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นโยบายก ากบัดแูลกิจการ 
คณะกรรมการบรษิทั ตระหนักดวี่าการก ากบัดูแลกจิการที่ดนีัน้เป็นปัจจยัส าคญัในการปฏบิตัิที่จะก่อใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดต่อผู้

ถอืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยีกลุ่มต่าง ๆ และเป็นพืน้ฐานในการน ามาซึง่ความส าเรจ็ของการด าเนินธรุกจิและเสรมิสรา้งองคก์รใหเ้ตบิโตอย่าง
ยัง่ยนื ดงันัน้ คณะกรรมการบรษิทัจงึไดก้ าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกจิการและจรรยาบรรณทางธุรกจิ ภายใต้หลกัธรรมภบิาลที่ดีตาม
แนวทางการปฏิบตัิของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการไดม้กีารพจิารณาทบทวนนโยบายการก ากบัดูแลกจิการที่ดี
ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี ส าหรบับรษิทัจดทะเบียนปี 2560 (CG Code)  เพื่อให้ม ัน่ใจว่านโยบายที่มสีามารถปรบัใช้ตามบรบิท
ทางธรุกจิของบรษิทั และคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานไดย้อมรบัพรอ้มน าไปปฏบิตัอิยา่งเครง่ครดั 

การปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
ในปี 2562 บรษิทัไดถ้อืปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการที่ดใีนเรื่องต่าง ๆ ดงัน้ี 

หมวดท่ี 1  
สิทธิของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบรษิทัตระหนกัถงึความส าคญัในสทิธพิืน้ฐานของผูถ้อืหุน้ โดยวางหลกัการในการปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้อย่างเป็นธรรม 
และเป็นไปตามกฎหมายมาโดยตลอดนบัตัง้แต่ระยะเวลาที่ไดเ้ขา้ตลาดหลกัทรพัยด์ว้ยความเป็นธรรม เช่น สทิธใินการซือ้ขายและโอนหุน้ 
สทิธใินการรบัเงนิปันผล สทิธใินการไดร้บัขา่วสารขอ้มลูของบรษิทั สทิธใินการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้  สทิธใินการออกเสยีงลงคะแนนใน
วาระต่าง ๆ ที่พจิารณาสทิธใินการมอบฉันทะใหผู้้อื่นเขา้ประชุมแทน สทิธใินการแต่งตัง้กรรมการและผูส้อบบญัช ีสทิธใินการแสดงความ
คดิเหน็และซกัถามกรรมการในที่ประชุมผูถ้อืหุน้ และสทิธใินการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า เป็นตน้ และไดด้แูล
ใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัสทิธดิงักล่าวโดยเครง่ครดั และไมก่ระท าการใด ๆ อนัเป็นการละเมดิหรอืรดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้  

การจดัประชุมผู้ถือหุ้น 

บรษิทัได้จดัให้มกีารประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ตามข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยโดยปฏิบตัิตาม  
แนวทางการจดัการประชุมผูถ้อืหุน้ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ตลอดจนใช้คูม่อื Annual 
General Meeting Checklist ซึ่งเป็นโครงการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผู้ถือหุ้นของบรษิทัจดทะเบียน โดยในการประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 สมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทยไดป้ระเมนิผลการจดัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทั โดยไดร้บัคะแนน 96 
คะแนน จากคะแนนเตม็ 100 คะแนน สงูกวา่คะแนนเฉลีย่ซึง่อยูท่ี ่93.70 คะแนน 

การก าหนดวนั เวลา และสถานท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั บรษิทัจะต้องจดัใหม้กีารประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีภายในก าหนดระยะเวลา 4 เดอืน นับจากวนัสิน้
งวดบญัชปีระจ าปี โดยในปี 2562 บรษิทัไดจ้ดัการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปีขึน้ในวนัพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ หอ้ง
ประชุม ชัน้ 7 อาคารส านักงานของบรษิทั ฟอรท์ สมารท์ เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) เลขที ่256 ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญา
ไท กรงุเทพมหานคร 

ก่อนวนัประชุม 

เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้เีวลาศกึษาขอ้มลูอย่างเพยีงพอ บรษิทัไดม้อบหมายใหบ้รษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ใน
ฐานะนายทะเบยีนหุน้ของบรษิทั เป็นผูจ้ดัสง่หนังสอืเชญิประชุม รวมทัง้เอกสารประกอบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการเขา้รว่ม
ประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนัประชุมผู้ถือหุ้น เอกสารดงักล่าวมุ่งที่จะช่วยให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลเพียงพอในการ
พจิารณาลงมตใินแต่ละวาระการประชุมและเอือ้อ านวยใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธไิดเ้ตม็ที ่ซึง่ประกอบดว้ย 

 ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผลพรอ้มทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการส าหรบัแต่ละวาระ 

 ขอ้มลูประกอบที่ส าคญั เช่น ประวตัขิองกรรมการรายบุคคลและค านิยามของกรรมการอสิระ ส าหรบัการพจิารณาในวาระการ
เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระและรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยส าหรบัการ
น าเสนอพจิารณาอนุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการ 

 รายละเอยีดขัน้ตอนการประชุมและการมอบฉันทะของผู้ถอืหุน้โดยผู้ถอืหุน้สามารถมอบฉันทะใหแ้ก่กรรมการอิสระได ้โดย
แบบฟอรม์การมอบฉนัทะเป็นแบบทีผู่ถ้อืหุน้สามารถระบุความเหน็ในการลงคะแนนเสยีงได้ 
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 บรษิทัไดใ้หค้วามส าคญักบัการเคารพสทิธขิองผูถ้อืหุน้ โดยในประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562 บรษิทัไม่มกีารเพิม่วาระ
การประชุมหรอืเปลีย่นแปลงขอ้มลูส าคญัในทีป่ระชุมอยา่งกะทนัหนั 

 บรษิทัได้เผยแพร่หนังสอืเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมผู้ถอืหุน้ในเวบ็ไซต์ของบรษิทั  (www.forth.co.th) ก่อน
การประชุมและแจง้การเผยแพรด่งักล่าวต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้เีวลาศกึษาขอ้มูล
ประกอบการประชุมล่วงหน้าอยา่งเพยีงพอก่อนไดร้บัขอ้มลูในรปูแบบเอกสาร 

วนัประชุมผู้ถือหุ้น 

บรษิทัอ านวยความสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้ที่จะเขา้ร่วมประชุมและด าเนินการประชุมอย่างโปรง่ใส รวมทัง้สรา้งบรรยากาศให้ ผูถ้อืหุน้
ไดซ้กัถามและแสดงความคดิเหน็ไดอ้ย่างเตม็ที ่ดงัน้ี  

 สนับสนุนใหก้รรมการ ผูบ้รหิารระดบัสูง ผูส้อบบญัชเีขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุน้เพื่อตอบค าถามและรบัทราบความเหน็ของผูถ้ือ
หุน้ โดยในปี 2562 มกีรรมการเข้าร่วมการประชุมรวม 8 ท่าน จากจ านวน 10 ท่านคดิเป็นรอ้ยละ 80 ของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมด   

 ด าเนินการประชุมผูถ้อืหุน้ตามล าดบัระเบยีบวาระการประชุมทีไ่ดแ้จง้ไวใ้นหนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ 

