นโยบายกากับดูแลกิ จการ
คณะกรรมการบริษทั ตระหนักดีว่าการกากับดูแลกิจการที่ดนี ัน้ เป็ นปั จจัยสาคัญในการปฏิบตั ิท่จี ะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้
ถือหุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุ่มต่าง ๆ และเป็ นพืน้ ฐานในการนามาซึง่ ความสาเร็จของการดาเนินธุรกิจและเสริมสร้างองค์กรให้เติบโตอย่าง
ยั ่งยืน ดังนัน้ คณะกรรมการบริษทั จึงได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ภายใต้หลักธรรมภิบาลที่ดีตาม
แนวทางการปฏิบตั ิของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ง คณะกรรมการได้มกี ารพิจารณาทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี สาหรับบริษทั จดทะเบียนปี 2560 (CG Code) เพื่อให้ม ั ่นใจว่านโยบายที่มสี ามารถปรับใช้ตามบริบท
ทางธุรกิจของบริษทั และคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานได้ยอมรับพร้อมนาไปปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด
การปฏิ บตั ิ ตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดี
ในปี 2562 บริษทั ได้ถอื ปฏิบตั ติ ามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดใี นเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
หมวดที่ 1
สิ ทธิ ของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงความสาคัญในสิทธิพน้ื ฐานของผูถ้ อื หุน้ โดยวางหลักการในการปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเป็ นธรรม
และเป็ นไปตามกฎหมายมาโดยตลอดนับตัง้ แต่ระยะเวลาที่ได้เข้าตลาดหลักทรัพย์ดว้ ยความเป็ นธรรม เช่น สิทธิในการซือ้ ขายและโอนหุน้
สิทธิในการรับเงินปั นผล สิทธิในการได้รบั ข่าวสารข้อมูลของบริษทั สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนใน
วาระต่าง ๆ ที่พจิ ารณาสิทธิในการมอบฉันทะให้ผู้อ่นื เข้าประชุมแทน สิทธิในการแต่งตัง้ กรรมการและผูส้ อบบัญชี สิทธิในการแสดงความ
คิดเห็นและซักถามกรรมการในที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ และสิทธิในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า เป็ นต้น และได้ดแู ล
ให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั สิทธิดงั กล่าวโดยเคร่งครัด และไม่กระทาการใด ๆ อันเป็ นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถ้ อื หุน้
การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
บริษทั ได้จดั ให้มกี ารประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยปฏิบตั ิตาม
แนวทางการจัดการประชุมผูถ้ อื หุน้ ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลอดจนใช้คมู่ อื Annual
General Meeting Checklist ซึ่งเป็ นโครงการประเมินคุณ ภาพการจัดประชุม สามัญ ผู้ถือ หุ้นของบริษทั จดทะเบียน โดยในการประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทยได้ประเมินผลการจัดการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั โดยได้รบั คะแนน 96
คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน สูงกว่าคะแนนเฉลีย่ ซึง่ อยูท่ ่ี 93.70 คะแนน
การกาหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ตามข้อบังคับของบริษทั บริษทั จะต้องจัดให้มกี ารประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี ภายในกาหนดระยะเวลา 4 เดือน นับจากวันสิน้
งวดบัญชีประจาปี โดยในปี 2562 บริษทั ได้จดั การประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจาปี ขน้ึ ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง
ประชุม ชัน้ 7 อาคารสานักงานของบริษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วสิ จากัด (มหาชน) เลขที่ 256 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญา
ไท กรุงเทพมหานคร
ก่อนวันประชุม
เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ได้มเี วลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ บริษทั ได้มอบหมายให้บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ใน
ฐานะนายทะเบียนหุน้ ของบริษทั เป็ นผูจ้ ดั ส่งหนังสือเชิญประชุม รวมทัง้ เอกสารประกอบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการเข้าร่วม
ประชุม ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ าอย่างน้ อ ย 7 วันก่อนวันประชุม ผู้ถือหุ้น เอกสารดังกล่าวมุ่งที่จะช่วยให้ผู้ถือ หุ้นมีข้อมูลเพียงพอในการ
พิจารณาลงมติในแต่ละวาระการประชุมและเอือ้ อานวยให้ผถู้ อื หุน้ ใช้สทิ ธิได้เต็มที่ ซึง่ ประกอบด้วย
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ข้อเท็จจริงและเหตุผลพร้อมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการสาหรับแต่ละวาระ



ข้อมูลประกอบที่สาคัญ เช่น ประวัตขิ องกรรมการรายบุคคลและคานิยามของกรรมการอิสระ สาหรับการพิจารณาในวาระการ
เลือ กตัง้ กรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระและรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อ ยสาหรับการ
นาเสนอพิจารณาอนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการ



รายละเอียดขัน้ ตอนการประชุมและการมอบฉันทะของผู้ถอื หุน้ โดยผู้ถอื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระได้ โดย
แบบฟอร์มการมอบฉันทะเป็ นแบบทีผ่ ถู้ อื หุน้ สามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได้



บริษทั ได้ให้ความสาคัญกับการเคารพสิทธิของผูถ้ อื หุน้ โดยในประชุมสามัญผู้ถอื หุ้ นประจาปี 2562 บริษทั ไม่มกี ารเพิม่ วาระ
การประชุมหรือเปลีย่ นแปลงข้อมูลสาคัญในทีป่ ระชุมอย่างกะทันหัน



บริษทั ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมผู้ถอื หุน้ ในเว็บไซต์ของบริษทั (www.forth.co.th) ก่อน
การประชุมและแจ้งการเผยแพร่ดงั กล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้มเี วลาศึกษาข้อมูล
ประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รบั ข้อมูลในรูปแบบเอกสาร

วันประชุมผู้ถือหุ้น
บริษทั อานวยความสะดวกแก่ผถู้ อื หุน้ ที่จะเข้าร่วมประชุมและดาเนินการประชุ มอย่างโปร่งใส รวมทัง้ สร้างบรรยากาศให้ ผูถ้ อื หุน้
ได้ซกั ถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ ดังนี้


สนับสนุ นให้กรรมการ ผูบ้ ริหารระดับสูง ผูส้ อบบัญชีเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อตอบคาถามและรับทราบความเห็นของผูถ้ ือ
หุน้ โดยในปี 2562 มีกรรมการเข้าร่วมการประชุม รวม 8 ท่าน จากจานวน 10 ท่านคิดเป็ นร้อยละ 80 ของจานวนกรรมการ
ทัง้ หมด



ดาเนินการประชุมผูถ้ อื หุน้ ตามลาดับระเบียบวาระการประชุมทีไ่ ด้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้



