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การก ากบัดแูลกิจการ 

นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

คณะกรรมการบรษิทัตระหนักดวี่าการก ากบัดแูลกจิการทีด่นีัน้เป็นปัจจยัส าคญัในการปฏบิตัทิี่จะก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด
ต่อผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยีกลุ่มต่างๆ และเป็นพืน้ฐานในการน ามาซึ่งความส าเรจ็ของการด าเนินธุรกจิและเสรมิสรา้งองคก์รให้
เติบโตอย่างยัง่ยนื ดงันัน้ คณะกรรมการบรษิทัจงึได้ก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ภายใต้
หลกัธรรมภิบาลที่ดีตามแนวทางการปฏิบตัิของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานได้
ยอมรบัพรอ้มน าไปปฏบิตัอิย่างเครง่ครดั 

การปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

ในปี 2559 บรษิทัไดถ้อืปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการที่ดใีนเรื่องต่างๆ ดงัน้ี 

หมวดท่ี 1  

สิทธิของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบรษิทัตระหนักถึงความส าคญัในสทิธพิื้นฐานของผูถ้ือหุน้ โดยวางหลกัการในการปฏบิตัติ่อผู้ถือหุน้อย่าง
เป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายมาโดยตลอดนบัตัง้แต่ระยะเวลาทีไ่ดเ้ขา้ตลาดหลกัทรพัยด์ว้ยความเป็นธรรม เช่น สทิธใินการ
ซื้อขายและโอนหุน้ สทิธใินการรบัเงนิปันผล สทิธใินการไดร้บัข่าวสารขอ้มูลของบรษิทั สทิธใินการเขา้รว่มประชุมผูถ้อืหุ้น  สทิธิ
ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระต่างๆ ทีพ่จิารณาสทิธใินการมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้ประชุมแทน สทิธใินการแต่งตัง้กรรมการและ
ผูส้อบบญัชี สทิธใินการแสดงความคดิเหน็และซกัถามกรรมการในที่ประชุมผู้ถอืหุ้น และสทิธใินการเสนอวาระการประชุมและ
เสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า เป็นต้น และได้ดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รบัสทิธดิงักล่าวโดยเคร่งครดั และไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการ
ละเมดิหรอืรดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้  

การจดัประชุมผู้ถือหุ้น 

บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 ตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยโดยปฏบิตัิ
ตาม  แนวทางการจดัการประชุมผูถ้อืหุน้ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ตลอดจนใช้
คู่มอื Annual General Meeting Checklist ซึ่งเป็นโครงการประเมนิคุณภาพการจดัประชุมสามญัผู้ถือหุ้นของบรษิทัจดทะเบียน 
โดยในการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2559 สมาคมส่งเสรมิผู้ลงทุนไทยไดป้ระเมนิผลการจดัการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นของ
บรษิทัไดร้ะดบัดเียีย่ม โดยไดร้บัคะแนน 100 คะแนน จากคะแนนเตม็ 100 คะแนน  

การก าหนดวนั เวลา และสถานทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั บรษิทัจะตอ้งจดัใหม้กีารประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีภายในก าหนดระยะเวลา 4 เดอืน นับจาก
วนัสิ้นงวดบญัชปีระจ าปี โดยในปี 2559 บรษิทัได้จดัการประชุมผูถ้ือหุ้นสามญัประจ าปีขึ้นในวนัที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. 
ณ อาคารยาคูลท์ ชัน้ 21 เลขที่ 1025 ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสถานที่ที่สะดวกต่อ
การเดนิทางของผูถ้อืหุน้ 

ก่อนวนัประชุม 

เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้เีวลาศกึษาข้อมูลอย่างเพยีงพอ บรษิทัไดม้อบหมายใหบ้รษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) 
จ ากดั  ในฐานะนายทะเบยีนหุน้ของบรษิทั เป็นผู้จดัส่งหนังสอืเชญิประชุม รวมทัง้เอกสารประกอบวาระการประชุมและเอกสาร
ประกอบการเขา้ร่วมประชุมใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ เอกสารดงักล่าวมุ่งที่จะช่วยใหผู้ถ้อืหุน้
มขีอ้มลูเพยีงพอในการพจิารณาลงมตใินแต่ละวาระการประชุมและเอือ้อ านวยใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธไิดเ้ตม็ที ่ซึง่ประกอบดว้ย 
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 ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผลพรอ้มทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการส าหรบัแต่ละวาระ 

 ขอ้มูลประกอบที่ส าคญั เช่น ประวตัขิองกรรมการรายบุคคลและค านิยามของกรรมการอสิระ ส าหรบัการพจิารณาใน
วาระการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึง่ออกตามวาระและรายละเอยีดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย
ส าหรบัการน าเสนอพจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการ 

 รายละเอยีดขัน้ตอนการประชุมและการมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้โดยผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหแ้ก่กรรมการอสิระได ้
โดยแบบฟอรม์การมอบฉนัทะเป็นแบบทีผู่ถ้อืหุน้สามารถระบุความเหน็ในการลงคะแนนเสยีงได้ 

 บรษิทัไดใ้ห้ความส าคญักบัการเคารพสทิธขิองผูถ้ือหุ้น โดยในประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 บรษิทัไม่มกีาร
เพิม่วาระการประชุมหรอืเปลีย่นแปลงขอ้มลูส าคญัในทีป่ระชุมอยา่งกระทนัหนั 

 บรษิทัไดเ้ผยแพร่หนงัสอืเชญิประชุมและเอกสารประกอบการประชุมผูถ้อืหุน้ในเวบ็ไซตข์องบรษิทั (www.forth.co.th) 
ก่อนการประชุมและแจง้การเผยแพรด่งักล่าวต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้เีวลา
ศกึษาขอ้มลูประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพยีงพอก่อนไดร้บัขอ้มลูในรปูแบบเอกสาร 

วนัประชุมผู้ถือหุ้น 

บรษิทัอ านวยความสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้ที่จะเข้าร่วมประชุมและด าเนินการประชุมอย่างโปร่งใส รวมทัง้สรา้งบรรยากาศให้ 
ผูถ้อืหุน้ไดซ้กัถามและแสดงความคดิเหน็ไดอ้ยา่งเตม็ที ่ดงัน้ี  

 สนับสนุนใหก้รรมการ ผู้บรหิารระดบัสูง ผู้สอบบญัชเีข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้นเพื่อตอบค าถามและรบัทราบความเหน็
ของผูถ้อืหุน้ โดยในปี 2559 มกีรรมการเขา้รว่มการประชุมรวม 10 ท่าน จากจ านวน 10 ท่านคดิเป็นรอ้ยละ 100 ของ
จ านวนกรรมการทัง้หมด   

 ด าเนินการประชุมผูถ้อืหุน้ตามล าดบัระเบยีบวาระการประชุมทีไ่ดแ้จง้ไวใ้นหนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ 

