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นโยบายกํากบัดแูลกจิการ 

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) เป�นองค์กรที�ยึดมั�นในการดําเนินธุรกิจภายใต้หลักการกํากับดูแล
กิจการที�ดี มีการบริหารจัดการที�มีคุณภาพ มีคุณธรรม มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ ปราศจากการทุจริตคอร์รัป
ชัน มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น คํานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม โดยได้นําหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที�ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และแนวปฏิบัติด้านการกํากับดูแลกิจการที�ดีที�
สอดคล้องกับมาตรฐานสากลมาพัฒนาเป�นกรอบแนวทางการดําเนินงานของบริษัทฯ เพื� อให้คณะกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป�นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมีหลักการที�สําคัญ ดังนี� 

หมวดที� 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น  

บริษัทคํานึงถึงสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันโดยจะไม่กระทําการใดๆ อันเป�นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิ
ที�มีอยู่ของผู้ถือหุ้น อันได้แก่  

- สิทธิในการได้รับและตรวจสอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของบริษัทตามความเป�นจริง ถูกต้อง ครบถ้วน 
และเพียงพอ อย่างทันเวลา และเหมาะสมต่อการตัดสินใจ  

- สิทธิที�จะแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ หรือเสนอเรื�องต่างๆ ให้คณะกรรมการพิจารณาเพื� อการ
บริหารบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

- สิทธิในการรับทราบหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมและได้รับข้อมูลที�เพียงพอต่อการ
พิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุมตามเวลาอันควร และมีโอกาสซักถามต่อที�ประชุมโดย
คณะกรรมการจะเป�ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคําถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้  

- สิทธิในการแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และออกเสียงลงมติร่วมตัดสินใจในที�ประชุมผู้ถือหุ้น 
กรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงนโยบายที�สําคัญต่างๆของบริษัท เช่น การกําหนดหรือการแก้ไข้ข้อบังคับ 
หนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุน การเพิ�มทุน การอนุมัติรายการพิเศษอื�นๆ  

- สิทธิในการเลือกตั�ง ถอดถอนกรรมการบริษัทเป�นรายบุคคลและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ 

- สิทธิในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดสรรกําไร การจ่ายเงินป�นผล  

- สิทธิในการแต่งตั�งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  

แนวทางปฏิบัติ 

การประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําป�ภายในกําหนดระยะเวลา 4 เดือน นับจากวันสิ�น
งวดบัญชีประจําป� เพื� อพิจารณาเรื�องผลการดําเนินงาน การอนุมัติจ่ายเงินป�นผล การแต่งตั�งคณะกรรมการ
บริษัท การแต่งตั�งผู้สอบบัญชี รวมทั�งเรื�องอื�นๆ ที�ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น นอกจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําป� คณะกรรมการบริษัทอาจเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื�อใดก็ได้ หรือเมื�อผู้ถือหุ้นลงชื�อทําหนังสือขอให้
คณะกรรมการบริษัทเรียกประชุมผู้ถือหุ้นได้ตามข้อบังคับของบริษัทที�กําหนดไว้ ในกรณีนี�คณะกรรมการบริษัทต้อง
จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ภายใน 1 เดือน นับตั�งแต่วันที�ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทให้
ความสําคัญกับการประชุมผู้ถือหุ้น จึงมีนโยบายที�สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม โดยการอํานวยความ
สะดวกจัดสถานที�ประชุม ณ ห้องประชุม ชั�น 7 อาคารสํานักงานของบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จํากัด 
(มหาชน) เลขที� 256 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร หากผู้ถือหุ้นที�ไม่สามารถเข้า
ประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียง โดยมอบฉันทะให้ผู้อื�นหรือกรรมการอิสระมาประชุมและออกเสียงลง
มติแทน โดยผู้ถือหุ้นที�ไม่สามาถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถติดตามการประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ตาม
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ช่องทางที�บริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้ หรือบริษัทอาจกําหนดให้จัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e-
Meeting ก็ได ้ 

ก่อนการประชุม 

บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป�นผู้
จัดส่งหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม รายละเอียดวาระการประชุม ซึ�งระบุ ข้อเท็จจริงและเหตุผลพร้อมทั�งความ
คิดเห็นของคณะกรรมการสําหรับแต่ละวาระ รวมทั�งเอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท 
(www.forth.co.th) เป�นการล่วงหน้าก่อนที�จะจัดส่งเอกสาร เพื� อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลและเวลาเพียงพอในการ
พิจารณาลงมติในแต่ละวาระ นอกจากนี�บริษัทยังส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคําถามผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
เป�นการล่วงหน้า  

การดําเนินการในวันประชุม 

ทุกครั�งก่อนเริ�มการประชุมจะมีการแถลงให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทจัดให้มีการใช้บัตร
ลงคะแนนเสียงในทุกวาระเพื� อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนับ 1 หุ้นเป�น 1 
เสียง และถือเสียงข้างมากในมติของวาระปกติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที�ประชุมเป�นผู้ชี�ขาดอีกเสียงหนึ�ง 
สําหรับการออกเสียงในวาระพิเศษให้เป�นไปตามข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมาย และข้อบังคับของหน่วยงานที�
เกี�ยวข้องกําหนด กรณีที�ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป�นพิเศษในวาระการประชุมเรื�องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั�นจะถูกห้าม
ออกเสียงลงคะแนนในเรื�องนั�น และในระหว่างการประชุมคณะกรรมการจะเป�ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น
และซักถามอย่างเท่าเทียมกันตามระเบียบวาระการประชุมโดยมีคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบ
บัญชีของบริษัทร่วมชี�แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น และบริษัทจัดให้มีที�ปรึกษากฎหมายภายนอกเพื�อทําหน้าที�
ตรวจสอบการลงมติและผลการลงคะแนน เพื�อความโปร่งใสและตรวจสอบได้  

หลังการจัดประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัทจัดให้มีการเป�ดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระโดยการแจ้งมติที�ประชุมผู้ถือหุ้น
ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันทําการถัดไป โดยมติดังกล่าวระบุผลของการลงคะแนนเสียงในแต่
ละวาระ และจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ�งมีการระบุรายชื�อกรรมการ ผู้บริหาร ที�เข้าร่วมประชุม และผลของ
การลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระที�เสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น รวมทั�ง
ประเด็นที�สําคัญๆ ข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระและการชี�แจงจากทางคณะกรรมการบริษัทอย่างละเอียด
ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานที�เกี�ยวข้องภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั�ง
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.forth.co.th)  

หมวดที� 2  

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยให้ความสําคัญกับการให้ความเท่าเทียม
กันของสิทธิขั�นพื�นฐานแก่ผู้ถือหุ้น ซึ�งรวมถึงผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยคณะกรรมการจะไม่กระทํา
การใดๆ อันก่อให้เกิดความไม่เป�นธรรมต่อผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วน
น้อยในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเป�นการล่วงหน้าก่อนการประชุม รวมทั�งการเสนอชื�อบุคคลเพื�อเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการ โดยที�คณะกรรมการมีหลักเกณฑ์ที�ชัดเจนและสมเหตุสมผลในการพิจารณาถึงความเหมาะสมใน
การบรรจุวาระที�ผู้ถือหุ้นได้เสนอดังกล่าวนั�น และคณะกรรมการมีนโยบายที�จะไม่เพิ�มวาระการประชุมผู้ถือหุ้นที�ไม่ได้
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แจ้งล่วงหน้าโดยไม่จําเป�น ทั�งนี�เพื�อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลต่างๆ อย่างเพียงพอก่อนการตัดสินใจ การเข้าร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที�ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉันทะให้กับบุคคลที�ผู้ถือ
หุ้นเห็นสมควร เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้ และบริษัทได้เสนอชื�อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน  
เป�นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ในการประชุมผู้ถือหุ้นคณะกรรมการบริษัทกําหนดให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นใน
การออกเสียงลงคะแนน ในแบบหนึ�งหุ้นต่อหนึ�งเสียง และมีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื�อความโปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ และบริษัทมีมาตรการป�องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื�อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื�นในทาง
มิชอบ ซึ�งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม หากเป�นการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e-
Meeting ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบ e-Meeting โดยการลงคะแนนผ่านระบบบริษัทจะนับ
คะแนนแบบหนึ�งหุ้นต่อหนึ�งเสียงเช่นเดียวกัน 

แนวทางปฏิบัติ 

1. สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื�นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน ในกรณีที�ผู้ถือหุ้นรายใด
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถใช้สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื�นหรือกรรมการอิสระ
ของบริษัทที�บริษัทเสนอชื�อให้เป�นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยผู้ถือ
หุ้นจะต้องส่งหนังสือมอบฉันทะที�ระบุรายละเอียดครบถ้วนพร้อมทั�งสําเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือ
เดินทางหรือเอกสารแสดงตนอื�นๆ ตามที�กําหนดกลับมายังบริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ�งบริษัทได้
จัดส่งรายละเอียดการมอบฉันทะและหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมหรือสามารถดาวน์
โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.forth.co.th)  

2. สิทธิในการเสนอวาระการประชุมเพิ�มเติม บริษัทเป�ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมเพิ�มเติม
นอกเหนือจากวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําป� โดยในการเสนอวาระการประชุมเพิ�มเติมสามารถ
เสนอได้ตามขั�นตอน ดังนี� 

2.1 จัดส่งเรื�องที�จะเสนอให้บรรจุเข้าเป�นวาระการประชุมเพิ� มเติมพร้อมด้วยเหตุผล รายละเอียด
ข้อเท็จจริง และข้อมูลที�จําเป�นลงในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและส่งไปรษณีย์
ลงทะเบียนถึงบริษัทภายในระยะเวลาที�บริษัทกําหนด โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มดังกล่าวได้
จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.forth.co.th) หรือติดต่อขอให้บริษัทจัดส่งให้ 

2.2 บริษัทจะตรวจสอบการเป�นผู้ถือหุ้นของผู้ขอเสนอเพิ�มวาระการประชุมกับทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันป�ด
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ซึ�งเกณฑ์การพิจารณาเรื�องที�มีผู้เสนอให้บรรจุเข้าเป�นวาระการประชุมเพิ�มเติม
คือต้องเป�นเรื�องที�เกี�ยวข้องกับการดําเนินกิจการหรืออาจมีผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัท
อย่างมีนัยสําคัญ หากคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบกับเรื�องที�เสนอเพิ�มเติมแล้ว ก็จะบรรจุเข้า
เป�นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั�งระบุว่าเป�นวาระที�เสนอโดยผู้ถือหุ้น ส่วนเรื�องที�ไม่ผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท 

3. สิทธิในการเสนอบุคคลเพื�อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอบุคคลเพื�อเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการบริษัท โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ�พิจารณาเฉพาะบุคคลที�มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที�กําหนด 
ดังนี� 

3.1 มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด กฎหมายหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์และการกํากับดูแลกิจการที�ดีของบริษัท 

3.2 มีวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์การทํางาน หรือคุณสมบัติอื�น ตามที�บริษัทกําหนด 
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3.3 ต้องอุทิศเวลาอย่างเพียงพอ และทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มที�เพื� อประโยชน์สูงสุดของบริษัท  
โดยถือเป�นหน้าที� และพร้อมที�จะเข้าร่วมการประชุมของบริษัทอย่างสมํ�าเสมอ 

3.4 ไม่ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท คณะกรรมการบริษัทจะเป�น 
ผู้พิจารณาคัดสรรผู้ที�มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื�อเสนอให้ที�ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ แต่หากที�
ประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่คัดเลือกที�จะเสนอต่อที�ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ที�ได้รับเสนอชื�อดังกล่าวจะถูก
เสนอให้ที�ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอกเหนือความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื�อให้ที�ประชุมลงมติ
ครั�งสุดท้ายซึ�งเอกสารที�ผู้ถือหุ้นต้องแนบมาด้วยในการเสนอชื�อเสนอบุคคลเพื�อเข้าดํารงตําแหน่ง 
ได้แก่ แบบฟอร์มเสนอชื�อบุคคลเพื�อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ และข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื�อ
เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการโดยแนบใบหุ้นหรือหนังสือยืนยันการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์/ตัวแทน
ซึ�งเจ้าของข้อมูลต้องลงนามยินยอมและรับรอง และส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบริษัทภายใน
ระยะเวลาที�บริษัทกําหนด โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของบริษัท 
(www.forth.co.th) หรือติดต่อขอให้บริษัทจัดส่งให้ 