ให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น การถามคาถามต่อที่ประชุมในแต่ละวาระตามระเบียบวาระการประชุม และ
ประธานในทีป่ ระชุมได้ให้ความสาคัญและตอบข้อซักถามในทุกประเด็น โดยมีการบันทึกการประชุมอย่างครบถ้วน



ประธานกรรมการในที่ประชุมได้จดั สรรเวลาอย่างเพียงพอและดาเนิ นการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยให้มีการ
ลงคะแนนและสรุปมติทป่ี ระชุมแต่ละวาระ



จัดให้มกี ารใช้บตั รลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยการนับคะแนนเสียง บริษทั จะนับ 1 หุน้
เป็ น 1 เสียง และถือ เสียงข้างมากเป็ น มติวาระปกติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ ากันให้ประธานที่ประชุม เป็ นผู้ช้ีขาดอีกเสียงหนึ่ ง
ต่างหากนอกเหนื อจากการออกเสียงในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้ น สาหรับการออกเสียงในวาระพิเศษให้เป็ นไปตามข้อ บังคับของ
บริษทั หรือกฎหมายและข้อบังคับของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด



กรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ คนใดมีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษในวาระการประชุมเรื่องใด ผูถ้ อื หุน้ ท่านนัน้ จะถูกห้ามออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้



ว่าจ้างทีป่ รึกษากฎหมายภายนอก เป็ น Inspector เพื่อทาหน้าทีต่ รวจสอบผลของมติและผลการลงคะแนน

หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น
ในปี 2562 บริษทั แจ้งมติท่ปี ระชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันทาการถัดไปโดยมติดงั กล่าว
ระบุผลของการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือ หุ้น ซึ่งมีการระบุรายชื่อ กรรมการ/ ผู้บริหารที่เข้าร่วม
ประชุม และผลของการลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระทีเ่ สนอขออนุ มตั จิ ากผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ ประเด็น
ที่สาคัญ ๆ ข้อ ซักถามของผู้ถือ หุ้นในแต่ละวาระและการชี้แจงจากทางคณะกรรมการบริษทั อย่างละเอียดให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและหน่ วยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งภายใน 14 วัน นั บ จากวัน ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น พร้อ มทั ง้ เผยแพร่ บ นเว็บ ไซต์ ข องบริษ ั ท
(www.forth.co.th) ด้วย
หมวดที่ 2
การปฏิ บตั ิ ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่ าเทียมกัน
บริษทั มีนโยบายสนับสนุ นให้มกี ารปฏิบตั ติ ่อผู้ถอื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน โดยให้ความสาคัญกับการให้ความเท่าเทียมกันของสิทธิ
ขัน้ พืน้ ฐานแก่ผถู้ อื หุน้ ดังนี้
ก. สิ ทธิ ในการมอบฉันทะให้บคุ คลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน
ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ รายใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถใช้สทิ ธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระ
ของบริษทั ที่บริษทั เสนอชื่อให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยผูถ้ อื หุน้ จะต้องส่งหนังสือมอบฉันทะ
ที่ระบุรายละเอียดครบถ้วนพร้อมทัง้ สาเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารแสดงตนอื่นๆ ตามที่กาหนดกลับมายังบริษทั
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ก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ ซึ่งบริษทั ได้จดั ส่งรายละเอียดการมอบฉันทะและหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมหรือสามารถ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของบริษทั (www.forth.co.th)
ข. สิ ทธิ ในการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติ ม
บริษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถเสนอวาระการประชุมเพิม่ เติมนอกเหนือจากวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจาปี โดยใน
การเสนอวาระการประชุมเพิม่ เติมสามารถเสนอได้ตามขัน้ ตอน ดังนี้
1. จัดส่งเรื่องที่จะเสนอให้บรรจุเข้าเป็ นวาระการประชุมเพิม่ เติมพร้อมด้วยเหตุผล รายละเอียดข้อเท็จจริง และข้อมูลที่จาเป็ นลง
ในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ โดยสามารถดาวน์ โหลดแบบฟอร์มดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของบริษทั
(www.forth.co.th) หรือติดต่อขอให้บริษทั จัดส่งให้
2. บริษทั จะตรวจสอบการเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของผูข้ อเสนอเพิม่ วาระการประชุมกับทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ซึ่ง
เกณฑ์การพิจารณาเรื่องที่มผี เู้ สนอให้บรรจุเข้าเป็ นวาระการประชุมเพิม่ เติมคือต้องเป็ นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจการ
หรืออาจมีผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษทั อย่างมีนัยสาคัญ หากคณะกรรมการบริษทั มีมติเห็นชอบกับเรื่องที่เสนอ
เพิม่ เติมแล้ว ก็จะบรรจุเข้าเป็ นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทัง้ ระบุว่าเป็ นวาระที่เสนอโดยผูถ้ ือหุ้น ส่วนเรื่องที่ ไม่ผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษทั บริษทั จะแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั
ค. สิ ทธิ ในการเสนอบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการบริ ษทั
ผูถ้ ือหุ้นสามารถเสนอบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการบริษทั โดยบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์พิจารณาเฉพาะบุคคลที่มคี ุณสมบัติ
ตามเกณฑ์ทก่ี าหนด ดังนี้
1. มีคณ
ุ สมบัตถิ ูกต้องและไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษทั มหาชนจากัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
การกากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั
2. มีวฒ
ุ ทิ างการศึกษา ประสบการณ์ในการทางาน หรือคุณสมบัตอิ ่นื ทัง้ นี้ ตามทีบ่ ริษทั กาหนด
3. ต้องอุทศิ เวลาอย่างเพียงพอ และทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มทีเ่ พื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั โดยถือเป็ นหน้าที่และพร้อมที่
จะเข้าร่วมการประชุมของบริษทั อย่างสม่าเสมอ
4. ไม่ดารงตาแหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนมากกว่า 5 บริษทั
คณะกรรมการบริษทั จะเป็ นผู้พิจารณาคัดสรรผูท้ ่มี คี ุณสมบัติ เหมาะสม เพื่อเสนอให้ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ แต่หากที่
ประชุมคณะกรรมการบริษทั ไม่คดั เลือกที่จะเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ ผูท้ ่ไี ด้รบั เสนอชื่อดังกล่าวจะถูกเสนอให้ท่ปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิ จารณา
นอกเหนือความเห็นของคณะกรรมการบริษทั เพื่อให้ท่ปี ระชุมลงมติครัง้ สุดท้าย ซึง่ เอกสารที่ผถู้ อื หุน้ ต้องแนบมาด้วยในการเสนอชื่อเสนอ
บุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่ ง ได้แก่ (1) แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ และ (2) ข้อมูลบุคคลผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อ
เข้าดารงตาแหน่งกรรมการโดยแนบใบหุน้ หรือหนังสือยืนยันการถือหุน้ จากบริษทั หลักทรัพย์/ตัวแทน ซึง่ เจ้าของข้อมูลต้องลงนามยินยอม
และรับรองและส่งไปรษณียล์ งทะเบียนถึงบริษทั ภายในระยะเวลาทีบ่ ริษทั กาหนด
ง. การป้ องกันการใช้ข้อมูลภายใน
บริษทั มีนโยบายจากัดการใช้ขอ้ มูลภายในให้อยู่ในวงเฉพาะผูบ้ ริหารตัง้ แต่ระดับกลางถึงระดับสูงที่เกี่ยวข้องภายในบริษทั เท่านัน้
สาหรับงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจะถูก เก็บไว้ท่ีผู้อานวยการฝ่ ายบัญ ชีและการเงิน ข้อ มูลที่เป็ น ความลับอื่นจะใช้เพื่อการ
ปรึกษาหารือกับบุคคลในระดับผูจ้ ดั การขึน้ ไปเท่านัน้ บริษทั มีบทลงโทษกับบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง หากมีการใช้ขอ้ มูลภายในที่ทาให้เกิ ดความ
เสียหาย
นอกจากนี้ กรรมการและผู้บ ริห ารของบริษ ัท ต้อ งรายงานการเปลี่ย นแปลงการถือ ครองหลักทรัพ ย์ข องบริษ ัท ต่อ สานัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ
รับ ทราบบทกาหนดลงโทษตามพระราชบัญ ญัติห ลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงการเปลี่ย นแปลงการถือ ครอง
หลักทรัพย์โดยคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภ าวะภายใน 3 วัน นับจากวันที่ม ีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และให้แจ้ง
เลขานุ การบริษทั รับทราบเพื่อจัดทาบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุป จานวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็ นรายบุคคล เพื่อ
นาเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษทั ทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ถัดไป
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จ. การกากับดูแลเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ภายใน
บริษทั มีนโยบายไม่ให้พนักงาน ผู้บริหาร และผูท้ ราบข้อมูลผลการดาเนินงานภายใน งบการเงิ นหรือข้อมูลอื่น ที่มผี ลกระทบต่อ
ราคาหลักทรัพย์ของบริษทั ที่ทราบ เปิ ดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ท่มี ไิ ด้มสี ่วนเกี่ยวข้อง และห้ามทาการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1
เดือน ก่อนที่ขอ้ มูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มผี ลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษทั จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน บริ ษทั มีบทลงโทษกับ
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง หากมีการใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อเป็ นการสร้างราคาให้กบั หลักทรัพย์ของบริษทั
หมวดที่ 3
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษ ัท ได้ให้สิท ธิแ ละความส าคัญ แก่ ผู้ท่ีม ีส่วนได้เสียในทุ ก กลุ่ม อัน ได้แก่ ผู้ถือ หุ้น ลูก ค้า พนัก งาน คู่ค้า เจ้าหนี้ ตลอดจน
สิง่ แวดล้อมและสังคม โดยมุง่ ปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังนี้
ผูถ้ อื หุน้
บริษทั คานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ อย่างสูงสุด โดยมุง่ มั ่นที่จะดาเนินกิจการให้มกี ารเจริญเติบโตอย่างยั ่งยืนและมั ่นคง พร้อม
เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน และบริหารความเสีย่ งเพื่อเพิม่ มูลค่าให้กบั บริษทั ในระยะยาว
พนักงาน
บริษทั ถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็ นทรัพย์สนิ ที่มคี ่าสูงสุด มีสทิ ธิส่วนบุคคล และมีสทิ ธิได้รบั การคุม้ ครองไม่ให้ละเมิดสิทธิสว่ นบุคคล
รวมทัง้ สิท ธิในการได้รบั การปฏิบ ัติ และได้รบั โอกาสเท่ าเทียมกัน ซึ่งบริษทั ให้ความสาคัญ ในด้านการกาหนดค่าตอบแทน การดูแล
สวัสดิการ และความปลอดภัยของพนักงานตามรายละเอียดดังต่อไปนี้


ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษทั ได้กาหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงาน และสอดคล้องกับผลการดาเนินงานของบริษทั ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว
และสะท้อ นกับ ความรู้ความสามารถของพนักงาน โดยอาศั ยตัวชี้วดั ผลการดาเนิ นงาน (Key Performance Indicators: KPIs)
เป็ นเครื่องมือหนึ่ งในการบริหารค่าตอบแทน รวมถึงสวัสดิการอื่น และกาหนดการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมเทียบเคียงกับ
บริษทั อื่นในอุตสาหกรรม เพื่อรักษาและสร้างแรงจูงใจให้กบั พนักงานในการปฏิบตั งิ านให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษทั


สวัสดิการของพนักงาน
1. ประกันอุบตั เิ หตุ
2. ประกันชีวติ และประกันสุขภาพ
3. กองทุนสารองเลีย้ งชีพ กองทุนประกันสังคม
4. เงินช่วยเหลือกรณี พนักงาน บิดา มารดา ภรรยา หรือบุตรเสียชีวติ
5. เครื่องแบบพนักงาน และลานกีฬาของพนักงาน
6. การจัดงานสังสรรค์ประจาปี การท่องเทีย่ วต่างจังหวัดประจาปี และงานกีฬาสีประจาปี
7. รางวัลพนักงานครบอายุงาน 10 ปี , 20 ปี
8. การตรวจสุขภาพประจาปี และการฉีดวัคซีนป้ องกันโรคไข้หวัดใหญ่



นโยบายการพัฒนาพนักงาน

บริษทั มีนโยบายที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปั จจุบนั บริษทั จึงส่งเสริมให้พนักงานได้พฒ
ั นาความรูค้ วามสามารถในการทางาน โดยเน้นการ
สร้างกระบวนการถ่ายทอดความรูภ้ ายในองค์กรจากบุคลากรทีม่ คี วามรูแ้ ละความเชี่ยวชาญ ควบคู่กบั การการเรียนรูจ้ ากภายนอก
เพื่อสร้างฐานความรู้ และแนวปฏิบตั ิท่ีดที ่สี ุด (Best Practice) ด้วยการสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตัง้ แต่ระดับ บุคคล แผนก
ฝ่ าย โดยพัฒนาการเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั ิ และถ่ายทอดองค์ความรูด้ ว้ ยการสอนงาน และการทางานเป็ นทีม รวมถึงการเรียนรูจ้ าก
ภายนอกองค์กร ซึ่งประกอบด้วยการฝึ กอบรมพัฒ นาส่วนบุคคลและการสัม มนาทั ่วไป รวมถึง การฝึ กอบรมเฉพาะทาง เพื่อ
พัฒนาขีดความสามารถของพนักงานให้ดยี งิ่ ขึน้
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โดยในปี 2562 พนัก งานในกลุ่ม บริษ ัท มีช ั ่วโมงการฝึ ก อบรมเพื่อ ให้ค วามรู้แก่ พ นัก งานเฉลี่ย 12.74 ชั ่วโมงต่อ คนต่ อ ปี
ประกอบด้วยหลักสูตร


