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เอกสารแนบ 5 

นโยบายก�ากับดูแลกิจการ และแนวปฏิบัติการก�ากับดูแลกิจการ

บรษิัท บอีซี ีเวิลด์ จ�ากดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) ในฐานะบรษิัทมหาชนจ�ากดั ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และเป็นองค์กร

ธุรกิจที่มีเป้าหมายในการเติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างมูลค่าระยะยาว ให้แก่ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย โดยมุ่งมั่นด�าเนินธุรกิจตามหลักการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี และให้ความส�าคัญกับการมีจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ เพ่ือเป็นกรอบการด�าเนินงานที่สะท้อนถึงคุณค่าองค์กร 

โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับได้มีการพัฒนาตนเอง ส�านึกในหน้าที่ความรับผิดชอบของตน ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย 

ความถึงพร้อมซึ่งคุณธรรมและจริยธรรม

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว คณะกรรมการได้ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจให้กรรมการ ผู้บริหาร  

และพนักงานของบริษัทฯ ถือปฏิบัติ โดยยึดมัน่ในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และการปฏิบัติที่สอดคล้องกับกฎหมายต่าง ๆ ที่เกีย่วข้อง  

ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนนโยบาย และจรรยาบรรณต่าง ๆ เป็นประจ�าทุกปี เพือ่ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

ต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ โดยนโยบายฉบับที่มีการทบทวนครัง้นี้ ได้มีการ ปรับหัวข้อและแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับ “หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560” ที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เผยแพร่ 

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่ากระบวนการจัดการ โดยมีการก�ากับดูแลกิจการตามมาตรฐาน จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ ซึ่งเป็น

ปัจจัยส�าคัญประการหนึ่ง ในการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ และเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ ให้แก่บริษัทฯ รวมถึง สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ 

ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่่าย ว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมโดยทั่วถึง ซึ่งจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสีย 

ทุกฝ่่าย และสะท้อนถึงภาพลักษณ์ที่ดีของกลุ่มบริษัทฯ 

บรษิัทฯได้มกีารทบทวนนโยบายการก�ากบัดแูลกิจการทีดี่ให้สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดยีวกบัหลักการก�ากบัดแูลกจิการทีด่สี�าหรบับรษิัท

จดทะเบียนปี 2560 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท บีอีซี เวิลด์ จ�ากัด (มหาชน) ในการประชุมเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการทบทวน

นโยบายการกับดูแลกิจการ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป
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เอกสารแนบ 5-1
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

หลักปฏิบัติ 1 ต่รัะหนักถืึงบที่บาที่แลัะควัามรัับผิู้ด้ช่อบของคณะกรัรัมการับรัิษัที่ฯ ในฐานะผูู้้นำาองค์กรัที่่�สูรั้างคุณค่าให้แก่กิจการั 
 อย่างยั�งยืน

หลักปฏิบัติ 1.1 ควัามเข้าใจแลัะต่รัะหนักถืึงควัามรัับผู้ิด้ช่อบในฐานะผูู้้นำา
คณะกรรมการบรษิัทฯ มคีวามเป็นอสิระในการตดัสนิใจ บรษิัทฯ ให้สทิธิและความเท่าเทยีมกนั แก่ กรรมการทกุคน 
ในการพิจารณาตดัสนิใจเรือ่งต่าง ๆ  โดยแยกหน้าทีช่ดัเจนระหว่าง คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชดุยอ่ยและ
กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารสงูสดุ รวมถึงฝ่า่ยจดัการ ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษิัทฯ ไมม่หีนา้ทีจ่ดัการงานประจ�าของบริษัท
แต่จะมีหน้าที่ตามที่กฎหมายก�าหนด และเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ ตามวาระ
ที่ก�าหนด หรือตามที่ประธานกรรมการจะเห็นควรเพือ่
1. ก�าหนดหรือให้ความเห็นชอบ ภารกิจ กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณ 
 ของบริษัทฯ
2.  ก�ากบัดแูลและติดตามผลการปฏิบตังิานของฝ่่ายจดัการอย่างสม�า่เสมอ เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมาย และแผนธุรกจิ
3.  ดูแลให้มีระบบควบคุมภายในที่ดี และมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

หลักปฏิบัติ 1.2 การักำากับดู้แลัในการัสูรั้างคุณค่าให้แก่กิจการัอย่างยั�งยืน
ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดหลักการด�าเนินธุรกิจ พร้อมทั้งได้จัดท�านโยบาย 
การก�ากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณในการด�าเนินธรุกจิ เพ่ือให้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน ยดึถอืเป็นแนวปฏิบตัิ

กรรมการและผู้บริหารทุกระดับของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณใน 
การด�าเนนิธุรกจิทีก่�าหนด โดยฝ่า่ยบคุคลรบัผดิชอบ ในการเผยแพร ่ความรู ้สรา้งความเขา้ใจ และสง่เสรมิใหพ้นกังาน
ทุกระดับยึดถือปฏิบัติ ตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ อย่างจริงจังต่อเนี่อง 
และสร้างให้เป็นส่วนหนึง่ของวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบตังิาน และจะต้องรายงานผลการด�าเนินงานด้านการส่งเสริม
ความรู้ และการปฏิบัติ ตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ ต่อคณะกรรมการ
ก�ากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัทฯ

เพื่อให้นโยบายการก�ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ิ
และระเบียบปฏิบัติของทางการ และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ จึงให้มี 
การทบทวน ปรับปร่งเป็นประจ�าทุกปี

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ จะต้องท�าความเข้าใจ และปฏิบัติตาม นโยบายการก�ากับดูแล
กิจการและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจที่บริษัทฯ ก�าหนดดังกล่าวข้างต้นอย่าง เคร่งครัด พร้อมทั้งให้การรับรอง
ในการปฏิบัติตามทุกประการ

หลักปฏิบัติ 1.3 บที่บาที่ของคณะกรัรัมการับรัิษัที่ฯ
กรรรมการบริษัทฯ มีบทบาทในการก�ากับดูแล และติดตามให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามกลยุทธ์ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการก�ากับดูแลกิจการ ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
สจุรติ ระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบรษิัทฯ ด�าเนนิการอยา่งสมเหตสุมผล มคีวามใส่ใจในเหตกุารณท์ีเ่กดิขึน้กบั
บรษิัทฯ หรือการด�าเนินการต่าง ๆ ของบรษิัทฯ อทุศิเวลาและความสามารถในการปฏิบติัตามหน้าที ่มคีวามรบัผดิชอบ
อย่างเต็มที่ และเป็นอิสระ

ดูแลให้มีระบบการควบคุมด้านการด�าเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และ
นโยบาย จัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบ
การควบคุมดังกล่าว Compliance และเปิดเผยไว้ใน แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1 One Report)
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หลักปฏิบัติ 1.4 ขอบเขต่หน้าที่่�แลัะควัามรัับผู้ิด้ช่อบ
คณะกรรมการบริษัทฯ จดัท�ากฎบตัรของคณะกรรมการ ทีร่ะบขุอบเขตหน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 
บริษัทฯ เพ่ือใช้อ้างอิงในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทุกคน และมีการทบทวนกฎบัตรดังกล่าวเป็นประจ�าทุกปี  
รวมทั้งทบทวนการแบ่ง บทบาทหน้าที่คณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุด และฝ่่ายจัดการ  
อย่างสม�่าเสมอเพื่อให้ สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร

กรรมการบริษัทฯ จะต้องเข้าใจขอบเขตหน้าที่ของตน การมอบหมายอ�านาจการจัดการกิจการ ให้แก่กรรมการที่เป็น
ผู้บริหารสูงสุด และฝ่่ายจัดการ ให้มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ดี การมอบหมาย ดังกล่าวมิได้เป็น 
การปลดเปล้ืองหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีหน้าที่ติดตามดูแล 
ฝ่่ายจัดการให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักปฏิบัติ 2  กำาหนด้วััต่ถืุปรัะสูงค์แลัะเป้าหมายหลัักของกิจการัที่่�เป็นไปเพัื�อควัามยั�งยืน

หลักปฏิบัติ 2.1 วััต่ถืุปรัะสูงค์แลัะเป้าหมายหลัักในการัดู้แลัผูู้้ม่สู่วันได้้เสู่ย
บริษัทฯ ก�าหนดผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้
1. ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน
2. คณะกรรมการบริษัท
3. ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
4. ผู้จัดละคร ผู้ผลิตรายการ และนักแสดง
5. ลูกค้า
6. คู่ค้า/ คู่สัญญาให้บริการ / เจ้าหนี้
7. ผู้ประกอบการในธุรกิจเดียวกัน 
8. ผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์/แฟนคลับ/สมาชิกออนไลน์
9. สื่อมวลชน
10. ภาครัฐ, หน่วยงานก�ากับดูแล (Regulator), ภาคประชาสังคม และองค์กรการกุศล
11. ชุมชนและสังคม

คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลจัดการให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่่าย ดังนี้
1. การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด อีกทั้งจะต้องท�าให้ 
 เกิดผลดีต่อสังคมและภาครัฐ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประเพณี และสภาพแวดล้อม
2. ด�าเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทดูแลรักษาเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น
3. ให้ความส�าคัญต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม โดยยังคงอยู่บนพื้นฐาน 
 ของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
4. ก�าหนดผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงาน ด้วยความเหมาะสม และยุติธรรม
5.  ปฏิบัติต่อลูกค้าและคู่ค้า อย่างมีความรับผิดชอบ ด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม รักษาความลับ ของลูกค้าและคู่ค้า  
 ด�าเนินธุรกิจกับคู่ค้าด้วยความซื่อตรง ไม่เอารัดเอาเปรียบ ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ตกลงกันไว้
6. ถือปฏิบตัติามเงือ่นไขข้อตกลงใด ๆ  ทีม่ตีอ่คูค้่า คู่สญัญาผูใ้ห้บริการ อย่างเคร่งครัด ปฏิบัตติอ่เจ้าหนี ้ตามเงือ่นไข
  ข้อตกลงอย่างมีวินัย ในการช�าระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และดูแลหลักประกันต่าง ๆ
7. การปฏิบัติต่อผู้ประกอบการในธุรกิจเดียวกัน ด้วยการด�าเนินธุรกิจและแข่งขันกับคู่แข่งขันด้วยความโปร่งใส  
 ภายใต้กฎกติกา โดยไม่แข่งขันจนท�าให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อธุรกิจโดยรวม
8. ปฏิบัติต่อผู้ชม ผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ / แฟนคลับ / สมาชิกออนไลน์ โดยค�านึงถึงสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย

ว่าด้วยการคุ้มครองผูบ้ริโภค ซึง่ได้แก่ สทิธิในการได้รบัข้อมลูข่าวสารครบถ้วน เพียงพอต่อการตดัสนิใจ โดยข้อมลู
นัน้ต้องเป็นข้อมลูทีเ่ป็นจรงิ ไม่ก่อให้เกดิความร�าคาญต่อผูบ้รโิภค; สทิธิในการได้รบัข้อมลูข่าวสารทีเ่ป็นประโยชน์ 
โดยเฉพาะเนื้อหาที่ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้; สิทธิในการได้รับความคุ้มครองในการเข้าถึงส่ือที่ไม ่
เหมาะสม; สิทธิในการได้รับความคุ้มครองในข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือรักษาไว้ซึ่งความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภค;  
สิทธิในความเท่าเทยีมในการเข้าถงึและใช้ประโยชน์จากสือ่; สิทธิในการมส่ีวนร่วมของประชาชนในด้านการบรหิาร