4. การป�องกันการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทมีนโยบายจํากัดการใช้ข้อมูลภายในให้อยู่ในวงเฉพาะผู้บริหารตั�งแต่
ระดับกลางถึงระดับสูงที�เกี�ยวข้องภายในบริษัทเท่านั�น สําหรับงบการเงินที�ผ่านการตรวจสอบแล้วจะถูก
เก็บไว้ที�ผู้อํานวยการฝ�ายบัญชีและการเงิน ข้อมูลที�เป�นความลับอื�น จะใช้เพื�อการปรึกษาหารือกับบุคคลใน
ระดับผู้จัดการขึ�นไปเท่านั�น บริษัทมีบทลงโทษกับบุคคลที�เกี�ยวข้อง หากมีการใช้ข้อมูลภายในที�ทําให้เกิด
ความเสียหาย 

5. การกํากับดูแลเรื�องการซื�อขายหลักทรัพย์ภายใน บริษัทมีนโยบายไม่ให้พนักงาน ผู้บริหาร และผู้ที�ทราบ
ข้อมูลผลการดําเนินงานภายใน งบการเงินหรือข้อมูลอื�น ที�มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท
เป�ดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที�มิได้มีส่วนเกี�ยวข้อง และห้ามทําการซื�อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน
ก่อนที� ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื�นที�มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจะเผยแพร่ ต่อ
สาธารณชน โดยบริษัทมีบทลงโทษกับบุคคลที�เกี�ยวข้อง หากมีการใช้ข้อมูลภายในเพื�อเป�นการสร้างราคา
ให้กับหลักทรัพย์ของบริษัท กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการเปลี�ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์ของบริษัทต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และรับทราบบทกําหนดลงโทษตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงการเปลี�ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์โดยคู่สมรสและบุตรที�ยังไม่บรรลุนิติภาวะภายใน 3 วัน นับจากวันที�มีการเปลี�ยนแปลงการถือ
ครองหลักทรัพย์ และให้แจ้งเลขานุการบริษัทรับทราบเพื�อจัดทําบันทึกการเปลี�ยนแปลงและสรุปจํานวน
หลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป�นรายบุคคล เพื�อนําเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั�งถัดไป  

หมวดที� 3  

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทตระหนักและรับรู้ถึงความสําคัญในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท เพื� อสร้างความสัมพันธ์อันดีอย่าง
ต่อเนื�องในการดําเนินธุรกิจ ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า เจ้าหนี� และ
หน่วยงานอื�นๆ รวมทั�งชุมชนใกล้เคียงที�เกี�ยวข้อง โดยผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที�มี 
ตามกฎหมายที�เกี�ยวข้อง หรือตามข้อตกลงที�มีกับบริษัท และบริษัทจะไม่กระทําการใดๆ ที�เป�นการละเมิดสิทธิของผู้
มีส่วนได้เสียเหล่านั�น โดยบริษัทกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ และกําหนดมาตรการ
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ชดเชยกรณีผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิ มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียเพื�อสร้างความมั�งคั�ง ความมั�นคง ทางการเงิน และความยั�งยืนของบริษัท 

แนวทางปฏิบัติ 

1. ผู้ถือหุ้น บริษัทคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างสูงสุด โดยมุ่งมั�นที�จะดําเนินกิจการให้มีการ
เจริญเติบโตอย่างยั�งยืนและมั�นคง พร้อมเพิ�มขีดความสามารถในการแข่งขัน และบริหารความเสี�ยง 
เพื�อเพิ�มมูลค่าให้กับบริษัทในระยะยาว 

2. พนักงาน บริษัทถือว่าทรัพยากรบุคคลเป�นสิ�งที�มีค่าสูงสุด พนักงานมีสิทธิส่วนบุคคล และมีสิทธิได้รับการ
คุ้มครองไม่ให้ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล รวมทั�งสิทธิในการได้รับการปฏิบัติ และได้รับโอกาสเท่าเทียมกัน 
ซึ�งบริษัทให้ความสําคัญในด้านการกําหนดค่าตอบแทน การดูแลสวัสดิการ และความปลอดภัยของ
พนักงานตามรายละเอียดดังต่อไปนี� 

2.1 ค่าตอบแทนพนักงาน บริษัทได้กําหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานให้สอดคล้องกับผลการ
ดําเนินงานของบริษัททั�งในระยะสั�นและระยะยาว และสะท้อนกับความรู้ความสามารถของพนักงาน 
โดยอาศัยตัวชี�วัดผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators: KPIs) เป�นเครื�องมือหนึ�งใน
การบริหารค่าตอบแทน รวมถึงสวัสดิการอื�น และกําหนดการจ่ายค่าตอบแทนที�เหมาะสมเทียบเคียง
กับบริษัทอื�นในอุตสาหกรรม เพื�อรักษาและสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานในการปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของบริษัท 

2.2 สวัสดิการของพนักงาน บริษัทได้กําหนดสวัสดิการของพนักงานไว้ ได้แก่ ประกันอุบัติเหตุ ประกัน
ชีวิตและประกันสุขภาพ กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ กองทุนประกันสังคม เงินช่วยเหลือกรณี พนักงาน 
บิดา มารดา ภรรยา หรือบุตรเสียชีวิต เครื�องแบบพนักงาน ลานกีฬาของพนักงาน การจัดงาน
สังสรรค์ประจําป� การท่องเที�ยวต่างจังหวัดประจําป� งานกีฬาสีประจําป� การตรวจสุขภาพประจําป� 
และการฉีดวัคซีนป�องกันโรคไข้หวัดใหญ่    