นโยบายความปลอดภัยของพนักงาน

บริษ ัท ได้มุ่งมั ่นในการสร้างระบบการจัด การอาชีว อนามัย และความปลอดภัย OHSAS 18001 (2007) ที่เน้ น เรื่อ งความ
ปลอดภัยและสุขภาพของพนัก งาน โดยมีก ารออกแบบระบบ และอุป กรณ์ ต่ างๆ ที่ใช้ เพื่อ ให้เกิดความปลอดภัย สูงสุด ตาม
มาตรฐานสากล API อาทิเช่น พนักงานในส่วนการผลิตจะต้อ งมีการใส่ ถุงมือ สายกราวด์ และรองเท้า เพื่อ คลายไฟฟ้ าสถิต
รวมถึงการติดตัง้ อุปกรณ์ ป้องกันและระงับอัคคีภ ยั ต่างๆ เช่น ระบบ Water spray, Fire alarm smoke detector ฯลฯ พร้อมทัง้
ดาเนินการประเมินความเสี่ยงทุกจุดของการปฏิบตั ิงาน และจัดฝึ กอบรมการซ้อมหนีไฟและป้ องกันอัคคีภยั ให้กบั พนักงานเป็ น
ประจาทุกปี
ทัง้ นี้ ในปี 2562 ข้อมูลสถิตกิ ารเกิดอุบตั เิ หตุจากการทางานของกลุ่มบริษทั ไม่เกิดอุบตั เิ หตุจากการทางาน
ลูกค้า
บริษทั มุ่งมั ่นที่จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าโดยการส่งมอบผลิตสินค้าและบริการที่มคี ุณภาพตามมาตรฐานสากลด้วย
ระบบคุณภาพ ISO 9001 (2008) ที่ได้รบั การรับรองแล้วจากสถาบันรับรองมาตรฐาน SGS และปฏิบตั ติ ่อลูกค้าภายใต้สญ
ั ญา ข้อตกลง
และเงื่อนไขทีเ่ ป็ นธรรม รวมทัง้ ให้ความสาคัญกับการรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็ นความลับ
นอกจากนี้ ยังจัดตัง้ ศูนย์บริก าร FORTH SERVICE CALL CENTER เพื่อให้บริการสาหรับลูกค้าและตัวแทนจาหน่ ายทัง้ ก่อน
และหลังการขาย อาทิ บริการสอบถามข้อมูลร้องเรียน ปรึกษาปั ญหาการบริการ การติดตัง้ และการซ่อมสินค้า โดยสามารถติดต่อได้ท่ี
ศูนย์บริการ FORTH SERVICE CENTER
เลขที่ 226/25, 26 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร : 0-2615-0606
โทรสาร : 0-2615-0606 ต่อ 2199
อีเมลล์ : service@forth.co.th
คูแ่ ข่ง
บริษทั มีนโยบายการดาเนิ นธุรกิจอย่างเป็ นธรรม ไม่บิดเบือ นข้อ มูล หลอกลวงหรือใช้ วธิ อี ่ืนใดที่ไม่ถูกต้องตามครรลองของการ
แข่งขัน บริษทั ปฏิบตั ภิ ายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธกี ารที่ไม่สุจริ ต
หรือ ไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายเงินสิน จ้างให้แก่ พนักงานของคู่แข่ง เป็ น ต้น รวมถึงไม่แข่งขันด้วยก ารใส่ร้ายป้ ายสี กลั ่นแกล้ง หรือ
บิดเบือน ข้อเท็จจริงของคูแ่ ข่ง
คูค่ า้
บริษทั มีนโยบายในการจัดหาสินค้าและบริการให้เป็ นไปอย่างมีมาตรฐาน และมุ่งมั ่นที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ย ั ่งยืนกับ
คู่คา้ และคู่สญ
ั ญาที่มนี โยบายที่ชดั เจนในด้านคุณภาพของสินค้าและบริการ รวมถึ งราคาที่เหมาะสม บริษทั จึงจัดให้มกี ระบวนการจัดหา
สินค้าและบริการทีเ่ ป็ นธรรม ดังนี้
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มีการคัดเลือกคูค่ า้ จากราคาและคุณภาพ และมีการแข่งขันบนข้อมูลทีไ่ ด้รบั อย่างเป็ นธรรม และโปร่งใส



ในการเจรจาทางธุรกิจ กรรมการ ผู้บ ริห าร และ พนั ก งานของบริษ ัท ต้อ งละเว้น การรับ เงิน ข องก านัล สิน ทรัพ ย์ หรือ
ผลประโยชน์ทไ่ี ม่สจุ ริตจากคูค่ า้ หรือคูส่ ญ
ั ญา



ชาระเงินให้คคู่ า้ และคูส่ ญ
ั ญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการชาระเงินทีต่ กลงกันอย่างเคร่งครัด



ปกป้ องรักษาข้อมูลอันเป็ นความลับระหว่างคูค่ า้ และคูส่ ญ
ั ญา



ปฏิบตั ดิ ว้ ยความซื่อตรง เชื่อถือได้ และมีการแจ้งกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายทีเ่ กีย่ วข้องให้รบั ทราบ