 ใหโ้อกาสที่เท่าเทยีมกนัในการแสดงความคดิเหน็ การถามค าถามต่อที่ประชุมในแต่ละวาระตามระเบยีบวาระการประชุม และ
ประธานในทีป่ระชุมไดใ้หค้วามส าคญัและตอบขอ้ซกัถามในทุกประเดน็ โดยมกีารบนัทกึการประชุมอยา่งครบถว้น 

 ประธานกรรมการในที่ประชุมได้จดัสรรเวลาอย่างเพียงพอและด าเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยให้มีการ
ลงคะแนนและสรปุมตทิีป่ระชุมแต่ละวาระ 

 จดัใหม้กีารใช้บตัรลงคะแนนเสยีงในทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได ้โดยการนับคะแนนเสยีง บรษิทัจะนับ 1 หุน้
เป็น 1 เสียง และถือเสียงข้างมากเป็นมติวาระปกติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาดอีกเสียงหน่ึง
ต่างหากนอกเหนือจากการออกเสยีงในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น ส าหรบัการออกเสียงในวาระพิเศษให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของ
บรษิทั หรอืกฎหมายและขอ้บงัคบัของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด   

 กรณีทีผู่ถ้อืหุน้คนใดมสี่วนไดเ้สยีเป็นพเิศษในวาระการประชุมเรื่องใด ผูถ้อืหุน้ท่านนัน้จะถูกหา้มออกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 

 วา่จา้งทีป่รกึษากฎหมายภายนอก เป็น Inspector เพื่อท าหน้าทีต่รวจสอบผลของมตแิละผลการลงคะแนน  

หลงัวนัประชุมผู้ถือหุ้น 

ในปี 2562 บรษิทัแจ้งมตทิี่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นผ่านตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  ภายในวนัท าการถดัไปโดยมตดิงักล่าว
ระบุผลของการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ และจดัส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมกีารระบุรายชื่อกรรมการ / ผู้บรหิารที่เข้าร่วม
ประชุม และผลของการลงคะแนนเสยีง เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอื งดออกเสยีงในแต่ละวาระทีเ่สนอขออนุมตัจิากผูถ้อืหุน้ รวมทัง้ประเดน็
ที่ส าคญั ๆ ข้อซกัถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระและการชี้แจงจากทางคณะกรรมการบรษิทัอย่างละเอียดให้แก่ตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทัง้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท  
(www.forth.co.th) ดว้ย 

หมวดท่ี 2  
การปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

บรษิทัมนีโยบายสนับสนุนใหม้กีารปฏบิตัติ่อผู้ถอืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั โดยใหค้วามส าคญักบัการใหค้วามเท่าเทยีมกนัของสทิธิ
ข ัน้พืน้ฐานแก่ผูถ้อืหุน้ ดงัน้ี 

ก.  สิทธิในการมอบฉันทะให้บคุคลอ่ืนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้รายใดไม่สามารถเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเองได ้สามารถใชส้ทิธใินการมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื่นหรอืกรรมการอสิระ
ของบรษิทั ที่บรษิทัเสนอชื่อใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนได้ โดยผูถ้อืหุน้จะตอ้งส่งหนงัสอืมอบฉนัทะ
ที่ระบุรายละเอียดครบถ้วนพรอ้มทัง้ส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนังสอืเดนิทางหรอืเอกสารแสดงตนอื่นๆ ตามที่ก าหนดกลบัมายงับรษิทั

http://www.forth.co.th/
http://www.forth.co.th/
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ก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ ซึ่งบรษิทัไดจ้ดัส่งรายละเอยีดการมอบฉันทะและหนังสอืมอบฉันทะไปพรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมหรอืสามารถ
ดาวน์โหลดแบบฟอรม์ไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบรษิทั (www.forth.co.th)    

ข.   สิทธิในการเสนอวาระการประชุมเพ่ิมเติม 

บรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเสนอวาระการประชุมเพิม่เตมินอกเหนือจากวาระการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปี โดยใน
การเสนอวาระการประชุมเพิม่เตมิสามารถเสนอไดต้ามขัน้ตอน ดงัน้ี 

1. จดัส่งเรื่องที่จะเสนอใหบ้รรจเุขา้เป็นวาระการประชุมเพิม่เตมิพรอ้มดว้ยเหตุผล รายละเอยีดขอ้เทจ็จรงิ และขอ้มลูที่จ าเป็นลง
ในแบบเสนอระเบยีบวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุน้ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มดงักล่าวได้จากเวบ็ไซต์ของบรษิทั 
(www.forth.co.th) หรอืตดิต่อขอใหบ้รษิทัจดัสง่ให ้

2. บรษิทัจะตรวจสอบการเป็นผูถ้อืหุน้ของผูข้อเสนอเพิม่วาระการประชุมกบัทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ซึ่ง
เกณฑก์ารพจิารณาเรื่องที่มผีูเ้สนอใหบ้รรจุเขา้เป็นวาระการประชุมเพิม่เตมิคอืตอ้งเป็นเรื่องที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินกจิการ
หรอือาจมผีลกระทบต่อการด าเนินงานของบรษิทัอย่างมนีัยส าคญั หากคณะกรรมการบรษิทัมมีติเหน็ชอบกบัเรื่องที่เสนอ
เพิม่เติมแล้ว ก็จะบรรจุเขา้เป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น พรอ้มทัง้ระบุว่าเป็นวาระที่เสนอโดยผูถ้ือหุ้น ส่วนเรื่องที่ ไม่ผ่าน
ความเหน็ชอบของคณะกรรมการบรษิทั บรษิทัจะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบผา่นทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั 

ค. สิทธิในการเสนอบคุคลเพ่ือเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั 

ผูถ้ือหุ้นสามารถเสนอบุคคลเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั โดยบรษิทัขอสงวนสทิธิพ์จิารณาเฉพาะบุคคลที่มคีุณสมบตัิ
ตามเกณฑท์ีก่ าหนด ดงัน้ี 

1. มคีณุสมบตัถิูกตอ้งและไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายบรษิทัมหาชนจ ากดั กฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ
การก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั 

2. มวีฒุทิางการศกึษา ประสบการณ์ในการท างาน หรอืคณุสมบตัอิื่น ทัง้น้ี ตามทีบ่รษิทัก าหนด 
3. ตอ้งอุทศิเวลาอยา่งเพยีงพอ และทุ่มเทความสามารถอย่างเตม็ทีเ่พื่อประโยชน์สูงสุดของบรษิทั โดยถอืเป็นหน้าที่และพรอ้มที่

จะเขา้รว่มการประชุมของบรษิทัอยา่งสม ่าเสมอ 
4. ไมด่ ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนมากกว่า 5 บรษิทั 