2.3 การพัฒนาพนักงาน บริษัทมีนโยบายที�จะพัฒนาองค์กรให้เป�นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื�อรองรับ 
การเติบโตของธุรกิจและทันต่อการเปลี�ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมในป�จจุบัน บริษัทจึง
ส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาความรู้ความสามารถในการทํางาน โดยเน้นการสร้างกระบวนการ
ถ่ายทอดความรู้ภายในองค์กรจากบุคลากรที�มีความรู้และความเชี�ยวชาญ ควบคู่กับการการเรียนรู้
จากภายนอก เพื� อสร้างฐานความรู้ และแนวปฏิบัติที�ดีที�สุด (Best Practice) ด้วยการสร้างการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื�องตั�งแต่ระดับ บุคคล แผนก ฝ�าย โดยพัฒนาการเรียนรู้จากการปฏิบัติ และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วยการสอนงาน การทํางานเป�นทีมและการเรียนรู้จากภายนอกองค์กร 
ซึ�งประกอบด้วยการฝ�กอบรมพัฒนาส่วนบุคคลและการสัมมนาทั�วไป รวมถึงการฝ�กอบรมเฉพาะทาง
เพื�อพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานให้ดียิ�งขึ�น  

2.4 ความปลอดภัยของพนักงาน บริษัทมุ่งเน้นให้พนักงานทํางานด้วยความปลอดภัยปราศจากอันตราย
ที�อาจเกิดขึ�นในที�ทํางาน จึงมีการออกแบบระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ที�ใช้ เพื�อให้เกิดความปลอดภัย
สูงสุดตามมาตรฐานสากล เช่น พนักงานในส่วนการผลิตจะต้องมีการใส่ถุงมือ สายกราวด์ และ
รองเท้า เพื�อคลายไฟฟ�าสถิต รวมถึงการติดตั�งอุปกรณ์ป�องกันและระงับอัคคีภัยต่างๆ เช่น ระบบ 
Water spray, Fire alarm smoke detector ฯ ล ฯ  อี ก ทั� ง  บ ริ ษั ท ไ ด้ รั บ ก า ร รั บ รองตาม
มาตรฐานสากล ISO45001 : 2018 ซึ�งเป�นมาตรฐานระหว่างประเทศฉบับใหม่เกี�ยวกับ “ระบบการ
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จัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย” ตลอดจนการดําเนินการประเมินความเสี�ยงทุกจุดของการ
ปฏิบัติงาน และจัดฝ�กอบรมการซ้อมหนีไฟและป�องกันอัคคีภัยให้กับพนักงานเป�นประจําทุกป� 

3. ลูกค้า บริษัทมุ่งมั�นที�จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าโดยการส่งมอบผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ 
ที�มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลด้วยระบบคุณภาพ ISO9001 ที�ได้รับการรับรองแล้วจากสถาบันรับรอง
มาตรฐาน SGS และปฏิบัติต่อลูกค้าภายใต้สัญญา ข้อตกลง และเงื�อนไขที� เป�นธรรม รวมทั�งให้
ความสําคัญกับการรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป�นความลับ นอกจากนี� ยังจัดตั�งศูนย์บริการ Forth 
Service Call Center เพื� อให้บริการสําหรับลูกค้าและตัวแทนจําหน่ายทั�งก่อนและหลังการขาย อาทิ 
บริการสอบถามข้อมูล ร้องเรียน ปรึกษาป�ญหาการบริการ การติดตั�ง และการซ่อมสินค้า โดยสามารถ
ติดต่อได้ที�ศูนย์บริการ Forth Service Center เลขที� 226/25 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขต
พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2279-7799 ต่อ 2191-2195 , 0-2279-0034-37 อีเมล 
service@forth.co.th 

4. คู่แข่ง บริษัทมีนโยบายการดําเนินธุรกิจอย่างเป�นธรรม ไม่บิดเบือนข้อมูล หลอกลวงหรือใช้วิธีอื�นใดที�ไม่
ถูกต้องตามครรลองของการแข่งขัน บริษัทปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที�ดี ไม่แสวงหา
ข้อมูลที�เป�นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที�ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายเงินสินจ้าง
ให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป�นต้น รวมถึงไม่แข่งขันด้วยการใส่ร้ายป�ายสี กลั�นแกล้ง หรือบิดเบือน 
ข้อเท็จจริงของคู่แข่ง 

5. คู่ค้า บริษัทมีนโยบายในการจัดหาสินค้าและบริการให้เป�นไปอย่างมีมาตรฐาน มุ่งมั�นที�จะพัฒนา 
และรักษาสัมพันธภาพที�ยั�งยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญาที�มีนโยบายที�ชัดเจนในด้านคุณภาพของสินค้า 
และบริการ รวมถึงราคาที�เหมาะสม บริษัทจึงจัดให้มีกระบวนการจัดหาสินค้าและบริการที�เป�นธรรม ดังนี�  

5.1 บริษัทมีการคัดเลือกคู่ค้าจากราคาและคุณภาพ และมีการแข่งขันบนข้อมูลที�ได้รับอย่างเป�นธรรม และ
โปร่งใส 

5.2 ในการเจรจาทางธุรกิจ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทต้องละเว้นการรับเงิน ของกํานัล 
สินทรัพย์ หรือผลประโยชน์ที�ไม่สุจริตจากคู่ค้าหรือคู่สัญญา 

5.3 บริษัทชําระเงินให้คู่ค้าและคู่สัญญาตรงเวลา ตามเงื�อนไขการชําระเงินที�ตกลงกันอย่างเคร่งครัด 

5.4 บริษัทปกป�องรักษาข้อมูลอันเป�นความลับระหว่างคู่ค้าและคู่สัญญา 

5.5 บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความซื�อตรง เชื�อถือได้ และมีการแจ้งกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายที�
เกี�ยวข้องให้คู่ค้ารับทราบ 

5. เจ้าหนี�เงินกู้ บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดตามสัญญาเงินกู้อย่างเคร่งครัด โดยได้มีการชําระหนี�เงินกู้
ตามกําหนดระยะเวลา และได้ให้ความร่วมมือกับสถาบันทางการเงินในการเป�ดเผยรายงานทางการเงิน 
และข้อมูลอื�นๆ ตามที�ต้องการอย่างถูกต้องและครบถ้วน ตลอดจนดูแลหลักทรัพย์คํ�าประกัน และร่วมมือ
ในการแก้ไขป�ญหาร่วมกันหากเกิดกรณีที�ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื�อนไขสัญญา 