เจ้าหนี้เงินกู้
บริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดตามสัญญาเงินกู้อย่างเคร่งครัด โดยได้มกี ารชาระหนี้เงินกู้ตามกาหนดระยะเวลา และได้ให้ความ
ร่วมมือกับสถาบันทางการเงินในการเปิ ดเผยรายงานทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ ตามที่ตอ้ งการ อย่างถูกต้องและครบถ้วน ตลอดจน ดูแล
หลักทรัพย์ค้าประกัน และร่วมมือในการแก้ไขปั ญหาร่วมกัน หากเกิดกรณีทไ่ี ม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขสัญญา
หน่วยงานของรัฐ
บริษ ัท ได้ยึดมั ่นและพร้อ มจะปฎิบ ัติต ามการก ากับ ดูแล และลงโทษ ตามกฎหมาย ข้อ บังคับ และมาตรฐานการปฏิบ ัติข อง
หน่วยงานของรัฐ
นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาหรือลิขสิทธิ ์
บริษทั ได้กาหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบตั เิ กี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาหรือลิขสิทธิ ์ ด้วยการดาเนินธุรกิจ
อย่างถูกต้องตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สนิ ทางปั ญญา การรักษาความลับทางการค้า และให้ความเคารพกับสิทธิในทรัพย์สนิ ทาง
ปั ญ ญาของผู้อ่ืน ซึ่ง ครอบคลุ ม ถึง การก าหนดให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีม ีลิข สิท ธิ ์ถู ก ต้อ ง โดยห้ามติด ตัง้ และใช้ งานโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ทล่ี ขิ สิทธิ ์ไม่ถูกต้องในบริษทั โดยเด็ดขาด
นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษทั มีนโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการประหยัดพลังงานและนาทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่
เช่น การควบคุม อุณ หภู ม ิเครื่อ งปรับ อากาศในสานักงานให้เหมาะสม การปิ ดเครื่อ งปรับ อากาศและปิ ดไฟช่วงพักเที่ย ง การเปลี่ ยน
หลอดไฟแสงสว่างสานักงานเป็ นหลอดไฟ LED การติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ การเปิ ดไฟเฉพาะจุดที่ตอ้ งการใช้งาน
การเดินขึน้ ลงบันไดแทนการใช้ลฟิ ต์ การใช้กระดาษ reuse เป็ นต้น
ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษทั ให้ความสาคัญ ในการดาเนินธุรกิจควบคู่ ไปกับแนวทางการรับผิดชอบต่อสังคม โดยกาหนดแนวปฏิบตั ิเพื่อแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ การกากับดูแลกิจการที่ดี การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม การเคารพสิทธิมนุ ษยชน การปฏิบตั ิต่อ
แรงงานอย่างเป็ นธรรม ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภค การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม และการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม รายละเอียดแสดงอยู่
ในหัวข้อ “รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม”
มาตรการเกีย่ วกับการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม
บริษทั คานึงถึงการรักษาสภาพแวดล้อม และระมัดระวังยิง่ ต่อผลที่อาจกระทบต่อสิง่ แวดล้อมรวมถึงชุมชนใกล้เคียงทัง้ นี้ โรงงาน
ของบริษทั ได้รบั การรับรองการจัดการสิง่ แวดล้อม ISO 14001 (2004) จากสถาบันรับรองมาตรฐาน SGS โดยได้รบั การรับรองทัง้ จาก
UKAS และ NAC เพื่อเป็ นการดาเนินการให้สอดคล้องการกฎหมายสิง่ แวดล้อม ทาให้ม ั ่นใจว่าโรงงานจะไม่ปล่อยขยะอุตสาหกรรมไปยัง
สิง่ แวดล้อม โดยบริษทั เริม่ ตัง้ แต่การออกแบบโรงงานให้มรี ะบบจัดการของเสีย การแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ และ ระบบบาบัดอากาศแบบ
เปี ยก Wet Scrubber ซึ่งเป็ นการบาบัด ฝุ่ น ควันต่าง ๆ จากขัน้ ตอนการผลิตของโรงงาน ให้เป็ นอากาศที่สะอาดก่อนปล่อ ยออกไปสู่
สิง่ แวดล้อม รวมถึงการปรับปรุงการดาเนินงานจัดการสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ บริษทั ได้กาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ใิ นการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมผ่านการส่งเสริมการให้ความรู้ และฝึกอบรม
พนักงานในองค์กรให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อมและมาตรฐานการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบตั หิ น้ าที่อยู่
เสมอ ได้แก่ การรณรงค์ให้ใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า ประหยัด และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง
กลไกการร้องเรียนของผูม้ สี ว่ นได้เสีย


การร้องเรียน

บริษทั ได้กาหนดช่องทางเพื่อรับข้อร้องเรียนจากกลุ่ม ผู้มสี ่วนได้เสียต่างๆ โดยผู้ร้อ งเรียนสามารถนาส่งข้อร้อ งเรียนเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรและมีขอ้ มูลอย่างเพียงพอ รวมทัง้ ระบุช่อื -สกุลและที่อยู่ท่สี ามารถติดต่อกลับได้สะดวกของผูร้ อ้ งเรียนมาที่เลขานุ การบริษทั
ตามทีอ่ ยู่หรืออีเมล์ของบริษทั ที่ระบุขา้ งล่าง โดยเลขานุการบริษทั จะส่งข้อร้องเรียนต่อไปยังคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ
ผูบ้ ริหารเพื่อทาการตรวจสอบและแก้ไขแล้วแต่กรณีดงั นี้
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1) กรณีท่เี ป็ นข้อร้องเรียนจากผูถ้ อื หุน้ จะส่งต่อไปยังคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการบริษทั ในกรณีน้ี ผูถ้ อื หุ้น
อาจติดต่อประธานกรรมการตรวจสอบโดยตรงหรือตามทีอ่ ยูบ่ ริษทั ทีร่ ะบุไว้
2) กรณี ท่ีเป็ นข้อ ร้อ งเรีย นของลู ก ค้า คู่ค้า ประชาชนทั ่วไป จะน าส่งไปยังคณะผู้บ ริห ารเพื่อ หาทางแก้ไข แล้ว รายงานให้
คณะกรรมการบริษทั ทราบ
3) กรณีท่เี ป็ นข้อร้องเรียนจากเจ้าหนี้ ข้อร้องเรียนจะส่งไปยังคณะผูบ้ ริหาร หรือผูบ้ ริหารอาจพิจารณาส่งข้อร้องเรียนดังกล่าว
ไปยังคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาต่อไป
ผูม้ สี ว่ นได้เสียสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนถึงคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
เลขานุการบริษทั
บริษทั ฟอร์ท คอร์ปอเรชั ่น จากัด (มหาชน)
เลขที่ 1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2265-6700 โทรสาร: 0-2265-6799