คณะกรรมการบรษิทัจะเป็นผู้พิจารณาคดัสรรผูท้ี่มคีุณสมบตัิเหมาะสม เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาลงมติ แต่หากที่
ประชุมคณะกรรมการบรษิทัไม่คดัเลอืกที่จะเสนอต่อที่ประชุมผูถ้อืหุน้ ผูท้ี่ไดร้บัเสนอชื่อดงักล่าวจะถูกเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้อืหุน้พิจารณา
นอกเหนือความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทั เพื่อใหท้ี่ประชุมลงมตคิรัง้สุดทา้ย ซึง่เอกสารที่ผูถ้อืหุน้ต้องแนบมาดว้ยในการเสนอชื่อเสนอ
บุคคลเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่ง ไดแ้ก่ (1) แบบฟอรม์เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ และ (2) ขอ้มูลบุคคลผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อ
เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการโดยแนบใบหุน้หรอืหนังสอืยนืยนัการถอืหุน้จากบรษิทัหลกัทรพัย/์ตวัแทน ซึง่เจา้ของขอ้มลูต้องลงนามยนิยอม
และรบัรองและสง่ไปรษณียล์งทะเบยีนถงึบรษิทัภายในระยะเวลาทีบ่รษิทัก าหนด  

ง.  การป้องกนัการใช้ข้อมลูภายใน 

บรษิทัมนีโยบายจ ากดัการใช้ขอ้มูลภายในใหอ้ยู่ในวงเฉพาะผูบ้รหิารตัง้แต่ระดบักลางถงึระดบัสูงที่เกี่ยวขอ้งภายในบรษิทัเท่านัน้ 
ส าหรบังบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจะถูกเก็บไว้ที่ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ข้อมูลที่เป็นความลบัอื่นจะใช้เพื่อการ
ปรกึษาหารอืกบับุคคลในระดบัผูจ้ดัการขึน้ไปเท่านัน้ บรษิทัมบีทลงโทษกบับุคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง หากมกีารใช้ขอ้มลูภายในที่ท าใหเ้กิดความ
เสยีหาย   

นอกจากน้ี กรรมการและผู้บรหิารของบริษัทต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรพัย์ของบริษัทต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตามมาตรา 59 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และ
รบัทราบบทก าหนดลงโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลกัทรพัย์โดยคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะภายใน 3 วนั นับจากวนัที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรพัย์ และให้แจ้ง
เลขานุการบรษิทัรบัทราบเพื่อจดัท าบนัทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจ านวนหลกัทรพัย์ของกรรมการและผู้บรหิารเป็นรายบุคคล เพื่อ
น าเสนอใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิทัทราบในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ถดัไป 
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จ.  การก ากบัดแูลเร่ืองการซ้ือขายหลกัทรพัยภ์ายใน 

บรษิทัมนีโยบายไม่ให้พนักงาน ผู้บรหิาร และผูท้ราบขอ้มูลผลการด าเนินงานภายใน งบการเงินหรอืขอ้มูลอื่น ที่มผีลกระทบต่อ
ราคาหลกัทรพัย์ของบรษิทัที่ทราบ เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรอืผู้ที่มไิด้มสี่วนเกี่ยวข้อง และห้ามท าการซื้อขายหลกัทรพัย์ในช่วง 1 
เดอืน ก่อนที่ขอ้มูลงบการเงนิหรอืขอ้มูลอื่นที่มผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทัจะเผยแพรต่่อสาธารณชน บริษทัมบีทลงโทษกบั
บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง หากมกีารใชข้อ้มลูภายในเพื่อเป็นการสรา้งราคาใหก้บัหลกัทรพัยข์องบรษิทั  

หมวดท่ี 3  
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทได้ให้สิทธิและความส าคญัแก่ผู้ที่มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่ม อนัได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า  พนักงาน  คู่ค้า เจ้าหน้ี ตลอดจน
สิง่แวดลอ้มและสงัคม โดยมุง่ปฏบิตัติ่อผูม้สีว่นไดเ้สยีกลุ่มต่างๆ ดงัน้ี 

ผูถ้อืหุน้ 

บรษิทัค านึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้อย่างสูงสดุ โดยมุง่ม ัน่ที่จะด าเนินกจิการใหม้กีารเจรญิเตบิโตอยา่งยัง่ยนืและมัน่คง พรอ้ม
เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั และบรหิารความเสีย่งเพื่อเพิม่มลูคา่ใหก้บับรษิทัในระยะยาว  

พนกังาน 

บรษิทัถอืว่าทรพัยากรบุคคลเป็นทรพัยส์นิที่มคี่าสงูสดุ มสีทิธสิ่วนบุคคล และมสีทิธไิดร้บัการคุม้ครองไม่ใหล้ะเมดิสทิธสิว่นบุคคล  
รวมทัง้สิทธใินการได้รบัการปฏิบัติ และได้รบัโอกาสเท่าเทียมกนั  ซึ่งบรษิทัให้ความส าคญัในด้านการก าหนดค่าตอบแทน การดูแล
สวสัดกิาร และความปลอดภยัของพนกังานตามรายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

  คา่ตอบแทนพนกังาน 

บรษิทัได้ก าหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงาน และสอดคล้องกบัผลการด าเนินงานของบรษิทัทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 
และสะท้อนกบัความรู้ความสามารถของพนักงาน โดยอาศัยตวัชี้วดัผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators: KPIs) 
เป็นเครื่องมือหน่ึงในการบรหิารค่าตอบแทน รวมถึงสวสัดกิารอื่น และก าหนดการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมเทียบเคียงกบั
บรษิทัอื่นในอุตสาหกรรม เพื่อรกัษาและสรา้งแรงจงูใจใหก้บัพนกังานในการปฏบิตังิานใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องบรษิทั 

  สวสัดกิารของพนกังาน 
1. ประกนัอุบตัเิหตุ 
2. ประกนัชวีติและประกนัสขุภาพ 
3. กองทุนส ารองเลีย้งชพี กองทุนประกนัสงัคม 
4. เงนิช่วยเหลอืกรณี พนกังาน บดิา มารดา ภรรยา หรอืบุตรเสยีชวีติ 
5. เครื่องแบบพนกังาน และลานกฬีาของพนกังาน 
6. การจดังานสงัสรรคป์ระจ าปี การท่องเทีย่วต่างจงัหวดัประจ าปี และงานกฬีาสปีระจ าปี 
7. รางวลัพนกังานครบอายงุาน 10 ปี, 20 ปี 
8. การตรวจสขุภาพประจ าปี และการฉีดวคัซนีป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่    

    นโยบายการพฒันาพนกังาน 

บรษิทัมนีโยบายที่จะพฒันาองคก์รให้เป็นองคก์รแห่งการเรยีนรู ้เพื่อรองรบัการเตบิโตของธุรกิจและทนัต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพเศรษฐกจิและสงัคมในปัจจุบนั บรษิทัจงึส่งเสรมิใหพ้นักงานไดพ้ฒันาความรูค้วามสามารถในการท างาน โดยเน้นการ
สรา้งกระบวนการถ่ายทอดความรูภ้ายในองคก์รจากบุคลากรทีม่คีวามรูแ้ละความเชี่ยวชาญ ควบคู่กบัการการเรยีนรูจ้ากภายนอก 
เพื่อสรา้งฐานความรู้ และแนวปฏิบตัิที่ดทีี่สุด (Best Practice) ด้วยการสรา้งการเรยีนรู้อย่างต่อเน่ืองตัง้แต่ระดบั บุคคล แผนก 
ฝ่าย โดยพฒันาการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตั ิและถ่ายทอดองคค์วามรูด้ว้ยการสอนงาน และการท างานเป็นทมี รวมถงึการเรยีนรูจ้าก
ภายนอกองค์กร ซึ่งประกอบด้วยการฝึกอบรมพฒันาส่วนบุคคลและการสมัมนาทัว่ไป รวมถึง การฝึกอบรมเฉพาะทาง เพื่อ
พฒันาขดีความสามารถของพนกังานใหด้ยีิง่ขึน้ 
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โดยในปี 2562 พนักงานในกลุ่มบริษัท มีชัว่โมงการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้แก่พนักงานเฉลี่ย 12.74 ชัว่โมงต่อคนต่อปี  
ประกอบดว้ยหลกัสตูร 

