
 

การก ากบัดูแลกจิการ  
คณะกรรมการบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ไดต้ระหนกัและใหค้วามส าคญั

ในการด าเนินธุรกิจภายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยไดจ้ดัท าและอนุมติันโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีมา
ตั้งแต่ปี 2550 ทั้งน้ี ในการประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 5/2558 เม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2558 คณะกรรมการบริษทัมีมติ
อนุมติัปรับปรุงนโยบายการก ากบัดูแลกิจการเป็นฉบบัท่ี 4 โดยรายละเอียดของนโยบายการก ากบัดูแลกิจการไดมี้การ
เปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ http://www.deltathailand.com/th/about_corp.php และระบบส่ือสารภายในของ
องคก์ร (Intranet)  

จากความมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ท าให้ในปี 2560 บริษทัฯไดรั้บผลการ
ประเมินและรางวลัต่างๆ ดงัน้ี 
 รางวลั Rising Star จากเวทีรางวลัตน้แบบองคก์รธุรกิจท่ีย ัง่ยนืปี 2560 (SET Sustainability Awards 2017) 
 หุน้ย ัง่ยนืประจ าปี 2560 จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยติดต่อกนัเป็นปีท่ี 3 
 ไดรั้บการจดัอนัดบัเป็นหน่ึงใน 5 สุดยอดบริษทัดา้นไอทีซี อุปกรณ์และช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยดชันี

ดาวโจนส์เพื่อความย ัง่ยนื (DJSI) 
 ไดรั้บการประเมินการก ากบัดูแลกิจการโดยรวมของบริษทัจดทะเบียนไทยประจ าปี 2560 ในระดบั “ดีเลิศ” 

(Excellent) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ติดต่อกนัเป็นปีท่ี 2 
 หลกัทรัพยใ์น ESG100 ประจ าปี 2560 โดยการจดัอนัดบัของสถาบนัไทยพฒัน์ติดต่อกนัเป็นปีท่ี 3 
 ได้รับการประเมินคุณภาพในระดับ  “ดีเยี่ยม” จากการจัดประชุมผูถื้อหุ้นสามัญประจ าปี 2560 (AGM 

Assessment) จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 
 
การด าเนินธุรกิจตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีตาม 5 หมวดหลกัในปี 2560 มีดงัน้ี 

 สิทธิของผู้ถอืหุ้น   
บริษทัฯตระหนักและให้ความส าคญักบัสิทธิของผูถื้อหุ้นโดยมีนโยบายส่งเสริม สนบัสนุนและอ านวย

ความสะดวกให้ผูถื้อหุ้นทุกกลุ่มรวมถึงนกัลงทุนสถาบนัให้ไดรั้บสิทธิพื้นฐานต่างๆ ในการไดรั้บข่าวสารขอ้มูล
ของกิจการอยา่งเพียงพอพร้อมทั้งขอ้มูลท่ีส าคญัท่ีเป็นปัจจุบนัผา่นเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์และเวบ็ไซตข์อง
บริษทัฯ การเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อใช้สิทธิในการตดัสินใจในเร่ืองส าคญัต่างๆ ท่ีกระทบหรือเก่ียวขอ้งกบั
สิทธิและผลประโยชน์ เป็นตน้ บริษทัฯมิไดมี้การกีดกนัหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถ
ติดต่อส่ือสารระหวา่งกนัหรือหากผูถื้อหุ้นจะเขา้ท าขอ้ตกลงระหวา่งกนั (Shareholders Agreement) บริษทัฯจะใช้
ความพยายามอยา่งเตม็ท่ีในการดูแลมิใหข้อ้ตกลงระหวา่งผูถื้อหุน้นั้นส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อบริษทัฯหรือ
ผูถื้อหุน้รายอ่ืน 
 บริษทัฯไดก้ าหนดให้จดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีภายใน 4 เดือนนบัจากวนัส้ินสุดรอบปีบญัชี โดย
ในปี 2560 บริษทัฯไดจ้ดัให้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีข้ึนในวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 ณ ส านักงานของ
บริษทัฯ ท่ีนิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ ซ่ึงไดด้ าเนินการจดัประชุมโดยยึดถือและปฏิบติัตามหลกัการ
ก ากบักิจการท่ีดีในดา้นการจดัการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีดี ทั้งน้ี ในระหวา่งปีไม่มีการเรียกประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ 

http://www.deltathailand.com/th/about_corp.php


 

 นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ขา้งตน้แลว้ บริษทัฯยงัไดด้ าเนินการในเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเป็นการส่งเสริมและ
อ านวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้เพิ่มเติม ดงัน้ี 
 

 การด าเนินการก่อนวนัประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษทัฯใชว้ิธี Record Date ในการรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมโดยไดม้อบหมายใหบ้ริษทั

ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซ่ึงเป็นนายทะเบียนของบริษทัฯจดัส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้ง
เอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ทั้งภาษาไทยและองักฤษให้แก่ผูถื้อหุ้นล่วงหนา้มากกวา่ 14 วนัก่อนวนัประชุม โดย
ไดส่้งออกวนัท่ี 15 มีนาคม 2560 พร้อมทั้งประกาศบอกกล่าวการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นผ่านหนงัสือพิมพร์ายวนัฉบบั
ภาษาไทยต่อเน่ืองกันเป็นเวลา 3 วนัและก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 3 วนั รวมทั้ งได้เผยแพร่เอกสารดังกล่าวทั้ ง
ภาษาไทยและองักฤษบนเวบ็ไซต์ของบริษทัฯล่วงหน้าก่อนวนัประชุมเป็นเวลา 30 วนั (ตั้งแต่วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 
2560) ซ่ึงขอ้มูลท่ีเปิดเผยเป็นขอ้มูลเดียวกบัท่ีจะจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นในรูปแบบเอกสาร เพื่อให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบขอ้มูล
ไดโ้ดยสะดวกรวดเร็วและมีเวลาพิจารณาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอ โดยในหนงัสือเชิญประชุมไดร้ะบุขอ้เท็จจริงและ
เหตุผล รวมทั้งรายละเอียดในแต่ละวาระอยา่งชดัเจนวา่เป็นเร่ืองเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมติั หรือเพื่อพิจารณาพร้อมทั้ง
ความเห็นของคณะกรรมการและเอกสารขอ้มูลประกอบท่ีมีรายละเอียดเพียงพอ เพื่อให้ผูถื้อหุ้นได้ใช้ประกอบการ
พิจารณา และไดแ้นบเอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งแสดงก่อนเขา้ร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และ
การลงทะเบียน ไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุม พร้อมทั้งมีขอ้มูลของกรรมการอิสระท่ีบริษทัก าหนดให้เป็นผูรั้บมอบ
ฉันทะจากผูถื้อหุ้นไวใ้นหนังสือนัดประชุม รวมทั้งแนบหนงัสือมอบฉันทะ (ตามแบบท่ีกระทรวงพาณิชยก์ าหนด) 
เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิในการมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระหรือบุคคลอ่ืนมาประชุมแทนตน  

นอกจากน้ีบริษทัไดมี้การโทรแจง้และเชิญนกัลงทุนสถาบนัใหม้าเขา้ร่วมประชุมและไดอ้ านวยความสะดวก
ในการไปรับใบมอบฉนัทะและเอกสารประกอบในกรณีท่ีมาร่วมประชุมดว้ยตนเองไม่ได ้

 
 วนัประชุมผู้ ถือหุ้น 
บริษทัฯไดจ้ดัให้มีรถรับ-ส่งผูถื้อหุ้นจากบริเวณอาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมายงัสถานท่ีประชุม

เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีสนใจเขา้ร่วมการประชุม โดยไดเ้ปิดให้ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมไดล่้วงหนา้
ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชัว่โมง และยงัให้สิทธิผูถื้อหุ้นท่ีมาร่วมประชุมหลงัจากท่ีไดเ้ร่ิมการประชุมไปแล้ว
สามารถออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระท่ียงัไม่ได้ลงมติได ้และนบัเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระท่ีได้เขา้ประชุม
เป็นตน้ไป เวน้แต่ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน นอกจากน้ี ไดน้ าระบบบาร์โคด้ (Barcode) มาใชใ้นการ
ลงทะเบียนพร้อมทั้งจดัพิมพบ์ตัรลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผูถื้อหุ้น พร้อมทั้งให้บริการอากรแสตมป์ส าหรับติด
หนงัสือมอบฉนัทะโดยไม่คิดค่าใชจ่้ายใดๆ  

ในการประชุมผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 มีกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 8 ท่าน ซ่ึงประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานบริหาร รวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้งในแต่ละวาระ อาทิเช่น ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน
และผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและตอบขอ้ซักถามของผูถื้อหุ้นเช่นเดียวกบัปี
ก่อนๆ บริษทัฯไดน้ าระบบการลงทะเบียน นบัคะแนนและแสดงผลมาใชเ้พื่อให้การด าเนินการประชุมกระท าไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว โดยก่อนเร่ิมการประชุมไดมี้การแจง้องคป์ระชุมและจ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีมาประชุมดว้ยตนเองและมอบ
ฉนัทะ รวมทั้งมีการช้ีแจงวิธีการลงคะแนนและวิธีการนบัคะแนนอยา่งชดัเจน โดยนบัคะแนนแบบ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง



 

และถือเสียงข้างมากเป็นมติ (ยกเวน้กรณีหากมีการลงมติอ่ืนท่ีก าหนดให้เป็นไปตามข้อบังคบัของบริษทัฯ หรือ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง) กรณีท่ีผูถื้อหุ้นคนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระการประชุมเร่ืองใด ผูถื้อหุ้นท่านนั้นไม่มี
สิทธิออกเสียงในเร่ืองนั้นๆ และในวาระเลือกตั้งกรรมการ ผูถื้อหุ้นสามารถเลือกกรรมการไดเ้ป็นรายบุคคล ซ่ึงในการ
นบัคะแนนบริษทัฯจะจดัเก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะกรณีท่ีมีผูถื้อหุ้นคดัคา้นหรืองดออกเสียงน ามาหักออกจากจ านวน
เสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระนั้นๆ เพื่อให้กระบวนการนับคะแนนเป็นไปอย่างรวดเร็ว ในวาระค่าตอบแทนของ
กรรมการไดช้ี้แจงให้ผูถื้อหุ้นไดท้ราบจ านวนและประเภทของค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละคนไดรั้บ โดยแบ่งเป็น
ค่าตอบแทนกรรมการและเบ้ียประชุมใหผู้ถื้อหุ้นพิจารณา  

การประชุมไดด้ าเนินไปตามล าดบัวาระ โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมท่ีไม่ไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบ
เป็นการล่วงหน้า และผลคะแนนในขั้นตน้ได้มีการรายงานในท่ีประชุมอย่างเปิดเผย และจดัให้มีเจา้หน้าท่ีจาก
บริษัท ส านักงานกฎหมาย แคปปิตอล จ ากัด ท าหน้าท่ีเป็นคนกลางในการตรวจนับ  รวมทั้ งมีการเก็บบัตร
ลงคะแนนเหล่าน้ีไวเ้พื่อให้สามารถตรวจสอบได้ภายหลงั ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดโตแ้ยง้หรือขอตรวจสอบผล
คะแนนในภายหลงั และระหวา่งการประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ไดแ้สดงความคิดเห็นและซกัถามโดยใหเ้วลา
อย่างเหมาะสม นอกจากน้ี บริษทัฯได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถส่งค าถามเป็นการล่วงหน้าผ่านทางอีเมล ์
info@deltathailand.com หรือโดยทางไปรษณียห์รือโทรสารเพื่อให้คณะกรรมการไดต้อบขอ้ซักถามในท่ีประชุม
อีกด้วย โดยในปีน้ี บริษัทฯได้เผยแพร่การเปิดรับเร่ืองดังกล่าวไวบ้นเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้ งแต่วนัท่ี  15 
พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2560 โดยทั่วไป ส านักแลขานุการบริษัทจะเป็นผูก้ลั่นกรองค าถามเพื่อเสนอให้
คณะกรรมการพิจารณา ซ่ึงค าถามท่ีจะไดรั้บการคดัเลือกจะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินกิจการหรือเร่ืองท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ อย่างมีนัยส าคญัเป็นหลกั โดยในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 
2560 ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดส่งค าถามเป็นการล่วงหนา้และไม่มีค  าถามในท่ีประชุม 

 
 ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษทัฯได้รายงานผลการลงมติในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายใน 1 วนั

