่ วของกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจน
สนับสนุนใหกรรมการบริษัทฯทุกคน ไดรับการเสริมสรางทักษะและความรู สำหรับการปฏิบัติหนาที่
กรรมการบริษัทฯ อยางสม่ำเสมอ โดยใหกรรมการเขารับการอบรม หรือรวมสัมมนาที่เปนการ
เพิ่มพูนความรูในการปฏิบัติหนาที่ และเปดเผยไวในรายงานประจำป
หลักปฏิบัติ 3.9 การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลใหมั่นใจวาการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เปนไปดวยความ
เรียบรอย สามารถเขาถึงขอมูลที่จำเปน และมีเลขานุการบริษัทฯ ที่มีความรู และประสบการณ ที่
จำเปนและเหมาะสม ตอการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ
1. ฝายจัดการจัดสงสารสนเทศแจงขอมูลที่สำคัญใหแกกรรมการบริษัทฯเปนการลวงหนาอยางนอย
5 วันทำการ กอนวันประชุม ในกรณีที่กรรมการบริษัทฯ ตองการเอกสารเพิ่มเติม ใหติดตอขอ
จากผูบริหารสูงสุด หรือเลขานุการบริษัทได ในกรณีที่จำเปนคณะกรรมการบริษัทฯ จัดใหมี
ความเห็น อิสระจากที่ปรึกษาหรือผูประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเปนคาใชจายของบริษัทฯ
2. บริษัทฯ กำหนดการประชุมและวาระการประชุมของคณะกรรมการชุดตางๆ ไวลวงหนาในแต
ละป และแจงใหกรรมการแตละคนทราบกำหนดการดังกลาว เพื่อใหสามารถจัดเวลา และเขา
รวมประชุมได ดังนี้
2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ
ประชุมไมนอยกวา 7 ครั้งตอป
2.2 คณะกรรมการบริหาร
ประชุมเดือนละครั้ง
2.3 คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง
ประชุมไมนอยกวา 7 ครั้งตอป
2.4 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
ประชุมไมนอยกวา 2 ครั้งตอป
2.5 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
ประชุมไมนอยกวา 2 ครั้งตอป
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3.
4.

5.
6.
7.
8.

หลักปฏิบัติ 4

2.6 คณะกรรมการอาจตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจไดตามความเหมาะสม โดยการประชุม
คณะทำงานใหอยูในดุลพินิจของประธานคณะทำงานแตละคณะ
องคประชุมในการประชุมคณะกรรมการชุดตางๆ ใหเปนไปตามประกาศหรือกฎบัตรของแตละ
คณะ ในสวนของการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯนั้น กำหนดใหองคประชุมในขณะลงมติ ควร
มี กรรมการบริษัทฯ ไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด
คณะกรรมการบริษัทฯ สนับสนุนใหผูบริหารสูงสุดเชิญผูบริหารระดับสูงเขารวมประชุม เพื่อให
ขอมูลรายละเอียดเพิ่มเติมที่จำเปนตอการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ และเพื่อเปด
โอกาสใหกรรมการบริษัทฯ ไดทำความรูจักผูบริหารระดับสูงสำหรับใชประกอบการพิจารณา
แผนการสืบทอดตำแหนง (Succession Plan)
ดูแลใหมีการจัดทำรายงานการประชุมของคณะกรรมการของบริษทั ฯ ที่มีเนื้อหาครบถวน โดย
ระบุการใหความเห็นที่สำคัญเปนรายบุคคลสำหรับวาระเพื่อพิจารณาที่สำคัญ
จัดใหมีการหารือรวมกันระหวางกรรมการที่ไมเปนผูบริหารอยางนอยปละ 1 ครั้ง
แตงตั้งเลขานุการคณะกรรมการ
เพื่อเปนผูชวยในการสนับสนุนการทำงานรวมกันระหวาง
กรรมการ และประสานงานกับฝายจัดการ
แตงตั้งเลขานุการบริษัทที่มีความรู และประสบการณที่จำเปน และเหมาะสม ตอการสนับสนุน
การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษทั ฯ; กำหนดขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบ ตามที่
กฎหมายกำหนด; โดยสนับสนุนใหเลขานุการบริษัทไดรับการฝกอบรม และพัฒนาความรูอยาง
ตอเนื่อง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่

สรรหาและพัฒนาผูบริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

หลักปฏิบัติ 4.1 การสรรหาและพัฒนาผูบริหาร
คณะกรรมการบริษัทฯ มีการสรรหาและพัฒนา ผูบริหารสูงสุด และผูบริหารระดับสูง ที่มีความรู
ทักษะ ประสบการณ และคุณลักษณะที่จำเปนตอการขับเคลื่อนองคกรไปสูเปาหมาย ดังนี้
1. พิจารณาหรือมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน พิจารณาหลักเกณฑ
และวิธีการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหนงผูบริหารสูงสุด
2. ติดตามดูแลใหผูบริหารสูงสุด
ดูแลใหมีผูบริหารระดับสูงที่เหมาะสม
โดยอยางนอย
คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน ควรรวมกับผูบริหาร
สูงสุด พิจารณาหลักเกณฑและวิธีการในการสรรหา และแตงตั้งบุคคล เห็นชอบบุคคลที่
ผูบริหารสูงสุด เสนอใหเปนผูบริหารระดับสูง
3. มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเขามารับผิดชอบในตำแหนงงานบริหารที่สำคัญทุกระดับ อยาง
เหมาะสม และในการสรรหาผูบริหารระดับสูงจะเปนไปตามกระบวนการสรรหา ที่มีการ
พิจารณา บุคคล ทั้งจากภายในและภายนอกกลุมบริษัทฯ และจัดใหมีโครงการสำหรับพัฒนา
ผูบริหาร ควบคูไปกับการพิจารณาแผนการสืบทอดตำแหนง (Succession Plan)
4. สงเสริมและสนับสนุนใหกรรมการที่เปนผูบริหารสูงสุด และผูบริหารระดับสูง ไดรับการอบรม
และพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรู และประสบการณที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน
5. กรรมการที่เปนผูบริหารสูงสุดผูมีอำนาจในการจัดการ อาจไดรับมอบหมายใหดำรงตำแหนง
กรรมการ หรือผูบริหารในบริษัทยอยในกลุมบริษัทบีอีซี เวิลด ได แตไมควรดำรงตำแหนง
กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น เวนแตไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแลว และการ
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นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
บริษัท บีอีซี เวิลด จำกัด (มหาชน)
ดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นตองไมเปนอุปสรรคในการปฏิบัติหนาที่ผูบริหาร
สูงสุดของบริษัท และดำรงตำแหนงกรรมการในกิจการอื่นตองไมเกิน 5 บริษัท;
ทั้งนี้ การดำรงตำแหนงในบริษัทอื่นๆ ทุกบริษัทตองไมขัดกับขอกำหนด หรือกฎเกณฑของ
หนวยงานกำกับอื่นที่เกี่ยวของ และตองแจงใหบริษัทฯ ทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่ไดรับการ
แตงตั้ง หรือวันที่ดำรงตำแหนง
บทบาทของกรรมที่เปนผูบริหารสูงสุด
1. มีบทบาท ภาระหนาที่ และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการธุรกิจและการดำเนินงานของ
บริษัทฯ ใหเปนไปตามขอบเขตหนาที่ และอำนาจที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
และคณะกรรมการบริหาร
2. กำกับดูแลใหพนักงานทุกระดับ
ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามนโยบายที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหาร
บทบาทผูบริหารระดับสูง
1. มีบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบในการนำนโยบายและกลยุทธ รวมถึงกรอบการกำกับดูแล
ความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ ของบริษัทฯ มาปฏิบัติอยาง เครงครัดและทั่วถึง
2. กำหนดกระบวนการและระบบงาน รวมถึงการมีระบบการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม และ
ประเภทตางๆ ตลอดจนควบคุมความเสี่ยงของบริษัทฯ ใหอยูในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได
รวมทั้งทบทวนกระบวนการ และระบบการบริหารความเสี่ยงอยางสม่ำเสมอ
3. ปลูกฝงวัฒนธรรมองคกรที่คำนึงถึงความเสี่ยง รวมทั้งสื่อสารนโยบาย และกลยุทธการบริหาร
ความเสี่ยง
4. รายงานสถานะความเสี่ยงตามที่หนวยงานกำกับดูแล และบริษัทฯ กำหนด
5. กำหนดโครงสรางหนาที่ และความรับผิดชอบในสายการบังคับบัญชาหรือสายการรายงานที่
เหมาะสม และชัดเจน
6. จัดใหมีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถอยางเพียงพอ สำหรับการทำหนาที่ดานการบริหาร
ความเสีย่ ง และการควบคุมภายใน และสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทฯ ในการดูแลใหผูมี
อำนาจในการจัดการมีคุณสมบัติเหมาะสม และมีความสามารถในการจัดการงานของบริษัทฯ
หลักปฏิบัติ 4.2 โครงสรางคาตอบแทนและการประเมินผล
คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลใหมีการกำหนดโครงสรางคาตอบแทน และการประเมินผลที่
เหมาะ สม โดยคำนึงถึงความเสี่ยงในปจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
1. การพิจารณากำหนดคาตอบแทนของกรรมการที่เปนผูบริหารสูงสุด
คณะกรรมการอาจตั้ง
คณะกรรมการประเมินผล
ใหเปนผูทำการประเมินผลและนำเสนอความเห็นตอคณะ
กรรมการบริหาร เพื่อพิจารณากำหนดคาตอบแทนผูบริหารสูงสุด
2. การพิจารณากำหนดคาตอบแทนของผูบริหารระดับสูง ใหผูบริหารสูงสุดเปนผูประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผูบริหารระดับสูง และใหนำเสนอความเห็น ตอคณะกรรมการบริหาร เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ โดยผานความเห็นคณะกรรมการประเมินผล
3. บุคลากรไดรับคาตอบแทนเปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด
และเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ โดยระดับคาตอบแทนที่เปนเงินเดือน โบนัส และ
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ผลตอบแทนจูงใจในระยะยาวสอดคลองกับ ผลการปฏิบัติงานของแตละคน โดยคำนึงถึงความ
เสี่ยงในปจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและความยั่งยืนของ บริษัทฯ
4. คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลใหมีการกำหนดหลักเกณฑและปจจัยในการประเมินผลงาน
สำหรับทั้งองคกร
หลักปฏิบัติ 4.3 โครงสรางและความสัมพันธของผูถือหุน
คณะกรรมการบริษัทฯ มีการศึกษาใหเขาใจโครงสรางและความสัมพันธของผูถือหุน รวมถึงขอตกลง
ระหวางผูถือหุน (หากมี) ซึ่งอาจมีผลตออำนาจในการควบคุมการบริหารจัดการกิจการ นอกจากนี้
คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลตามขอตกลง เทาที่จำเปน ที่จะมีผลกระทบตอ
การควบคุมกิจการ
หลักปฏิบัติ 4.4 การพัฒนาบุคลากร
คณะกรรมการบริษัทฯ ติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สอดคลองกับทิศทาง
และกลยุทธของ องคกร ใหพนักงานทุกระดับมีความรู ความสามารถ ทักษะ ประสบการณและ
แรงจูงใจที่เหมาะสม และไดรับการปฏิบัติอยาง เปนธรรม เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถของ
องคกรไว
คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลใหมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อดูแลใหพนักงานมีการออมอยาง
เพียงพอสำหรับ รองรับการเกษียณ รวมทั้งสนับสนุนใหพนักงานมีความรูความเขาใจในการบริหาร
จัดการเงิน การเลือกนโยบายการลงทุนที่สอดคลองกับชวงอายุ ระดับความเสี่ยง
หลักปฏิบัติ 5

สงเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ

หลักปฏิบัติ 5.1 เสริมสรางนวัตกรรม
คณะกรรมการบริษัทฯ ใหความสำคัญและสนับสนุนการสรางนวัตกรรมที่กอใหเกิดมูลคาแกธุรกิจ
ควบคูไปกับการสราง คุณประโยชนตอลูกคาหรือผูที่เกี่ยวของ และมีความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม ดังนี้
1. ใหความสำคัญกับการสรางวัฒนธรรมองคกรที่สงเสริมใหเกิดนวัตกรรม และดูแลใหฝายจัดการ
นำไปเปนสวนหนึ่ง ในการทบทวนกลยุทธ การวางแผนพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานและการ
ติดตามผลการดำเนินงาน
2. สงเสริมการสรางนวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณคาใหกิจการตามสภาพปจจัยแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยู
เสมอ ซึ่งครอบคลุมการกำหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) วิธีคิดมุมมองในการออกแบบ
พัฒนาผลิตภัณฑบริการ การวิจัยและกระบวนการทำงาน รวมทั้งการรวมมือกับคูคา
หลักปฏิบัติ 5.2 ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
คณะกรรมการบริษัทฯ ติดตามดูแลใหฝายจัดการประกอบธุรกิจอยางมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบ
ตอสังคมและสิ่งแวดลอม ไมละเมิดสิทธิของผูมีสวนไดเสีย และสะทอนอยูในแผนดำเนินการ
(Operational Plan) เพื่อเปนแนวทางให ทุกฝายขององคกรไดดำเนินการสอดคลองกับวัตถุประสงค
เปาหมายหลัก และแผนกลยุทธ (Strategies) ของกิจการที่เปนไป ดวยความยั่งยืน โดยมีแนวปฏิบัติ
ครอบคลุมเรื่องดังตอไปนี้
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1. ความรับผิดชอบตอพนักงานและลูกจาง
เปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวของและ
ปฏิบัติตอพนักงานและ ลูกจางอยางเปนธรรม และเคารพสิทธิมนุษยชน ไดแก การกำหนด
คาตอบแทนและผลประโยชนอื่นๆ ที่เปนธรรม การจัดสวัสดิการที่ไมนอยกวาที่กฎหมายกำหนด
หรือมากกวา ตามความเหมาะสม การดูแลสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน การ
อบรมใหความรู พัฒนาศักยภาพและสงเสริมความกาวหนา รวมถึงเปดโอกาสให พนักงานมี
โอกาสพัฒนาทักษะการทำงานในดานอื่นๆ
2. ความรับผิดชอบตอลูกคา ดูแลรับผิดชอบดำเนินการใหครบตามเงื่อนไขการขาย คำนึงถึงความ
เปนธรรม การเก็บรักษาขอมูลลูกคา ไมละเลยในการติดตามความพึงพอใจของลูกคาเพื่อการ
พัฒนาปรับปรุง
3. ความรับผิดชอบตอคูคา ผูจัดและนักแสดง บริษัทจะดำเนินการใหมีกระบวนการจัดซื้อจัดจาง
และกำหนดเงื่อนไขสัญญาหรือขอตกลงที่เปนธรรม
ใหการสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพ
สงเสริมการใชนวัตกรรมใหมๆ ชี้แจงและดูแลใหคูคาเคารพสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตอแรงงาน
ตนเองอยางเปนธรรม ใหการสงเสริมและใหการสนับสนุนกลุมผูจัด และนักแสดง ในการสรรหา
และผลิตรายการ การทำกิจกรรมตางๆ เพื่อสงเสริมสังคมที่ดี และสงเสริมการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม เพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหวางกันอยางยั่งยืน
4. ความรับผิดชอบตอชุมชน นำความรูและประสบการณทางธุรกิจมาพัฒนาโครงการที่สามารถ
สรางเสริมประโยชน ตอชุมชนไดอยางเปนรูปธรรม มีการติดตามและวัดผลความคืบหนาและ
ความสำเร็จในระยะยาว
5. ความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม ปองกัน ลด จัดการและดูแลใหมั่นใจวาบริษัทฯ จะไมสรางหรือ
กอใหเกิด ผลกระทบในทางลบตอสิ่งแวดลอม การใชพลังงาน การใชน้ำ การใชทรัพยากร
หมุนเวียน การปลอยและจัดการ ของเสียที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ การปลอยกาซเรือน
กระจก เปนตน
6. การแขงขันอยางเปนธรรม
ประกอบธุรกิจอยางเปดเผยโปรงใสและไมสรางความไดเปรียบ
ทางการแขงขันอยาง ไมเปนธรรม
7. การตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น เปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวของ บริษัทฯ จะ
สมัครเขารวมเปนสมาชิกโครงการแนวรวมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต
(Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC)
คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณากำหนดนโยบายตอตานการคอรรัปชั่น มาตรการตอตานการ
คอรรัปชั่น และกำหนดแนวปฏิบัติในการแจงเบาะแส โดยเปดเผยในเว็บไซตบริษัทฯ
หลักปฏิบัติ 5.3 การจัดการทรัพยากร
คณะกรรมการบริษัทฯ มีการติดตามดูแลใหฝายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย Value
Chain เพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคและ เปาหมายหลักไดอยางยั่งยืน ดังนี้
1. ตระหนักถึงความจำเปนของทรัพยากรที่ตองใช รวมทั้งตระหนักวาการใชทรัพยากรแตละ
ประเภทมีผลกระทบตอกันและกัน
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2. ตระหนักวา รูปแบบธุรกิจ (Business Model) ที่ตางกัน ทำใหเกิดผลกระทบตอทรัพยากรที่
ตางกันดวย คำนึงถึง ผลกระทบและความคุมคาที่จะเกิดขึ้นตอทรัพยากร โดยยังคงอยูบน
พื้นฐานของการมีจริยธรรมมีความรับผิดชอบ และสรางคุณคาใหแกกิจการอยางยั่งยืน
3. ดูแลใหมั่นใจวา ในการบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายหลักของกิจการ ฝายจัดการมีการ
ทบทวน พัฒนาดูแลการ ใชทรัพยากรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดย
คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของปจจัยภายในและภายนอกอยูเสมอ
หลักปฏิบัติ 5.4 การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการบริษัทฯ
จัดใหมีกรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับองคกร ที่สอดคลองกับความตองการของกิจการ รวมทั้งดูแลใหมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใชในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และพัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อใหกิจการ
สามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการ
1. จัดใหมีนโยบายในเรื่องการจัดสรรและการบริหารทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งครอบ
คลุม ถึงการจัดสรรทรัพยากรใหเพียงพอตอการดำเนินธุรกิจ และการกำหนดแนวทางเพื่อรองรับ
ในกรณีที่ไมสามารถจัดสรรทรัพยากรไดเพียงพอตามที่กำหนดไว
2. ดูแลใหการบริหารความเสี่ยงขององคกรครอบคลุมถึงการบริหารและจัดการความเสี่ยงดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. จัดใหมีนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
หลักปฏิบัติ 6

ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

หลักปฏิบัติ 6.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ใหความสำคัญตอการกำกับดูแลเพื่อใหม่ันใจวา ระบบการบริหารความเสี่ยง
และระบบการควบคุมภายใน มีกระบวนการตรวจสอบ การบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลการ
บริหารงาน เพียงพอและเหมาะสมกับสถานการณทางธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อใหบริษัทและบริษัทยอย
(บริษัทฯ) มีผลการดำเนินงานที่ดีและยั่งยืน บรรลุเปาหมายหลักสอดคลองกับกลยุทธ วัตถุประสงค
และวิสัยทัศนที่กำหนดไว ตลอดจนใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับและ
มาตรฐานที่เกี่ยวของทั้งของในประเทศและในระดับสากล
การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงเพื่อกำกับดูแลและ
สอบทานรายงาน ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายใน การดำเนินงานตาม
กรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยงองคกรตามบทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบที่กำหนดไว
จัดใหมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ เพื่อปฏิบัติงานดานการบริหารความเสี่ยงให
เปนไปตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงองคกรที่สอดคลองกับกลยุทธ
วัตถุประสงค
เปาหมายหลักทางธุรกิจ และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดของบริษัทฯ
นโยบายและกรอบการ
บริหารความเสี่ยงครอบคลุมความเสี่ยงประเภทตาง ๆ เชน ความเสี่ยงดานกลยุทธ ความเสี่ยงดาน
การปฏิบัติงาน ความเสี่ยงดานการรายงาน ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ขอบังคับ เปนตน กระบวนการบริหารความเสี่ยงไดมีการประเมินความเสี่ยง ระบุความเสี่ยง
วิเคราะหความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งปจจัยภายในและภายนอกบริษัทฯ มีการจัดลำดับความเสี่ยง
ตามระดับความสำคัญที่มีผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้นตอกิจการและวิธีจัดการความเสี่ยงที่
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เหมาะสม กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดทั้งที่เปนตัวเงินและมิใชตัวเงิน กำหนดใหมีการติดตาม
และรายงานผลของการบริหารความเสี่ยงอยางสม่ำเสมอ ไดมีการกำหนดมาตรฐานในการจัดการโดย
ยึดเปาหมาย แนวนโยบายและกฎระเบียบของบริษัทฯ ใหการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนใน
บริษัทฯ เปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีคูมือบริหารความเสี่ยงเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน มีการ
จัดอบรมพนักงานเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับความเสี่ยงตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ และ
หนวยงาน
คณะกรรมการบริษัทฯ จัดใหมีการติดตามและประเมินความมีประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง
อยางนอยปละครั้ง
และมีการทบทวนนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงเปนประจำทุกป
ตลอดจนใหความสำคัญกับสัญญานเตือนภัยลวงหนาเสมอ
การควบคุมภายใน
กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง ไดมอบหมายใหสำนักตรวจสอบภายในและกำกับความ
เสี่ยงประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมทั้งมีการ
จัดทำรายงานผลการประเมินและติดตามผลเปนประจำทุกป
ใหสามารถปองกันทรัพยสินของ
บริษัทฯ จากการที่กรรมการหรือผูบริหารนำไปใชโดยมิชอบหรือโดยไมมีอำนาจ รวมถึงการทำ
ธุรกรรมกับบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแยงและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอยางเพียงพอแลว โดยใชแบบ
ประเมินฯ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) กำหนด ซึ่ง
จัดทำขึ้นตามแนวคิดของ COSO โดยครอบคลุม 5 องคประกอบตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
ไดแก 1) การควบคุมภายในองคกร 2) การประเมินความเสี่ยง 3) การควบคุมการปฏิบัติงาน 4) ระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารขอมูล 5) ระบบการติดตาม ซึ่งบริษัทฯ มีกระบวนการสื่อสารและสราง
จิตสำนึกใหผูบริหารและบุคลากรของบริษัทฯ เกิดทัศนคติที่ดีตอการควบคุมภายใน เพื่อสรางความ
มั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดำเนินงานของบริษัทฯ
จะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพอยางเพียงพอ
หลักปฏิบัติ 6.3 ความขัดแยงทางผลประโยชน
บริษัทฯ กำหนดหลักการเพื่อไมใหพนักงาน ผูบริหาร กรรมการ และผูที่เกี่ยวของ มุงแสวงหา
ผลประโยชนของตนเอง หรือกลุมบุคคล ดังนี้
1. กำหนดแนวทางใหพนักงาน ผูบริหาร กรรมการ และผูท่เี กี่ยวของ ไมดำเนินการใด ๆ อัน
เนื่องจากผลตอบแทน ที่ไมควรไดรับตามปกติ หรือตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
2. กำหนดแนวทางใหพนักงาน ผูบริหาร กรรมการ ไมใหเขามีสวนรวมในการตัดสินใจที่เกี่ยวกับ
ธุรกรรมที่ตนเองมีผลประโยชนเกี่ยวของ
3. กำหนดแนวทางการเก็บรักษา
และปองกันการใชขอมูลภายในและประกาศใหผูเกี่ยวของ
รับทราบเปนลายลักษณอักษร และแจงแนวทางดังกลาวใหทุกคนในองคกรถือปฏิบัติ รวมทั้งให
มีการเปดเผยในรายงานประจำป
4. กำหนดแนวทางใหมีการทำรายการกับผูที่เกี่ยวของบนพื้นฐานของขอมูล หลักเกณฑที่แทจริง
สมเหตุสมผล รวมทั้ง ราคาที่เหมาะสมเหมือนกับการทำรายการลูกคาทั่วไป
5. กำหนดแนวทางไมใหพนักงาน ผูบริหาร กรรมการ รับผลประโยชนอื่นใดจากผูที่เกี่ยวของใน
เรื่องที่ตองพิจารณา หรือตัดสินใจ
หนา 15 จาก 22