6. หน่วยงานของรัฐ บริษัทได้ยึดมั�นและพร้อมจะปฎิบัติตามการกํากับดูแล และลงโทษตามกฎหมาย 
ข้อบังคับ และมาตรฐานการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ 

7. การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางป�ญญาหรือลิขสิทธิ� บริษัทได้กําหนดแนวทางการปฏิบัติเกี�ยวกับการ 
ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางป�ญญาหรือลิขสิทธิ� ด้วยการดําเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามสัญญา 
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ที�เกี�ยวข้องกับทรัพย์สินทางป�ญญา การรักษาความลับทางการค้า และให้ความเคารพกับสิทธิในทรัพย์สิน
ทางป�ญญาของผู้อื�น ซึ�งครอบคลุมถึงการกําหนดให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที�มีลิขสิทธิ�ถูกต้อง  
โดยห้ามติดตั�งและใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที�ลิขสิทธิ�ไม่ถูกต้องในบริษัทโดยเด็ดขาด 

8. การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทมีแนวปฏิบัติในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการ
ประหยัดพลังงานและนําทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ เช่น การควบคุมอุณหภูมิเครื�องปรับอากาศในสํานักงาน
ให้เหมาะสม การป�ดเครื�องปรับอากาศและป�ดไฟช่วงพักเที�ยง การเปลี�ยนหลอดไฟแสงสว่างสํานักงานเป�น
หลอดไฟ LED การติดตั�งระบบผลิตไฟฟ�าจากพลังงานแสงอาทิตย์ การเป�ดไฟเฉพาะจุดที�ต้องการใช้งาน 
การเดินขึ�นลงบันไดแทนการใช้ลิฟต์ การใช้กระดาษ reuse เป�นต้น 

9. ความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทให้ความสําคัญในการดําเนินธุรกิจควบคู่ไปกับแนวทางการรับผิดชอบต่อ
สังคม โดยกําหนดแนวปฏิบัติเพื� อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ การกํากับดูแลกิจการที�ดี  
การประกอบกิจการด้วยความเป�นธรรม การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป�นธรรม 
ความรับผิดชอบต่อผู้บริ โภค การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม และการดูแลรักษาสิ�งแวดล้อม  
บริษัทคํานึงถึงการรักษาสภาพแวดล้อม และระมัดระวังผลที�อาจกระทบต่อสิ�งแวดล้อมรวมถึงชุมชน
ใกล้เคียงทั�งนี� โรงงานของบริษัทได้รับการรับรองการจัดการสิ�งแวดล้อม ISO 14001 จากสถาบัน
รับรองมาตรฐาน SGS โดยได้ รับการรับรองทั�งจาก UKAS และ NAC เพื� อเป�นการดําเนินการ 
ให้สอดคล้องกับกฎหมายสิ�งแวดล้อม ทําให้มั�นใจว่าโรงงานจะไม่ปล่อยขยะอุตสาหกรรมไปยังสิ�งแวดล้อม 
โดยบริษัทเริ�มตั�งแต่การออกแบบโรงงานให้มีระบบจัดการของเสีย การแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ และระบบ
บําบัดอากาศแบบเป�ยก Wet Scrubber ซึ�งเป�นการบําบัด ฝุ�น ควันต่างๆ จากขั�นตอนการผลิต 
ของโรงงานให้เป�นอากาศที�สะอาดก่อนปล่อยออกไปสู่สิ�งแวดล้อม รวมถึงการปรับปรุงการดําเนินงาน
จัดการสิ�งแวดล้อมอย่างต่อเนื�อง บริษัทมีการส่งเสริมการให้ความรู้และฝ�กอบรมพนักงานในองค์กร 
ให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ�งแวดล้อมและมาตรฐานการจัดการเกี�ยวกับความปลอดภัย 
ในการปฏิบัติหน้าที�อยู่เสมอ ได้แก่ การรณรงค์ให้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ประหยัด และเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับที�เกี�ยวข้อง  

10. การร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทได้กําหนดช่องทางเพื�อรับข้อร้องเรียนจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ต่างๆ โดยผู้ร้องเรียนสามารถนําส่งข้อร้องเรียนเป�นลายลักษณ์อักษรและมีข้อมูลอย่างเพียงพอ รวมทั�ง
ระบุชื�อ-สกุล และที�อยู่ที�สามารถติดต่อกลับได้สะดวกของผู้ร้องเรียนมาที�เลขานุการบริษัท บริษัท ฟอร์ท 
คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) เลขที� 1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
10400 โทรศัพท์ 0-2265-6700 โทรสาร 0-2265-6799 โดยเลขานุการบริษัทจะส่งข้อร้องเรียนต่อไป
ยังคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารเพื�อทําการตรวจสอบและแก้ไขแล้วแต่
กรณี ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บเป�นความลับ โดยบริษัทจะพิจารณาถึงสวัสดิภาพและความ
ปลอดภัยเป�นสําคัญผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงจะเป�ดเผยแหล่งที�มาของข้อมูล หรือบุคคลที�เกี�ยวข้องเท่าที�
จําเป�นเท่านั�น กรณีที�อาจเกิดความเดือดร้อนเสียหายกับผู้ร้องเรียน บริษัทจะกําหนดมาตรการคุ้มครอง
ตามด้วยกระบวนการที�มีความเหมาะสมและเป�นธรรม 

10.1 กรณีที�เป�นข้อร้องเรียนจากผู้ถือหุ้น จะส่งต่อไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท  
ในกรณีนี�ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อประธานกรรมการตรวจสอบโดยตรงหรือติดต่อตามที�อยู่บริษัทที�ระบุ
ไว้ 

10.2 กรณีที�เป�นข้อร้องเรียนของลูกค้า คู่ค้า ประชาชนทั�วไป จะนําส่งไปยังคณะผู้บริหารเพื�อหาทางแก้ไข  
และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ 
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10.3 กรณีที�เป�นข้อร้องเรียนจากเจ้าหนี�  ข้อร้องเรียนจะส่งไปยังคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารจะพิจารณา
ส่งข้อร้องเรียนดังกล่าวไปยังคณะกรรมการบริษัทเพื�อพิจารณาต่อไป 