หลงัจากเสร็จส้ินการประชุม และไดบ้นัทึกมติท่ีประชุมโดยแบ่งเป็นจ านวนเสียงท่ีเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง 
และไม่มีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรในรายงานการประชุม โดยมีการบนัทึกค าถาม ค าช้ีแจง 
และความคิดเห็นของท่ีประชุมไวเ้พื่อให้สามารถตรวจสอบได้ภายหลงั นอกจากน้ียงัได้น าส่งรายงานการประชุม
ดงักล่าวต่อกระทรวงพาณิชยแ์ละเผยแพร่รายงานดงักล่าวทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ภายใน 14 วนัหลงัการประชุมผูถื้อ
หุน้ (รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูไดจ้ากรายงานการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 2560 บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ) 

 การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 
บริษทัฯ ไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของการให้สิทธิขั้นพื้นฐานแก่ผูถื้อหุ้นท่ีเท่าเทียมกนั จึงสนบัสนุนให้มี

การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั ดงัน้ี 
การมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ประชุมผูถื้อหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน 
ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นรายใดไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้ผูถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิในการมอบฉนัทะ

ให้บุคคลอ่ืนหรือกรรมการอิสระท่ีบริษทัฯเสนอช่ือให้เป็นผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน



 

แทนได ้โดยบริษทัฯไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมทั้งรายละเอียดการมอบฉันทะและรายละเอียดของกรรมการ
อิสระไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

การเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม และเสนอช่ือบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยไดใ้ช้สิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอช่ือ

บุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัเป็นการล่วงหน้า โดยไดเ้ผยแพร่
ขั้นตอนการเสนอและรายละเอียดอ่ืนๆ ไวบ้นเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ http://www.deltathailand.com/th/ir_share.php 
และเปิดรับเร่ืองตั้งแต่ช่วงวนัท่ี 18 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2559 โดยส านักเลขานุการบริษทัจะเป็นผูก้ลั่นกรอง
เบ้ืองตน้ก่อนน าเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาซ่ึงในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใด
ใช้สิทธิดงักล่าว ทั้งน้ี ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปี 2561 บริษทัฯไดเ้ปิดรับเร่ืองดงักล่าวตั้งแต่วนัท่ี 15 
พฤศจิกายน - 31 ธนัวาคม 2560  

การดูแลและป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษัทฯ มีนโยบายจ ากัดการใช้ข้อมูลภายในให้อยู่ในวงเฉพาะผูบ้ริหารตั้ งแต่ระดับกลางถึงระดับสูงท่ี

เก่ียวขอ้ง และก าหนดห้ามพนักงานน าเอกสารหรือขอ้มูลของบริษทัฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตวั หรือเปิดเผยแก่
บุคคลภายนอกก่อนได้รับอนุญาต ซ่ึงบริษทัฯ จะถือว่าเป็นความผิดทางวินัยซ่ึงได้มีการเผยแพร่นโยบายดงักล่าว
รวมทั้งบทลงโทษไวใ้นคู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบติังานเพื่อให้คณะกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานทราบโดยทัว่
กนั รวมทั้งห้ามกรรมการและผูบ้ริหารซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นช่วง 1 เดือน ก่อนประกาศผลการด าเนินงานของบริษทัฯ สู่
สาธารณชนผา่นทางตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพื่อคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุ้นจากการไดเ้ปรียบของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  

นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัมีนโยบายก าหนดให้กรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทัฯ (ซ่ึงไดร้วมถึงคู่สมรส และ
บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ) รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 3 วนัท าการ นบัจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย์ และตอ้งแจง้
ใหเ้ลขานุการบริษทัทราบเพื่อแจง้ใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ รับทราบต่อไป 

ในปี 2560 ไม่ปรากฏการกระท าหรือขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัการกระท าผิดของกรรมการ ผูบ้ริหารระดบัสูง 
และพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการใชข้อ้มูลภายในแต่อยา่งใด 

การป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
โดยทัว่ไป การตดัสินใจใดๆ ท่ีกระท าโดยกรรมการและฝ่ายบริหารตอ้งเป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุด

ของบริษทัฯ ในกรณีหากเกิดความขดัแยง้ดา้นผลประโยชน์ กรรมการหรือผูบ้ริหารจะน าเร่ืองดงักล่าวเสนอให้
คณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาถึงความจ าเป็นในการท ารายการดงักล่าวแลว้แต่กรณีรวมทั้ง
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบับริษทัฯ ในการพิจารณาอนุมติัรายการท่ีอาจก่อให้เกิดผลความขดัแยง้ทางประโยชน์ 
กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียในกรณีดังกล่าวจะไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในมติดังกล่าวได้ และตาม
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยฉ์บบัใหม่ ไดก้  าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ จะตอ้งจดัท ารายงานการมี
ส่วนไดเ้สียของตนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งให้บริษทัฯรับทราบ โดยให้เลขานุการบริษทัเป็นผูน้ าส่งส าเนาให้แก่ประธาน
กรรมการบริษทัและประธานกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงทางบริษทัฯไดก้ าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ
จะตอ้งจดัท าฉบบัปรับปรุงและน าส่งรายงานดงักล่าวทุกปี นอกจากน้ี บริษทัฯยงัไดด้ าเนินการเก่ียวกบัรายการเก่ียว
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โยงตามกฎเกณฑ์ท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด รวมทั้งไดเ้ปิดเผยรายการระหวา่งกนัท่ีมีกบั
บริษทัในเครือไวใ้นงบการเงินและในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1)  

รายการเก่ียวโยงท่ีส าคญั 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2560 ได้มีมติอนุมติัให้บริษทั Delta 

Greentech (Netherlands) B.V (“DGN BV”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นทางออ้มร้อยละ 100 ของทุนช าระแลว้
ทั้งหมดจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัย่อย จ านวน 4 บริษทั ให้แก่ Delta Electronic (Netherlands) BV (“DEN”) ซ่ึงเป็น
บริษัทย่อยของ Delta Electronic Inc. หน่ึงในผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ มูลค่ารวม 24.85 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
(เทียบเท่า 874.26 ลา้นบาท) ดงัมีรายนามบริษทัยอ่ยท่ีจ าหน่าย ดงัน้ี 

1. หุน้สามญัของบริษทั Delta Energy Systems (Switzerland) AG จ านวน 10,200 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 51 
ของหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ทั้งหมด  

2. หุน้สามญัของบริษทั Delta Electronics Industry LLC จ านวน 15,708 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 51 ของหุน้ท่ี
ออกและจ าหน่ายแลว้ทั้งหมด  

3. หุน้สามญัของบริษทั Delta Greentech (USA) จ านวน 1,500,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุน้ท่ีออก
และจ าหน่ายแลว้ทั้งหมด  

4. หุน้สามญัของบริษทั Delta Greentech (Brasil) S.A. จ านวน 4,315,657 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุน้
ท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ในการซ้ือขายดงักล่าว บริษทั DEN ไดข้ายส่วนของทุนช าระแลว้ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนช าระ
แลว้ทั้งหมดของ Eltek, s.r.o. ใหแ้ก่ DGN BV ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการช าระราคาซ้ือขาย   

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาเห็นวา่การจ าหน่ายเงินลงทุนใน 4 บริษทัยอ่ยตามรายละเอียด
ขา้งต้นจะช่วยเสริมสร้างศกัยภาพธุรกิจหลักของบริษัทฯให้แข็งแกร่งมากข้ึน ร่วมกับการพฒันาธุรกิจใหม่ท่ีมี
แนวโนม้ดีเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตลาดในอนาคต นอกจากน้ี ในการจ าหน่ายหุน้ของบริษทัยอ่ยและไดม้า
ซ่ึงส่วนของทุนขา้งตน้ไดใ้ชร้าคาตามมูลค่าตลาดท่ีอา้งอิงกบัราคาประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงิน ประกอบกบัการ
ได้พิจารณามุมมองทางธุรกิจในระยะยาวของผูบ้ริหาร คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่าการจ าหน่ายเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ยขา้งตน้ ในราคา และเง่ือนไขการช าระเงินและเง่ือนไขอ่ืนๆ ตามท่ีเสนอขา้งตน้มีความเหมาะสมและได้
กระท าอยา่งยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการคา้ (Fair and at arms’ length)  ยติุธรรม และไม่มี
กรรมการหรือกรรมการตรวจสอบท่านใดมีความเห็นต่าง  