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
บริษัท บีอีซี เวิลด จำกัด (มหาชน)
6. กำหนดใหคณะกรรมการบริษัทฯ ไดรับทราบถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความ
ขัดแยงทางผลประโยชนและไดพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบทุกครั้ง
รวมทั้งมีการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑของ หนวยงานทางการที่กำกับดูแลบริษัทฯ
7. กำหนดใหมีการเปดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือความขัดแยงทางผลประโยชนในรายงาน
ประจำปและ แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1)
8. กำหนดใหกรรมการบริษัทฯ ผูบริหาร และผูที่เกี่ยวของ ที่มีหนาที่รายงานการซื้อขายหลักทรัพย
ของบริษัทฯ
ตามกฎหมาย
จัดสงรายงานดังกลาวใหเลขานุการบริษัทเพื่อรายงานแก
คณะกรรมการบริษัทฯ ภายในการประชุม คณะกรรมการบริษทั ฯ ครั้งถัดไป รวมทั้งใหมีการ
เปดเผยในรายงานประจำป
9. ใหกรรมการบริษัทฯ ที่มีสวนไดเสียในแตละวาระการประชุม รายงานการมีสวนไดเสียและไมอยู
รวมในการพิจารณาวาระนั้น เพื่อใหกรรมการอื่นมีการอภิปรายและลงมติอยางเปนอิสระ โดย
เปดเผยบันทึกไวในรายงานการ ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
10. ใหกรรมการมีหนาที่จัดทำแบบแจงรายงานการมีสวนไดเสีย รวมทั้ง ดูแลใหการเปดเผยขอมูลใน
สวนของตนมี ความครบถวน ถูกตอง เชน ขอมูลผูถือหุนของกลุมตน เปนตน
หลักปฏิบัติ 6.4 การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
บริษัทฯ ถือเปนหลักการสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่จะไมสนับสนุนกิจการ กลุมบุคคล หรือบุคคลที่มี
สวนรวมหรือ รูเห็นกับการแสวงหาผลประโยชนอันไมพึงไดรับไมวาทางตรงหรือทางออม จากการใช
อำนาจหนาที่โดยมิชอบ
มีแนวทางชัดเจนที่จะสนับสนุนและใหความรวมมือกับภาครัฐบาลและ
ภาคเอกชน โดยบริษัทฯ จะสมัครเขารวมเปนสมาชิกโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน
การตอตานการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against
Corruption: CAC) และคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณากำหนดนโยบายตอตานการคอรรัปชั่น
มาตรการตอตานการคอรรัปชั่น กำหนดแนวปฏิบัตใิ นการแจงเบาะแส รวมถึง กำหนดแนวทางใน
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปชั่น และจะดำเนินการเปดเผยใน
เว็บไซตบริษัทฯ
หลักปฏิบัติ 6.5 ชองทางการรองเรียน
คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกำกับดูแลใหบริษัทฯ มีกลไกในการรับเรื่องรองเรียนและการดำเนินการ
กรณีที่มีการแจง เบาะแส รวมทั้งเปดเผยกระบวนการและชองทางการรับเรื่องรองเรียนไวในเว็บไซต
ของบริษัทฯ หรือรายงานประจำป ดังนี้
1. กำหนดใหมีชองทางการรองเรียนของผูมีสวนไดเสีย
ที่มีความสะดวกผานชองทางรองเรียน
เว็บไซตของบริษัท www.becworld.com หนังสือ จดหมาย โทรศัพท หรืออื่น ๆ โดยมีศูนยรับ
เรื่องรองเรียนมีหนาที่บริหารจัดการขอรองเรียน และรายงานตอหนวยงานหรือ คณะกรรมการ
ที่เกี่ยวของ
2. มีนโยบายและแนวทางที่ชัดเจนในกรณีที่มีการชี้เบาะแส โดยกำหนดชองทางในการแจงเบาะแส
ผานทางเว็บไซตของบริษัทฯwww.becworld.com
แจงโดยตรงที่กรรมการที่เปนผูบริหาร
สูงสุด และ/หรือ ผูบริหารของหนวยงานตรวจสอบภายในและกำกับความเสี่ยง และ/หรือ
ผูบังคับบัญชา กรณีที่เปนเรื่องเกี่ยวของกับผูบริหารระดับสูง หรือกรรมการ ใหแจงโดยตรงตอ
หนา 16 จาก 22

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
บริษัท บีอีซี เวิลด จำกัด (มหาชน)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง รวมทั้ง มีกระบวนการตรวจสอบขอมูล
การดำเนินการ และรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ
3. บริษัทฯ มีนโยบายการคุมครองผูแจงเบาะแสการทุจริตคอรรัปชั่นและกระบวนการที่เหมาะสม
ในการยุติขอรองเรียน
หลักปฏิบัติ 7

รักษาความนาเชื่อถือทางการเงินและการเปดเผยขอมูล

หลักปฏิบัติ 7.1 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
กรรมการบริษัทฯ ดูแลใหมีการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุมอยางเปนธรรม รับผิดชอบรายงาน
ทางการเงิน และการเปดเผยขอมูล อยางถูกตอง โปรงใส และทันเวลา โดยบริษัทฯ ไดเปดเผย
ขาวสารขอมูลและสารสนเทศตางๆ ของกิจการตามหลักเกณฑที่กฎหมายกำหนด
รวมถึง
กฎระเบียบของหนวยงานตางๆ ที่กำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ขอมูลที่จะเปดเผย จะตองผานการ
กลั่นกรองจากผูรับผิดชอบใหมีความครบถวนถูกตอง และเพียงพอตอการตัดสินใจของผูลงทุน การ
เปดเผยจะตองไดรับการอนุมัติจากผูมีอำนาจของบริษัทฯ โดยจะไมเปดเผยขอมูลที่เปนความลบของ
บริษัทฯ ลูกคา คูคา ใหแกบุคคลที่ไมเกี่ยวของ เวนแตจะไดรับอนุญาตหรือจำเปนตองปฏิบัติตาม
กฎหมาย โดยไมแสดงขอมูลที่เกินจริงจนทำใหเกิดความเขาใจ ผิดในสาระสำคัญ โดยแยกการ
เปดเผยขอมูลออกเปน ดังนี้
1. ประเภทของขอมูลที่มีการเปดเผย
1.1 การเปดเผยผลประกอบการ งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ฉบับสอบทาน
และฉบับตรวจสอบ
ตลอดจนการ
วิเคราะหและคำอธิบายของฝายจัดการ
(Management Discussion and Analysis : MD&A) เพื่อประกอบการเปดเผยงบ
การเงิน ทุกๆ ไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อใหผูลงทุนไดรับทราบขอมูลและเขาใจการ เปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแตละไตรมาสไดดียิ่งขึ้น
นอกเหนือจากขอมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอยางเดียว
งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัทฯ ให
ผูสอบบัญชีตรวจสอบแสดงความเห็นใหเสร็จสิ้น และใหทั้งคณะกรรมการตรวจสอบและ
กำกับความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ กอนนำเสนอตอที่ประชุมผูถือ
หุนในการประชุมสามัญประจำป เพื่อพิจารณาอนุมัติ
1.2 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงินแสดงควบคูกับรายงาน
ของผูสอบบัญชี ในรายงานประจำป
1.3 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ไดใหความเห็นชอบไว และ
จรรยาบรรณธุรกิจ และรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ แสดงไวใน
รายงานประจำป
1.4 นโยบายการจายคาตอบแทนแกกรรมการและผูบริหารระดับสูง ที่สะทอนถึงภาระหนาที่
และความรับผิดชอบของแตละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของคาตอบแทนดวย ทั้งนี้
จำนวนเงินคาตอบแทนที่เปดเผย รวมถึงคาตอบแทนที่กรรมการบริษัทฯ แตละทานไดรับ
จากการเปนกรรมการของบริษัทยอย
หนา 17 จาก 22