หมวดที� 4  

การเป�ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการเป�ดเผยข้อมูลและสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ไม่ว่าจะเป�น 
ผลการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน งบการเงิน รายงานประจําป� (แบบ One Report) และข้อมูลอื�นๆ ตลอดจน
ข้อมูลที�ต้องเป�ดเผยตามรอบระยะเวลา และข้อมูลสําคัญที�มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทตามหลักเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักงาน กลต. เพื�อให้ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลทั�วไปสามารถ
รับทราบข้อมูลของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทมีการเป�ดเผยข้อมูลตามช่องทางต่างๆ ได้แก่ เว็บไซด์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักงาน ก.ล.ต. และเว็บไซต์ของบริษัท (www.forth.co.th) โดยบริษัทมีนโย
บายการเป�ดเผยข้อมูลตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักงาน กลต. ทั�งในรายงาน
ประจําป�และหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เกี�ยวกับบทบาทและหน้าที�ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ จํานวนครั�งของการประชุม และจํานวนครั�งที�กรรมการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในป�ที�ผ่านมา 
ตลอดจนความเห็นจากการทําหน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้แสดงรายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินไว้ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี 

แนวทางปฏิบัติ 

บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานกลางของบริษัท คือ แผนกนักลงทุนสัมพันธ์เพื�อเป�นช่องทางเป�ดเผยและชี�แจงข้อมูล
ของบริษัทเพื� อให้ทุกภาคส่วนสามารถรับทราบถึงข้อมูลของบริษัทอย่างชัดเจน เท่าเทียม ถูกต้อง ครบถ้วน 
และทันท่วงที โดยนักลงทุนสัมพันธ์มีหน้าที�ในการติดต่อสื�อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน สถาบัน นักวิเคราะห์
หลักทรัพย์ และผู้ที�สนใจทั�วไป รวมถึงดูแลการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทผ่านทางหน้านักลงทุนสัมพันธ์ในเว็บไซต์
ของบริษัท โดยจัดให้มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป�นป�จจุบันอย่างสมํ�าเสมอเพื�อให้นักลงทุนหรือผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสาร
เป�นประจํา ผู้เกี�ยวข้องสามารถติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั�น จํากัด 
(มหาชน) เลขที� 1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2265-
6700 ต่ อ  1224 โ ท ร ส า ร  0-2265-6799 เ ว็ บ ไ ซ ต์  http://www.investor.forth.co.th อี เ ม ล์  
investor@forth.co.th โดยบริษัทกําหนดช่วงเวลางดการติดต่อสื�อสารกับนักวิเคราะห์ และนักลงทุน (Silent 
Period) ในการให้ข้อมูลเกี�ยวกับผลประกอบการของบริษัท โดยครอบคลุมถึงการให้ข่าวและการเป�ดเผยข้อมูล 
เชิงการเงินต่อสาธารณะ ของทั�งผู้บริหาร และเจ้าหน้าที�หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ล่วงหน้าเป�นเวลา 14 วัน 
ก่อนวันประกาศผลประกอบการรายไตรมาสและรายป� เพื�อหลีกเลี�ยงการให้ข้อมูลอย่างไม่เป�นธรรมซึ�งอาจนําไปสู่
ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท 

หมวดที� 5  

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทเป�นผู้มีความรู้ มีทักษะและประสบการณ์ที�หลากหลาย สามารถใช้วิจารณญาณได้อย่างอิสระ  
มีความเป�นผู้นํา ทําหน้าที�กําหนดกลยุทธ์ ทิศทาง นโยบาย เป�าหมาย ภารกิจ และทิศทางการดําเนินงานของบริษัท 
ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อการดําเนินงานของธุรกิจ รวมทั�งมีการติดตามดูแลให้มีการนํากลยุทธ์ของ
บริษัทไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย กฎระเบียบ กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง ตลอดจนบริหาร
ความเสี�ยงให้อยู่ในระดับที�เหมาะสม ภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และมติที�ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความ
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ซื�อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง คํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ต่อผู้มีส่วนได้
เสียทุกฝ�าย เพื�อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้   

 

แนวทางปฏิบัติ 

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 10 ท่าน เป�น
กรรมการอิสระ 4 ท่าน ซึ�งคิดเป�นร้อยละ 40 ของจํานวนกรรมการทั�งหมดเพื� อเป�นการถ่วงดุล
คณะกรรมการ โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระเท่ากับเกณฑ์ที�สํานักงาน กลต. กําหนด โดยกําหนดให้
กรรมการแต่ละท่านสามารถดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัท
ไม่ได้กําหนดจํานวนวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการ แต่ได้ยึดถือความรู้และความสามารถที�จะ
สามารถดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไป โดยบริษัทมีนโยบายแยกบุคคลผู้ดํารงตําแหน่งประธาน
กรรมการและประธานบริหารให้เป�นคนละบุคคล เพื�อความชัดเจน และความโปร่งใสในการบริหารงาน 

2. การดําเนินงานของคณะกรรมการ  

2.1 การกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ไว้อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการจะพิจารณาทบทวนและอนุมัตินโยบายและทิศทางการดําเนินธุรกิจ
เป�นประจําทุกป� เพื�อให้บริษัทมีแผนกลยุทธ์ที�บรรลุเป�าหมายในแต่ละป�ได้อย่างอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ ทั�งนี�จะติดตามการดําเนินธุรกิจให้เป�นไปตามแผน
กลยุทธ์ประจําป� 

2.2 การกําหนดนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายเกี�ยวกับ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และห้ามไม่ให้กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทประกอบธุรกิจที�แข่งขันกับบริษัท และควรหลีกเลี�ยงการกระทํา 
ที�ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกําหนดให้ผู้ที�มีส่วนเกี�ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับ
รายการที�พิจารณาต้องรายงานให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตน 
ในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอํานาจอนุมัติในรายการ
ดังกล่าว และหากบริษัทพิจารณาแล้วพบว่าเป�นการทํารายการที�สําคัญ จะเสนอรายงานให้
คณะกรรมการพิจารณาและอนุมติตามความเหมาะสม 