จัดการสื่อ; สิทธิในการได้รับการเยียวยาความเสียหายเมื่อได้รับความเสียหาย
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9. การปฏิบัติต่อส่ือมวลชน ข้อมูลข่าวสารที่ให้ส่ือ ต้องมีความน่าเชื่อถือ ให้ข้อมูลอย่างเพียงพอ ทันเวลา และ 
อย่างทั่วถึง 

10. ภาครัฐ, หน่วยงานก�ากับดูแล (Regulator), ภาคประชาสังคม และองค์กรการกุศล ก�ากับดูแลให้กิจการ และ
พนักงานในองค์กร ให้ด�าเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ิ ระเบียบ ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลตาม
ข้อบังคับของหน่วยงานก�ากับ เพือ่ให้เกิดความโปร่งใส ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคประชาสังคม และองค์กร
การกุศล ตามความเหมาะสม 

11. สนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ในเรื่องของสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและมีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสังคม
  และสิ่งแวดล้อม
12. มีนโยบายชัดเจนที่จะไม่กระท�าการอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
13. ไม่สนับสนุนการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดทางตรงหรือทางอ้อม
14. ดูแลให้มีหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่่าย

หลักปฏิบัติ 2.2 การักำาหนด้วััต่ถืุปรัะสูงค์แลัะเป้าหมายของกิจการัที่่�เป็นไปเพัื�อควัามยั�งยืน
คณะกรรมการบริษัทฯ มีการก�ากับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ใน ระยะยาว และ/
หรือประจ�าปี ของกิจการ สอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย หลักของกิจการ โดย
1.  ค�านึงถึงปัจจัยแวดล้อมของกิจการ โอกาส และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ตลอดจนวิเคราะห์ สภาพแวดล้อม ปัจจัย 
  และความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยมีกลไกที่ท�าให้เข้าใจความต้องการของ 
 ผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง
2.  สนับสนุนให้มีการจัดท�าหรือทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ส�าหรับระยะยาว 3-5 ปี 
3.  ก�ากบัดูแลให้มกีารส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และการปรับใช้เทคโนโลยีมาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
  และสร้างโอกาสทางธุรกิจ
4.  เป้าหมายที่ก�าหนดเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและศักยภาพของกิจการ โดยก�าหนดเป้าหมาย ทั้งที่เป็น 
 ตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน 
5.  ก�ากับดูแลให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้ทั่วทั้งองค์กร
6.  ก�ากับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการด�าเนินงานที่เหมาะสม และติดตามการ ด�าเนินการ 
 ตามกลยุทธ์และแผนงานประจ�าปี

หลักปฏิบัติ 3 เสูรัิมสูรั้างคณะกรัรัมการัที่่�มป่รัะสูิที่ธ์ิผู้ลั
หลักปฏิบัติ 3.1 การักำาหนด้แลัะที่บที่วันโครังสูรั้างคณะกรัรัมการัแลัะคณะกรัรัมการัชุ่ด้ย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความรับผิดชอบในการก�าหนด และทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ บริษัทฯ ทั้งในเรือ่ง
ขนาด องคป์ระกอบ สดัสว่นกรรมการอสิระทีเ่หมาะสม และดแูลใหค้ณะกรรมการ ประกอบดว้ยกรรมการทีม่คีณุสมบตัิ
หลากหลาย ทัง้ในด้านทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้าน ตลอดจนเพศ และอายุ ทีจ่�าเปน็
ต่อการบรรลุวัตถุ ประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร โดยจัดท�าตารางองค์ประกอบความรู้ความช�านาญของ
กรรมการ (Board Skills Matrix) เพื่อให้มัน่ใจว่าจะได้คณะกรรมการโดยรวมที่มี คุณสมบัติเหมาะสม สามารถเข้าใจ
และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทฯ มีองค์ประกอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ และวิธีการแต่งตั้ง ดังต่อไปนี้ 

จำานวันกรัรัมการัแลัะสูัด้สู่วัน
จ�านวนกรรมการบรษิัทฯ เปน็ไปตามขอ้ก�าหนดของกฎหมาย และหลกัการก�ากบัดแูลกิจการทีด่ ีโดยมสีดัสว่นระหวา่ง
กรรมการทีเ่ปน็ผูบ้รหิารกบักรรมการที่ไมเ่ป็นผูบ้รหิาร (รวมกรรมการอสิระ) อยา่งเหมาะสม และพจิารณาถงึสดัสว่น
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างยุติธรรม เพ่ือให้กรรมการสามารถพิจารณาและแสดงความเห็นอย่างอิสระ 
เพียงพอ ทั้งนี้ ให้มีการเปิดเผยองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และข้อมูลกรรมการของแต่ละคน ไว้ใน 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี แบบ 56-1 One Report และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ยังก�าหนดให้มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารในอัตราไม่เกินกึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการ บริษัทฯ ท้ังหมด  
และมีกรรมการอิสระอย่างน้อยจ�านวน 1 ใน 3 แต่ไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งมีความเป็นอิสระจากฝ่่ายจัดการและไม่มีผล

ประโยชน์ใด ๆ หรือความสัมพันธ์ใด ๆ กับธุรกิจของบริษัทฯ 
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คุณสูมบัต่ิของกรัรัมการั

1.  มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ที่หลากหลายซึ่งช่วยสนับสนุนการท�าธุรกิจของบริษัทฯ และมีความสามารถเฉพาะ

ด้านที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีกรรมการอิสระ 1 คน ที่มี 

ความรู้ความช�านาญด้านบัญชีและการเงิน และมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร อย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์

ท�างาน ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยไม่ได้ค�านึงถึงข้อจ�ากัดเรื่องเพศ

2.  ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

3.  จะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมในแต่ละประเภท ดังนี้

กรัรัมการัที่่�เป็นผูู้้บรัิหารั

- เปน็กรรมการทีด่�ารงต�าแหนง่เปน็ผูบ้รหิาร เปน็กรรมการทีม่ส่ีวนรว่มในการบรหิารงานใหแ้กก่จิการ ท�าหนา้ที่

  รับผิดชอบในการด�าเนินการใด ๆ ในฐานะผู้บริหาร และก�ากับดูแลให้ฝ่่ายจัดการ ด�าเนินการให้เป็นไปตาม 

 นโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ

- มีจ�านวนไม่เกินกึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมด

กรัรัมการับริัหารั 

- เป็นกรรมการที่คณะกรรมการมอบหมายให้ช่วยกลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ ที่เสนอจากฝ่่ายจัดการ ก่อนเสนอต่อ  

 คณะกรรมการเพื่อทราบและเพือ่พิจารณา มีอ�านาจอนุมัติตามที่ก�าหนดไว้ 

กรัรัมการัผูู้้ม่อำานาจลังนาม

- กรรมการที่มีอ�านาจลงนามผูกพัน รวมถึง กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีอ�านาจลงนามลงนามผูกพันตาม 

 รายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น

กรัรัมการัอสิูรัะ

- มีความเป็นอิสระในการแสดงความเห็น 

- มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑิ์ที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก�าหนด  

 กล่าวคอื เป็นกรรมการทีเ่ป็นอสิระจากฝ่่ายจดัการและผูถ้อืหุน้ทีม่อี�านาจควบคมุ, ไม่ท�าหน้าทีจ่ดัการในบรษิัท 

 หรือบริษัทย่อย, ไม่เป็นญาติสนิทหรือเป็นบุคคลซึ่งรับหรือมีผลประโยชน์ร่วมกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  

 หรือผูม้อี�านาจควบคมุ, เป็นผูซ้ึง่ไม่มคีวามสมัพันธ์ทางธุรกจิทีม่สีาระส�าคญักบับรษิัท ซึง่สามารถมอีทิธิพลต่อ 

 การแสดงความเห็นทีเ่ป็นอสิระ, ไม่เป็นลูกจ้างหรอืพนกังานที่ได้รบัเงนิเดอืนประจ�าในช่วงสองปีก่อนด�ารงต�าแหน่ง

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

- ไมม่ลัีกษณะอืน่ใดทีข่ดักับหลักเกณฑิข์องการเป็นกรรมการอสิระ ตามทีค่ณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุก�าหนด

- กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน มีความรู้ความช�านาญด้านบัญชีและการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย มีหน้าทีค่วามรับผิดชอบ เพือ่ช่วยศึกษา กลั่นกรอง และ

ดูแลงานด้านต่าง ๆ มีองค์ประกอบ และวิธีการแต่งตัง้ ดังต่อไปนี้

1.  คณะกรัรัมการับรัิหารั (Executive Committee)

ประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร และบุคคลที่คณะกรรมการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการบริหาร และ 

คณะท�างาน ท�าหน้าที่กล่ันกรองงานด้านการบริหารจัดการ เพ่ือสร้างผลการด�าเนินงาน ให้เป็นไปตาม 

แผนกลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบาย แผนงบประมาณประจ�าปี รวมถงึ กล่ันกรองน�าเสนอนโยบาย และแผนปฏิบติั

การ เพ่ือการพัฒนาธุรกิจเพ่ือความยัง่ยืน ทีฝ่่่ายจดัการจะเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการบรหิาร 

อาจตัง้คณะท�างานเพ่ือช่วยในการปฏิบตัหิน้าที ่ซึง่อาจประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิาร พนกังาน และ

ที่ปรึกษา; ในจ�านวนนี้ให้กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร; กรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุดเป็น

กรรมการบริหารโดยต�าแหน่ง; โดยให้คณะกรรมการบริหารมีอ�านาจ หน้าที่ ก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ 

ตามทีค่ณะกรรมการบรษิัทฯมอบหมาย และจะต้องรายงานการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการบรษิัทฯ โดยตรง
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2. คณะกรัรัมการัต่รัวัจสูอบแลัะกำากับควัามเสู่�ยง (Audit & Risk Committee) 
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ�านวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑิ์ที่ส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศก�าหนด โดยกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเส่ียงของ
บริษัท มีความเป็นอิสระในการท�างาน คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเส่ียง รายงานโดยตรงต่อ 
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยก�าหนดบทบาทหน้าที่ ดังนี้
ด้้านการัต่รัวัจสูอบ แลัะงานด้้านการักำากับดู้แลัการัปฏิบตั่ิงานของบรัิษัที่ 
ให้มีหน้าที่เป็นเครื่องมือ ส�าคัญของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการก�ากับดูแลการบริหารงานให้มีมาตรฐานที่
ถูกต้องและมีความโปร่งใส ตลอดจนการก�ากับดูแลการบริหารงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑิ์ต่าง ๆ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทั้งของในประเทศ และในระดับสากล และระเบียบบริษัทฯ 
(Compliance Function) เพื่อให้มีการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีมาตรฐาน รัดกุมเพียงพอ 
(Internal Audit) ก�ากับดูแลให้มีการจัดท�ารายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน  
น่าเชื่อถือ เป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน และเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ถือหุ้น 