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
บริษัท บีอีซี เวิลด จำกัด (มหาชน)
1.5 บทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอย จำนวนครั้ง
ของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการบริษัทฯ แตละทานเขารวมประชุมในปที่ผาน
มาและใหความเห็นจากการทำหนาที่ รวมถึงการฝกอบรมและพัฒนาความรูดานวิชาชีพ
อยางตอเนื่องของคณะกรรมการบริษัทฯ ในรายงานประจำป
1.6 คาสอบบัญชี และคาบริการอื่นที่ผูสอบบัญชีใหบริการ
1.7 ขอมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปดเผย
สารสนเทศตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กำหนดแนวทางไว รวมถึงตามที่
กฎหมายกำหนด เชน การเปดเผยรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งหลักทรัพยของกิจการ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน การเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เปนตน
1.8 เปดเผยขอมูลหัวหนางานตรวจสอบ (Head of Audit) และหัวหนางานกำกับการ
ปฏิบัติ (Head of Compliance) ไวในรายงานประจำป ตามเกณฑประกาศ
คณะกรรมการตลาดทุน
1.9 เปดเผยขอมูลเลขานุการบริษัทในรายงานประจำปตามเกณฑประกาศคณะกรรมการ
ตลาดทุน
1.10 เปดเผยขอมูลอื่นๆ รวมทั้งขอมูลการถูกเปรียบเทียบปรับ โดยหนวยงานที่กำกับดูแล
กำหนด
2. ชองทางในการเปดเผยสารสนเทศ ประกอบดวยชองทางตาง ๆ ดังนี้
2.1 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
2.2 กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
2.3 เว็บไซตของบริษัทฯ www.becworld.com
- แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1)
- งบการเงินของบริษัทฯ และรายงานประจำป (Annual Report)
- มติของที่ประชุมผูถือหุนบริษัทฯ
3. สื่อมวลชน สื่อสิ่งพิมพตาง ๆ และสื่ออื่น ๆ
4. การประชุมนักวิเคราะหหลักทรัพย (Analyst Meeting)
5. การพบปะใหขอมูลนักลงทุนสถาบัน (Company Visit/One-on-One Meeting)
หลักปฏิบัติ 7.2 สภาพคลองทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทฯ ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคลองทางการเงินและความสามารถใน
การชำระหนี้ ดังนี้
1. ดูแลใหฝายจัดการมีการติดตาม และประเมินฐานะทางการเงินของกิจการ และมีการรายงานตอ
คณะกรรมการบริษัทฯ อยางสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ และฝายจัดการรวมกัน
หาทางแกไขโดยเร็ว หากเริ่มมีสัญญาณบงชี้ถึงปญหาสภาพคลองทางการเงินและความสามารถ
ในการชำระหนี้
2. ในการอนุมัติการทำรายการใดๆ
หรือการเสนอความเห็นใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ
คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลใหการทำรายการดังกลาวไมกระทบตอความตอเนื่องในการดำเนิน
กิจการสภาพคลองทางการเงิน หรือ ความสามารถในการชำระหนี้
หนา 18 จาก 22

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
บริษัท บีอีซี เวิลด จำกัด (มหาชน)
หลักปฏิบัติ 7.3 แนวทางการแกไขปญหาทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทฯ มีแผนในการแกไขปญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแกไขปญหาทางการ
เงินได ในภาวะที่กิจการประสบปญหาทางการเงินหรือมีแนวโนมจะประสบปญหา ทั้งนี้ ภายใตการ
คำนึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสีย
1. ในกรณีที่กิจการมีแนวโนมที่จะไมสามารถชำระหนี้หรือมีปญหาทางการเงิน
คณะกรรมการ
บริษัทฯ มีการติดตามอยางใกลชิด และดูแลใหกิจการประกอบธุรกิจดวยความระมัดระวัง และ
ปฏิบัติตามขอกำหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูล
2. ดูแลใหกิจการกำหนดแผนการแกไขปญหาทางการเงิน โดยคำนึงถึงความเปนธรรมตอผูมีสวนได
เสีย ซึ่งรวมถึงเจาหนี้ ตลอดจนติดตามการแกไขปญหา โดยใหฝายจัดการรายงานสถานะอยาง
สม่ำเสมอ
3. การพิจารณาตัดสินใจใดๆ ในการแกไขปญหาทางการเงินของบริษัทฯ ไมวาจะดวยวิธีการใด
เปนไปอยางสมเหตุสมผล
หลักปฏิบัติ 7.4 การจัดทำรายงานความยั่งยืน
คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาจัดทำรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม
1. คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาความเหมาะสมในการเปดเผยขอมูล การปฏิบัติตามกฎหมาย
การปฏิบัติตาม นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ การรางนโยบายการตอตาน
การคอรรัปชั่น การปฏิบัติตอพนักงาน และผูมีสวนไดเสีย ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติอยางเปนธรรม
และการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้งความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม โดยคำนึงถึง
กรอบการรายงานที่ไดรับการยอมรับในประเทศหรือในระดับสากล ทั้งนี้ จะเปดเผยขอมูล
ดังกลาวไวในรายงานประจำป
2. คณะกรรมการบริษัทฯ
ดูแลใหขอมูลที่เปดเผยเปนเรื่องที่สำคัญและสะทอนการปฏิบตั ิที่จะ
นำไปสู การสรางคุณคาแกกิจการอยางยั่งยืน
หลักปฏิบัติ 7.5 นักลงทุนสัมพันธ
บริษัทฯ กำหนดใหจัดตั้ง “สำนักนักลงทุนสัมพันธ” เพื่อเปนศูนยกลางรับผิดชอบในการสื่อสารกับผู
ลงทุน สถาบัน ผูถือหุน นักวิเคราะห และภาครัฐ โดยประสานงานกับผูบริหารระดับสูงและ
หนวยงานภายในบริษัทฯ
ผูบริหารสูงสุดสายการเงิน และHead of Investor Relations ไดรับมอบหมายใหเปนผูทำการ
สื่อสารสารสนเทศใด ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทยอย ทั้งนี้ สามารถมอบหมายใหบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ดำเนินการสื่อสารสารสนเทศแทนตนได แตใหจำกัดเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวของกับงานในความรับผิดชอบ
ของผูไดรับมอบอำนาจ ดังกลาวเทานั้น
หลักปฏิบัติ 8