2.3 การกําหนดนโยบายการบริหารความเสี�ยง บริษัทได้กําหนดนโยบายในการบริหารความเสี�ยงจากการ
ประเมินความเสี�ยงทั�งเหตุการณ์ที�เกิดขึ�นจากภายนอกและภายในบริษัท การกําหนดแผนการบริหาร
ความเสี�ยงของแต่ละหน่วยงานภายในบริษัทตามแผนงานหลักของบริษัทและความเสี�ยงในการดําเนิน
ธุรกิจต่าง ๆ ที�อาจเกิดขึ�น เพื�อให้แผนงานการบริหารความเสี�ยงสอดคล้องกับแผนงานและเป�าหมาย
ในการดําเนินธุรกิจ แต่ละหน่วยงานที�รับผิดชอบจะได้จัดลําดับความสําคัญของความเสี�ยงจากการ
ประเมินโอกาสและผลกระทบที�ความเสี�ยงดังกล่าวจะมีต่อองค์กร แล้วจึงกําหนดมาตรการในการ
จัดการกับความเสี�ยงตามความเหมาะสม โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป�นผู้ประสานงาน 
และเข้าร่วมสอบทานความเสี�ยงตามมาตรการลดความเสี�ยง และจะได้รับการติดตามและทบทวนการ
ดําเนินงาน โดยคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง ซึ�งประกอบด้วยฝ�ายบริหารจากทุกหน่วยงาน 
ที�เกี�ยวข้อง โดยจะมีการจัดประชุมทุกไตรมาส เพื� อติดตามและทบทวนผลการดําเนินการจัดการ 
ความเสี�ยงดังกล่าว โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในจะติดตามและสอบทานการจัดการความเสี�ยง
ของแต่ละบริษัทหรือหน่วยงาน เพื�อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที�บริษัทตั�งไว้ 
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2.4 การประชุมคณะกรรมการ บริษัทได้กําหนดตารางการประชุมล่วงหน้าตลอดทั�งป� และแจ้งให้กรรมการ
ทุกท่านทราบกําหนดการดังกล่าว เพื� อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้อย่าง 
พร้อมเพรียงกันและกําหนดนโยบายให้มีองค์ประชุมขั�นตํ�า ณ ขณะที�คณะกรรมการจะลงมติ 
ในที�ประชุม โดยต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั�งหมดจึงครบ 
เป�นองค์ประชุม โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ยกเว้นการประชุมในวาระพิเศษหากมีความ
จําเป�นเร่งด่วน หรือบริษัทอาจกําหนดให้จัดประชุมคณะกรรมการผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e-
Meeting ก็ได ้ 

2.5 การประชุมกันเองระหว่างกรรมการที�ไม่เป�นผู้บริหาร บริษัทได้จัดให้มีการประชุมของกรรมการที�ไม่ได้
เป�นผู้บริหารได้ประชุมกันเองตามความเหมาะสม เพื� อเป�ดโอกาสให้กรรมการที�ไม่ได้เป�นผู้บริหาร 
ไ ด้อภิปรายหารือป�ญหาต่างๆ ที� เ กิดขึ�นในบริษัท และประเด็นเสนอแนะที�ควรนําไปพัฒนา 
การดําเนินการของบริษัท  

2.6 จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้จัดทําจรรยาบรรณในการดําเนิน
ธุรกิจ สําหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ยึดถือและปฏิบัติ โดยถือเป�นภาระและ 
ความรับผิดชอบทั�วกัน เพื� อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท ตลอดจนสร้าง 
ความน่าเชื�อถือในการดําเนินกิจการอันจะทําให้บริษัทเติบโตอย่างยั�งยืน 

2.7 การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการเปลี�ยนแปลง
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
และรับทราบบทกําหนดลงโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
รวมถึงการเปลี�ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์โดย คู่สมรส และบุตรที�ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ทั�งนี�
กรรมการและผู้บริหารต้องจัดส่งสําเนาการรายงานดังกล่าวแก่บริษัทในวันเดียวกับที�รายงานต่อ
สํานักงาน กลต. ซึ�งกําหนดให้แจ้งภายใน 3 วันทําการ 

3. แนวทางการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ค่าตอบแทนกรรมการกําหนดจาก
ภาระหน้าที�และขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั�งผลการปฏิบัติงานของกรรมการ  
และผลการดําเนินงานของบริษัท โดยให้สอดคล้องกับอัตราค่าตอบแทนในตลาดหรืออุตสาหกรรมลักษณะ
เดียวกัน ค่าตอบแทนกรรมการผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื�อพิจารณาก่อนนําเสนอที�ประชุมผู้ถือหุ้นเพื�ออนุมัติค่าตอบแทน 
ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง ตามหลักการและนโยบายที�คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กําหนด ซึ�งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที�เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน  
โดยจะคํานึงถึงภาระหน้าที� ความรับผิดชอบ ซึ�งเชื�อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัทและ 
ผลการดําเนินงานของผู้บริหารระดับสูงแต่ละท่าน เพื�อเป�นการจูงใจและรักษาบุคลากรที�มีคุณภาพไว้ได้ 
ค่าตอบแทนและโบนัสประจําป�สําหรับผู้บริหารระดับสูงจะมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาที�แน่นอน  
โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริษัท ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมและผลการทํางานเป�นรายบุคคล 

4. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ เพื�อให้
กรรมการมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท และกฎระเบียบที�เกี�ยวข้อง นอกจากนี� คณะกรรมการยัง
มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการทุกท่าน ผู้บริหารระดับสูง รวมทั�งเลขานุการบริษัทเข้ารับการอบรมเกี�ยวกับ
การกํากับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื�องทั�งจากการจัดอบรมภายในและจากสถาบันภายนอกอื�นๆ 



 
 

  บริษทั ฟอร์ท คอร์ปอชั�น จาํกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