  นโยบายความปลอดภยัของพนกังาน 

บริษัทได้มุ่งม ัน่ในการสร้างระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภัย OHSAS 18001 (2007) ที่เน้นเรื่องความ
ปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน โดยมีการออกแบบระบบ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ เพื่อให้เกิดความปลอดภยัสูงสุด ตาม
มาตรฐานสากล API อาทิเช่น พนักงานในส่วนการผลิตจะต้องมีการใส่ ถุงมือ สายกราวด์ และรองเท้า เพื่อคลายไฟฟ้าสถิต 
รวมถึงการติดตัง้อุปกรณ์ป้องกนัและระงบัอคัคภียัต่างๆ เช่น ระบบ Water spray, Fire alarm smoke detector ฯลฯ พรอ้มทัง้
ด าเนินการประเมนิความเสี่ยงทุกจุดของการปฏิบตัิงาน และจดัฝึกอบรมการซ้อมหนีไฟและป้องกนัอคัคภียัให้กบัพนักงานเป็น
ประจ าทุกปี 

ทัง้น้ี ในปี 2562 ขอ้มลูสถติกิารเกดิอุบตัเิหตุจากการท างานของกลุ่มบรษิทั ไมเ่กดิอุบตัเิหตุจากการท างาน 

ลูกคา้ 

บรษิทัมุ่งม ัน่ที่จะสรา้งความพงึพอใจสูงสุดใหแ้ก่ลูกคา้โดยการส่งมอบผลิตสนิคา้และบรกิารที่มคีุณภาพตามมาตรฐานสากลดว้ย
ระบบคุณภาพ ISO 9001 (2008) ที่ไดร้บัการรบัรองแล้วจากสถาบนัรบัรองมาตรฐาน SGS และปฏิบตัติ่อลูกค้าภายใต้สญัญา ขอ้ตกลง 
และเงื่อนไขทีเ่ป็นธรรม รวมทัง้ใหค้วามส าคญักบัการรกัษาขอ้มลูของลูกคา้ไวเ้ป็นความลบั 

นอกจากน้ี ยงัจดัตัง้ศูนย์บรกิาร FORTH SERVICE CALL CENTER เพื่อให้บรกิารส าหรบัลูกค้าและตวัแทนจ าหน่ายทัง้ก่อน
และหลงัการขาย อาท ิบรกิารสอบถามขอ้มลูรอ้งเรยีน ปรกึษาปัญหาการบรกิาร การตดิตัง้ และการซ่อมสนิคา้ โดยสามารถตดิต่อไดท้ี ่

 ศนูยบ์ริการ FORTH SERVICE CENTER 
 เลขที ่226/25, 26 ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 
 โทร : 0-2615-0606 
 โทรสาร : 0-2615-0606 ต่อ 2199 
 อเีมลล ์:  service@forth.co.th 

คูแ่ขง่ 

 บรษิทัมีนโยบายการด าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ไม่บิดเบือนข้อมูล หลอกลวงหรอืใช้ วธิอีื่นใดที่ไม่ถูกต้องตามครรลองของการ
แข่งขนั บรษิทัปฏิบตัภิายใต้กรอบกติกาของการแข่งขนัที่ด ีไม่แสวงหาขอ้มูลที่เป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ด้วยวธิกีารที่ไม่สุจริ ต
หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายเงินสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น รวมถึงไม่แข่งขนัด้วยก ารใส่ร้ายป้ายสี กลัน่แกล้ง หรือ
บดิเบอืน ขอ้เทจ็จรงิของคูแ่ขง่ 

คูค่า้ 

บรษิทัมนีโยบายในการจดัหาสนิคา้และบรกิารใหเ้ป็นไปอย่างมมีาตรฐาน และมุ่งมัน่ที่จะพฒันาและรกัษาสมัพนัธภาพที่ย ัง่ยนืกบั
คู่คา้และคู่สญัญาที่มนีโยบายที่ชดัเจนในด้านคุณภาพของสนิค้าและบรกิาร รวมถึงราคาที่เหมาะสม บรษิทัจงึจดัให้มกีระบวนการจดัหา
สนิคา้และบรกิารทีเ่ป็นธรรม ดงัน้ี  

 มกีารคดัเลอืกคูค่า้จากราคาและคุณภาพ และมกีารแขง่ขนับนขอ้มลูทีไ่ดร้บัอยา่งเป็นธรรม และโปรง่ใส 

 ในการเจรจาทางธุรกิจ กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของบริษัทต้องละเว้นการรบัเงิน ข องก านัล สินทรพัย์ หรือ
ผลประโยชน์ทีไ่มส่จุรติจากคูค่า้ หรอืคูส่ญัญา 

 ช าระเงนิใหคู้ค่า้และคูส่ญัญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการช าระเงนิทีต่กลงกนัอยา่งเครง่ครดั 

 ปกป้องรกัษาขอ้มลูอนัเป็นความลบัระหว่างคูค่า้และคูส่ญัญา 

 ปฏบิตัดิว้ยความซื่อตรง เชื่อถอืได ้และมกีารแจง้กฎหมาย ขอ้บงัคบั และนโยบายทีเ่กีย่วขอ้งใหร้บัทราบ 

 

mailto:service@forth.co.th
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เจา้หน้ีเงนิกู ้

บรษิทัไดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดตามสญัญาเงนิกู้อย่างเคร่งครดั โดยไดม้กีารช าระหน้ีเงนิกู้ตามก าหนดระยะเวลา และไดใ้ห้ความ
รว่มมอืกบัสถาบนัทางการเงนิในการเปิดเผยรายงานทางการเงนิและขอ้มลูอื่นๆ ตามที่ตอ้งการ อย่างถูกต้องและครบถว้น ตลอดจน ดแูล 
หลกัทรพัยค์ ้าประกนั และรว่มมอืในการแกไ้ขปัญหาร่วมกนั หากเกดิกรณีทีไ่มส่ามารถปฏบิตัติามเงื่อนไขสญัญา 

หน่วยงานของรฐั 

บริษัทได้ยึดมัน่และพร้อมจะปฎิบัติตามการก ากับดูแล และลงโทษ ตามกฎหมาย ข้อบังคบั และมาตรฐานการปฏิบัติของ
หน่วยงานของรฐั 

นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการไมล่่วงละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาหรอืลขิสทิธิ ์

 บรษิทัไดก้ าหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบตัเิกี่ยวกบัการไม่ล่วงละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาหรอืลขิสทิธิ ์ดว้ยการด าเนินธุรกิจ
อย่างถูกต้องตามสญัญาที่เกี่ยวขอ้งกบัทรพัย์สนิทางปัญญา การรกัษาความลบัทางการคา้ และให้ความเคารพกบัสทิธใินทรพัยส์นิทาง
ปัญญาของผู้อื่น ซึ่งครอบคลุมถึงการก าหนดให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิถู์กต้อง โดยห้ามติดตัง้และใช้งานโปรแกรม
คอมพวิเตอรท์ีล่ขิสทิธิไ์มถู่กตอ้งในบรษิทัโดยเดด็ขาด 

นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการใชท้รพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ 

 บรษิทัมนีโยบายและแนวปฏบิตัใินการใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยการประหยดัพลงังานและน าทรพัยากรกลบัมาใช้ใหม ่
เช่น การควบคุมอุณหภูมิเครื่องปรบัอากาศในส านักงานให้เหมาะสม การปิดเครื่องปรบัอากาศและปิดไฟช่วงพกัเที่ยง การเปลี่ ยน
หลอดไฟแสงสวา่งส านักงานเป็นหลอดไฟ LED การตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์การเปิดไฟเฉพาะจดุที่ตอ้งการใช้งาน 
การเดนิขึน้ลงบนัไดแทนการใชล้ฟิต ์การใชก้ระดาษ reuse เป็นตน้ 

ความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

บรษิทัให้ความส าคญัในการด าเนินธุรกิจควบคู่ไปกบัแนวทางการรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยก าหนดแนวปฏิบตัิเพื่อแสดงความ
รบัผดิชอบต่อสงัคม ได้แก่ การก ากบัดูแลกิจการที่ด ีการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม การเคารพสทิธมินุษยชน  การปฏิบตัิต่อ
แรงงานอยา่งเป็นธรรม ความรบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภค การร่วมพฒันาชุมชนหรอืสงัคม และการดแูลรกัษาสิง่แวดล้อม รายละเอยีดแสดงอยู่
ในหวัขอ้ “รายงานความรบัผิดชอบต่อสงัคม” 

มาตรการเกีย่วกบัการดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม  

บรษิทัค านึงถงึการรกัษาสภาพแวดล้อม และระมดัระวงัยิง่ต่อผลที่อาจกระทบต่อสิง่แวดล้อมรวมถงึชุมชนใกล้เคยีงทัง้น้ี โรงงาน
ของบรษิทัได้รบัการรบัรองการจดัการสิง่แวดล้อม ISO 14001 (2004) จากสถาบนัรบัรองมาตรฐาน SGS โดยได้รบัการรบัรองทัง้จาก 
UKAS และ NAC เพื่อเป็นการด าเนินการใหส้อดคล้องการกฎหมายสิง่แวดล้อม ท าใหม้ ัน่ใจว่าโรงงานจะไม่ปล่อยขยะอุตสาหกรรมไปยงั
สิง่แวดล้อม โดยบรษิทัเริม่ตัง้แต่การออกแบบโรงงานใหม้รีะบบจดัการของเสยี การแยกขยะอเิลก็ทรอนิกส ์และ ระบบบ าบดัอากาศแบบ
เปียก Wet Scrubber ซึ่งเป็นการบ าบดั ฝุ่ น ควนัต่าง ๆ จากขัน้ตอนการผลิตของโรงงาน ให้เป็นอากาศที่สะอาดก่อนปล่อยออกไปสู่
สิง่แวดลอ้ม รวมถงึการปรบัปรงุการด าเนินงานจดัการสิง่แวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง 

นอกจากน้ี บรษิทัไดก้ าหนดนโยบายและแนวทางปฏบิตัใินการดูแลรกัษาสิง่แวดล้อมผา่นการส่งเสรมิการใหค้วามรู้ และฝึกอบรม
พนักงานในองคก์รให้ตระหนักถงึความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อมและมาตรฐานการจดัการเกี่ยวกบัความปลอดภยัในการปฏบิตัหิน้าที่อยู่
เสมอ ไดแ้ก่ การรณรงคใ์หใ้ชท้รพัยากรอยา่งคุม้คา่ ประหยดั และเกดิประสทิธภิาพสงูสดุ ภายใตก้ฎหมาย ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง  

กลไกการรอ้งเรยีนของผูม้สีว่นไดเ้สยี 

  การรอ้งเรยีน 

บรษิทัได้ก าหนดช่องทางเพื่อรบัข้อร้องเรียนจากกลุ่มผู้มสี่วนได้เสยีต่างๆ โดยผู้ร้องเรยีนสามารถน าส่งข้อร้องเรยีนเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรและมขีอ้มูลอย่างเพยีงพอ รวมทัง้ระบุชื่อ-สกุลและที่อยู่ที่สามารถตดิต่อกลบัไดส้ะดวกของผูร้อ้งเรยีนมาที่เลขานุการบรษิทั 
ตามทีอ่ยู่หรอือเีมล์ของบรษิทั ที่ระบุขา้งล่าง โดยเลขานุการบรษิทัจะส่งขอ้รอ้งเรยีนต่อไปยงัคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรอื
ผูบ้รหิารเพื่อท าการตรวจสอบและแกไ้ขแลว้แต่กรณีดงัน้ี 
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1) กรณีที่เป็นขอ้รอ้งเรยีนจากผูถ้อืหุน้ จะสง่ต่อไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรอืคณะกรรมการบรษิทั ในกรณีน้ี ผูถ้อืหุ้น
อาจตดิต่อประธานกรรมการตรวจสอบโดยตรงหรอืตามทีอ่ยูบ่รษิทัทีร่ะบุไว้ 

2) กรณีที่เป็นข้อร้องเรียนของลูกค้า คู่ค้า ประชาชนทัว่ไป จะน าส่งไปยงัคณะผู้บริหารเพื่อหาทางแก้ไข แล้วรายงานให้
คณะกรรมการบรษิทัทราบ 

3) กรณีที่เป็นขอ้รอ้งเรยีนจากเจา้หน้ี  ขอ้รอ้งเรยีนจะส่งไปยงัคณะผูบ้รหิาร  หรอืผูบ้รหิารอาจพจิารณาส่งขอ้รอ้งเรยีนดงักล่าว
ไปยงัคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาต่อไป 

ผูม้สีว่นไดเ้สยีสามารถตดิต่อเพื่อรอ้งเรยีนถงึคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการตรวจสอบตามรายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

เลขานุการบริษทั  
บรษิทั ฟอรท์ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
เลขที ่1053/1 ถนนพหลโยธนิ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท ์: 0-2265-6700  โทรสาร: 0-2265-6799 

  การปกป้องคุม้ครองผูร้อ้งเรยีน 

ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บเป็นความลบั โดยบรษิทัจะพิจารณาถึงสวสัดิภาพและความปลอดภยัเป็นส าคญั ผู้ตรวจสอบ
ขอ้เทจ็จรงิจะเปิดเผยแหล่งที่มาของขอ้มลู หรอืบุคคลที่เกีย่วขอ้งเท่าที่จ าเป็นเท่านัน้ กรณีทีอ่าจเกดิความเดอืดรอ้นเสยีหายกบัผูร้อ้งเรยีน 
บรษิทัจะก าหนดมาตรการคุม้ครองตามดว้ยกระบวนการทีม่คีวามเหมาะสมและเป็นธรรม 