 ให้โอกาสที่เท่าเทียมกนัในการแสดงความคดิเหน็ การถามค าถามต่อที่ประชุมในแต่ละวาระตามระเบียบวาระการ
ประชุม และประธานในที่ประชุมไดใ้หค้วามส าคญัและตอบขอ้ซกัถามในทุกประเดน็ โดยมกีารบนัทกึการประชุมอยา่ง
ครบถว้น 

 ประธานกรรมการในที่ประชุมไดจ้ดัสรรเวลาอย่างเพยีงพอและด าเนินการประชุมอยา่งเหมาะสมและโปร่งใส โดยใหม้ี
การลงคะแนนและสรปุมตทิีป่ระชุมแต่ละวาระ 

 จดัให้มีการใช้บตัรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยการนับคะแนนเสยีง บรษิัท      
จะนับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง และถือเสียงข้างมากเป็นมติวาระปกติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็น         
ผู้ชี้ขาดอีกเสยีงหน่ึงต่างหากนอกเหนือจากการออกเสียงในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น ส าหรบัการออกเสยีงในวาระพิเศษ     
ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิทั หรอืกฎหมายและขอ้บงัคบัของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด   

 กรณีที่ผูถ้อืหุน้คนใดมสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในวาระการประชุมเรื่องใด ผูถ้อืหุน้ท่านนัน้จะถูกหา้มออกเสยีงลงคะแนน
ในเรื่องนัน้ 

 วา่จา้งทีป่รกึษากฎหมายภายนอก เป็น Inspector เพื่อท าหน้าทีต่รวจสอบผลของมตแิละผลการลงคะแนน  

หลงัวนัประชุมผู้ถือหุ้น 

ในปี 2559 บรษิทัไดแ้จง้มติที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ผ่านตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ภายในวนัท าการถดัไปโดยมติ
ดงักล่าวระบุผลของการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ และจดัสง่รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ซึง่มกีารระบุรายชื่อกรรมการ /ผูบ้รหิาร
ที่เขา้ร่วมประชุม และผลของการลงคะแนนเสยีง เหน็ดว้ย ไม่เหน็ด้วย หรอื งดออกเสยีงในแต่ละวาระที่เสนอขออนุมตัจิากผูถ้ือ
หุน้ รวมทัง้ประเดน็ที่ส าคญัๆ ขอ้ซกัถามของผูถ้อืหุน้ในแต่ละวาระและการชี้แจงจากทางคณะกรรมการบรษิทัอย่างละเอยีดใหแ้ก่
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 14 วนั นับจากวนัประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทัง้เผยแพร่บน
เวบ็ไซตข์องบรษิทั (www.forth.co.th) ดว้ย  

http://www.forth.co.th/
http://www.forth.co.th/


3 
 

หมวดท่ี 2  

การปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

บรษิทัมนีโยบายสนับสนุนให้มกีารปฏบิตัติ่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั โดยให้ความส าคญักบัการใหค้วามเท่าเทยีมกนั
ของสทิธขิ ัน้พืน้ฐานแก่ผูถ้อืหุน้ ดงัน้ี 

ก.  สิทธิในการมอบฉันทะให้บคุคลอ่ืนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน 

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถใช้สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือ
กรรมการอิสระของบรษิทั ที่บรษิทัเสนอชื่อให้เป็นผู้รบัมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนได้  โดยผู้ถือหุ้น
จะต้องส่งหนังสอืมอบฉันทะที่ระบุรายละเอยีดครบถ้วนพรอ้มทัง้ส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนังสอืเดนิทางหรอืเอกสารแสดงตน
อื่นๆ ตามที่ก าหนดกลบัมายงับรษิทัก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ ซึ่งบรษิทัไดจ้ดัส่งรายละเอยีดการมอบฉันทะและหนังสอืมอบฉันทะ
ไปพรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมหรอืสามารถดาวน์โหลดแบบฟอรม์ไดจ้ากเวบ็ไซต์ของบรษิทั (www.forth.co.th)    

ข.   สิทธิในการเสนอวาระการประชุมเพ่ิมเติม 

บรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเสนอวาระการประชุมเพิม่เตมินอกเหนือจากวาระการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปี 
โดยในการเสนอวาระการประชุมเพิม่เตมิสามารถเสนอไดต้ามขัน้ตอน ดงัน้ี 

1. จดัส่งเรื่องที่จะเสนอใหบ้รรจุเขา้เป็นวาระการประชุมเพิม่เติมพรอ้มดว้ยเหตุผล รายละเอยีดขอ้เท็จจรงิ และขอ้มูลที่
จ าเป็นลงในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มดงักล่าวได้จาก
เวบ็ไซตข์องบรษิทั (www.forth.co.th) หรอืตดิต่อขอใหบ้รษิทัจดัสง่ให ้

2. บรษิทัจะตรวจสอบการเป็นผูถ้ือหุน้ของผูข้อเสนอเพิม่วาระการประชุมกบัทะเบยีนผูถ้อืหุ้น ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนผู้
ถอืหุน้ซึ่งเกณฑก์ารพจิารณาเรื่องที่มผีูเ้สนอให้บรรจุเขา้เป็นวาระการประชุมเพิม่เตมิคอืต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวขอ้งกบั
การด าเนินกจิการหรอือาจมผีลกระทบต่อการด าเนินงานของบรษิทัอย่างมนีัยส าคญั หากคณะกรรมการบรษิทัมมีติ
เหน็ชอบกบัเรื่องที่เสนอเพิม่เติมแล้ว กจ็ะบรรจุเขา้เป็นวาระในการประชุมผูถ้อืหุน้ พรอ้มทัง้ระบุ ว่าเป็นวาระที่เสนอ
โดยผู้ถือหุ้น ส่วนเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบรษิัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทาง
เวบ็ไซตข์องบรษิทั 

ค. สิทธิในการเสนอบคุคลเพ่ือเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั 

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอบุคคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั โดยบรษิทัขอสงวนสทิธิพ์ิจารณาเฉพาะบุคคลที่มี
คณุสมบตัติามเกณฑท์ีก่ าหนด ดงัน้ี 

1. มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย ์และการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั 

2. มวีฒุทิางการศกึษา ประสบการณ์ในการท างาน หรอืคณุสมบตัอิื่น ทัง้น้ี ตามทีบ่รษิทัก าหนด 
3. ตอ้งอุทศิเวลาอยา่งเพยีงพอ และทุ่มเทความสามารถอย่างเตม็ทีเ่พื่อประโยชน์สงูสุดของบรษิทั โดยถอืเป็นหน้าที่และ

พรอ้มทีจ่ะเขา้รว่มการประชุมของบรษิทัอยา่งสม ่าเสมอ 
4. ไมด่ ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนมากกว่า 5 บรษิทั 