ด้้านการักำากับควัามเสู่�ยง
ให้มีหน้าที่พิจารณาและสอบทานในการทบทวนนโยบายบริหารความเส่ียง และกรอบการบริหารความเส่ียง
องค์กร (Risk Function) ซึ่งรวมถึงการก�ากับดูแลให้ความเส่ียงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ก�ากับดูแลให้ม ี
การปฏิบัติตามนโยบายที่ก�าหนด พิจารณาและให้ความเห็นในผลการประเมินและการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
และวิธีจดัการความเสีย่ง ก�ากบัดแูลให้การบรหิารความเส่ียงมปีระสิทธิผล และสอดคล้องกบันโยบาย กลยทุธ์ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และวิสยัทศัน์ของบรษิัท รวมถงึดแูลให้มกีารเปิดเผยข้อมลูด้านการบริหารความเส่ียง; 

3.  คณะกรัรัมการัสูรัรัหาแลัะกำาหนด้ค่าต่อบแที่น (Nomination & Remuneration Committee)
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าสอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการส่วนใหญ่
เป็นกรรมการอิสระ และประธานคณะฯ เป็นกรรมการอิสระ รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ  
โดยก�าหนดบทบาทหน้าที่ ดังนี้
ด้้านการัสูรัรัหากรัรัมการั
ให้มหีน้าทีพิ่จารณาหลักเกณฑ์ิการสรรหา และคดัเลือกบคุคลทีม่คีณุสมบติัเหมาะสม และเป็นไปตามระเบยีบ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�าหนด แล้วน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นใน 
การเลือกต้ังเป็นกรรมการ และเสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการในการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลทีม่คีวามเหมาะสม
เป็นกรรมการในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงก่อนครบก�าหนดวาระ รวมถึง พิจารณาคัดเลือกเสนอชื่อ
กรรมการใหด้�ารงต�าแหนง่กรรมการในคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่ง ๆ  การแตง่ตัง้กรรมการทีเ่ปน็ผูบ้รหิารสงูสดุ
คณะกรรมการสรรหาฯ มีหน้าทีเ่สนอ รวมถึงพิจารณาก�าหนดหลักเกณฑิ์ และวิธีการสรรหา กรรมการที่เป็น
ผู้บริหารสูงสุด 

ด้้านการักำาหนด้ค่าต่อบแที่น
ให้มหีน้าทีเ่สนอหลักเกณฑ์ิและรปูแบบค่าตอบแทนคณะกรรมการ เสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการ เพ่ือเสนอ
ต่อทีป่ระชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ รวมถงึพิจารณาก�าหนดหลักเกณฑ์ิการประเมนิ
ผลงาน และหลักเกณฑิ์ในการก�าหนดค่าตอบแทน ส�าหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุด

4. คณะกรัรัมการักำากับดู้แลักิจการั (Corporate Governance Committee)
จดัต้ังขึน้เพ่ือท�าหน้าทีพิ่จารณานโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ และแนวปฏิบตัทิีเ่กีย่วข้อง รวมถงึตดิตามก�ากบั
ดูแล และให้ค�าแนะน�าแก่คณะกรรมการและฝ่่ายจดัการ ในการปฏิบติัหน้าที ่และมคีวามรบัผดิชอบตามกรอบ
และหลักเกณฑิ์การก�ากับดูแลกิจการที่ก�าหนด ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน รายงานโดยตรงต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ 

ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งต้ังบุคคลใดให้เป็นที่ปรึกษาของคณะอนุกรรมการชุดใด ให้เปิดเผย
ข้อมลูของทีป่รกึษานัน้ รวมทัง้ความเป็นอสิระ หรอืไม่มคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไว้ใน แบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจ�าปี
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หลักปฏิบัติ 3.2 การัคัด้เลัือกปรัะธ์านกรัรัมการั

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดหลักเกณฑิ์ในการสรรหาและพิจารณากรรมการอิสระ หรือกรรมการที่ไม่เป็น 

ผูบ้ริหาร และไม่มส่ีวนร่วมในการบรหิารงานบรษิัทฯ ทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม เพ่ือด�ารงต�าแหน่งเป็นประธานกรรมการ 

บริษัทฯ และดูแลให้มั่นใจว่าองค์ประกอบ และการด�าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เอื้อต่อการใช้ดุลพินิจใน 

การตัดสินใจอย่างมีอิสระ

บที่บาที่ของปรัะธ์านกรัรัมการั

1.  ไม่ร่วมในการบริหารงานปกติประจ�าวันของบริษัทฯ

2.  ใช้ภาวะผูน้�าในการดแูลให้การปฏิบตัหิน้าทีข่องกรรมการทัง้คณะ เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์สูงสุด

ของบริษัทฯ และเป็นอิสระจากฝ่่ายจัดการ

3. พจิารณาให้ความเห็นชอบวาระการประชุมซึ่งกรรมการที่เปน็ผู้บรหิารสูงสุดเปน็ผู้เสนอ และได้ผ่านความเหน็ชอบ

จากประธานกรรมการบริหารแล้ว เพ่ือให้วาระสอดคล้องกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทฯ  

รวมทั้ง เปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทฯ แต่ละคนมีอิสระ ที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้าสู่วาระ 

การประชุม

4.  จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอทีฝ่่่ายจัดการจะเสนอเรื่อง และมากพอที่กรรมการบริษัทฯ จะพิจารณา และอภิปราย

ประเด็นส�าคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ส่งเสริมให้กรรมการบริษัทฯ มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ให้ความ

เห็นได้อย่างอิสระ 

5.  ประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุด พร้อมทั้งเปิดเผยไว้ในแบบแสดง

รายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1 One Report) และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

6.  ประธานกรรมการบริษัทฯ อาจเป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย แต่คณะกรรมการชุดย่อยต้อง

มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง 

7.  ดูแลและส่งเสริมให้กรรมการบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ

8.  เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่าง 

คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่่ายจัดการ

 

หลักปฏิบัติ 3.3 การัสูรัรัหาแลัะคัด้เลัือกกรัรัมการั

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการก�ากับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ มีกระบวนการที่โปร่งใส และชัดเจน  

เพ่ือให้ได้คณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่ก�าหนดไว้ โดยมีการก�าหนดหลักเกณฑิ์ 

การสรรหาและคัดเลือกกรรมการเป็นแนวทางปฏิบัติ และได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน  

โดยสมาชิกส่วนใหญ่และประธานคณะฯเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งก�าหนดบทบาทหน้าที่ไว้ในนโยบายนี้ และกฎบัตรของ

คณะกรรมการสรรหาก�าหนดค่าตอบแทน 

กรรมการมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 3 ปี ตามกฎหมาย และข้อบังคับ; การพิจารณาเสนอชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ

ให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เลือกต้ังเป็นกรรมการ หรอืคณะกรรมการบรษิัทแต่งตัง้เป็นกรรมการแทนต�าแหน่งกรรมการทีว่่าง

ลง นอกจากออกตามวาระ นอกจากจะพิจารณาตามหลักเกณฑิ์การคัดเลือกกรรมการแล้ว จะพิจารณาถึงความรู้ 

ความสามารถ การปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา อายุ และความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นตามบทบาท หน้าที่ และ

ประเภทของกรรมการแต่ละท่าน

หลักปฏิบัติ 3.4 ค่าต่อบแที่นของกรัรัมการั

ในการเสนอโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ  

คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาโครงสร้าง และอัตราค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจ 

ให้คณะกรรมการบริษัทฯ น�าพาองค์กรให้ด�าเนินงาน ตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว การพิจารณาก�าหนด 

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ บรษิัทฯ และคณะกรรมการชดุย่อย ให้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

เป็นผู้พิจารณา โดยมีหลักเกณฑิ์ดังนี้
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1. โครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการ ควรสอดคล้องกับกลยุทธ์ และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ ค�านึงถึง 

ความเส่ียงในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาท และ 

ความรบัผดิชอบ รวมถงึประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบัจากกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้รบัมอบหมายหน้าทีแ่ละ

ความรับผิดชอบเพ่ิมขึ้น เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยควรได้รับค่าตอบแทนเพ่ิมที่เหมาะสมด้วย  

ทั้งนี้ อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และเทียบได้กับ

บริษัทที่มีรายได้ระดับเดียวกัน

2. ผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ที่เป็นตัวเงิน รวมถึง

ก�าหนดรูปแบบการจ่าย โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม

หลักปฏิบัติ 3.5 การัปฏิบัต่ิหน้าที่่�แลัะจัด้สูรัรัเวัลัา

คณะกรรมการบริษัทฯ ควรก�ากับดูแลให้กรรมการบริษัทฯทุกคน มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ และจัดสรร

เวลาอย่างเพียงพอ

1.  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ และเป็นธรรมต่อองค์กร ต่อผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และ

พนักงานลูกจ้างของบริษัทฯ

2.  กรรมการต้องทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัท การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นต้องจัดสรรเวลา

ให้เหมาะสม เพ่ือไม่ให้เป็นอปุสรรคในการปฏิบติัหน้าทีก่รรมการบรษิัทฯ และในกรณทีีเ่ป็นการด�ารงต�าแหน่งเป็น

ประธานกรรมการบริษัทฯ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการที่มีอ�านาจลงนาม อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ 

หลายอย่าง ในบริษัทอืน่ ตอ้งไมเ่ป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัตหินา้ทีก่รรมการบริษัทฯ เช่นกัน ท้ังนี ้การด�ารงต�าแหน่ง

ในบรษิัทอืน่ ๆ  ทกุบรษัิท ตอ้งไมข่ดักบัขอ้ก�าหนด หรอืกฎเกณฑิข์องหนว่ยงานก�ากบัอืน่ท่ีเกีย่วขอ้ง และกรรมการ

ต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบก่อนรับการเสนอชื่อเป็นกรรมการในบริษัทอื่น

3.  ไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่า

จะท�าเพ่ือประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีการแต่งต้ัง  

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ที่ท�าหน้าที่เสนอชื่อบุคคลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือเพือ่ให้คณะกรรมการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพือ่พจิารณาเลือก

ตัง้เปน็กรรมการ (แล้วแต่กรณ)ี จะตอ้งตรวจสอบว่าบคุคลนัน้ ๆ  ไมไ่ดเ้ปน็กรรมการหรือประกอบธุรกิจอนัมสีภาพ

อย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ

4.  กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเก่ียวข้องสามารถท�าธุรกรรม ซึ่งเป็นปกติทางการค้าทั่วไปของ 

บรษิัทฯ และบรษิัทในกลุม่ธรุกจิ โดยต้องเป็นธรุกรรมทีเ่ป็นข้อตกลงทางการค้า ในลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิญชูนจะ

พึงกระท�ากับคูสั่ญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดยีวกนั ด้วยอ�านาจต่อรองทางการค้าทีป่ราศจากอทิธิพล ทัง้นี ้ยกเว้น 

ธุรกรรมต้องห้ามที่กฎหมาย ประกาศหรือค�าสั่งของทางการก�าหนด

5.  มีหน้าที่เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัททุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีความจ�าเป็น ให้แจ้งประธานกรรมการบริษัท หรือ

เลขานุการคณะกรรมการบริษัททราบ กรรมการบริษัททกุคนควรเข้ารว่มประชุมไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 75 ของจ�านวน

การประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี

6.  มีบทบาทหน้าที่ในการพิจารณาวาระต่าง ๆ ที่น�าเข้าสู่ทีป่ระชุม มีส่วนร่วมในการซักถาม และแสดงความคิดเห็น