สนับสนุนการมีสวนรวมและการสื่อสารกับผูถือหุน

หลักปฏิบัติ 8.1 สนับสนุนใหผูถือหุนมีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ
1. ผูถือหุนมีสิทธิพื้นฐานเทาเทียมกันในการเขารวมประชุม โดยบริษัทฯ แจงใหผูถือหุนทราบ
กฎเกณฑตางๆ ที่ใชในการประชุม สิทธิการออกเสียงลงคะแนน ตามแตละประเภทของหุน
ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน การแสดงความคิดเห็น การไดรับรูขาวสารเกี่ยวกับฐานะและ
ผลประกอบการของบริษัทฯ
หนา 19 จาก 22
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- คณะกรรมการบริษัทกำหนดใหเปดเผยนโยบายในการสนับสนุน หรือสงเสริมผูถือหุนทุก
กลุม รวมถึง ผูถือหุนประเภทสถาบัน ใหเขารวมประชุมผูถือหุน
2. บริษัทฯ จัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนประจำทุกป เรียกวา “การประชุมสามัญ” ภายใน 4 เดือน
นับจากวันสิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งการประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกเหนือจากนี้จะจัดขึ้น
เมื่อมีความจำเปนตาม แตละกรณี โดยเรียกการประชุมนี้วา “การประชุมวิสามัญ”
3. บริษัทฯ จะจัดสงหนังสือเชิญประชุม พรอมระเบียบวาระความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ
ลวงหนากอนวันประชุมสามัญผูถือหุน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตอตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และมอบหมายให บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งทำหนาที่
เปนนายทะเบียนของบริษัทฯ เปนผูจัดสงขอมูล ใหแกผูถือหุนตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
และจะเผยแพรขอมูลดังกลาวผานทางเว็บไซตของบริษัทฯฯ ลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนวัน
นัดประชุมผูถือหุน
หลักปฏิบัติ 8.2 การประชุมผูถือหุน
1. ในการประชุมผูถือหุน บริษัทฯ กำหนดสิทธิของผูถือหุนในเรื่องตางๆ ดังนี้
1.1 สิทธิ์ของผูถือหุนในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการเลือกตั้งใหดำรงตำแหนงกรรมการ
บริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดวิธีการใหผูถือหุนสวนนอยเสนอชื่อบุคคล
ดังกลาวผานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน ลวงหนาไมนอยกวา 3 เดือน
กอนวันประชุมผูถือหุน พรอมขอมูลประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติและการให
ความยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อ
1.2 ผูถือหุนทุกคนมีสิทธิเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมทุกครั้ง โดย
สามารถเขารวมประชุมและลงคะแนนเสียงไดทุกวาระการประชุม เวนแตวาระที่ผูถือหุน
รายใดมีสวนไดเสียและมีขอกำหนดของกฎหมายหามมิใหเขารวมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในวาระนั้นๆ
1.3 บริษัทฯ จะจัดใหมีการเผยแพรสารสนเทศที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ แกผูถือหุนอยาง
เพียงพอในการตัดสินใจ ในการประชุมแตละครั้ง เชน หนังสือเชิญประชุมจะระบุเหตุผล
ของการพิจารณาในแตละวาระ โดยมีขอมูลประกอบการตัดสินใจอยางเพียงพอไวดวย
รายงานการประชุม รายงานประจำป (Annual Report) ซึ่งไดจัดทำขึ้นตามแนวทางที่
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลกทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยกำหนด
1.4 สิทธิ์ในการแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคลและถอดถอนกรรมการ
1.5 สิทธิ์ในการแตงตั้งผูสอบบัญชี
1.6 ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเปนตัวแทนของผูถือหุนเขารวมประชุม และออก
เสียงลงคะแนนแทนได โดยทำหนังสือมอบฉันทะตามรูปแบบที่กฎหมายกำหนด และ
คณะกรรมการบริษัทฯ สนับสนุนใหผูถือหุน ใชหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผูถือหุน
สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได และเสนอชื่อกรรมการ อิสระอยางนอย 1
คน เปนทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถือหุน
1.7 ผูถือหุนสามารถตรวจสอบขอมูลการถือหุนของตนเอง ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอน
หุนไดที่บริษัทฯ หรือบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด
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2. ในการประชุมผูถือหุน บริษัทฯ มีนโยบายใหกรรมการบริษัทฯ ทุกคนมีหนาที่เขารวมในการ
ประชุม ผูถือหุนทุกครั้ง โดยผูถือหุนสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ในเรื่อง
ที่เกี่ยวของได และจัดใหมีการอำนวยความสะดวกแกผูถือหุนในการประชุมทุกคราว โดยมุงเนน
ใหผูถือหุนสามารถเขารวมประชุมได เพื่อใหเกิดความเทาเทียมกันดังนี้
2.1 สถานที่ประชุมผูถือหุน
ในการจัดประชุมผูถือหุนแตละคราว บริษัทฯ จะจัดใหมีการใชสถานที่ประชุมในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนพื้นที่ตั้งของสำนักงานใหญของบริษัทฯ การเดินทางสะดวก
สถานที่จะตองมีขนาดเพียงพอที่จะรองรับผูถือหุน และมีอุปกรณสนับสนุการจัดประชุมที่
ทันสมัย บริษัทฯ กำหนดใหนำเทคโนโลยีมาใชกับการประชุมผูถือหุน ทั้งการลงทะเบียนผู