การปกป้ องคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียน

ข้อ มูลของผู้ร้อ งเรียนจะถูกเก็บเป็ นความลับ โดยบริษทั จะพิจารณาถึงสวัสดิภ าพและความปลอดภัยเป็ นสาคัญ ผู้ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงจะเปิ ดเผยแหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกีย่ วข้องเท่าที่จาเป็ นเท่านัน้ กรณีทอ่ี าจเกิดความเดือดร้อนเสียหายกับผูร้ อ้ งเรียน
บริษทั จะกาหนดมาตรการคุม้ ครองตามด้วยกระบวนการทีม่ คี วามเหมาะสมและเป็ นธรรม
หมวดที่ 4
การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษทั มีนโยบายในการเปิ ดเผยข้อมูลและสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา เพื่อให้ผมู้ สี ่วนได้เสียสามารถรับทราบ
ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงผลการดาเนินงาน ฐานะทางการเงิน และข้อมูลอื่น ๆ โดยผูส้ นใจสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ของบริษทั ได้แก่ งบ
การเงิน รายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ได้อย่างสะดวกจากเว็บไซต์ของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสานักงาน ก.ล.ต. หรือเว็บไซต์ของบริษทั (www.forth.co.th) โดยบริษทั ได้มกี ารปรับปรุงข้อมูลให้
เป็ นปั จจุบนั อย่างสม่าเสมอ
นอกจากนี้ ในระหว่างปี บริษทั ได้ตระหนักถึงความสาคัญของข้อมูลต่อนักลงทุนและผูม้ สี ว่ นได้เสีย บริษทั จึงมีนโยบายให้เปิ ดเผย
ข้อ มูลตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสานักงาน กลต. ในรายงานประจาปี และหนังสือ เชิญ ประชุมผู้ถือหุ้น
เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ จานวนครัง้ ของการประชุม และจานวนครัง้ ที่กรรมการ
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี ท่ผี ่านมา ตลอดจนความเห็นจากการทาหน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ และได้แสดงรายงานความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินไว้ควบคูก่ บั รายงานของผูส้ อบบัญชี
หน่ วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
บริษ ัท ได้จ ดั ตัง้ แผนกนั ก ลงทุ น สัม พัน ธ์ (Investor Relations Department) โดยมีว ตั ถุ ป ระสงค์เฉพาะในการรับ ผิด ชอบงาน
นัก ลงทุ น ความสัม พัน ธ์ โดยรับ ผิดชอบจัด ท าแผนงาน กิจกรรม และการเผยแพร่ข้อ มูลข่าวสารของบริษ ัท ให้แก่ ผู้ถือ หุ้น นักลงทุ น
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และสื่อมวลชน เพื่อเป็ นการส่งเสริมภาพลักษณ์ และความน่าเชื่อถือในการดาเนินกิจการของบริษทั โดยบริษทั ได้
กาหนดจรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์ไว้เพื่อถือปฏิบตั ดิ งั นี้
จรรณยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์
1. ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริต
2. เปิ ดเผยข้อมูลทีจ่ าเป็ นอย่างครบถ้วนและเป็ นธรรมแก่ผเู้ กีย่ วข้องทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม
3. เปิ ดโอกาสให้บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมูลได้
4. ปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยยึดถือผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียเป็ นทีต่ งั ้
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5. รักษาความลับของบริษทั และไม่ใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อประโยชน์สว่ นตน
6. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเต็มทีแ่ ละมีความเป็ นมืออาชีพ
7. หมั ่นศึกษาหาความรูเ้ พื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทางาน
ผูเ้ กีย่ วข้องสามารถติต่อนักลงทุนสัมพันธ์ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
เลขที่ 1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2265-6700 โทรสาร: 0-2265-6799 ต่อ 1224
เว็บไซต์: http://www.forth.co.th/investor
อีเมล์ : investor@forth.co.th
ทัง้ นี้ บริษ ัท ก าหนดช่ ว งเวลางดติ ด ต่ อ สื่อ สารกับ นั ก วิเคราะห์ แ ละนั ก ลงทุ น (Quiet Period) ในการให้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกับ ผล
ประกอบการของบริษ ัท โดยครอบคลุม ถึงการให้ข่าวและการเปิ ด เผยข้อ มูลเชิงการเงิน ต่อ สาธารณะของทัง้ ผู้บ ริห ารและเจ้าหน้ าที่
หน่ วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ล่วงหน้ าเป็ นเวลา 14 วันก่อนวันประกาศผลประกอบการรายไตรมาสและรายปี เพื่อหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูล
อย่างไม่เป็ นธรรมซึง่ อาจนาไปสูผ่ ลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์บริษทั
หมวดที่ 5
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษ ัท มีบทบาทสาคัญ ในการกากับดูแลกิจการ บริษ ัท จึงมีน โยบายเกี่ยวกับคณะกรรมการในเรื่อ งต่างๆ เพื่อ
ประโยชน์สงู สุดของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกท่าน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการ 10 ท่าน เป็ นกรรมการอิสระ 4 ท่าน ซึ่งคิดเป็ นร้อ ยละ 40 ของจานวนกรรมการ
ทัง้ หมดเพื่อ เป็ นการถ่วงดุลคณะกรรมการ โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระเท่ ากับเกณฑ์ท่ีสานักงาน กลต. กาหนด คุณสมบัติของ
กรรมการอิสระ รายชื่อและขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษทั รวมทัง้ การสรรหากรรมการและผูบ้ ริหารได้แสดงอยู่ในหัวข้อ
“โครงสร้างการจัดการ”
การดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนอื่น
บริษทั ได้มนี โยบายในการกาหนดจานวนบริษทั ที่กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การแต่ละท่านสามารถดารงตาแหน่ ง โดยกาหนดให้