ที่เป็นประโยชน์ในการประชุมอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งรวมทั้งประเด็นเรื่องการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

7.  มหีน้าทีดู่แลให้บริษัท และบริษัทย่อยในกลุม่ มกีารก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีเหมาะสมกบัโครงสร้าง ลกัษณะประกอบ

ธุรกิจ และความเสี่ยง

หลักปฏิบัติ 3.6 การักำากับดู้แลับรัิษัที่ย่อยแลัะกิจการัที่่�ลังทีุ่น

คณะกรรมการบริษัทฯ มหีน้าทีก่�ากับดแูลบรษิัทย่อยเพ่ือรกัษาผลประโยชน์ในเงนิลงทนุของบรษิัท โดยคณะกรรมการ

บรษิัทจะพิจารณาความเหมาะสมและแต่งตัง้บคุคลทีจ่ะส่งไปเป็นกรรมการ หรอืผูบ้รหิารสงูสดุ ในบรษิัทย่อยทีบ่รษิัท

ถือหุ้นโดยตรง และมอบหมายให้ คณะกรรมการบริหาร พิจารณาแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการผู้บริหาร หรือ 

ผู้มีอ�านาจควบคุมในบริษัทนั้น 
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โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ�านาจควบคุมในบริษัทย่อย จะต้องดูแลให้การด�าเนินงาน

ของบริษัทย่อย เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และดูแลให้บริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมี

การบริหารความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ มีการบริหารสภาพคล่องทางการเงิน และมีแนวทางในการแก้ปัญหาทาง 

การเงิน มีการท�ารายการต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑิ์ที่เกีย่วข้อง รวมถึงมีการรายงาน

และเปิดเผยข้อมูลฐานะการด�าเนินงาน และรายการที่ส�าคัญต่อบริษัทฯ อย่างครบถ้วนเพียงพอ

หากเป็นการเข้าร่วมลงทุนในกิจการอื่นอย่างมีนัยส�าคัญ เช่น มีสัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ตั้งแต่ร้อยละ 20 

แต่ไม่เกินร้อยละ 50 และจ�านวนเงินลงทุนหรืออาจต้องลงทุนเพ่ิมเติมมีนัยส�าคัญต่อ บริษัทฯ ในกรณีที่จ�าเป็น 

คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้มีการจัดท�า Shareholders’ agreement หรือข้อตกลงอื่น เพ่ือให้เกิดความชัดเจน 

เกี่ยวกับอ�านาจในการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม ในการตัดสินใจในเรื่องส�าคัญ การติดตามผลการด�าเนินงาน 

เพื่อสามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดท�างบการเงินของบริษัทฯ ได้ตามมาตรฐานและก�าหนดเวลา

หลักปฏิบัติ 3.7 การัปรัะเมินผู้ลัการัปฏิบัต่ิงาน

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือให ้

คณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพ่ือการปรบัปรงุแก้ไขต่อไป รวมถงึ การน�าผลการประเมนิ

ไปใช้ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยภาพรวม 

การประเมินผลการปฏิบัติงานไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1 One Report) 

หลักปฏิบัติ 3.8 การัเสูรัิมสูรั้างที่ักษะแลัะควัามรัู้

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการก�ากับดูแลให้กรรมการบริษัทฯ แต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการบริษัทฯ 

ทุกคน ได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้ ส�าหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฯอย่างสม�่าเสมอ โดยให้ 

กรรมการเข้ารับการอบรม หรือร่วมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ และเปิดเผยไว้ในแบบแสดง

รายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1 One Report) 

หลักปฏิบัติ 3.9 การัปฏิบัต่ิหน้าที่่�ของคณะกรัรัมการั

คณะกรรมการบรษิัทฯ ดแูลให้มัน่ใจว่าการด�าเนนิงานของคณะกรรมการบรษิัทฯ เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย สามารถ

เข้าถึงข้อมูลที่จ�าเป็น โดยให้คณะกรรมการแต่งต้ังเลขานุการบริษัทเพ่ือสนับสนุนการท�างานของคณะกรรมการ 

บริษัทฯ

1. ฝ่่ายจัดการจัดส่งสารสนเทศแจ้งข้อมูลที่ส�าคัญให้แก่กรรมการบริษัทฯเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันท�าการ  

ก่อนวันประชุม ในกรณีที่กรรมการบริษัทฯ ต้องการเอกสารเพิ่มเติม ให้ติดต่อขอจากกรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร

สูงสุด หรือเลขานุการบริษัทได้ ในกรณีที่จ�าเป็นคณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือ

ผู้ประกอบวิชาชีพภายนอกได้ โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

2. บริษัทฯ ก�าหนดการประชุมและวาระการประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าในแต่ละปี และแจ้งให้

กรรมการแต่ละคนทราบก�าหนดการดังกล่าว เพื่อให้สามารถจัดเวลา และเข้าร่วมประชุมได้ ดังนี้

2.1  คณะกรรมการบริษัทฯ ประชุมไม่น้อยกว่า 7 ครั้งต่อปี

2.2 คณะกรรมการบริหาร  ประชุมเดือนละครั้ง

2.3 คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเสี่ยง  ประชุมไม่น้อยกว่า 7 ครั้งต่อปี

2.4 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน  ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี

2.5 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ  ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี

2.6 คณะกรรมการอาจต้ังคณะท�างานเฉพาะกจิได้ตามความเหมาะสม โดยการประชมุคณะท�างานให้อยู่ในดลุพินจิ 

 ของประธานคณะท�างานแต่ละคณะ
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3.  องค์ประชมุในการประชมุคณะกรรมการชดุตา่ง ๆ  ใหเ้ปน็ไปตามประกาศหรอืกฎบตัรของแตล่ะคณะ ในสว่นของ

การประชมุคณะกรรมการบริษัทฯนัน้ ก�าหนดให้องค์ประชมุในขณะลงมต ิควรมกีรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ

จ�านวนกรรมการทั้งหมด

4.  คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้กรรมการทีเ่ป็นผูบ้ริหารสูงสุดเชิญผูบ้ริหารระดับสูงเข้ารว่มประชุม เพ่ือให้ขอ้มูล

รายละเอียดเพ่ิมเติมที่จ�าเป็นต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท และเพ่ือเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัท  

ได้ท�าความรู้จักผู้บริหารระดับสูงส�าหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดต�าแหน่ง (Succession Plan)

5.  ดูแลให้มีการจัดท�ารายงานการประชุมของคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่มีเนื้อหาครบถ้วน และให้มีการบันทึก 

ความเห็นที่ส�าคัญของกรรมการรายบุคคล โดยเฉพาะวาระเพื่อพิจารณาที่ส�าคัญ

6.  จัดให้มีการหารือร่วมกันระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่่ายจัดการร่วมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

และให้มีการรายงานประเด็นส�าคัญ (หากมี) ให้คณะกรรมการได้รับทราบ

7. แต่งตัง้เลขานกุารคณะกรรมการ เพ่ือเป็นผูช่้วยในการสนบัสนนุการท�างานร่วมกนัระหว่างกรรมการ และประสาน

งานกับฝ่่ายจัดการ

8. แต่งตั้งเลขานุการบริษัทที่มีความรู้ และประสบการณ์ที่จ�าเป็น และเหมาะสม ต่อการสนับสนุนการท�างานของ

คณะกรรมการบริษัท; ก�าหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามที่กฎหมายก�าหนด; โดยสนับสนุนให้

เลขานุการบริษัทได้รับการฝ่ึกอบรม และพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ 

คณะกรรมการ

หลักปฏิบัติ 4  สูรัรัหาแลัะพััฒินากรัรัมการัที่่�เป็นผูู้้บรัิหารัสููงสูุด้ ผูู้้บรัิหารัรัะด้ับสููงแลัะการับรัิหารับุคลัากรั

หลักปฏิบัติ 4.1 การัสูรัรัหาแลัะพััฒินากรัรัมการัที่่�เป็นผูู้้บรัิหารัสููงสูุด้แลัะผูู้้บรัิหารัรัะดั้บสููง

คณะกรรมการบรษิัทฯ มกีารสรรหาและพฒันากรรมการทีเ่ปน็ผูบ้รหิารสูงสุด และผูบ้รหิารระดบัสงู ทีม่คีวามรูท้กัษะ

ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จ�าเป็นต่อการขับเคลือ่นองค์กรไปสูเ่ป้าหมาย ดังนี้

1.  พิจารณาหรือมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน พิจารณาหลักเกณฑ์ิ และวิธีการสรรหา

บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุด 

2.  เพื่อสนับสนุนการท�างานของกรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุด คณะกรรมการบริหารอาจตั้งคณะท�างานด้าน 

การบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือพิจารณาหลักเกณฑ์ิการสรรหา รวมถึงสรรหาบุคลากรที่มีความเหมาะสม  

เพ่ือแต่งต้ังเป็นผู้บริหารระดับสูง เพ่ือบริหารงานหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ เป้าหมาย และ

วัตถุประสงค์ ของบริษัท 

3.  มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในต�าแหน่งงานบริหารที่ส�าคัญทุกระดับ อย่างเหมาะสม และใน

การสรรหาผูบ้รหิารระดับสูงจะเป็นไปตามกระบวนการสรรหา ทีม่กีารพิจารณาบคุคล ทัง้จากภายในและภายนอก

กลุ่มบริษัทฯ และจัดให้มีโครงการส�าหรับพัฒนาผู้บริหาร ควบคู่ไปกับการพิจารณาแผนการสืบทอดต�าแหน่ง 

(Succession Plan)

4.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุด และผู้บริหารระดับสูง ได้รับการอบรมและพัฒนา  

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

5. กรรมการทีเ่ปน็ผูบ้ริหารสูงสุดผูม้อี�านาจในการจดัการ อาจไดร้บัมอบหมายใหด้�ารงต�าแหนง่กรรมการ หรอืผูบ้รหิาร

ในบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทบีอีซี เวิลด์ ได้ แต่ไม่ควรด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น เว้นแต่ได้รับ

อนุมัตจิากคณะกรรมการบรษิัทแลว้ และการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษิัทจดทะเบยีนอืน่ตอ้งไมเ่ป็นอปุสรรค

ในการปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารสงูสดุของบรษิัท และด�ารงต�าแหน่งกรรมการในกจิการอืน่ตอ้งไมเ่กนิ 

5 บริษัท; 

ทัง้นี ้การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอืน่ ทกุบรษิัทต้องไม่ขดักบัข้อก�าหนด หรอืกฎเกณฑ์ิของหน่วยงานก�ากบัอืน่ทีเ่กีย่วข้อง 

และต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือวันที่ด�ารงต�าแหน่ง
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บที่บาที่ของกรัรัมการัที่่�เป็นผูู้้บรัิหารัสููงสูุด้ 
1.  มีบทบาท ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการธุรกิจและการด�าเนินงานของบริษัท ให้เป็นไป

ตามขอบเขตหน้าที่ และอ�านาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร
2.  ก�ากับดูแลให้พนักงานทุกระดับ ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท 

และคณะกรรมการบริหาร

บที่บาที่ผูู้้บริัหารัรัะด้ับสููง
1.  มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการน�านโยบายและกลยุทธ์ รวมถึงกรอบการก�ากับดูแลความเสี่ยง  