ถือหุน การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อใหการดำเนินการประชุมสามารถกระทำไดรวดเร็ว
ถูกตอง แมนยำ
2.2 วัน เวลา เหมาะสม
นอกจากปจจัยในเรื่องระยะเวลาตามขอกำหนดของกฎหมายแลว การกำหนดวันและเวลา
ประชุมบริษัทฯ จะพิจารณาถึงชวงเวลาที่เหมาะสมดวย เชน ไมจัดใหมีการประชุมในชวง
วันหยุดเทศกาล วันหยุดตอเนื่อง เปนตน ทั้งนี้ ประธานในที่ประชุมจะจัดสรรเวลาให
เหมาะสมและสงเสริมใหผูถือหุนมีโอกาสในการแสดงความเห็น และตั้งคำถามตอที่ประชุม
ในเรื่องที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ
2.3 การลงคะแนนเสียง
1) บริษัทฯ จะจัดใหมีการลงมติวาระเพื่อพิจารณาเปนรายวาระ และลงมติเปนแตละ
รายการในกรณีที่ วาระนั้นมีหลายรายการ เชน วาระการเลือกตั้งกรรมการ
2) บริษัทฯ ไดจัดทำบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อใชในการลงมติที่ประชุมทุกครั้ง
3) การนับคะแนนเสียงจะมีความชัดเจน โปรงใส ตรวจสอบได บริษัทฯ จะแยกวิธีการนับ
คะแนนเสียงไว ดังนี้
- คะแนนเสียงจากหนังสือมอบฉันทะที่สงมายังบริษัทฯ กอนการประชุม
- คะแนนเสียงที่รวบรวมไดจากผูที่เขารวมประชุม
4) ประธานที่ประชุมจะเปนผูรายงานผลการนับคะแนนเสียง จากหนังสือมอบฉันทะที่สง
มากอนการประชุมรวมกับคะแนนเสียงในที่ประชุม และแจงใหที่ประชุมทราบ
5) บริษัทไดจัดใหมี inspector (เชน ผูสอบบัญชี, ที่ปรึกษากฎหมาย) ซึ่งเปนบุคคลที่มี
ความเปนอิสระ
เพื่อทําหนาที่สังเกตการณดูแลใหการประชุมผูถือหุนเปนไปอยาง
โปรงใส ถูกตองตามกฎหมายและขอบังคับบริษัทฯ และเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุม
สงตัวแทนเปนสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในการประชุมผูถือหุน
และ
เปดเผยใหที่ประชุมทราบพรอมบันทึกไวในรายงานการประชุม
2.4 วาระการประชุม
1) บริษัทฯ กำหนดใหมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแตละวาระหรือประกอบมติที่ขอ
ตามที่ระบุไวใน หนังสือเชิญประชุมผูถอื หุน หรือในเอกสารแนบวาระการประชุม ละ
เวนการกระทำใดๆ ที่เปนการจำกัดโอกาสของผูถือหุนในการศึกษาสารสนเทศของ
บริษัทฯ
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2) บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑการใหผูถือหุนสวนนอยเสนอเพิ่มวาระการประชุมลวงหนา
กอนวันประชุมผูถือหุนอยางชัดเจนเปนการลวงหนา เพื่อแสดงถึงความเปนธรรมและ
ความโปรงใสในการพิจารณาวาจะเพิ่มวาระที่ผูถือหุนสวนนอยเสนอหรือไม
2.5 การสงคำถามลวงหนา
บริษัทฯ กำหนดใหผูถือหุนสงคำถามลวงหนากอนวันประชุม และแจงใหผูถือหุนทราบ
พรอมกับการ สงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน นอกจากนี้ บริษัทฯ เผยแพรหลักเกณฑการสง
คำถามลวงหนาดังกลาวไว บนเว็บไซตของบริษัทฯ
หลักปฏิบัติ 8.3 มติที่ประชุมและการเปดเผยรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลใหการเปดเผยขอมูลมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผูถือ
หุนเปนไปอยาง ถูกตอง และครบถวน
1. การจัดทำรายงานการประชุมผูถือหุน
1.1 บริษัทฯ จัดใหมีการทำรายงานการประชุมหลังจากเสร็จการประชุมทุกครั้ง โดยบันทึก
จำนวนผูถือหุนที่ เขารวมประชุมดวยตนเอง และมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขารวมประชุม ทั้ง
จำนวนรายและจำนวนหุน รวมทั้งสัดสวนของจำนวนหุนที่เขารวมประชุมเทียบกับจำนวน
หุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมด
1.2 รายงานการประชุมจะจัดทำใหแลวเสร็จภายใน 14 วัน โดยมีการบันทึกรายชื่อกรรมการ
ผูเขารวมประชุม และกรรมการที่ลาประชุม บันทึกการชี้แจงขั้นตอนการออกเสียง
ลงคะแนนและวิธีการแสดงผลคะแนนให ที่ประชุมทราบกอนดำเนินการประชุม รวมทั้งการ
เปดโอกาสใหผูถือหุนตั้งประเด็น หรือซักถาม นอกจากนี้ ยังมีการบันทึกคำถามคำตอบ
รายละเอียดของขอพิจารณา ขอหารือ การแสดงความคิดเห็นตางๆ ของผูถือหุน และผล
การลงคะแนนในแตละวาระวามีผูถือหุนเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง ทั้งนี้ ผูถือ
หุนสามารถอานรายละเอียดของรายงานการประชุมผูถือหุนดังกลาว และดาวนโหลดได
จากเว็บไซตของบริษัทฯwww.becworld.com
1.3 บริษัทฯ เปดเผยใหสาธารณชนทราบถึงผลการออกเสียงลงคะแนน ของแตละวาระในการ
ประชุมผูถือหุน ในวันทำการถัดไปบนเว็บไซตบริษัทฯ
2. บริษัทฯ จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวของกับการประชุม และแบงขอมูลไวเปนหมวดหมู เพื่อใหผูถือหุน
สามารถขอดู เอกสารและตรวจสอบได
3. ผูถือหุนมีสิทธิไดรับสวนแบงกำไรในรูปของเงินปนผลโดยเทาเทียมกัน
4. นอกเหนือจากที่กลาวขางตน ผูถือหุนจะไดรับสิทธิตางๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว
โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการนี้ ไดรับการพิจารณาอนุมัติจาก ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
15/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 และใหมีผลประกาศใชตั้งแตวันที่ 18 ธันวาคม 2563 เปน
ตนไป
ลงชื่อ ____________________________
(นายสมชัย บุญนำศิริ)
ประธานกรรมการ
หนา 22 จาก 22