คณะกรรมการบรษิทัจะเป็นผูพ้จิารณาคดัสรรผูท้ี่มคีุณสมบตัเิหมาะสม เพื่อเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาลงมต ิแต่
หากที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทัไม่คดัเลอืกที่จะเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ผูท้ีไ่ดร้บัเสนอชื่อดงักล่าวจะถูกเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้ือ
หุน้พจิารณานอกเหนือความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทั เพื่อใหท้ี่ประชุมลงมตคิรัง้สุดทา้ย ซึง่เอกสารที่ผูถ้อืหุน้ต้องแนบมาดว้ย
ในการเสนอชื่อเสนอบุคคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่ง ได้แก่ (1) แบบฟอรม์เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ และ (2) 
ขอ้มูลบุคคลผู้ได้รบัการเสนอชื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการโดยแนบใบหุ้นหรอืหนังสอืยนืยนัการถือหุ้นจากบรษิทัหลกัทรพัย์/
ตวัแทน ซึง่เจา้ของขอ้มลูตอ้งลงนามยนิยอมและรบัรองและสง่ไปรษณียล์งทะเบยีนถงึบรษิทัภายในระยะเวลาทีบ่รษิทัก าหนด  

 

http://www.forth.co.th/
http://www.forth.co.th/


4 
 

ง.  การป้องกนัการใช้ข้อมลูภายใน 

บรษิทัมนีโยบายจ ากดัการใชข้อ้มลูภายในใหอ้ยูใ่นวงเฉพาะผูบ้รหิารตัง้แต่ระดบักลางถงึระดบัสงูที่เกีย่วขอ้งภายในบรษิทั
เท่านัน้ ส าหรบังบการเงนิที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจะถูกเกบ็ไวท้ี่ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ ขอ้มูลที่เป็นความลบัอื่นจะใช้
เพื่อการปรกึษาหารอืกบับุคคลในระดบัผูจ้ดัการขึน้ไปเท่านัน้ บรษิทัมบีทลงโทษกบับุคคลที่เกีย่วขอ้ง หากมกีารใช้ขอ้มลูภายในที่
ท าใหเ้กดิความเสยีหาย   

นอกจากน้ี กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัต้องรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทัต่อส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 
2535 และรบัทราบบทก าหนดลงโทษตามพระราชบญัญัตหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 รวมถงึการเปลี่ยนแปลง
การถือครองหลกัทรพัย์โดยคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะภายใน 3 วนั นับจากวนัที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลกัทรพัย ์และใหแ้จง้เลขานุการบรษิัทรบัทราบเพื่อจดัท าบนัทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจ านวนหลกัทรพัยข์องกรรมการและ
ผูบ้รหิารเป็นรายบุคคล เพื่อน าเสนอใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิทัทราบในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ถดัไป  

จ.  การก ากบัดแูลเร่ืองการซ้ือขายหลกัทรพัยภ์ายใน 

บรษิทัมนีโยบายไมใ่หพ้นักงาน ผูบ้รหิาร และผูท้ราบขอ้มูลงบการเงนิหรอืขอ้มลูอื่นที่มผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์อง
บรษิทัที่ทราบ เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรอืผูท้ี่มไิดม้สี่วนเกี่ยวขอ้ง และหา้มท าการซื้อขายหลกัทรพัยใ์นช่วง 1 เดอืน ก่อนที่
ขอ้มูลงบการเงนิหรอืขอ้มูลอื่นที่มผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์องบรษิัทจะเผยแพรต่่อสาธารณชน บรษิทัมบีทลงโทษกบับุคคล
ทีเ่กีย่วขอ้ง หากมกีารใชข้อ้มลูภายในเพื่อเป็นการสรา้งราคาใหก้บัหลกัทรพัยข์องบรษิทั  

ฉ.  ความสมัพนัธข์องนักลงทุน 

บรษิทัไดจ้ดัตัง้แผนกนักลงทุนสมัพนัธ ์(Investor Relations Department) โดยมวีตัถุประสงคเ์ฉพาะในการรบัผดิชอบงาน
นกัลงทุนความสมัพนัธ ์โดยรบัผดิชอบจดัท าแผนงาน กจิกรรม และการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของบรษิทัใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ นักลงทุน 
นักวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์และสื่อมวลชน เพื่อเป็นการส่งเสรมิภาพลกัษณ์ และความน่าเชื่อถอืในการด าเนินกิจการของบรษิทั ซึ่ง
ผูเ้กีย่วขอ้งสามารถตดิต่อตามรายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

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

บริษัทก าหนดช่วงเวลางดติดต่อสื่อสารกับนักวิเคราะห์และนักลงทุน  (Quiet Period) ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผล
ประกอบการของบรษิทั โดยครอบคลุมถงึการใหข้า่วและการเปิดเผยขอ้มลูเชงิการเงนิต่อสาธารณะของทัง้ผูบ้รหิารและเจา้หน้าที่
หน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธล์่วงหน้าเป็นเวลา 14 วนัก่อนวนัประกาศผลประกอบการรายไตรมาสและรายปีเพื่อหลกีเลี่ยงการให้
ขอ้มลูอยา่งไมเ่ป็นธรรมซึง่อาจน าไปสูผ่ลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยบ์รษิทั 

หมวดท่ี 3  

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บรษิทัไดใ้หส้ทิธแิละความส าคญัแก่ผูท้ีม่สี่วนไดเ้สยีในทุกกลุ่ม อนัไดแ้ก่ ผูถ้อืหุน้ ลูกคา้ พนักงาน  คูค่า้ เจา้หน้ี และสงัคม 
โดยมุง่ปฏบิตัติ่อผูม้สีว่นไดเ้สยีกลุ่มต่างๆ ดงัน้ี 

ผูถ้อืหุน้ 

บรษิทัค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างสูงสุด โดยมุ่งมัน่ที่จะด าเนินกิจการให้มีการเจรญิเติบโตอย่างยัง่ยืนและ
มัน่คง พรอ้มเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั และบรหิารความเสีย่งเพื่อเพิม่มลูคา่ใหก้บับรษิทัในระยะยาว  
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พนกังาน 

บรษิทัถอืว่าทรพัยากรบุคคลเป็นทรพัยส์นิที่มคี่าสูงสุด มสีทิธสิ่วนบุคคล และมสีทิธไิด้รบัการคุ้มครองไม่ให้ละเมดิสทิธิ
ส่วนบุคคล รวมทัง้สิทธิในการได้รบัการปฏิบัติ และได้รบัโอกาสเท่าเทียมกัน  ซึ่งบริษัทให้ความส าคญัในด้านการก าหนด
คา่ตอบแทน การดแูลสวสัดกิาร และความปลอดภยัของพนกังานตามรายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