กรรมการแต่ละท่านสามารถดารงตาแหน่ งในบริษทั จดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษทั อย่างไรก็ตาม บริษทั ยังไม่ได้กาหนดจานวนวาระการ
ดารงตาแหน่งของกรรมการ แต่ได้ยดึ ถือความรูแ้ ละความสามารถทีจ่ ะสามารถดารงตาแหน่งกรรมการของบริษทั ต่อไป
บริษทั มีนโยบายแยกบุคคลผูด้ ารงตาแหน่ งประธานกรรมการและประธานบริหารให้เป็ นคนละบุคคล เพื่อความชัดเจน และความ
โปร่งใสในการบริหารงาน โดยมีการกาหนดขอบเขต อานาจหน้ าที่ ความรับผิดชอบของประธานบริหารไว้อย่างชัดเจน รวมถึงเปิ ดเผย
ข้อมูลคุณสมบัตแิ ละวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการแต่ละท่านไว้ในเอกสารแนบ 1 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
การดาเนิ นงานของคณะกรรมการ
การกาหนดนโยบายและทิศทางการดาเนินธุรกิจ
คณะกรรมการบริษ ัท ได้ก าหนดวิส ยั ทัศ น์ และพัน ธกิจไว้อ ย่า งชัด เจน โดยเปิ ดเผยไว้ในหัว ข้อ “วิส ยั ทัศ น์ แ ละพัน ธกิจ ” โดย
คณะกรรมการจะพิจารณาทบทวนและอนุ มตั ิ นโยบายและทิศทางการดาเนินธุรกิจเป็ นประจาทุกปี เพื่อให้บริษทั มีแผนกลยุทธ์ท่จี ะบรรลุ
เป้ าหมายในแต่ละปี ได้อย่างอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสอดคล้องกับวิสยั ทัศน์และพันธกิจ ทัง้ นี้ จะติดตามการดาเนินธุรกิจให้
เป็ นไปตามแผนกลยุทธ์ประจาปี
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การกาหนดนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษทั ได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยคานึงถึงผลประโยชน์ สูงสุดของบริษทั และ
ห้ามไม่ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานบริษทั ประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษทั และควรหลีกเลีย่ งการกระทาที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ โดยกาหนดให้ผทู้ ่มี สี ่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พจิ ารณาต้องรายงานให้บริษทั ทราบถึงความสัมพันธ์
หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มอี านาจอนุ มตั ใิ นรายการดังกล่าว
และหากบริษทั พิจารณาแล้วพบว่าเป็ นการทารายการทีส่ าคัญ จะเสนอรายงานให้คณะกรรมการพิจารณาและอนุมติตามความเหมาะสม
การกาหนดนโยบายการบริหารความเสีย่ ง
บริษทั ได้กาหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยงจากการประเมินความเสี่ยงทัง้ เหตุการณ์ ท่เี กิดขึ้นจากภายนอกและภายใน
บริษทั ดังนี้
1. การกาหนดแผนการบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่ วยงานภายในบริษทั ตามแผนงานหลักของบริษทั และความเสี่ยงในการ
ดาเนินธุรกิจต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้แผนงานการบริหารความเสี่ยงสอดคล้องกับแผนงานและเป้ าหมายในการดาเนิ น
ธุรกิจ
2. การจัดการความเสีย่ งตามแผนงานในการบริหารความเสี่ยงข้างต้น แต่ละหน่ วยงานที่ รบั ผิดชอบจะได้จดั ลาดับความสาคัญ
ของความเสี่ยงจากการประเมินโอกาสและผลกระทบที่ความเสี่ยงดังกล่าวจะมีต่อองค์กร แล้วจึงกาหนดมาตรการในการ
จัดการกับความเสีย่ งตามความเหมาะสม โดยมีหน่ วยงานตรวจสอบภายในเป็ นผูป้ ระสานงานและเข้าร่วมสอบทานความเสีย่ ง
ตามมาตรการลดความเสีย่ งดังกล่าว
3. มาตรการบริหารความเสี่ยงข้างต้นจะได้รบั การติดตามและทบทวนการดาเนินงาน โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่ง
ประกอบด้วยฝ่ ายบริหารจากทุ กหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อ ง โดยจะมีการจัดประชุมทุ กไตรมาส เพื่อติดตามและทบทวนผลการ
ดาเนินการจัดการความเสีย่ งดังกล่าว โดยหน่ วยงานตรวจสอบภายในจะติดตามและสอบทานการจัดการความเสีย่ งของแต่ละ
บริษทั หรือหน่วยงาน เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามทีบ่ ริษทั ได้ตงั ้ ไว้
การประชุมคณะกรรมการ
บริษทั ได้กาหนดตารางการประชุมล่วงหน้ าตลอดทัง้ ปี และแจ้งให้กรรมการทุ กคนทราบกาหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการ
สามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้อย่างพร้อมเพรียงกัน และกาหนดนโยบายให้มอี งค์ประชุมขัน้ ต่ า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติ
ในที่ประชุม โดยต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด จึงครบเป็ นองค์ประชุม โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา
คณะกรรมการบริษ ัท ได้ป ระชุ ม ร่ ว มกัน ทัง้ สิ้น 7 ครัง้ โดยรายละเอีย ดการเข้า ประชุ ม ของกรรมการแต่ ล ะท่ า นแสดงอยู่ ในหัว ข้ อ
“โครงสร้างการจัดการ”
บริษทั ได้จดั ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
7 วัน ยกเว้นการประชุมในวาระพิเศษหากมีความจาเป็ น
การประชุมกันเองระหว่างกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร
บริษทั ได้จดั ให้มกี ารประชุมของกรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริหารได้ประชุมกันเอง ตามความเหมาะสม เพื่อเปิ ดโอกาสให้กรรมการที่
ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริหารได้อภิปรายหารือ ปั ญหาต่าง ๆ ทีเ่ กิดในบริษทั และประเด็นเสนอแนะทีค่ วรนาไปพัฒนาการดาเนินการของบริษทั
จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
คณะกรรมการบริษทั ได้ส่งเสริมให้จดั ทาจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ สาหรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ได้ยดึ ถือและ
ปฏิบตั ิ โดยถือเป็ นภาระและความรับผิดชอบทั ่วกัน เพื่อประโยชน์สงู สุดแก่ผมู้ สี ว่ นได้ส่ วนเสียของบริษทั ตลอดจนสร้างความน่าเชื่อถือใน
การดาเนินกิจการอันจะทาให้บริษทั เติบโตอย่างยั ่งยืน