หมวดท่ี 4  

การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 

บรษิทัมนีโยบายในการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทนัเวลา เพื่อใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยีสามารถรบัทราบ
ขอ้มูลที่แสดงใหเ้หน็ถงึผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงนิ และขอ้มลูอื่น ๆ โดยผูส้นใจสามารถเขา้ถงึขอ้มลูต่าง ๆ ของบรษิทั ไดแ้ก่ งบ
การเงนิ รายงานประจ าปีและแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) ได้อย่างสะดวกจากเวบ็ไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง เช่น 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและส านักงาน ก.ล.ต. หรอืเวบ็ไซต์ของบรษิทั (www.forth.co.th) โดยบรษิทัไดม้กีารปรบัปรุงขอ้มูลให้
เป็นปัจจบุนัอยา่งสม ่าเสมอ 

นอกจากน้ี ในระหว่างปี บรษิทัไดต้ระหนกัถงึความส าคญัของขอ้มลูต่อนกัลงทุนและผูม้สีว่นไดเ้สยี บรษิทัจงึมนีโยบายใหเ้ปิดเผย
ข้อมูลตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและส านักงาน กลต. ในรายงานประจ าปีและหนังสอืเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 
เกี่ยวกบับทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวนครัง้ของการประชุม และจ านวนครัง้ที่กรรมการ
เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา ตลอดจนความเหน็จากการท าหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ และไดแ้สดงรายงานความ
รบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิไวค้วบคูก่บัรายงานของผูส้อบบญัชี 

หน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ ์

บริษัทได้จดัตัง้แผนกนักลงทุนสมัพันธ์ (Investor Relations Department) โดยมีวตัถุประสงค์เฉพาะในการรบัผิดชอบงาน       
นักลงทุนความสมัพนัธ์ โดยรบัผิดชอบจดัท าแผนงาน กิจกรรม และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน 
นกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์และสื่อมวลชน เพื่อเป็นการสง่เสรมิภาพลกัษณ์ และความน่าเชื่อถอืในการด าเนินกจิการของบรษิทั โดยบรษิทัได้
ก าหนดจรรยาบรรณของนกัลงทุนสมัพนัธไ์วเ้พื่อถอืปฏบิตัดิงัน้ี 

จรรณยาบรรณของนกัลงทุนสมัพนัธ ์

1. ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ 

2. เปิดเผยขอ้มลูทีจ่ าเป็นอยา่งครบถว้นและเป็นธรรมแก่ผูเ้กีย่วขอ้งทุกกลุ่มอยา่งเท่าเทยีม 

3. เปิดโอกาสใหบุ้คคลทีเ่กีย่วขอ้งทุกกลุ่มสามารถเขา้ถงึและสอบถามขอ้มลูได ้

4. ปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยยดึถอืผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยีเป็นทีต่ ัง้ 
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5. รกัษาความลบัของบรษิทั และไมใ่ชข้อ้มลูภายในเพื่อประโยชน์สว่นตน 

6. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ยา่งเตม็ทีแ่ละมคีวามเป็นมอือาชพี 

7. หมัน่ศกึษาหาความรูเ้พื่อพฒันาประสทิธภิาพในการท างาน 

ผูเ้กีย่วขอ้งสามารถตติ่อนกัลงทุนสมัพนัธต์ามรายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

แผนกนักลงทุนสมัพนัธ ์ 
เลขที ่1053/1 ถนนพหลโยธนิ แขวงพญาไท 
เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท ์: 0-2265-6700 โทรสาร: 0-2265-6799 ต่อ 1224 
เวบ็ไซต:์ http://www.forth.co.th/investor  
อเีมล ์: investor@forth.co.th 

ทัง้น้ี บริษัทก าหนดช่วงเวลางดติดต่อสื่อสารกับนักวิเคราะห์และนักลงทุน  (Quiet Period) ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผล
ประกอบการของบริษัท โดยครอบคลุมถึงการให้ข่าวและการเปิดเผยข้อมูลเชิงการเงินต่อสาธารณะของทัง้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
หน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธล์่วงหน้าเป็นเวลา 14 วนัก่อนวนัประกาศผลประกอบการรายไตรมาสและรายปีเพื่อหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูล
อยา่งไมเ่ป็นธรรมซึง่อาจน าไปสูผ่ลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยบ์รษิทั 

หมวดท่ี 5  
ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิัทมีบทบาทส าคญัในการก ากบัดูแลกิจการ บรษิัทจึงมีนโยบายเกี่ยวกบัคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ เพื่อ
ประโยชน์สงูสดุของบรษิทั ผูถ้อืหุน้ และผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกท่าน โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 

โครงสร้างและคณุสมบติัของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบรษิทั ประกอบด้วยกรรมการ 10 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 4 ท่าน ซึ่งคดิเป็นรอ้ยละ 40 ของจ านวนกรรมการ

ทัง้หมดเพื่อเป็นการถ่วงดุลคณะกรรมการ โดยคุณสมบตัิของกรรมการอิสระเท่ากบัเกณฑ์ที่ส านักงาน กลต. ก าหนด คุณสมบตัิของ
กรรมการอสิระ รายชื่อและขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรษิทั รวมทัง้การสรรหากรรมการและผูบ้รหิารไดแ้สดงอยู่ในหวัข้อ 
“โครงสร้างการจดัการ” 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
บรษิทัไดม้นีโยบายในการก าหนดจ านวนบรษิทัที่กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการแต่ละท่านสามารถด ารงต าแหน่ง โดยก าหนดให้

กรรมการแต่ละท่านสามารถด ารงต าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนไดไ้ม่เกนิ 5 บรษิทั อย่างไรกต็าม บรษิทัยงัไม่ไดก้ าหนดจ านวนวาระการ
ด ารงต าแหน่งของกรรมการ แต่ไดย้ดึถอืความรูแ้ละความสามารถทีจ่ะสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทัต่อไป  

บรษิทัมนีโยบายแยกบุคคลผูด้ ารงต าแหน่งประธานกรรมการและประธานบรหิารใหเ้ป็นคนละบุคคล เพื่อความชดัเจน และความ
โปร่งใสในการบรหิารงาน โดยมกีารก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าที่ ความรบัผดิชอบของประธานบรหิารไวอ้ย่างชดัเจน รวมถึงเปิดเผย
ขอ้มลูคณุสมบตัแิละวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการแต่ละท่านไวใ้นเอกสารแนบ 1 ของแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) 

การด าเนินงานของคณะกรรมการ  

 การก าหนดนโยบายและทศิทางการด าเนินธุรกจิ 

 คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดวิสยัทัศน์และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน โดยเปิดเผยไว้ในหวัข้อ “วิสยัทัศน์และพนัธกิจ” โดย
คณะกรรมการจะพจิารณาทบทวนและอนุมตั ินโยบายและทศิทางการด าเนินธรุกจิเป็นประจ าทุกปี เพื่อใหบ้รษิทัมแีผนกลยทุธท์ี่จะบรรลุ
เป้าหมายในแต่ละปีไดอ้ย่างอย่างมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล และสอดคล้องกบัวสิยัทศัน์และพนัธกจิ ทัง้น้ี จะตดิตามการด าเนินธุรกจิให้
เป็นไปตามแผนกลยทุธป์ระจ าปี 

 

http://www.forth.co.th/investor
mailto:investor@forth.co.th
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 การก าหนดนโยบายความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