  คา่ตอบแทนพนกังาน 

บรษิทัไดก้ าหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงาน ใหส้อดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบรษิทัทัง้ในระยะสัน้และระยะ
ยาว และสะท้อนกับความรู้ความสามารถของพนักงาน โดยอาศัยตัวชี้ว ัดผลการด าเนินงาน (Key Performance 
Indicator: KPI) เป็นเครื่องมือหน่ึงในการบรหิารค่าตอบแทน รวมถึงสวสัดิการอื่น และก าหนดการจ่ายค่าตอบแทนที่
เหมาะสมเทียบเคยีงกบับรษิทัอื่นในอุตสาหกรรม เพื่อรกัษาและสร้างแรงจูงใจใหก้บัพนักงานในการปฏบิตังิานให้บรรลุ
วตัถุประสงคข์องบรษิทั 

  สวสัดกิารของพนกังาน 

1. ประกนัอุบตัเิหตุ 
2. ประกนัชวีติและประกนัสขุภาพ 
3. กองทุนส ารองเลีย้งชพี 
4. เงนิช่วยเหลอืกรณี พนกังาน บดิา มารดา ภรรยา หรอืบุตรเสยีชวีติ 
5. เครื่องแบบพนกังาน และลานกฬีาของพนกังาน 
6. การจดังานสงัสรรคป์ระจ าปี การท่องเทีย่วต่างจงัหวดัประจ าปี และงานกฬีาสปีระจ าปี 

   นโยบายการพฒันาพนกังาน 

บริษทัมีนโยบายที่จะพฒันาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ เพื่อรองรบัการเติบโตของธุรกิจและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกจิและสงัคมในปัจจุบนั บรษิทัจงึส่งเสรมิใหพ้นกังานไดพ้ฒันาความรูค้วามสามารถในการ
ท างาน โดยเน้นการสรา้งกระบวนการถ่ายทอดความรูภ้ายในองคก์รจากบุคลากรที่มคีวามรูแ้ละความเชีย่วชาญ ควบคูก่บั
การการเรยีนรูจ้ากภายนอก เพื่อสรา้งฐานความรู ้และแนวปฏบิตัทิี่ดทีี่สุด (Best Practice) ดว้ยการสรา้งการเรยีนรูอ้ย่าง
ต่อเน่ืองตัง้แต่ระดบั บุคคล แผนก ฝ่าย โดยพฒันาการเรยีนรูจ้ากการปฏิบตั ิและถ่ายทอดองคค์วามรูด้ว้ยการสอนงาน 
และการท างานเป็นทีม รวมถึงการเรยีนรู้จากภายนอกองค์กร ซึ่งประกอบด้วยการฝึกอบรมพฒันาส่วนบุคคลและการ
สมัมนาทัว่ไป รวมถงึ การฝึกอบรมเฉพาะทาง เพื่อพฒันาขดีความสามารถของพนกังานใหด้ยีิง่ขึน้ 

โดยในปี 2559 พนกังานในกลุ่มบรษิทั มชีัว่โมงการฝึกอบรมเฉลีย่ 14.23 ชัว่โมงต่อคนต่อปี 

  นโยบายความปลอดภยัของพนกังาน 

บรษิทัได้มุ่งม ัน่ในการสร้างระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั  OHSAS 18001 (2007) ที่เน้นเรื่อง
ความปลอดภยัและสุขภาพของพนักงาน โดยมกีารออกแบบระบบ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ เพื่อให้เกิดความปลอดภยั
สูงสุดตามมาตรฐานสากล API อาทิเช่น พนักงานในส่วนการผลิตจะต้องมีการใส่ ถุงมอื สายกราวด์ และรองเท้า เพื่อ
คลายไฟฟ้าสถติย ์รวมถงึการตดิตัง้อุปกรณ์ป้องกนัและระงบัอคัคภียัต่างๆ เช่น ระบบ Water spray, Fire alarm smoke 
detector ฯลฯ พร้อมทัง้ด าเนินการประเมินความเสี่ยงทุกจุดของการปฏิบตัิงาน และจดัฝึกอบรมการซ้อมหนีไฟและ
ป้องกนัอคัคภียัใหก้บัพนกังานเป็นประจ าทุกปี 

ทัง้น้ี ในปี 2559 ขอ้มลูสถติกิารเกดิอุบตัเิหตุจากการท างานของกลุ่มบรษิทั เกดิขึน้ทัง้สิน้จ านวน 2 ครัง้  
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ลูกคา้ 

บริษัทมุ่งมัน่ที่จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าโดยการส่งมอบผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลด้วยระบบคุณภาพ ISO 9001 (2008) ที่ได้รบัการรบัรองแล้วจากสถาบนัรบัรองมาตรฐาน SGS และปฏิบตัิต่อ
ลูกคา้ภายใตส้ญัญา ขอ้ตกลง และเงื่อนไขทีเ่ป็นธรรม รวมทัง้ใหค้วามส าคญักบัการรกัษาขอ้มลูของลูกคา้ไวเ้ป็นความลบั 

นอกจากน้ี ยงัจดัตัง้ศูนยบ์รกิาร FORTH SERVICE CALL CENTER เพื่อใหบ้รกิารส าหรบัลูกคา้และตวัแทนจ าหน่ายทัง้
ก่อนและหลงัการขาย อาท ิบรกิารสอบถามขอ้มูลรอ้งเรยีน ปรกึษาปัญหาการบรกิาร การตดิตัง้ และการซ่อมสนิคา้ โดยสามารถ
ตดิต่อไดท้ี ่

 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 

 บรษิทัมนีโยบายการด าเนินธุรกจิอย่างเป็นธรรม ไม่บดิเบอืนขอ้มูล หลอกลวงหรอืใช้วธิอีื่นใดที่ไม่ถูกต้องตามครรลองของ
การแข่งขนั บรษิทัปฏบิตัภิายใต้กรอบกตกิาของการแขง่ขนัทีด่ ีไมแ่สวงหาขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของคูแ่ขง่ทางการคา้ดว้ยวธิกีารที่
ไม่สุจรติหรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายเงินสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น รวมถึงไม่แข่งขนัด้วยการใส่ร้ายป้ายส ี     
กลัน่แกลง้ หรอืบดิเบอืน ขอ้เทจ็จรงิของคูแ่ขง่ 

คูค่า้ 

บรษิทัมนีโยบายในการจดัหาสนิคา้และบรกิารใหเ้ป็นไปอย่างมมีาตรฐาน และมุ่งมัน่ที่จะพฒันาและรกัษาสมัพนัธภาพที่
ย ัง่ยนืกบัคู่ค้าและคู่สญัญาที่มนีโยบายที่ชดัเจนในด้านคุณภาพของสนิคา้และบรกิาร รวมถึงราคาที่เหมาะสม บรษิทัจงึจดัให้มี
กระบวนการจดัหาสนิคา้และบรกิารที่เป็นธรรม ดงัน้ี  

 มกีารคดัเลอืกคูค่า้จากราคาและคุณภาพ และมกีารแขง่ขนับนขอ้มลูทีไ่ดร้บัอยา่งเป็นธรรม และโปรง่ใส 

 ในการเจรจาทางธุรกจิ กรรมการ ผูบ้รหิาร และ พนักงานของบรษิทัต้องละเวน้การรบัเงนิ ของก านัล สนิทรพัย ์หรอื
ผลประโยชน์ทีไ่มส่จุรติจากคูค่า้ หรอืคูส่ญัญา 