นโยบายกํากับดูแลกิจการฉบับนี� ได้รับการอนมุัติจากที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท  
ครั�งที� 6/2564 เมื�อวันที� 12 พฤศจิกายน 2564  และให้มผีลบังคับใช้ทันท ี

 

เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักงาน กลต. หรือสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) เป�นต้น 

5. การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป� บริษัทมีการจัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ  
อย่างน้อยป�ละ 1 ครั�งเป�นประจําทุกป� เพื� อให้กรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็น และ
อุปสรรคต่างๆ ในระหว่างป�ที�ผ่านมาร่วมกัน ซึ�งในการประเมินผลการปฏิบัติของกรรมการ บริษัทจะมีการ
ประเมินในแบบรายคณะ รายบุคคล และการประเมินผลกคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด โดยเลขานุการ
บริษัทจะนําส่งแบบประเมินให้คณะกรรมการทุกท่านประเมิน ภายหลังการประเมินเรียบร้อยแล้วจะนําส่ง
แบบประเมินกลับมายังเลขานุการบริษัทเพื� อรวบรวมผลคะแนนการประเมินและสรุปผลวิเคราะห์การ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการในรอบป� และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป หลักเกณฑ์ใน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแบบรายคณะ รายบุคคล และการประเมินผล
คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด จะครอบคลุมประเด็นสําคัญ ดังนี� 

5.1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

5.2 บทบาท หน้าที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

5.3 การประชุมคณะกรรมการ 

5.4 การทําหน้าที�ของกรรมการ 

5.5 ความสัมพันธ์กับฝ�ายจัดการ 

5.6 การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร 

6. คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร  

7. วาระการดํารงตําแหน่ง ในระยะเวลา 1 ป� กรรมการบริษัทจํานวนหนึ�งในสามหรือใกล้เคียงกับจํานวนหนึ�ง
ในสามมากที�สุด ต้องออกจากตําแหน่ง โดยกรรมการซึ�งพ้นตําแหน่งนี�อาจได้รับเลือกตั�งกลับเข้าดํารง
ตําแหน่งใหม่อีกวาระได้จะมีวาระการดํารงตําแหน่งนับจากวันแต่งตั�งจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําป�  

8. แผนสืบทอด (Succession Plan) คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก
ผู้บริหาร และนโยบายสืบทอดตําแหน่งในกรณีฉุกเฉินหรือเกษียณของผู้บริหาร โดยมีกระบวนการที�
โปร่งใสซึ�งจะพิจารณาจากความรู้และความสามารถรวมทั�งประสบการณ์และจริยธรรม 

9. การปฐมนิเทศคณะกรรมการใหม่ สําหรับกรรมการและผู้บริหารใหม่ บริษัทได้จัดเตรียมข้อมูลเบื�องต้น
เกี�ยวกับบริษัทอันได้แก่โครงสร้างองค์กรและผู้บริหาร ลักษณะการดําเนินงาน สินค้าหลัก ระเบียบ
ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที�เกี�ยวข้องกับบริษัทรวมทั�งข้อกําหนดของสํานักงาน กลต. และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้แก่กรรมการใหม่เพื�อให้กรรมการดังกล่าวสามารถเข้าใจการดําเนินงานของ
บริษัท รวมทั�งรับทราบบทบาทหน้าที�และความรับผิดชอบในการเป�นกรรมการหรือกรรมการอิสระ 

10. การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม คณะกรรมการบริษัทใช้อํานาจในการกํากับ
ดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยใช้อํานาจหน้าที�ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติที�ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัท ซึ�งจะทําการบริหารงานผ่านที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณา อนุมัติและมอบอํานาจ
ให้บุคคลใดแล้วแต่กรณี เพื�อการบริหารงาน อย่างไรก็ตาม การดําเนินการบริหารนั�นจะต้องอยู่ภายใต้ 
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การกํากับดูแลของคณะกรรมการบริษัท ซึ�งจะต้องเป�นไปด้วยความซื�อสัตย์สุจริต และรักษาผลประโยชน์
ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างสูงสุดเป�นสําคัญ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร
เป�นผู้คัดเลือกและแต่งตั�งบุคคลที�จะดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยบุคคลที�
เป�นกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาจากความเหมาะสมด้านต่างๆ อาทิ คุณวุฒิ ทักษะ และ
ประสบการณ์ของกรรมการแต่ละท่าน รวมถึงการแต่งตั�งผู้บริหารสําคัญของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
ทั�งนี� กรรมการและผู้บริหารที�ได้รับการแต่งตั�งดังกล่าวจะต้องดําเนินการบริหารงานให้เป�นไปตามนโยบาย
ที�คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายไว้ โดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที�ดีของกิจการตลอดจน การ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี�ยวกับรายการเกี�ยวโยงและการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สิน การจัดทําข้อมูล
และรายงานทางการเงินที�ถูกต้องและเชื�อถือได้ รวมถึงการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที�เหมาะสมและ
รัดกุมเพียงพอ 

11. หลักปฏิบัติสําหรับคณะกรรมการ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที�ดี ป� 2560 กําหนดให้คณะกรรมการ
บริษัทนําหลักปฏิบัติสําหรับคณะกรรมการมาปรับใช้ให้เกิดการปฏิบัติอย่างเหมาะสม เป�นประโยชน์ต่อการ
สร้างคุณค่าให้แก่บริษัทอย่างยั�งยืน โดยหลักปฏิบัติสําหรับคณะกรรมการ 8 ประการ มีดังนี� 

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นําที�สร้างคุณค่า
ให้แก่กิจการอย่างยั�งยืน 

หลักปฏิบัติ 2 กําหนดวัตถุประสงค์ เป�าหมายหลักของกิจการที�เป�นไปเพื�อความยั�งยืน 

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที�มีประสิทธิผล 

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและบริหารบุคลากร 

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรม และการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี�ยงและการควบคุมภายในที�เหมาะสม  

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื�อถือทางการเงินและการเป�ดเผยข้อมูล 

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื�อสารกับผู้ถือหุ้น 

 

 

 

 

 

……………………………………………… 

            (นายสนิท   วรป�ญญา) 
          ประธานกรรมการบริษัท 

 