การก�ากับดูแลกิจการ ของบริษัทฯ มาปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและทั่วถึง
2.  ก�าหนดกระบวนการและระบบงาน รวมถงึการมรีะบบการบรหิารความเส่ียงในภาพรวม และประเภทต่าง ๆ ตลอดจน

ควบคุมความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ รวมทั้งทบทวนกระบวนการ และระบบ
การบริหารความเสี่ยงอย่างสม�า่เสมอ

3.  ปลูกฝ่ังวัฒนธรรมองค์กรที่ค�านึงถึงความเสี่ยง รวมทั้งสื่อสารนโยบาย และกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง
4.  รายงานสถานะความเสี่ยงตามที่หน่วยงานก�ากับดูแล และบริษัทฯ ก�าหนด
5.  ก�าหนดโครงสร้างหน้าที ่และความรบัผดิชอบในสายการบงัคับบญัชาหรอืสายการรายงานทีเ่หมาะสม และชดัเจน
6.  จัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถอย่างเพียงพอ ส�าหรับการท�าหน้าที่ด้านการบริหารความเสี่ยง และการ

ควบคุมภายใน และสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทฯ ในการดูแลให้ผู้มีอ�านาจในการจัดการมีคุณสมบัติเหมาะสม 
และมีความสามารถในการจัดการงานของบริษัทฯ

หลักปฏิบัติ 4.2  โครังสูรั้างค่าต่อบแที่นแลัะการัปรัะเมินผู้ลั
คณะกรรมการบริษัทฯ ก�ากับดูแลให้มีการก�าหนดโครงสร้างค่าตอบแทน และการประเมินผลที่เหมาะสม โดยค�านึง
ถึงความเสี่ยงในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
1. การพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารสูงสุด ให้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

เป็นผู้ก�าหนดหลักเกณฑิ์การประเมินผลการท�างานของกรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุด รวมถึง ก�าหนดหลักเกณฑิ์
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุดเพื่อความเหมาะสมและจูงใจในการท�างานระยะยาว 

2. การพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง รวมถึงพนักงานทุกระดับชั้นในองค์กร คณะกรรมการ
บริหารอาจตั้งคณะท�างานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้เป็นผู้ก�าหนดหลักเกณฑิ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบตังิานของผูบ้ริหารระดับสูงและพนกังานทกุระดบัชัน้ รวมถงึก�าหนดหลกัเกณฑ์ิการพิจารณาค่าตอบแทน และ
ก�าหนดอตัราค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม เพ่ือประโยชน์สงูสดุของบรษิัทฯ โดยระดบัค่าตอบแทนทีเ่ป็นเงนิเดอืน โบนสั 
และผลตอบแทนจงูใจในระยะยาว สอดคล้องกบัผลการปฏิบตังิานของแต่ละคน โดยค�านงึถงึความเส่ียงในปัจจบุนั
และทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคตและความย่ังยืนของบรษิัทฯ โดยผลการประเมนิการท�างานและการก�าหนดค่าตอบแทน
ผู้บริหารระดับสูงให้รายงานให้คณะกรรมการบริหารทราบ 

3.  คณะกรรมการบริหาร ก�ากับดูแลให้มีการก�าหนดหลักเกณฑิ์และปัจจัยในการประเมินผลงานส�าหรับทั้งองค์กร

หลักปฏิบัติ 4.3 โครังสูรั้างแลัะควัามสูัมพัันธ์์ของผูู้้ถืือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทฯ มีการศึกษาให้เข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น รวมถึงข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น 
(หากมี) ซึ่งอาจมีผลต่ออ�านาจในการควบคุมการบริหารจัดการกิจการ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้
มีการเปิดเผยข้อมูลตามข้อตกลง เท่าที่จ�าเป็น ที่จะมีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการ

หลักปฏิบัติ 4.4 การัพััฒินาบุคลัากรั
คณะกรรมการบริษัทฯ ติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ของ
องค์กร ให้พนักงานทุกระดับมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม และได้รับการ
ปฏิบัติอย่างเป็นธรรม เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถขององค์กรไว้

คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้มีการจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพเพื่อดูแลให้พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอส�าหรับ 
รองรับการเกษียณ รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน การเลือกนโยบายการ

ลงทุนที่สอดคล้องกับช่วงอายุ ระดับความเสี่ยง
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หลักปฏิบัติ 5  สู่งเสูรัิมนวััต่กรัรัมที่างธ์ุรักิจแลัะการัปรัะกอบธ์ุรักิจอย่างม่ควัามรัับผู้ิด้ช่อบเพัื�อสูังคม แลัะสูิ�งแวัด้ลั้อม

หลักปฏิบัติ 5.1 เสูรัิมสูรั้างนวััต่กรัรัม

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส�าคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ ควบคู่ไปกับ 

การสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1.  ให้ความส�าคัญกบัการสร้างวัฒนธรรมองค์กรทีส่่งเสรมิให้เกดินวัตกรรม และดแูลให้ฝ่่ายจดัการน�าไปเป็นส่วนหนึง่ 

ในการทบทวนกลยุทธ์ การวางแผนพัฒนาปรับปรุงการด�าเนินงานและการติดตามผลการด�าเนินงาน

2.  ส่งเสรมิการสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมคณุค่าให้กจิการ ตามสภาพปัจจยัแวดล้อมทีเ่ปล่ียนแปลงอยู่เสมอ ซึง่ครอบคลมุ

การก�าหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) วิธีคิดมุมมองในการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ิบริการ การวิจัยและ

กระบวนการท�างาน รวมทั้งการร่วมมือกับคู่ค้า 

หลักปฏิบัติ 5.2 ควัามรัับผิู้ด้ช่อบต่่อสูังคมแลัะสูิ�งแวัด้ลั้อม

คณะกรรมการบริษัทฯ ติดตามดูแลให้ฝ่่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ 

สิง่แวดลอ้ม ไมล่ะเมิดสทิธิของผูมี้สว่นไดเ้สีย และสะทอ้นอยู่ในแผนด�าเนนิการ (Operational Plan) เพ่ือเปน็แนวทาง

ให้ทุกฝ่่ายขององค์กรได้ด�าเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (Strategies)  

ของกิจการที่เป็นไป ด้วยความยั่งยืน โดยมีแนวปฏิบัติครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้

1.  ความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทีเ่กีย่วข้องและปฏิบตัติอ่พนักงานและ

ลกูจ้างอย่างเป็นธรรม และเคารพสิทธมินษุยชน ได้แก่ การก�าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อืน่ ๆ ทีเ่ป็นธรรม 

การจัดสวัสดิการที่ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายก�าหนด หรือมากกว่า ตามความเหมาะสม การดูแลสุขภาพอนามัย  

และความปลอดภัยในการท�างาน การอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้า รวมถึงเปิด

โอกาสให้ พนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะการท�างานในด้านอื่น ๆ

2.  ความรบัผดิชอบต่อลูกค้า ดูแลรับผดิชอบด�าเนนิการให้ครบตามเงือ่นไขการขาย ค�านงึถงึความเป็นธรรม การเกบ็

รักษาข้อมูลลูกค้า ไม่ละเลยในการติดตามความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อการพัฒนาปรับปรุง 

3.  ความรบัผดิชอบตอ่คูค้่า ผูจ้ดัและนกัแสดง บรษิัทจะด�าเนนิการใหม้กีระบวนการจัดซือ้จัดจา้ง และก�าหนดเงือ่นไข

สญัญาหรอืข้อตกลงทีเ่ป็นธรรม ให้การสนบัสนนุในการพฒันาศักยภาพ ส่งเสรมิการใช้นวตักรรมใหม่ ๆ ชีแ้จงและ

ดแูลใหคู้ค้่าเคารพสทิธิมนษุยชน และปฏบิตัติอ่แรงงานตนเองอยา่งเปน็ธรรม ใหก้ารสง่เสรมิและใหก้ารสนบัสนนุ

กลุม่ผูจั้ด และนักแสดง ในการสรรหาและผลิตรายการ การท�ากิจกรรมต่าง ๆ  เพ่ือส่งเสริมสังคมทีดี่ และส่งเสริม

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยั่งยืน

4. ความรบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภคส่ือวิทย-ุโทรทศัน์ / แฟนคลับ / สมาชกิออนไลน์ บรษิัทฯในฐานะผูบ้รหิารส่ือโทรทศัน์ 

มุ่งเน้นการเป็นสื่อที่มีคุณภาพ มีความน่าเชื่อถือ บริษัทฯจะผลิตรายการเพื่อความบันเทิง โดยค�านึงถึงผู้ชม ซึ่งมี

ทุกเพศ ทุกวัย การน�าเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงและเป็นประโยชน์ ผลิตส่ือเพ่ือสังคมและส่ิงแวดล้อมที่ดี  

การจัดกิจกรรมเพ่ือความบันเทิงจะค�านึงถึงความเหมาะสมของสังคมไทย และส่งเสริมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  

ส่งเสริมการน�านวัตกรรมมาปรับพัฒนาสื่อ เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงรายการของผู้ชม

5.  ความรบัผดิชอบต่อชมุชน น�าความรูแ้ละประสบการณ์ทางธุรกจิมาพัฒนาโครงการทีส่ามารถสร้างเสรมิประโยชน์

ต่อชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม มีการติดตามและวัดผลความคืบหน้าและความส�าเร็จในระยะยาว

6.  ความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม ป้องกัน ลด จัดการและดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะไม่สร้างหรือก่อให้เกิด  

ผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงาน การใช้น�า้ การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน การปล่อยและจัดการ 

ของเสียที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ การปล่อยก�าซเรือนกระจก เป็นต้น

7.  การแข่งขันอย่างเป็นธรรม ประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไม่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

อย่างไม่เป็นธรรม

8.  การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น บริษัทจะถือปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะสมัคร

เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective 

Action Against Corruption : CAC) คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาก�าหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ และก�าหนดแนวปฏิบัติในการแจ้งเบาะแส โดยเปิดเผยในเว็บไซต์บริษัทฯ



301
บริิษััท บีอีีซีี เวิิลด์์ จำำ�กััด์ (มห�ชน)

แบบแสด์งริ�ยกั�ริข้้อีมลูปริะจำำ�ปี / ริ�ยง�นปริะจำำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

หลักปฏิบัติ 5.3 การัจดั้การัที่รััพัยากรั
คณะกรรมการบริษัทฯ มกีารตดิตามดแูลให้ฝ่่ายจดัการจดัสรรและจดัการทรพัยากรให้เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล โดยค�านึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย Value Chain เพ่ือให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และ เป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน ดังนี้
1.  ตระหนกัถึงความจ�าเป็นของทรพัยากรทีต้่องใช้ รวมทัง้ตระหนกัว่าการใช้ทรพัยากรแต่ละประเภทมผีลกระทบต่อ

กันและกัน
2.  ตระหนักว่า รูปแบบธุรกิจ (Business Model) ที่ต่างกัน ท�าให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรที่ต่างกันด้วย ค�านึงถึง 

ผลกระทบและความคุม้ค่าทีจ่ะเกดิขึน้ต่อทรพัยากร โดยยงัคงอยู่บนพ้ืนฐานของการมจีรยิธรรมมคีวามรบัผดิชอบ 
และสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

3.  ดูแลให้มั่นใจว่า ในการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการ ฝ่่ายจัดการมีการทบทวน พัฒนาดูแล
การใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธผิลโดยค�านงึถงึการเปล่ียนแปลงของปัจจยัภายในและ
ภายนอกอยู่เสมอ