 ช าระเงนิใหคู้ค่า้และคูส่ญัญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการช าระเงนิทีต่กลงกนัอยา่งเครง่ครดั 

 ปกป้องรกัษาขอ้มลูอนัเป็นความลบัระหว่างคูค่า้และคูส่ญัญา 

 ปฏบิตัดิว้ยความซื่อตรง เชื่อถอืได ้และมกีารแจง้กฎหมาย ขอ้บงัคบั และนโยบายทีเ่กีย่วขอ้งใหร้บัทราบ 

เจา้หน้ีเงนิกู ้

บรษิทัไดป้ฏิบตัิตามข้อก าหนดตามสญัญาเงนิกู้อย่างเคร่งครดั โดยไดม้กีารช าระหน้ีเงนิกู้ตามก าหนดระยะเวลา และได้
ให้ความร่วมมือกับสถาบันทางการเงนิในการเปิดเผยรายงานทางการเงนิและข้อมูลอื่นๆ ตามที่ต้องการ อย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน ตลอดจน ดูแล หลกัทรพัย์ค ้าประกนั และร่วมมือในการแก้ไขปัญหาร่วมกนั หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิตาม
เงื่อนไขสญัญา 

หน่วยงานของรฐั 

บรษิทัไดย้ดึมัน่และพรอ้มจะปฎบิตัติามการก ากบัดแูล และลงโทษ ตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมาตรฐานการปฏบิตัขิอง
หน่วยงานของรฐั 

 

mailto:service@forth.co.th
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นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการไมล่่วงละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาหรอืลขิสิทธิ ์

 บรษิทัมนีโยบายในการปฏบิตัิเกีย่วกบัการไม่ล่วงละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาหรอืลขิสทิธิ ์ดว้ยการด าเนินธุรกจิอยา่งถูกตอ้ง
ตามสญัญาที่เกี่ยวขอ้งกบัทรพัยส์นิทางปัญญา การรกัษาความลบัทางการคา้ และใหค้วามเคารพกบัสทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญา
ของผู้อื่น ซึ่งครอบคลุมถึงการก าหนดให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิถู์กต้อง โดยห้ามติดตัง้และใช้งานโปรแกรม
คอมพวิเตอรท์ีล่ขิสทิธิไ์มถู่กตอ้งในบรษิทัโดยเดด็ขาด 

นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการใชท้รพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ 

 บรษิทัมนีโยบายและแนวปฏบิตัใินการใชท้รพัยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยการประหยดัพลงังานและน าทรพัยากรกลบัมา
ใช้ใหม่ เช่น การควบคุมอุณหภูมิเครื่องปรบัอากาศในส านักงานให้เหมาะสม การปิดแอร์และปิดไฟช่วงพกัเที่ยง การเปลี่ยน
หลอดไฟแสงสว่างส านักงานเป็นหลอดไฟ LED การเปิดไฟเฉพาะจุดที่ต้องการใช้งาน การเดนิขึน้ลงบนัไดแทนการใช้ลฟิท์ การ
ใชก้ระดาษ reuse เป็นตน้ 

ความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

บรษิทัให้ความส าคญัในการด าเนินธุรกจิควบคู่ไปกบัแนวทางการรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยก าหนดแนวปฏบิตัเิพื่อแสดง
ความรบัผดิชอบต่อสงัคม ไดแ้ก่ การก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีการประกอบกจิการดว้ยความเป็นธรรม การเคารพสทิธมินุษยชน  การ
ปฏิบตัิต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรบัผดิชอบต่อผู้บรโิภค การร่วมพฒันาชุมชนหรอืสงัคม และการดูแลรกัษาสิง่แวดล้อม  
รายละเอยีดแสดงอยูใ่นหวัขอ้ “ความรบัผดิชอบต่อสงัคม” 

สิง่แวดลอ้ม 

บรษิทัค านึงถงึการรกัษาสภาพแวดล้อม และระมดัระวงัยิง่ต่อผลที่อาจกระทบต่อสิง่แวดล้อมรวมถงึชุมชนใกล้เคยีงทัง้น้ี 
โรงงานของบรษิทัได้รบัการรบัรองการจดัการสิง่แวดล้อม ISO 14001 (2004) จากสถาบนัรบัรองมาตรฐาน SGS โดยได้รบัการ
รบัรองทัง้จาก UKAS และ NAC เพื่อเป็นการด าเนินการใหส้อดคล้องการกฏหมายสิง่แวดล้อม ท าใหม้ ัน่ใจว่าโรงงานจะไม่ปล่อย
ขยะอุตสาหกรรมไปยงัสิง่แวดล้อม โดยบรษิทัเริม่ตัง้แต่การออกแบบโรงงานใหม้รีะบบจดัการของเสยี การแยกขยะอเิลค็ทรอนิกส ์
และ ระบบบ าบดัอากาศแบบเปียก Wet scrubber ซึ่งเป็นการบ าบดั ฝุ่ น ควนัต่างๆจากขัน้ตอนการผลิตของโรงงาน ให้เป็น
อากาศทีส่ะอาดก่อนปล่อยออกไปสูส่ิง่แวดลอ้ม รวมถงึการปรบัปรงุการด าเนินงานจดัการสิง่แวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง 

กลไกการรอ้งเรยีนของผูม้สีว่นไดเ้สยี 

  การรอ้งเรยีน 

บรษิทัได้ก าหนดช่องทางเพื่อรบัขอ้รอ้งเรยีนจากกลุ่มผูม้สี่วนไดเ้สยีต่างๆ โดยผู้รอ้งเรยีนสามารถน าส่งขอ้รอ้งเรยีนเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรและมขี้อมูลอย่างเพียงพอ  รวมทัง้ระบุชื่อ-สกุลและที่อยู่ที่สามารถติดต่อกลบัได้สะดวกของผู้ร้องเรยีนมาที่
เลขานุการบรษิทั ตามที่อยู่หรอือีเมล์ของบรษิทั ที่ระบุข้างล่าง โดยเลขานุการบรษิทัจะส่งข้อร้องเรยีนต่อไปยงัคณะกรรมการ 
คณะกรรมการตรวจสอบ หรอืผูบ้รหิารเพื่อท าการตรวจสอบและแกไ้ขแล้วแต่กรณีดงัน้ี 

1) กรณีทีเ่ป็นขอ้รอ้งเรยีนจากผูถ้อืหุน้ จะสง่ต่อไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรอืคณะกรรมการบรษิทั ในกรณีน้ี ผู้
ถอืหุน้อาจตดิต่อประธานกรรมการตรวจสอบโดยตรงหรอืตามทีอ่ยูบ่รษิทัทีร่ะบุไว้ 