 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษทัฯมีนโยบายใหค้วามส าคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียในทุกกลุ่ม อนัไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ ลูกคา้ พนกังาน 

คู่คา้ คู่แข่ง เจา้หน้ี และสังคมในการไดรั้บการดูแลจากบริษทัฯ ตามสิทธิท่ีมีตามกฎหมายหรือขอ้ตกลงท่ีมีกบัทาง
บริษทัฯ โดยไดเ้ปิดช่องทางใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มสามารถส่งขอ้เสนอแนะหรือขอ้ร้องเรียนต่างๆ มายงับริษทัฯ 
และไดก้ าหนดแนวทางในการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ ดงัน้ี 

 
 



 

 

ผู้ถือหุ้น :   
บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะด าเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างย ัง่ยืน เพื่อเพิ่มมูลค่าของบริษทัฯ อนัจะมีผลให้ผูถื้อหุ้น

ของบริษทัฯ ได้รับผลตอบแทนท่ีดีอย่างสม ่าเสมอและในอตัราท่ีน่าพอใจ ซ่ึงตั้งแต่ปี 2553 ถึงปี 2560 บริษทัฯ ได้
จ่ายเงินปันผลอตัราเฉล่ียเกินกวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิในแต่ละปี  
ลูกค้า :   

บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบติัตามพนัธกิจในการจดัหาผลิตภณัฑแ์ละการใหบ้ริการท่ีครบวงจร (Solutions) 
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัมีนโยบายท่ีจะผลิตผลิตภณัฑ์
ใหมี้คุณภาพ ทั้งยงัตอ้งให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลท่ีก าหนดไว ้เพื่อใหลู้กคา้มีความมัน่ใจและพึงพอใจในสินคา้  

บริษทัฯ มีการก าหนดกระบวนการส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้ (Customer Satisfaction Procedure) รวมทั้ง
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของลูกคา้ (Customer Feedback Process) เพื่อน าผลท่ีไดม้าพฒันา ปรับปรุงและสร้าง
ความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ในระยะยาว 
พนักงาน : 

บริษทัฯ ถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยสิ์นท่ีมีค่าสูงสุด ดงันั้น บริษทัฯ จึงให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัภาวะตลาด รวมทั้งให้ ให้สิทธิและเสรีภาพในการเขา้ร่วมชมรม องค์กรต่างๆ และให้พนกังานโอกาสใน
การก้าวหน้าทางด้านการงานอย่างเท่าเทียมตามความถนัดและความสามารถของแต่ละบุคคล รวมทั้งมีการพฒันา
บุคลากรอย่างสม ่าเสมอดว้ยการจดัฝึกอบรมทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการปฏิบติังานโดยได้
ก าหนดนโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี  

 นโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน   
 นโยบายค่าตอบแทนพนกังาน 
 นโยบายดา้นแรงงานสัมพนัธ์  
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 นโยบายการปฏิบติัท่ีมิชอบ การไม่ล่วงละเมิดและการไม่เลือกปฏิบติั 

 (โปรดดูรายละเอียดของนโยบายขา้งตน้ในนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีปรากฏอยูบ่นเวบ็ไซต ์
http://www.deltathailand.com/th/about_corp.php) 
คู่ค้า :   

บริษทัฯ มีนโยบายในการเคารพต่อสิทธิและปฏิบติัต่อคู่คา้ทุกรายดว้ยความเสมอภาคและเป็นธรรม ปฏิบติั
ตามสัญญา หรือเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีตกลงกนัไวอ้ยา่งเคร่งครัด  

นอกจากน้ี บริษทัฯไดมี้การจดั Delta Annual Partner Meeting & Partner Award ประจ าปี 2560 เพื่อส่งเสริม
ให้คู่ค้ามีการปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการให้มีมาตรฐานท่ีสูงข้ึนและเพื่อรักษามาตรฐานให้เป็นไปอย่าง
ต่อเน่ือง ซ่ึงบริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะจดังานดงักล่าวข้ึนทุกปี 

 

 

http://www.deltathailand.com/th/about_corp.php


 