หลักปฏิบัติ 5.4 การับรัิหารัจัด้การัเที่คโนโลัย่สูารัสูนเที่ศึ
คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีกรอบการก�ากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร  
ทีส่อดคล้องกบัความต้องการของกจิการ รวมทัง้ดแูลให้มกีารน�าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการเพ่ิมโอกาสทางธุรกจิ 
และพัฒนาการด�าเนินงาน การบริหารความเส่ียง เพ่ือให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของ
กิจการ
1.  จดัให้มนีโยบายในเรือ่งการจัดสรรและการบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึง่ครอบคลุมถงึการจัดสรร

ทรพัยากรให้เพียงพอต่อการด�าเนนิธุรกจิ และการก�าหนดแนวทางเพ่ือรองรบัในกรณทีี่ไม่สามารถจดัสรรทรพัยากร
ได้เพียงพอตามที่ก�าหนดไว้

2.  ดูแลให้การบรหิารความเส่ียงขององค์กรครอบคลมุถงึการบรหิารและจดัการความเส่ียงด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

3.  จัดให้มีนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

หลักปฏิบัติ 6  รัะบบการับริัหารัควัามเสู่�ยงแลัะการัควับคุมภายใน
หลักปฏิบัติ 6.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการก�ากับดูแลเพ่ือให้มั่นใจว่า ระบบการบริหารความเส่ียงและระบบ 

การควบคุมภายใน มีกระบวนการตรวจสอบ การบริหารความเสีย่งและการก�ากับดูแลการบริหารงานเพียงพอ และ
เหมาะสมกับสถานการณ์ทางธุรกิจ ทั้งนี้เพ่ือให้บริษัท และบริษัทย่อย (บริษัทฯ) มีผลการด�าเนินงานที่ดีและยั่งยืน 
บรรลุเป้าหมายหลักสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ ที่ก�าหนดไว้ ตลอดจนให้การปฏิบัติงานเป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทั้งของในประเทศและในระดับสากล

การับรัิหารัควัามเสู่�ยง
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเส่ียงเพ่ือก�ากับดูแลและสอบทานรายงาน 
ระบบการบริหารความเส่ียง และระบบการควบคมุภายใน การด�าเนนิงานตามกรอบและนโยบายการบรหิารความเสีย่ง
องค์กรตามบทบาท และหน้าที ่ความรบัผดิชอบ ทีก่�าหนดไว้ และจดัให้มคีณะกรรมการบรหิารความเส่ียงระดบัจดัการ 
เพ่ือปฏิบตังิานด้านการบรหิารความเส่ียงให้เป็นไปตามนโยบายและกรอบการบรหิารความเส่ียงองค์กรทีส่อดคล้องกบั
กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักทางธุรกิจ และระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้ของบริษัทฯ นโยบายและกรอบ 
การบรหิารความเสีย่งครอบคลุมความเส่ียงประเภทต่าง ๆ  เช่น ความเสีย่งด้านกลยุทธ์ ความเสีย่งด้านการปฏิบตังิาน 
ความเสีย่งด้านการรายงาน ความเส่ียงด้านการปฏิบตัติามกฎหมายและระเบยีบข้อบงัคบั เป็นต้น กระบวนการบรหิาร
ความเสีย่งได้มกีารประเมนิความเสีย่ง ระบคุวามเส่ียง วิเคราะห์ความเส่ียง โดยพิจารณาทัง้ปัจจยัภายในและภายนอก 
บริษัทฯ มกีารจดัล�าดบัความเส่ียงตามระดบัความส�าคญัทีม่ผีลกระทบและโอกาสทีจ่ะเกดิข้ึนต่อกจิการและวิธีจดัการ
ความเส่ียงทีเ่หมาะสม ก�าหนดระดบัความเส่ียงทีย่อมรบัได้ทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและมใิช่ตัวเงนิ ก�าหนดให้มกีารติดตามและ
รายงานผลของการบริหารความเส่ียงอย่างสม�่าเสมอ ได้มีการก�าหนดมาตรฐานในการจัดการโดยยึดเป้าหมาย  
แนวนโยบายและกฎระเบียบของบริษัทฯ ให้การปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนในบริษัทฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยมีการก�าหนด คู่มือการบริหารความเสีย่งเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน มีการจัดอบรมพนักงานเพื่อให้เกิดความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และหน่วยงาน
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คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการติดตามและประเมินความมีประสิทธิผลของการบริหารความเส่ียงอย่างน้อยปีละ

ครั้ง และมีการทบทวนนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ�าทุกปี ตลอดจนให้ความส�าคัญกับสัญญาน

เตือนภัยล่วงหน้าเสมอ

การัควับคุมภายใน

กรรมการตรวจสอบและก�ากับความเสี่ยง ได้มอบหมายให้ส�านักตรวจสอบภายในและก�ากับความเสี่ยงประเมิน 

ความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมทั้งมีการจัดท�ารายงานผลการประเมินและ

ติดตามผลเป็นประจ�าทุกปี ให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารน�าไปใช้โดย 

มิชอบหรือโดยไม่มีอ�านาจ รวมถึงการท�าธุรกรรมกับบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เก่ียวโยงกัน 

อย่างเพียงพอแล้ว โดยใช้แบบประเมนิฯ ตามทีส่�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ (ก.ล.ต.) 

ก�าหนด ซึ่งจัดท�าขึ้นตามแนวคิดของ COSO โดยครอบคลุม 5 องค์ประกอบตามมาตรฐานการควบคุมภายในได้แก่ 1) 

การควบคุมภายในองค์กร 2) การประเมินความเส่ียง 3) การควบคุมการปฏิบัติงาน 4) ระบบสารสนเทศและ 

การสื่อสารข้อมูล 5) ระบบการติดตาม ซึ่งบริษัทฯ มีกระบวนการสื่อสารและสร้างจิตส�านึกให้ผู้บริหารและบุคลากร

ของบริษัทฯ เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด�าเนินงานของ 

บริษัทฯ จะบรรลุผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ 

หลักปฏิบัติ 6.2 ควัามขัด้แย้งที่างผู้ลัปรัะโยช่น์

บริษัทฯ ก�าหนดหลักการเพ่ือไม่ให้พนกังาน ผูบ้รหิาร กรรมการ และผูท้ีเ่กีย่วข้อง มุง่แสวงหาผลประโยชน์ของตนเอง 

หรือกลุ่มบุคคล ดังนี้

1.  ก�าหนดแนวทางให้พนักงาน ผู้บริหาร กรรมการ และผู้ที่เกีย่วข้อง ไม่ด�าเนินการใด ๆ อันเนื่องจากผลตอบแทน  

ที่ไม่ควรได้รับตามปกติ หรือตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

2.  ก�าหนดแนวทางให้พนักงาน ผู้บริหาร กรรมการ ไม่ให้เข้ามีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่เกี่ยวกับธุรกรรมที่ตนเองมี

ผลประโยชน์เกี่ยวข้อง

3.  ก�าหนดแนวทางการเก็บรักษา และป้องกันการใช้ข้อมูลภายในและประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบเป็นลายลักษณ์

อักษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูล

ประจ�าปี (แบบ 56-1 One Report) 

4.  ก�าหนดแนวทางให้มีการท�ารายการกับผู้ที่เกี่ยวข้องบนพ้ืนฐานของข้อมูล หลักเกณฑิ์ที่แท้จริง สมเหตุสมผล  

รวมทั้ง ราคาที่เหมาะสมเหมือนกับการท�ารายการลูกค้าทั่วไป

5.  ก�าหนดแนวทางไม่ให้พนักงาน ผู้บริหาร กรรมการ รับผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่ต้องพิจารณา 

หรือตัดสินใจ

6.  ก�าหนดให้คณะกรรมการบรษิัทฯ ได้รบัทราบถงึรายการทีเ่กีย่วโยงกนั และรายการทีม่คีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์

และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑิ์ของ หน่วยงานทาง 

การที่ก�ากับดูแลบริษัทฯ

7.  ก�าหนดให้มกีารเปิดเผยรายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ�า

ปี (แบบ 56-1 One Report) 

8.  ก�าหนดให้กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และผู้ที่เก่ียวข้อง ที่มีหน้าที่รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ  

ตามกฎหมาย จดัส่งรายงานดังกล่าวให้เลขานกุารบรษิัทเพ่ือรายงานแก่คณะกรรมการบรษิัทฯ ภายในการประชมุ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งถัดไป รวมทั้งให้มีการเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1 One 

Report) 

9.  ให้กรรมการบรษิัทฯ ทีม่ส่ีวนได้เสียในแต่ละวาระการประชมุ รายงานการมส่ีวนได้เสียและไม่อยูร่่วมในการพิจารณา

วาระนัน้ เพ่ือให้กรรมการอืน่มกีารอภิปรายและลงมติอย่างเป็นอสิระ โดยเปิดเผยบนัทกึไว้ในรายงานการ ประชมุ

คณะกรรมการบริษัทฯ

10. ให้กรรมการมีหน้าที่จัดท�าแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสีย รวมทั้ง ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลในส่วนของตนมี 

ความครบถ้วน ถูกต้อง เช่น ข้อมูลผู้ถือหุ้นของกลุ่มตน เป็นต้น
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หลักปฏิบัติ 6.3 การัใช่้ข้อมลูัภายใน

บริษัทให้ความส�าคัญในเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจกับแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง บริษัทมีข้อห้าม 

มใิห้กรรมการและผูบ้ริหารใช้ข้อมลูภายในทีเ่ป็นสาระส�าคญัของบรษิัท และยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะเพ่ือประโยชน์

ของตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่

ทราบข้อมูลภายใน ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่

สาธารณะ โดยบริษัทจะแจ้งช่วงเวลาที่ควรงดซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัททราบ

บริษัทให้ความส�าคัญในการรักษาสารสนเทศที่เป็นความลับของลูกค้า โดยไม่น�าสารสนเทศดังกล่าวมาใช้เพ่ือ 

ผลประโยชน์ของกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และผูท้ีเ่ก่ียวขอ้ง เวน้แต่เป็นข้อมูลทีต่อ้งเปิดเผยตามทีก่ฎหมายก�าหนด

อีกทั้งยังให้ความส�าคัญในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ โดยดวบคุม และ/หรือ ป้องกัน 

การเข้าถึงข้อมูลของบริษัทจากบุคคลภายนอก และก�าหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลให้กับพนักงานในระดับต่าง ๆ  

ตามอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายให้บุดคลที่เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูลเท่าที่จ�าเป็นต่อ

การปฏบิตังิานเท่านัน้ ก�ากับให้มกีารใช้และเกบ็รกัษาข้อมลูส�าคญัอย่างรอบคอบและระมดัระวงั การเปิดเผยข้อมลูใด ๆ 

ต้องได้รับการอนุญาตจากผู้บริหารของหน่วยงานนั้น กรณีที่บุดคลภายนอกมีส่วนร่วมในการท�างานเฉพาะกิจ 

เกีย่วกับขอ้มลูทียั่งไมไ่ด้เปดิเผยต่อสาธารณชนและอยูร่ะหว่างการเจรจา ซึง่เขา้ขา่ยการเก็บรักษาขอ้มลูภายในอันอาจ

มีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ของบริษัท บุคคลเหล่านั้นจะต้องท�าสัญญาเก็บรักษาข้อมูลความลับ 

(Confidentiality Agreement) จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หลักปฏิบัติ 6.4 การัต่่อต่้านการัทีุ่จรัิต่คอร์ัรััปชั่�น

บริษัทฯ ถือเป็นหลักการส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจที่จะไม่สนับสนุนกิจการ กลุ่มบุคคลหรือบุคคลที่มีส่วนร่วม หรือรู้

เหน็กบัการแสวงหาผลประโยชน์อนัไม่พึงได้รบัไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม จากการใช้อ�านาจหน้าทีโ่ดยมชิอบ มแีนวทาง

ชดัเจนทีจ่ะสนบัสนนุและให้ความร่วมมอืกบัภาครฐับาลและภาคเอกชน โดยบรษิัทจะสมคัรเข้าร่วมเป็นสมาชกิโครงการ 

แนวร่วมต่อต้านคอร์รปัชนัของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) 

และคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาก�าหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ก�าหนด

แนวปฏิบัติในการแจ้งเบาะแส รวมถึง ก�าหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้าน 

การคอร์รัปชั่น และจะด�าเนินการเปิดเผยในเว็บไซต์บริษัทฯ

หลักปฏิบัติ 6.5 ช่่องที่างการัรั้องเรั่ยน

คณะกรรมการบรษิัทฯ มกีารก�ากบัดแูลให้บรษิัทฯ มกีลไกในการรบัเรือ่งร้องเรยีนและการด�าเนนิการกรณทีีม่กีารแจ้ง

เบาะแส รวมทัง้เปิดเผยกระบวนการและช่องทางการรบัเรือ่งร้องเรยีนไว้ในเว็บไซต์ของบรษิัทฯ www.becworld.com 

ดังนี้

1.  ก�าหนดให้มีช่องทางการร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย ที่มีความสะดวกผ่านทางช่องทางการร้องเรียน เว็บไซต์ของ 

บรษิัทฯ www.becworld.com; โดยท�าหนังสือแสดงอเีมล และเบอร์โทรศ�พท์ติดตอ่ รวมถึงที่อยูท่ี่สามารถติดต่อ

ได้ หนว่ยงานรับเรือ่งร้องเรียนมหีนา้ทีบ่ริหารจัดการข้อรอ้งเรียน และรายงานต่อหนว่ยงานหรือ คณะอนุกรรมการ

ที่เกีย่วข้อง

2.  มีนโยบายและแนวทางที่ชัดเจนในกรณีที่มีการชี้เบาะแส โดยก�าหนดช่องทางในการแจ้งเบาะแสผ่านทางเว็บไซต์

ของบริษัทฯ www.becworld.com แจ้งโดยตรงที่กรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุด และ/หรือ ผู้บริหารของ 

หน่วยงานตรวจสอบภายในและก�ากับความเสี่ยง และ/หรือ ผู้บังคับบัญชา กรณีที่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับผู้บริหาร

ระดับสูง หรือกรรมการ ให้แจ้งโดยตรงต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเส่ียง รวมทั้ง  

มีกระบวนการตรวจสอบข้อมูลการด�าเนินการ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

3.  บริษัทฯ มีนโยบายการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่นและกระบวนการที่เหมาะสมในการยุติข้อ 

ร้องเรียน
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หลักปฏิบัติ 7 รัักษาควัามน่าเช่ื�อถืือที่างการัเงินแลัะการัเปิด้เผู้ยข้อมูลั

หลักปฏิบัติ 7.1 การัเปดิ้เผู้ยข้อมลูัแลัะควัามโปร่ังใสู

กรรมการบริษัทดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบรายงานทางการเงิน และ 

การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง โปร่งใส และทันเวลา โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยข่าวสารข้อมูลและสารสนเทศต่าง ๆ  

ของกิจการตามหลักเกณฑิ์ที่กฎหมายก�าหนด รวมถึงกฎระเบียบของหน่วยงานต่าง ๆ  ที่ก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ

ขอ้มูลทีจ่ะเปิดเผย จะต้องผ่านการกลัน่กรองจากผูรั้บผิดชอบ ให้มคีวามครบถ้วนถูกต้องและเพียงพอต่อการตัดสินใจ

ของผู้ลงทุน การเปิดเผยจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ�านาจของบริษัทฯ โดยจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ 

ของบริษัทฯ ลูกค้า คู่ค้า ให้แก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตหรือจ�าเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย  

โดยไม่แสดงข้อมูลที่เกินจริงจนท�าให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส�าคัญ โดยแยกการเปิดเผยข้อมูลออกเป็น ดังนี้

1.  ประเภทของข้อมูลที่มีการเปิดเผย

1.1 การเปิดเผยผลประกอบการ งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีก�าไรขาดทุน ฉบับสอบทานและฉบับตรวจสอบ 

 ตามรอบระยะเวลาบัญชี ตลอดจนการวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่่ายจัดการ (Management Discussion  

 and Analysis : MD&A) เพ่ือประกอบการเปิดเผยงบการเงนิ ทกุ ๆ ไตรมาส ทัง้นี ้เพ่ือให้ผูล้งทนุได้รบัทราบ 

 ข้อมลูและเขา้ใจการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบัฐานะการเงนิและผลการด�าเนนิงานของบรษิัท ในแตล่ะไตรมาส

  ได้ดียิ่งขึน้ นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว

 งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีก�าไรขาดทุน ณ วันส้ินสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ให้ผู้สอบบัญชี 

 ตรวจสอบแสดงความเห็นให้เสร็จส้ิน และให้ทั้งคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเส่ียง และ 

 คณะกรรมการบรษิัทพิจารณา ก่อนน�าเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในการประชมุสามญัประจ�าปี เพ่ือพิจารณา 

 อนุมัติ

1.2 แสดงรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของ 

 ผู้สอบบัญชี ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1 One Report) 

1.3  แสดงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ ที่คณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาทบทวนแล้ว จรรยาบรรณใน 

 การด�าเนนิธุรกจิ และรายงานการปฏิบตัติามหลักการก�ากบัดแูลกจิการ แสดงไว้ในแบบแสดงรายการขอ้มลู 

 ประจ�าปี (แบบ 56-1 One Report) หรือบนเว็บไซต์บริษัท

1.4  นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงท่ีสะท้อนถึงภาระหน้าท่ี และความรับผิดชอบ 

 ของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนด้วย ทั้งนี้ จ�านวนเงินค่าตอบแทนที่เปิดเผย  

 รวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการบริษัทฯ แต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทย่อย

1.5  เปดิเผยบทบาทและหนา้ทีข่องคณะกรรมการบรษิัทฯ และคณะกรรมการชดุยอ่ย จ�านวนครัง้ของการประชมุ

  และจ�านวนคร้ังทีก่รรมการบริษัทฯ แต่ละท่านเข้ารว่มประชุมในปทีีผ่า่นมา และให้ความเห็นจากการท�าหน้าที่

  รวมถึงการฝึ่กอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการบริษัทฯ ในแบบแสดง 

 รายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1 One Report) 

1.6 ค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการ

1.7  ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑิ์ เงื่อนไข และวิธีการเก่ียวกับการเปิดเผยสารสนเทศตามที ่

 ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยก�าหนดแนวทางไว้ รวมถงึตามทีก่ฎหมายก�าหนด เช่น การเปิดเผยรายการ 

 ได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของกิจการ รายการที่เกี่ยวโยงกัน การเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน 

 ของบริษัท เป็นต้น

1.8  เปิดเผยข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบ (Head of Audit) และหัวหน้างานก�ากับการปฏิบัติ (Head of  

 Compliance) ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1 One Report) ตามเกณฑิ์ประกาศ 

 คณะกรรมการตลาดทุน

1.9 เปิดเผยข้อมูลเลขานุการบริษัทในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1 One Report) ตามเกณฑ์ิ 

 ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน

1.10 เปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ รวมทั้งข้อมูลการถูกเปรียบเทียบปรับ โดยหน่วยงานที่ก�ากับดูแลก�าหนด
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2.  ช่องทางในการเปิดเผยสารสนเทศ ประกอบด้วยช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

2.1 เว้บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 - งบการเงินของบริษัท 

 - การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management’s Discussion and Analysis: MD&A)

 - แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1 One Report)

 - มติที่ประชุมคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และข่าวสารสารสนเทศ

2.2 เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.becworld.com 

 - แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1 One Report) 

 - งบการเงินของบริษัทฯ และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1 One Report) 

 - มติที่ประชุมคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และข่าวสารสารสนเทศ

3.  สื่อมวลชน สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และสื่ออื่น ๆ

4.  การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting)

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

หลักปฏิบัติ 7.2 สูภาพัคลั่องที่างการัเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ ติดตามดูแลความเพยีงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช�าระหนี้ ดังนี้ 

1.  ดูแลให้ฝ่่ายจัดการมีการติดตาม และประเมินฐานะทางการเงินของกิจการ และมีการรายงานต่อคณะกรรมการ 

บรษิัทฯ อยา่งสม�่าเสมอ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่า่ยจดัการรว่มกนัหาทางแก้ไขโดยเร็ว หากเริม่มีสญัญาณ

บ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช�าระหนี้

2.  ในการอนุมัติการท�ารายการใด ๆ  หรือการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแล

ให้การท�ารายการดังกล่าวไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการด�าเนินกิจการสภาพคล่องทางการเงิน หรือ 

ความสามารถในการช�าระหนี้

หลักปฏิบัติ 7.3 แนวัที่างการัแก้ไขปัญหาที่างการัเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ มีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ในภาวะที่

กิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา ทั้งนี้ ภายใต้การค�านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

1.  ในกรณทีีก่จิการมแีนวโน้มทีจ่ะไม่สามารถช�าระหนีห้รอืมปัีญหาทางการเงนิ คณะกรรมการบรษิัทฯ มกีารตดิตาม

อย่างใกล้ชิด และดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามข้อก�าหนดเก่ียวกับการเปิด

เผยข้อมูล

2.  ดูแลให้กิจการก�าหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงิน โดยค�านึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึง

เจ้าหนี้ ตลอดจนติดตามการแก้ไขปัญหา โดยใหฝ้่่ายจัดการรายงานสถานะอย่างสม�่าเสมอ

3.  การพิจารณาตัดสินใจใด ๆ ในการแก้ไขปัญหาทางการเงินของบริษัทฯ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดเป็นไปอย่างสมเหตุ

สมผล

หลักปฏิบัติ 7.4 การัจดั้ที่ำารัายงานควัามยั�งยืน

คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาจัดท�ารายงานน�าเสนอข้อมูลด้านความยั่งยืนตามความเหมาะสม

1.  คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูล การปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม

นโยบายการก�ากับดแูลกิจการ จรรยาบรรณในการด�าเนนิธุรกจิ พิจารณาก�าหนดนโยบายการตอ่ต้านการคอรร์ปัชัน่ 

การปฏิบัติต่อพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน  

รวมทัง้ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม โดยค�านงึถงึกรอบการรายงานที่ไดร้บัการยอมรบัในประเทศหรอื

ในระดับสากล ทั้งนี้ จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1 One Report) 

2.  คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้ขอ้มลูทีเ่ปิดเผยเป็นเรือ่งทีส่�าคัญและสะท้อนการปฏิบตัทิีจ่ะน�าไปสู่การสร้างคณุคา่