2) กรณีที่เป็นขอ้รอ้งเรยีนของลูกคา้ คู่คา้ ประชาชนทัว่ไป จะน าส่งไปยงัคณะผูบ้รหิารเพื่อหาทางแก้ไข แลว้รายงานให้
คณะกรรมการบรษิทัทราบ 

3) กรณีที่เป็นขอ้รอ้งเรยีนจากเจา้หน้ี  ขอ้รอ้งเรยีนจะส่งไปยงัคณะผู้บรหิาร  หรอืผูบ้รหิารอาจพจิารณาส่งขอ้รอ้งเรยีน
ดงักล่าวไปยงัคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาต่อไป 

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

  การปกป้องคุม้ครองผูร้อ้งเรยีน 

ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บเป็นความลับ โดยบริษัทจะพิจารณาถึงสวสัดิภาพและความปลอดภัยเป็นส าคญั ผู้
ตรวจสอบขอ้เท็จจรงิจะเปิดเผยแหล่งที่มาของข้อมูล หรอืบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่าที่จ าเป็นเท่านัน้ กรณีที่อาจเกิดความเดอืดร้อน
เสยีหายกบัผูร้อ้งเรยีน บรษิทัจะก าหนดมาตรการคุม้ครองตามดว้ยกระบวนการทีม่คีวามเหมาะสมและเป็นธรรม 

หมวดท่ี 4  

การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 

บริษทัมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและทนัเวลา เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ 
สามารถรบัทราบข้อมูลที่แสดงให้เหน็ถึงผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงนิ และข้อมูลอื่นๆ โดยผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูล
ต่างๆ ของบริษทั ได้แก่ งบการเงิน รายงานประจ าปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) ได้อย่างสะดวกจาก
เว็บไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยและส านักงาน ก.ล.ต ห รือเว็บไซต์ของบริษัท 
(www.forth.co.th) โดยบรษิทัไดม้กีารปรบัปรงุขอ้มลูต่างๆ ใหเ้ป็นปัจจบุนัอยา่งสม ่าเสมอ   

ในระหว่างปี บริษัทเปิดโอกาสให้กับกลุ่มหรือคณะบุคคลต่างๆ เช่น ผู้ถือหุ้น นักข่าว สถาบันการเงิน ลูกค้า และ
สถาบนัการศึกษา เป็นต้น ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงาน รวมทัง้สิ้น 16 ครัง้ และบรษิทัได้เข้าร่วมงานบรษิทัจดทะเบียนพบผู้ลงทุน 
(Opportunity day) จ านวน 1 ครัง้ นอกจากน้ี บรษิทัไดต้ระหนักถงึความส าคญัของขอ้มูลต่อนักลงทุนและผูม้สี่วนไดเ้สยี บรษิทั
จงึมนีโยบายใหเ้ปิดเผยขอ้มูลตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและส านักงาน ก.ล.ต. ในรายงานประจ าปีและ
หนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ เกีย่วกบับทบาทและหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวนครัง้ของการ
ประชุม และจ านวนครัง้ที่กรรมการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา ตลอดจนความเห็นจากการท าหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และไดแ้สดงรายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิไวค้วบคู่กบัรายงานของ
ผูส้อบบญัช ี

สถติกิารเขา้ประชุมของคณะกรรมการบรษิทัในปี 2559 
ล าดบั รายชื่อ จ านวนครัง้ทีเ่ขา้ร่วมประชุม/จ านวนครัง้ทีป่ระชุม 
1. นายสนิท  วรปัญญา 5/5 
2. นายสธุรรม มลลิา 5/5 
3. นางสาวนงราม  เลาหอารดีลิก 5/5 
4. นายพงษช์ยั  อมตานนท ์ 5/5 
5. นางรงัษ ีเลศิไตรภญิโญ 5/5 
6. นายแกลกิ  อมตานนท ์ 5/5 
7. นางมาทนีิ  วนัดภีริมย ์ 5/5 
8. นายบุญญา  ตนัตพิานิชพนัธ ์ 4/5 
9. นางสาวชลธชิา ศริพิงษป์รดีา 5/5 
10. นายปฏมิา จรีะแพทย ์(1) 4/4 

หมายเหตุ: (1)  นายปฏมิา จรีะแพทย ์ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการบรษิทั โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่11 สงิหาคม 2559 
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สถติกิารเขา้ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2559 

ล าดบั รายชื่อ จ านวนครัง้ทีเ่ขา้ร่วมประชุม/จ านวนครัง้ทีป่ระชุม 
1. นายสนิท  วรปัญญา 5/5 
2. นายสธุรรม มลลิา 5/5 
3. นางสาวนงราม  เลาหอารดีลิก 5/5 

สถติกิารเขา้ประชุมของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนในปี 2559 

ล าดบั รายชื่อ จ านวนครัง้ทีเ่ขา้ร่วมประชุม/จ านวนครัง้ทีป่ระชุม 
1. นายสธุรรม มลลิา 1/1 
2. นางสาวนงราม  เลาหอารดีลิก 1/1 

3. นางรงัษ ีเลศิไตรภญิโญ  1/1 

4. นางมาทนีิ วนัดภีริมย ์ 1/1 

สถติกิารเขา้ประชุมของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งในปี 2559 

ล าดบั รายชื่อ จ านวนครัง้ทีเ่ขา้ร่วมประชุม/จ านวนครัง้ทีป่ระชุม 
1. นางสาวนงราม  เลาหอารดีลิก 1/1 
2. นายพงษช์ยั อมตานนท ์ 1/1 

3. นางรงัษ ีเลศิไตรภญิโญ  1/1 

4. นายบุญญา ตนัตพิานิชพนัธ ์ 1/1 

5. นายชชัวนิ พพิฒัน์โชตธิรรม 1/1 

หมวดท่ี 5  

ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 33 ของจ านวน
กรรมการทัง้หมดเพื่อเป็นการถ่วงดุลคณะกรรมการ โดยคุณสมบตัิของกรรมการอสิระเท่ากบัเกณฑ์ที่ส านักงาน ก.ล.ต ก าหนด 
คณุสมบตัขิองกรรมการอสิระ รายชื่อและขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั รวมทัง้การสรรหากรรมการไดแ้สดงอยู่
ในหวัขอ้ “โครงสรา้งการจดัการ” 

บรษิทัได้มนีโยบายในการก าหนดจ านวนบรษิทัที่กรรมการแต่ละท่านสามารถด ารงต าแหน่งโดยให้กรรมการแต่ละท่าน
สามารถด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บรษิัท อย่างไรก็ตาม บริษัทยงัไม่ได้ก าหนดจ านวนวาระการด ารง
ต าแหน่งของกรรมการ แต่ไดย้ดึถอืความรูแ้ละความสามารถทีจ่ะสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทัต่อไป 

บรษิทัมนีโยบายแยกบุคคลผู้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการและประธานบรหิารให้เป็นคนละบุคคล เพื่อความชดัเจน 
และความโปร่งใสในการบรหิารงาน โดยมกีารก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าที่ ความรบัผดิชอบของประธานบรหิารไวอ้ยา่งชดัเจน 
รวมถงึเปิดเผยขอ้มลูคณุสมบตัแิละวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการแต่ละท่านไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) 
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คณะกรรมการชุดย่อย 

 โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  คุณสมบัติและหน้าที่ความ
รบัผดิชอบของคณะกรรมการทัง้ 4 ชุดดงักล่าว ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหวัขอ้ “โครงสรา้งการจดัการ” 

องคป์ระชุมและการประชุม 

 บรษิทัไดก้ าหนดนโยบายใหม้อีงคป์ระชุมขัน้ต ่า โดยกรรมการตอ้งมาประชุมไมน้่อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้
คณะจงึครบเป็นองคป์ระชุม   

 บรษิทัไดจ้ดัส่งหนงัสอืเชญิประชุมพรอ้มระเบยีบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมใหก้รรมการล่วงหน้าไม่
น้อยกวา่ 7 วนั ยกเวน้การประชุมในวาระพเิศษหากมคีวามจ าเป็น 

จรรยาบรรณในการด าเนินธรุกิจ 

 คณะกรรมการบรษิทัได้ส่งเสรมิให้จดัท าจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ส าหรบักรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน ได้
ยดึถอืและปฏบิตั ิโดยถอืเป็นภาระและความรบัผดิชอบทัว่กนั เพื่อประโยชน์สงูสุดแก่ผูม้สี่วนไดส้ว่นเสยีของบรษิทั ตลอดจนสรา้ง
ความน่าเชื่อถอืในการด าเนินกจิการอนัจะท าใหบ้รษิทัเตบิโตอยา่งยัง่ยนื 

นโยบายความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดนโยบายเกี่ยวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยค านึงถงึผลประโยชน์สงูสดุของบรษิทั 
และหา้มไม่ใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานบรษิทัประกอบธรุกจิที่แข่งขนักบับรษิทั และควรหลกีเลี่ยงการกระท าที่ก่อใหเ้กดิ
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยก าหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรอืมีส่วนได้เสยีกบัรายการที่พิจารณาต้องรายงานให้บรษิทั
ทราบถึงความสมัพนัธ์หรอืการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดงักล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตดัสนิใจ รวมถึงไม่มี
อ านาจอนุมตัใินรายการดงักล่าว 

นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 บรษิทัได้ก าหนดนโยบายในการบรหิารความเสี่ยงจากการประเมินความเสี่ยงทัง้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากภายนอกและ
ภายในบรษิทั ดงัน้ี 

1.   การก าหนดแผนการบรหิารความเสีย่งของแต่ละหน่วยงานภายในบรษิทัตามแผนงานหลกัของบรษิทัและความเสีย่ง
ในการด าเนินธุรกจิต่างๆ ที่อาจเกดิขึน้ เพื่อใหแ้ผนงานการบรหิารความเสีย่งสอดคล้องกบัแผนงานและเป้าหมายใน
การด าเนินธรุกจิ 

2.   การจดัการความเสี่ยงตามแผนงานในการบริหารความเสี่ยงข้างต้น แต่ละหน่วยงานที่รบัผิดชอบจะได้จดัล าดบั
ความส าคญัของความเสีย่งจากการประเมนิโอกาสและผลกระทบที่ความเสีย่งดงักล่าวจะมตี่อองคก์ร  แล้วจงึก าหนด
มาตรการในการจดัการกบัความเสีย่งตามความเหมาะสม โดยมหีน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผูป้ระสานงานและเขา้
รว่มสอบทานความเสีย่งตามมาตรการลดความเสีย่งดงักล่าว 

3.   มาตรการบรหิารความเสี่ยงข้างต้นจะได้รบัการตดิตามและทบทวนการด าเนินงาน โดยคณะกรรมการบรหิารความ
เสี่ยง ซึ่งประกอบดว้ยฝ่ายบรหิารจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะมกีารจดัประชุมทุกไตรมาส เพื่อติดตามและ
ทบทวนผลการด าเนินการจดัการความเสี่ยงดงักล่าว โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในจะติดตามและสอบทานการ
จดัการความเสีย่งของแต่ละบรษิทั หรอืหน่วยงาน เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามทีบ่รษิทัไดต้ัง้ไว้ 

แนวทางการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู 

 ค่าตอบแทนกรรมการก าหนดจากจากภาระหน้าที่และขอบเขตความรบัผดิชอบของกรรมการ รวมทัง้ผลการปฏบิตังิาน
ของกรรมการ และผลการด าเนินงานของบรษิทั โดยให้สอดคล้องกบัอตัราค่าตอบแทนในตลาดหรอือุตสาหกรรม ค่าตอบแทน
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กรรมการผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อพจิารณา
ก่อนน าเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่ออนุมตั ิ

 ค่าตอบแทนผู้บรหิารระดบัสูงเป็นไปตามหลกัการและนโยบายที่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนก าหนด 
ค่าตอบแทนดงักล่าวอยู่ในระดบัที่เหมาะสม เทียบเคยีงได้กบัอุตสาหกรรมลกัษณะเดยีวกัน โดยจะค านึงถึงภาระหน้าที่ ความ
รบัผดิชอบ ซึง่เชื่อมโยงกบัผลการด าเนินงานของบรษิทัและผลการด าเนินงานของผูบ้รหิารระดบัสูงแต่ละท่าน ทัง้น้ี เพื่อสามารถ
จงูใจ และรกัษาบุคลากรที่มคีณุภาพไวไ้ด้ คา่ตอบแทนและโบนสัประจ าปีส าหรบัผูบ้รหิารระดบัสูงจะมหีลกัเกณฑใ์นการพจิารณา
ทีแ่น่นอน โดยพจิารณาจากผลการด าเนินงานของบรษิทั ภาวะเศรษฐกจิโดยรวม และผลการท างานเป็นรายบุคคล 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

 ในระยะเวลา 1 ปี กรรมการบรษิทัจ านวนหน่ึงในสามหรอืใกล้เคยีงกบัจ านวนหน่ึงในสามมากที่สดุ ตอ้งออกจากต าแหน่ง 
โดยกรรมการซึ่งพ้นต าแหน่งน้ีอาจได้รบัเลือกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งใหม่อีกวาระได้ จะมวีาระการด ารงต าแหน่งนับจากวนั
แต่งตัง้จนถงึวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 

การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบรษิทัมกีารประเมนิผลการปฎิบตัิงานด้วยตนเองโดยรวมไม่น้อยกว่าปีละ  1 ครัง้ เพื่อให้คณะกรรมการ
รว่มกนัพจิารณาผลงานและปัญหาเพื่อการปรบัปรงุแกไ้ขและเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพในการท างานร่วมกนัของกรรมการ 

หลกัเกณฑใ์นการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการครอบคลุมประเดน็ส าคญั ดงัน้ี 