 คณะกรรมการบรษิทัได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบรษิทั และ
หา้มไม่ใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานบรษิทัประกอบธรุกจิที่แข่งขนักบับรษิทั และควรหลกีเลีย่งการกระท าที่ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ โดยก าหนดให้ผูท้ี่มสี่วนเกี่ยวข้องหรอืมสี่วนไดเ้สยีกบัรายการที่พจิารณาต้องรายงานให้บรษิทัทราบถงึความสมัพนัธ์
หรอืการมสี่วนได้เสยีของตนในรายการดงักล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพจิารณาตดัสนิใจ รวมถึงไม่มอี านาจอนุมตัใินรายการดงักล่าว 
และหากบรษิทัพจิารณาแลว้พบวา่เป็นการท ารายการทีส่ าคญั จะเสนอรายงานใหค้ณะกรรมการพจิารณาและอนุมตติามความเหมาะสม 

การก าหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่ง 

 บรษิทัได้ก าหนดนโยบายในการบรหิารความเสี่ยงจากการประเมินความเสี่ยงทัง้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากภายนอกและภายใน
บรษิทั ดงัน้ี 

1.   การก าหนดแผนการบรหิารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานภายในบรษิทัตามแผนงานหลกัของบรษิทัและความเสี่ยงในการ
ด าเนินธุรกิจต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้แผนงานการบรหิารความเสี่ยงสอดคล้องกบัแผนงานและเป้าหมายในการด าเนิน
ธรุกจิ 

2.   การจดัการความเสีย่งตามแผนงานในการบรหิารความเสี่ยงขา้งต้น แต่ละหน่วยงานที่รบัผดิชอบจะได้จดัล าดบัความส าคญั
ของความเสี่ยงจากการประเมินโอกาสและผลกระทบที่ความเสี่ยงดงักล่าวจะมีต่อองค์กร แล้วจึงก าหนดมาตรการในการ
จดัการกบัความเสีย่งตามความเหมาะสม โดยมหีน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผูป้ระสานงานและเขา้ร่วมสอบทานความเสีย่ง
ตามมาตรการลดความเสีย่งดงักล่าว 

3.   มาตรการบรหิารความเสี่ยงข้างต้นจะไดร้บัการตดิตามและทบทวนการด าเนินงาน โดยคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง ซึ่ง
ประกอบด้วยฝ่ายบรหิารจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะมีการจดัประชุมทุกไตรมาส เพื่อติดตามและทบทวนผลการ
ด าเนินการจดัการความเสีย่งดงักล่าว โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในจะตดิตามและสอบทานการจดัการความเสีย่งของแต่ละ
บรษิทั หรอืหน่วยงาน เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามทีบ่รษิทัไดต้ัง้ไว้ 

การประชุมคณะกรรมการ 

บรษิทัได้ก าหนดตารางการประชุมล่วงหน้าตลอดทัง้ปี และแจ้งให้กรรมการทุกคนทราบก าหนดการดงักล่าว เพื่อให้กรรมการ
สามารถจดัสรรเวลาเขา้ร่วมประชุมไดอ้ย่างพรอ้มเพรยีงกนั และก าหนดนโยบายใหม้อีงคป์ระชุมขัน้ต ่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติ
ในที่ประชุม โดยต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด จงึครบเป็นองค์ประชุม โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา 
คณะกรรมการบริษัทได้ประชุมร่วมกันทัง้สิ้น 7 ครัง้ โดยรายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละท่านแสดงอยู่ในหัวข้อ   
“โครงสร้างการจดัการ” 

บรษิทัไดจ้ดัส่งหนงัสอืเชญิประชุมพรอ้มระเบยีบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมใหก้รรมการล่วงหน้าไมน้่อยกว่า 
7 วนั ยกเวน้การประชุมในวาระพเิศษหากมคีวามจ าเป็น 

การประชุมกนัเองระหวา่งกรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร 

 บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารประชุมของกรรมการที่ไมไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิารไดป้ระชุมกนัเอง ตามความเหมาะสม เพื่อเปิดโอกาสใหก้รรมการที่
ไมไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิารไดอ้ภปิรายหารอื ปัญหาต่าง ๆ ทีเ่กดิในบรษิทั และประเดน็เสนอแนะทีค่วรน าไปพฒันาการด าเนินการของบรษิทั 

จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ 

 คณะกรรมการบรษิทัไดส้่งเสรมิใหจ้ดัท าจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ส าหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ไดย้ดึถอืและ
ปฏบิตั ิโดยถอืเป็นภาระและความรบัผดิชอบทัว่กนั เพื่อประโยชน์สงูสุดแก่ผูม้สีว่นไดส้่วนเสยีของบรษิทั ตลอดจนสรา้งความน่าเชื่อถอืใน
การด าเนินกจิการอนัจะท าใหบ้รษิทัเตบิโตอย่างยัง่ยนื 
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การก ากบัดแูลเรื่องการใชข้อ้มลูภายใน 

 บรษิทัมขีอ้ห้ามไม่ใหพ้นักงานและผูบ้รหิารผูท้ราบขอ้มูลภายในเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานของบรษิทั ท าการซื้อขายหลกัทรพัย์
ของบรษิทั ตัง้แต่วนัที่ทราบข้อมูลจนกระทัง่ข้อมูลได้เปิดเผยสู่สาธารณชนเรยีบรอ้ยแล้ว และห้ามน าข้อมูลภายในที่ไม่ควรเปิดเผยไป
เผยแพร่ เพื่อเป็นการสรา้งราคาให้กบัหลกัทรพัย์ โดยเฉพาะการซื้อขายหลกัทรพัยใ์นช่วง 1 เดอืนก่อนที่งบการเงนิจะออกเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน  

 นอกจากน้ี กรรมการและผู้บรหิารของบริษัทต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรพัย์ของบริษัทต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และรบัทราบบทก าหนดลงโทษตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
พ.ศ. 2535 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรพัยโ์ดย คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ ทัง้น้ีกรรมการและผูบ้รหิารต้อง
จดัสง่ส าเนาการรายงานดงักล่าวแก่บรษิทัในวนัเดยีวกบัทีร่ายงานต่อส านกังาน กลต. ซึง่ก าหนดใหแ้จง้ภายใน 3 วนัท าการ 

 แนวทางการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู 

 คา่ตอบแทนกรรมการก าหนดจากภาระหน้าที่และขอบเขตความรบัผดิชอบของกรรมการ รวมทัง้ผลการปฏบิตังิานของกรรมการ 
และผลการด าเนินงานของบรษิทั โดยให้สอดคล้องกบัอตัราค่าตอบแทนในตลาดหรอือุตสาหกรรม ค่าตอบแทนกรรมการผ่านความ
เหน็ชอบจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อพจิารณาก่อนน าเสนอที่ประชุมผูถ้อื
หุน้เพื่ออนุมตั ิ

 ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนก าหนด 
คา่ตอบแทนดงักล่าวอยู่ในระดบัที่เหมาะสม เทยีบเคยีงไดก้บัอุตสาหกรรมลกัษณะเดยีวกนั โดยจะค านึงถงึภาระหน้าที่ ความรบัผดิชอบ 
ซึ่งเชื่อมโยงกบัผลการด าเนินงานของบรษิทัและผลการด าเนินงานของผู้บรหิารระดบัสูงแต่ละท่าน ทัง้น้ี เพื่อสามารถจูงใจ และรกัษา
บุคลากรที่มคีณุภาพไวไ้ด ้คา่ตอบแทนและโบนัสประจ าปีส าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงูจะมหีลกัเกณฑใ์นการพจิารณาที่แน่นอน โดยพจิารณา
จากผลการด าเนินงานของบรษิทั ภาวะเศรษฐกจิโดยรวม และผลการท างานเป็นรายบุคคล 