แก่กิจการอย่างยั่งยืน
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หลักปฏิบัติ 7.5 นักลังทีุ่นสูัมพัันธ์์

บริษัทฯ ก�าหนดให้จัดต้ัง “ส�านักนักลงทุนสัมพันธ์” เพ่ือเป็นศูนย์กลางรับผิดชอบในการส่ือสารกับผู้ลงทุนสถาบัน  

ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และภาครัฐ โดยประสานงานกับผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงานภายในบริษัทฯ

ผู้บริหารสูงสุดสายการเงิน และHead of Investor Relations ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ท�าการสือ่สารสารสนเทศใด ๆ

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งนี้ สามารถมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ด�าเนินการสือ่สารสารสนเทศแทนตนได้

แต่ให้จ�ากัดเฉพาะเรือ่งที่เกีย่วข้องกับงานในความรับผิดชอบของผู้ได้รับมอบอ�านาจดังกล่าวเท่านั้น

หลักปฏิบัติ 8  สูนับสูนุนการัม่สู่วันรั่วัมแลัะการัสูื�อสูารักับผูู้้ถืือหุ้น

หลักปฏิบัติ 8.1 สูนับสูนุนให้ผูู้้ถืือหุ้นม่สู่วันรั่วัมในการัต่ัด้สิูนใจในเรัื�องสูำาคัญ

1.  ผู้ถือหุ้นมีสิทธิพื้นฐานเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯ แจ้งให้ผู้ถือหุน้ทราบกฎเกณฑิ์ต่าง ๆ ที่ใช้

ในการประชมุ สทิธิการออกเสยีงลงคะแนน ตามแตล่ะประเภทของหุน้ ขัน้ตอนการออกเสยีงลงคะแนน การแสดง

ความคิดเห็น การได้รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับฐานะและผลประกอบการของบริษัทฯ

 คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้เปิดเผยนโยบายในการสนับสนุน หรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึง ผู้ถือหุ้น

ประเภทสถาบัน ให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

2.  บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจ�าทุกปี เรียกว่า “การประชุมสามัญ” ภายใน 4 เดือน นับจากวัน 

ส้ินสุดรอบปีบญัชขีองบริษัทฯ ซึง่การประชมุผูถ้อืหุน้คราวอืน่นอกเหนอืจากนีจ้ะจดัขึน้เมือ่มคีวามจ�าเป็นตามแต่ละ

กรณี โดยเรียกการประชุมนี้ว่า “การประชุมวิสามัญ”

3.  บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวัน

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมอบหมายให้ 

บริษัท ศูนย์รับฝ่ากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ซึ่งท�าหน้าที่เป็นนายทะเบียนของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งข้อมูล 

ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด และจะเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯฯ  

ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น

หลักปฏิบัติ 8.2 การัปรัะชุ่มผูู้้ถืือหุ้น

1.  ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ก�าหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1.1  ผูถื้อหุน้ทกุคนมสิีทธิเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุทกุครัง้ โดยสามารถเข้าร่วมประชมุ 

 และลงคะแนนเสียงได้ทุกวาระการประชุม เว้นแต่วาระที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียและมีข้อก�าหนดของ 

 กฎหมายห้ามมิให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ

1.2  บริษัทฯ จะจัดให้มีการเผยแพร่สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ แก่ผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอในการตัดสินใจ  

 ในการประชุมแต่ละครั้ง เช่น หนังสือเชิญประชุมจะระบุเหตุผลของการพิจารณาในแต่ละวาระ โดยมีข้อมูล 

 ประกอบการตัดสินใจอย่างเพียงพอไว้ด้วย รายงานการประชุม แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี  

 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดท�าขึ้นตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงาน 

 คณะกรรมการก�ากับหลกทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด

1.3 สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลและถอดถอนกรรมการ

1.4 สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

1.5  ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

 แทนได้ โดยท�าหนังสือมอบฉันทะตามรูปแบบที่กฎหมายก�าหนด และคณะกรรมการบริษัทฯ สนับสนุนให ้

 ผู้ถือหุ้น ใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถก�าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อ 

 กรรมการอิสระ อย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

1.6 ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหุ้นของตนเอง ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นได้ที่บริษัทฯ  

 หรือบริษัท ศูนย์รับฝ่ากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
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2.  ในการประชุมผูถื้อหุน้ บรษิัทฯ มนีโยบายใหก้รรมการบรษิัทฯ ทกุคนมหีน้าทีเ่ขา้ร่วมในการประชมุผูถื้อหุ้นทกุครัง้

โดยผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ในเรื่องทีเ่กี่ยวข้องได้ และจัดให้มีการอ�านวย

ความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมทุกคราว โดยมุ่งเน้นให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมได้ เพ่ือให้เกิด 

ความเท่าเทียมกันดังนี้

2.1 สถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละคราว บริษัทฯ จะจัดให้มีการใช้สถานที่ประชุมในเขตกรุงเทพมหานคร  

ซึง่เป็นพ้ืนทีต่ัง้ของส�านกังานใหญ่ของบรษิัทฯ การเดนิทางสะดวก สถานทีจ่ะต้องมขีนาดเพียงพอทีจ่ะรองรบั

ผูถื้อหุน้ และมอีปุกรณ์สนบัสนกุารจดัประชมุทีท่นัสมยั บรษิัทฯ ก�าหนดให้น�าเทคโนโลยีมาใช้กบัการประชมุ

ผูถื้อหุน้ ทัง้การลงทะเบยีนผูถ้อืหุน้ การนบัคะแนนและแสดงผล เพ่ือให้การด�าเนนิการประชมุสามารถกระท�า

ได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย�า

คณะกรรมการอาจก�าหนดให้จัดการประชุมผู ้ถือหุ ้นในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  

โดยการจัดการประชุมผา่นส่ืออเิล็กทรอนิกส์ ใหด้�าเนินการตามกฎหมาย ระเบยีบ ประกาศ ขอ้ก�าหนด หรือ

หลักเกณฑ์ิใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง การส่งหนังสือเชิญประชุมหรือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบ 

การประชมุ อาจส่งผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิส์ตามทีก่ฎหมายก�าหนด ในการจดัการประชมุผ่านส่ืออเิล็กทรอนกิส์ 

บริษัทจะใช้ระบบควบคุมการประชุมที่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยที่หน่วยงานก�ากับดูแลก�าหนด 

2.2 วัน เวลา เหมาะสม

นอกจากปัจจัยในเรื่องระยะเวลาตามข้อก�าหนดของกฎหมายแล้ว การก�าหนดวันและเวลาประชุมบริษัทฯ  

จะพิจารณาถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมด้วย เช่น ไม่จัดให้มีการประชุมในช่วงวันหยุดเทศกาล วันหยุดต่อเนื่อง 

เป็นต้น ทั้งนี้ ประธานในที่ประชุมจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดง

ความเห็น และตั้งค�าถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

2.3 การลงคะแนนเสียง

1)  บรษิัทฯ จะจดัให้มกีารลงมติวาระเพ่ือพิจารณาเป็นรายวาระ และลงมตเิป็นแต่ละรายการในกรณทีีว่าระ 

 นั้นมีหลายรายการ เช่น วาระการเลือกตั้งกรรมการ

2) บริษัทฯ ได้จัดท�าบัตรลงคะแนนเสียงเพ่ือใช้ในการลงมติที่ประชุมทุกครั้ง เว้นแต่กรณีการจัดประชุม 

 ผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทจะจัดให้มีระบบการลงมติผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐาน 

 ความปลอดภัยที่หน่วยงานก�ากับดูแลก�าหนด 

3)  การนับคะแนนเสียงจะมีความชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ บริษัทฯ จะแยกวิธีการนับคะแนนเสียงไว้  

 ดังนี้

 - คะแนนเสียงจากหนังสือมอบฉันทะที่ส่งมายังบริษัทฯ ก่อนการประชุม

 - คะแนนเสียงที่รวบรวมได้จากผู้ที่เข้าร่วมประชุม

4) ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้รายงานผลการนับคะแนนเสียงจากหนังสือมอบฉันทะที่ส่งมาก่อนการประชุม 

 รวมกับคะแนนเสียงในที่ประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

5)  บริษัทได้จัดให้มี inspector (เช่น ผู้สอบบัญชี, ที่ปรึกษากฎหมาย) ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความเป็นอิสระ 

 เพื่อท�าหน้าที่สังเกตการณ์ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและ 

 ข้อบังคับบริษัทฯ โดยการตรวจนับคะแนน อาจเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งตัวแทนเป็นสักขีพยาน 

 ในการตรวจนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ที่ระบบ 

 คอมพิวเตอร์จะท�าการบันทึกและประมวลผลแสดงผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบได้ทันทีที่ปิด 

 การประชมุแต่ละวาระ โดยเลขานกุารบรษิัทจะท�าการบนัทกึคะแนนเสยีงแต่ละวาระแสดงไวใ้นรายงาน 

 การประชุม 
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2.4 วาระการประชุม

บริษัทฯ ก�าหนดให้มีค�าชีแ้จงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสือ

เชิญประชมุผูถ้อืหุน้ หรอืในเอกสารแนบวาระการประชมุ ละเวน้การกระท�าใด ๆ  ทีเ่ปน็การจ�ากดัโอกาสของ

ผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ

2.5  การส่งค�าถามล่วงหน้า

บริษัทฯ ก�าหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค�าถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้ โดยบริษัทฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ 

พร้อมกับการแจ้งการน�าหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ขึ้นแสดงบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

หลักปฏิบัติ 8.3 มต่ิที่่�ปรัะชุ่มแลัะการัเปดิ้เผู้ยรัายงานการัปรัะชุ่ม

คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลมติที่ประชุมและการจัดท�ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่าง

ถูกต้อง และครบถ้วน

1. การจัดท�าและเปิดเผยรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

1.1 บริษัทฯ จัดให้มีการท�ารายงานการประชุมหลังจากเสร็จการประชุมทุกครั้ง โดยบันทึกจ�านวนผู้ถือหุ้นที่เข้า 

 ร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม ทั้งจ�านวนรายและจ�านวนหุ้น รวมทั้ง 

 สัดส่วนของจ�านวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเทียบกับจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

1.2 รายงานการประชุมจะจัดท�าให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน โดยมีการบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม  

 และกรรมการที่ลาประชุม บันทึกการชี้แจงขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ 

 ประชุมทราบ ก่อนด�าเนินการประชุม รวมทัง้การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตัง้ประเด็น หรือซักถาม นอกจากนี้  

 ยังมีการบันทึกค�าถามค�าตอบ รายละเอียดของข้อพิจารณา ข้อหารือ การแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ของ 

 ผู้ถือหุ้น และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งนี้  

 ผูถ้อืหุน้สามารถอ่านรายละเอยีดของรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ดงักล่าว และดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ 

 บริษัท www.becworld.com 

1.3 บริษัทฯ เปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการออกเสียงลงคะแนน ของแต่ละวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น  

 ภายในวันท�าการถัดไปบนเว็บไซต์บริษัทฯ

2.  บริษัทฯ จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ ขอดูเอกสารและตรวจสอบได้

3.  ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งก�าไรในรูปของเงินปันผลโดยเท่าเทียมกัน

4.  นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับสิทธิต่าง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้