1) โครงสรา้งและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ 

2) บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

3) การประชุมคณะกรรมการ 

4) การท าหน้าทีข่องกรรมการ 

5) ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการ 

6) การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร 

ทัง้น้ี บรษิทัได้แจกแบบประเมนิดงักล่าวให้กบักรรมการทุกท่านเพื่อท าการประเมนิ และส่งกลบัมายงัเลขานุการบรษิทั
เพื่อวเิคราะหผ์ลการประเมนิ และรายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาและก าหนดนโยบายการท างานต่อไป 

การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

 คณะกรรมการบรษิทัก าหนดใหม้กีารปฐมนิเทศกรรมการเขา้ใหม่ เพื่อใหก้รรมการมคีวามรูค้วามเขา้ใจในธุรกจิของบรษิทั
และกฏระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้ง นอกจากน้ี คณะกรรมการยงัมนีโยบายสง่เสรมิใหก้รรมการทุกคน ผูบ้รหิารระดบัสงู รวมทัง้เลขานุการ
บรษิทัเขา้รบัการอบรมเกี่ยวกบัการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทัอยา่งต่อเน่ืองทัง้จากการจดัอบรมภายในและจากสถาบนัภายนอก
อื่นๆ เช่น ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ส านกังาน ก.ล.ต. หรอืสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) เป็นตน้ 

ในปี 2559 คณะกรรมการบรษิทัได้สนับสนุนให้กรรมการ และผู้บรหิารระดบัสูง เข้าอบรมและเข้าร่วมกิจกรรมสมัมนา  
เพื่อเพิม่พูนความรูใ้นการปฏิบตัิงานอย่างต่อเน่ือง โดยการจดัอบรมหลกัสูตร “ระบบการควบคุมภายในและการบรหิารความเสี่ยง” 
เพื่อส่งเสรมิใหก้รรมการและผูบ้รหิารมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการน าระบบการควบคมุภายในและการบรหิารความเสีย่งมาใช้
ในการปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

แผนสืบทอด (Succession Plan) 

 คณะกรรมการบรษิัทก าหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกผู้บรหิาร และนโยบายสืบทอดต าแหน่งในกรณี
ฉุกเฉินหรอืเกษยีณของผู้บรหิาร โดยมกีระบวนการที่โปร่งใส ซึ่งจะพจิารณาจากความรูแ้ละความสามารถ รวมทัง้ประสบการณ์
และจรยิธรรม 
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การปฐมนิเทศคณะกรรมการใหม่ 

 ส าหรบักรรมการและผู้บริหารใหม่ บริษัทได้จดัเตรยีมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบรษิัทอนัได้แก่โครงสร้างองค์กรและ
ผูบ้รหิาร ลกัษณะการด าเนินงาน สนิคา้หลกั ระเบียบข้อบงัคบัของบรษิทั และกฏหมายที่เกี่ยวข้องกบับรษิทัรวมทัง้ขอ้ก าหนด
ของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยให้แก่กรรมการใหม่ เพื่อให้กรรมการดงักล่าวสามารถเข้าใจการ
ด าเนินงานของบรษิทั รวมทัง้รบัทราบบทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการเป็นกรรมการหรอืกรรมการอสิระ 

การประชุมกนัเองระหว่างกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 

 บรษิทัได้จดัให้มกีารประชุมของกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บรหิารได้ประชุมกนัเอง ตามความเหมาะสม เพื่อเปิดโอกาสให้
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารได้อภิปรายหารือ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดในบริษัท และประเด็นเสนอแนะที่ควรน าไปพัฒนาการ
ด าเนินการของบรษิทั 

การก ากบัดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน 

 บรษิทัมขี้อห้ามไม่ให้พนักงานและผู้บรหิารผู้ทราบข้อมูลภายในเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานของบรษิทั ท า การซื้อขาย
หลกัทรพัยข์องบรษิทั ตัง้แต่วนัที่ทราบขอ้มูลจนกระทัง่ขอ้มลูไดเ้ปิดเผยสู่สาธารณชนเรยีบรอ้ยแลว้ และหา้มน าขอ้มูลภายในทีไ่ม่
ควรเปิดเผยไปเผยแพร่ เพื่อเป็นการสร้างราคาให้กบัหลกัทรพัย์ โดยเฉพาะการซื้อขายหลกัทรพัย์ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบ
การเงนิจะออกเผยแพรต่่อสาธารณชน  

 นอกจากน้ี กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทัต่อส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์และรบัทราบบทก าหนดลงโทษตามพระราชบญัญตัิหลกัท รพัย์และตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 รวมถงึการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัยโ์ดย คูส่มรส และบุตรที่ยงัไมบ่รรลุนิตภิาวะ ทัง้น้ีกรรมการ
และผูบ้รหิารตอ้งจดัส่งส าเนาการรายงานดงักล่าวแก่บรษิทัในวนัเดยีวกบัที่รายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. ซึง่ก าหนดใหแ้จง้ภายใน 
3 วนัท าการ 

การก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

คณะกรรมการบรษิทัใช้อ านาจในการก ากบัดูแลบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม โดยใช้อ านาจหน้าที่ตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั
และมตทิี่ประชุมผูถ้อืหุ้นของบรษิทั ซึ่งจะท าการบรหิารงานผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั โดยการพจิารณาและอนุมตัแิละ /
หรอืมอบอ านาจใหบุ้คคลใดแล้วแต่กรณี เพื่อการบรหิารงาน อย่างไรกต็าม การด าเนินการบรหิารนัน้จะต้องอยู่ภายใต้การก ากบั
ดแูลของคณะกรรมการบรษิทั ซึ่งจะตอ้งเป็นไปดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ และรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัและผูถ้อืหุน้อยา่งสงูสุด
เป็นส าคญั 

คณะกรรมการบรษิทัมอบหมายให้ประธานกรรมการบรหิารเป็นผูค้ดัเลอืกและแต่งตัง้บุคคลที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการ
ของบรษิทัย่อยและบรษิทัรว่ม โดยบุคคลทีเ่ป็นกรรมการของบรษิทัยอ่ยจะเป็นกรรมการของบรษิทัดว้ย โดยดูจากความเหมาะสม
ดา้นต่างๆ อาทิ คุณวุฒิ ทกัษะและประสบการณ์ของกรรมการแต่ละท่าน รวมถงึการแต่งตัง้ผู้บรหิารส าคญัของบรษิทัย่อยและ
บรษิทัร่วม ทัง้น้ี กรรมการและ/หรอืผู้บรหิารที่ได้รบัการแต่งตัง้ดงักล่าวจะต้องด าเนินการบรหิารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่
คณะกรรมการบริษทัได้มอบหมายไว้ โดยยดึหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของกิจการ ตลอดจน การปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์
เกี่ยวกบัรายการเกี่ยวโยงและการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ การจดัท าขอ้มลูและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเชื่อถอื
ได ้รวมถงึการจดัใหม้รีะบบการควบคมุภายในทีเ่หมาะสมและรดักุมเพยีงพอ  