9 | ห น้ า

การกากับดูแลเรื่องการใช้ขอ้ มูลภายใน
บริษทั มีขอ้ ห้ามไม่ให้พนักงานและผูบ้ ริหารผูท้ ราบข้อมูลภายในเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริษทั ทาการซื้อขายหลักทรัพย์
ของบริษ ทั ตัง้ แต่วนั ที่ท ราบข้อมูลจนกระทั ่งข้อมูลได้เปิ ดเผยสู่สาธารณชนเรียบร้อยแล้ว และห้ามนาข้อมูลภายในที่ไม่ควรเปิ ดเผยไป
เผยแพร่ เพื่อเป็ นการสร้างราคาให้กบั หลักทรัพย์ โดยเฉพาะการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะออกเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน
นอกจากนี้ กรรมการและผู้บ ริห ารของบริษ ัท ต้อ งรายงานการเปลี่ย นแปลงการถือ ครองหลักทรัพ ย์ข องบริษ ัท ต่อ สานัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับทราบบทกาหนดลงโทษตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์โดย คู่ส มรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ทัง้ นี้กรรมการและผูบ้ ริหารต้อง
จัดส่งสาเนาการรายงานดังกล่าวแก่บริษทั ในวันเดียวกับทีร่ ายงานต่อสานักงาน กลต. ซึง่ กาหนดให้แจ้งภายใน 3 วันทาการ
แนวทางการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง
ค่าตอบแทนกรรมการกาหนดจากภาระหน้ าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทัง้ ผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการ
และผลการดาเนิ นงานของบริษทั โดยให้สอดคล้องกับอัตราค่าตอบแทนในตลาดหรืออุตสาหกรรม ค่าตอบแทนกรรมการผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนและนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาก่อนนาเสนอที่ประชุมผูถ้ อื
หุน้ เพื่ออนุมตั ิ
ค่ า ตอบแทนผู้ บ ริห ารระดับ สู ง เป็ นไปตามหลัก การและนโยบายที่ค ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทนก าหนด
ค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กบั อุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน โดยจะคานึงถึงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดาเนิ นงานของบริษทั และผลการดาเนินงานของผู้บริหารระดับสูงแต่ละท่ าน ทัง้ นี้ เพื่อสามารถจูงใจ และรักษา
บุคลากรที่มคี ณ
ุ ภาพไว้ได้ ค่าตอบแทนและโบนัสประจาปี สาหรับผูบ้ ริหารระดับสูงจะมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาที่แน่ นอน โดยพิจารณา
จากผลการดาเนินงานของบริษทั ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และผลการทางานเป็ นรายบุคคล
การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหาร
คณะกรรมการบริษทั กาหนดให้มกี ารปฐมนิ เทศกรรมการเข้าใหม่ เพื่อให้กรรมการมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษทั และ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการทุกคน ผูบ้ ริหารระดับสูง รวมทัง้ เลขานุ การบริษทั เข้า
รับการอบรมเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ อย่างต่อเนื่อ งทัง้ จากการจัดอบรมภายในและจากสถาบันภายนอกอื่นๆ เช่น
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงาน กลต. หรือสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) เป็ นต้น
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านประจาปี
บริษทั มีการจัดการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการ อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ เป็ นประจาทุกปี เพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้มี
การพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็น และอุปสรรคต่าง ๆ ในระหว่างปี ทผ่ี า่ นมาร่วมกัน
ในการประเมินผลงานคณะกรรมการบริษทั จะมีการประเมินในแบบรายคณะ รายบุคคล และการประเมินผลกคณะรรมการชุด
ย่อยทุกชุด โดยเลขานุ การบริษทั จะนาส่งแบบประเมินให้คณะกรรมการทุกคนประเมิน ภายหลังการประเมินเรียบร้อยแล้ว จะนาส่งแบบ
ประเมินกลับมายังเลขานุ การบริษทั เพื่อรวบรวมผลคะแนนการประเมินและสรุปผลวิเคราะห์การปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการในรอบปี
และรายงานให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาต่อไป
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการแบบรายคณะ รายบุคคล และการประเมินผลคณะกรรมการชุด
ย่อยทุกชุด จะครอบคลุมประเด็นสาคัญ ดังนี้
1) โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3) การประชุมคณะกรรมการ
4) การทาหน้าทีข่ องกรรมการ
5) ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ
6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริหาร
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ผลการประเมินการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั แบบรายคณะ รายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2562 มีดงั นี้
 ผลการประเมินการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั รายคณะ อยูใ่ นระดับ ดีมาก คิดเป็ นร้อยละ 87.06%
 ผลการประเมินการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ รายบุคคลเฉลีย่ อยูใ่ นระดับ ดีเยีย่ ม คิดเป็ นร้อยละ 96.35%
 ผลการประเมินการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการชุดย่อย เฉลีย่ อยูใ่ นระดับ ดีเยีย่ ม คิดเป็ นร้อยละ 96.30%
คณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้างกรรมการบริษทั ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ย ง คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่า ตอบแทน และคณะกรรมการบริห าร รายชื่อ คุ ณ สมบัติแ ละขอบเขตอ านาจหน้ าที่ข อง
คณะกรรมการทัง้ 4 ชุดดังกล่าว ได้เปิ ดเผยไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”
วาระการดารงตาแหน่ ง
ในระยะเวลา 1 ปี กรรมการบริษทั จานวนหนึ่งในสามหรือใกล้เคียงกับจานวนหนึ่งในสามมากที่สุด ต้องออกจากตาแหน่ ง โดย
กรรมการซึ่งพ้นตาแหน่ งนี้อาจได้รบั เลือกตัง้ กลับเข้าดารงตาแหน่ งใหม่อี กวาระได้ จะมีวาระการดารงตาแหน่งนับจากวันแต่งตัง้ จนถึงวัน
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี
แผนสืบทอด (Succession Plan)
คณะกรรมการบริษทั กาหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้บริหาร และนโยบายสืบทอดตาแหน่ งในกรณีฉุกเฉินหรือ
เกษียณของผูบ้ ริหาร โดยมีกระบวนการทีโ่ ปร่งใส ซึง่ จะพิจารณาจากความรูแ้ ละความสามารถ รวมทัง้ ประสบการณ์และจริยธรรม
การปฐมนิ เทศคณะกรรมการใหม่
สาหรับ กรรมการและผู้บ ริห ารใหม่ บริษทั ได้จดั เตรีย มข้อ มูลเบื้อ งต้นเกี่ย วกับบริษ ัท อันได้แก่โครงสร้างองค์กรและผู้บ ริห าร
ลักษณะการดาเนินงาน สินค้าหลัก ระเบียบข้อบัง คับของบริษทั และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั รวมทัง้ ข้อกาหนดของสานักงาน กลต.
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้แก่กรรมการใหม่ เพื่อ ให้กรรมการดังกล่าวสามารถเข้าใจการดาเนิ นงานของบริษทั รวมทัง้
รับทราบบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการเป็ นกรรมการหรือกรรมการอิสระ
การกากับดูแลการดาเนิ นงานของบริษทั ย่อยและบริ ษทั ร่วม
คณะกรรมการบริษทั ใช้อานาจในการกากับดูแลบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม โดยใช้อานาจหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ซึ่งจะทาการบริหารงานผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยการพิจารณาและอนุ มตั แิ ละ/หรือมอบอานาจ
ให้บุคคลใดแล้วแต่กรณี เพื่อการบริหารงาน อย่างไรก็ตาม การดาเนินการบริหารนัน้ จะต้องอยู่ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการ
บริษทั ซึง่ จะต้องเป็ นไปด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต และรักษาผลประโยชน์ของบริษทั และผูถ้ อื หุน้ อย่างสูงสุดเป็ นสาคัญ
คณะกรรมการบริษทั มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารเป็ นผูค้ ดั เลือกและแต่งตัง้ บุคคลทีจ่ ะดารงตาแหน่งกรรมการของบริษทั
ย่อยและบริษทั ร่วม โดยบุคคลที่เป็ นกรรมการของบริษทั ย่อยจะเป็ นกรรมการของบริษทั ด้วย โดยดูจากความเหมาะสมด้านต่างๆ อาทิ
คุณวุฒ ิ ทักษะและประสบการณ์ของกรรมการแต่ละท่ าน รวมถึงการแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารสาคัญของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม ทัง้ นี้ กรรมการ
และ/หรือผูบ้ ริหารที่ได้รบั การแต่งตัง้ ดังกล่าวจะต้องดาเนินการบริหารงานให้เป็ นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายไว้
โดยยึดหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ขี องกิจการ ตลอดจน การปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจาหน่าย
ไปซึ่งทรัพย์สนิ การจัดทาข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการจัดให้มรี ะบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
และรัดกุมเพียงพอ
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