การพฒันากรรมการและผูบ้รหิาร 

 คณะกรรมการบรษิทัก าหนดให้มกีารปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ เพื่อให้กรรมการมคีวามรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบรษิทัและ
กฎระเบยีบที่เกี่ยวขอ้ง นอกจากน้ี คณะกรรมการยงัมนีโยบายส่งเสรมิใหก้รรมการทุกคน ผูบ้รหิารระดบัสูง รวมทัง้เลขานุการบรษิทัเข้า
รบัการอบรมเกี่ยวกบัการก ากบัดูแลกิจการของบรษิทัฯ อย่างต่อเน่ืองทัง้จากการจดัอบรมภายในและจากสถาบนัภายนอกอื่นๆ เช่น 
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ส านกังาน กลต. หรอืสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) เป็นตน้ 

 การประเมนิผลการปฏบิตังิานประจ าปี 

บรษิทัมกีารจดัการประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เป็นประจ าทุกปี เพื่อช่วยใหค้ณะกรรมการไดม้ี
การพจิารณาทบทวนผลงาน ประเดน็ และอุปสรรคต่าง ๆ ในระหวา่งปีทีผ่า่นมารว่มกนั 

ในการประเมนิผลงานคณะกรรมการบรษิทั จะมกีารประเมนิในแบบรายคณะ รายบุคคล และการประเมนิผลกคณะรรมการชุด
ยอ่ยทุกชุด โดยเลขานุการบรษิทัจะน าส่งแบบประเมนิใหค้ณะกรรมการทุกคนประเมนิ ภายหลงัการประเมนิเรยีบรอ้ยแล้ว จะน าส่งแบบ
ประเมนิกลบัมายงัเลขานุการบรษิทั เพื่อรวบรวมผลคะแนนการประเมนิและสรุปผลวเิคราะหก์ารปฏิบตัิงานของคณะกรรมการในรอบปี 
และรายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาต่อไป 

หลกัเกณฑ์ในการประเมนิผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการแบบรายคณะ รายบุคคล และการประเมนิผลคณะกรรมการชุด
ยอ่ยทุกชุด จะครอบคลุมประเดน็ส าคญั ดงัน้ี 

1) โครงสรา้งและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ 
2) บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 
3) การประชุมคณะกรรมการ 
4) การท าหน้าทีข่องกรรมการ 
5) ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการ 
6) การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร 
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ผลการประเมนิการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัแบบรายคณะ รายบุคคล และคณะกรรมการชุดยอ่ย ในปี 2562 มดีงัน้ี 
 ผลการประเมนิการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทั รายคณะ อยูใ่นระดบั ดมีาก คดิเป็นรอ้ยละ 87.06% 
 ผลการประเมนิการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ รายบุคคลเฉลีย่ อยูใ่นระดบั ดเียีย่ม คดิเป็นรอ้ยละ 96.35% 
 ผลการประเมนิการปฏบิตังิานของคณะกรรมการชุดยอ่ย เฉลีย่ อยูใ่นระดบั ดเียีย่ม  คดิเป็นรอ้ยละ 96.30% 

คณะกรรมการชุดย่อย 

 โครงสรา้งกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ยคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิารความ
เสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร รายชื่อ คุณสมบัติและขอบเขตอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการทัง้ 4 ชุดดงักล่าว ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหวัขอ้ “โครงสร้างการจดัการ” 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

ในระยะเวลา 1 ปี กรรมการบรษิทัจ านวนหน่ึงในสามหรอืใกล้เคยีงกบัจ านวนหน่ึงในสามมากที่สุด ต้องออกจากต าแหน่ง โดย
กรรมการซึ่งพน้ต าแหน่งน้ีอาจไดร้บัเลอืกตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่อีกวาระได ้จะมวีาระการด ารงต าแหน่งนับจากวนัแต่งตัง้จนถงึวนั
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี  

แผนสืบทอด (Succession Plan) 

 คณะกรรมการบรษิทัก าหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืกผู้บรหิาร และนโยบายสบืทอดต าแหน่งในกรณีฉุกเฉินหรอื
เกษยีณของผูบ้รหิาร โดยมกีระบวนการทีโ่ปร่งใส ซึง่จะพจิารณาจากความรูแ้ละความสามารถ รวมทัง้ประสบการณ์และจรยิธรรม 

การปฐมนิเทศคณะกรรมการใหม่ 

 ส าหรบักรรมการและผู้บรหิารใหม่ บริษทัได้จดัเตรยีมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบรษิัทอนัได้แก่โครงสร้างองค์กรและผู้บรหิาร 
ลกัษณะการด าเนินงาน สนิคา้หลกั ระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทั และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัรวมทัง้ขอ้ก าหนดของส านกังาน กลต. 
และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยให้แก่กรรมการใหม่ เพื่อให้กรรมการดงักล่าวสามารถเข้าใจการด าเนินงานของบรษิทั รวมทัง้
รบัทราบบทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการเป็นกรรมการหรอืกรรมการอสิระ 

การก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

คณะกรรมการบรษิทัใช้อ านาจในการก ากบัดูแลบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม โดยใช้อ านาจหน้าที่ตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัและมติ
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ซึ่งจะท าการบรหิารงานผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั โดยการพจิารณาและอนุมตัแิละ/หรอืมอบอ านาจ
ให้บุคคลใดแล้วแต่กรณี เพื่อการบรหิารงาน อย่างไรกต็าม การด าเนินการบรหิารนัน้จะต้องอยู่ภายใต้การก ากบัดูแลของคณะกรรมการ
บรษิทั ซึง่จะตอ้งเป็นไปดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ และรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัและผูถ้อืหุน้อย่างสงูสดุเป็นส าคญั 

คณะกรรมการบรษิทัมอบหมายใหป้ระธานกรรมการบรหิารเป็นผูค้ดัเลอืกและแต่งตัง้บุคคลทีจ่ะด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทั
ย่อยและบรษิทัร่วม โดยบุคคลที่เป็นกรรมการของบรษิทัย่อยจะเป็นกรรมการของบรษิทัดว้ย โดยดูจากความเหมาะสมดา้นต่างๆ อาท ิ
คุณวุฒ ิทกัษะและประสบการณ์ของกรรมการแต่ละท่าน รวมถึงการแต่งตัง้ผูบ้รหิารส าคญัของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม ทัง้น้ี กรรมการ
และ/หรอืผูบ้รหิารที่ไดร้บัการแต่งตัง้ดงักล่าวจะต้องด าเนินการบรหิารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมายไว ้
โดยยดึหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ขีองกจิการ ตลอดจน การปฏบิตัิตามหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัรายการเกี่ยวโยงและการไดม้าหรอืจ าหน่าย
ไปซึ่งทรพัย์สนิ การจดัท าข้อมูลและรายงานทางการเงนิที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถงึการจดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
และรดักุมเพยีงพอ  