คู่แข่ง :  
บริษทัฯ มีนโยบายส่งเสริมการแข่งขนัทางการคา้อย่างเสรี และเป็นธรรม ด้วยความเป็นมืออาชีพ ภายใต้

กรอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี โดยมีการก าหนดไวใ้นคู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบติังานของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นการ
ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของจรรยาบรรณทางการคา้ของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Industry Citizenship 
Coalition หรือ EICC) ทั้งน้ีบริษทัฯยงัมีนโยบายการสนับสนุนการแข่งขนัทางการคา้อย่างเป็นธรรมและป้องการ
การผกูขาด บรรจุไวใ้นนโยบายการก ากบัดูแลกิจการใหผุ้บ้ริหารและพนกังานทุกคนปฏิบติัตาม 

เจ้าหนี ้:    
บริษทัฯ มีนโยบายปฏิบติัตามสัญญาหรือเง่ือนไขต่างๆ ท่ีตกลงกนัไวอ้ย่างเคร่งครัด รวมถึงภาระผูกพนั

และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึงหรือมีเหตุท าใหผ้ดินดัช าระหน้ี ตอ้ง
รีบแจ้งให้เจ้าหน้ีทราบโดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริง เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความ
สมเหตุสมผล ทั้งน้ีบริษทัฯ จะด าเนินธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อใหก้ารด าเนินงานเติบโตอยา่ง
ย ัง่ยนืและมีฐานะทางการเงินท่ีมัน่คง เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่เจา้หน้ี โดยในปีท่ีผา่นมาบริษทัฯและบริษทัยอ่ย
มีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัสถาบนัการเงินโดยมีการช าระหน้ีและปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนัไวอ้ยา่งครบถว้น 

สังคมและส่ิงแวดล้อม : 
บริษทัฯ มีนโยบายในการด าเนินธุรกิจตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมซ่ึงรวมถึงส่ิงแวดลอ้ม โดย

นโยบายดงักล่าวจะเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ เพื่อให้การ
ด าเนินธุรกิจเป็นไปอยา่งโปร่งใส ตรวจสอบได ้มีจริยธรรม เคารพต่อหลกัสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการปฏิบติัต่อผูมี้
ส่วนไดเ้สียอยา่งเป็นธรรม 

ในฐานะท่ีเราเป็นส่วนหน่ึงของสังคม บริษทัฯ ไดส้นบัสนุนมาตรฐานสากลต่างๆ เช่น EICC ปฏิญญาสากล
ว่า ด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights หรือ UDHR) ปฏิญญาขององค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศว่าดว้ยหลกัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานประกอบการขา้มชาติและนโยบายทางสังคม (International Labor Office 
Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy) และกรอบการรายงาน
สากล (Global Reporting Initiative หรือ GRI)  

ทั้ งน้ี สามารถดูรายละเอียดเก่ียวกับการปฏิบัติต่อผู ้มีส่วนได้เสียเพิ่มเติมได้จากหัวข้อรายงานความ
รับผดิชอบต่อสังคม 

การรับข้อร้องเรียนเมื่อมีการประพฤติมิชอบ  
บริษทัฯ มีนโยบายสนับสนุนให้มีการรับขอ้ร้องเรียนเม่ือมีการประพฤติมิชอบโดยได้จดัท านโยบายการ

แจง้เบาะแส (Whistle Blowing Policy) ข้ึน เพื่อเป็นช่องทางให้พนกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ สามารถแจง้
เบาะแสการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบ รวมทั้งกิจกรรมใดๆ ท่ีขดัต่อกฎหมาย พฤติกรรมท่ีขดัต่อกฎระเบียบและหลกั
จรรยาบรรณของบริษทัฯ มาท่ีฝ่ายบริหารหรือคณะกรรมการ เพื่อช่วยกนัปรับปรุงแกไ้ขหรือด าเนินการใหเ้กิดความ
ถูกตอ้ง เหมาะสม โปร่งใส และยุติธรรมต่อไป โดยได้เปิดช่องทางการรับแจง้ขอ้มูลให้ผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
สามารถส่งขอ้เสนอแนะหรือขอ้ร้องเรียนมาทางช่องทางต่างๆ ดงัน้ี 

 พนกังานเดลตา้สามารถส่งขอ้เสนอแนะหรือขอ้ร้องเรียนไปยงับุคคล/หน่วยงานดงัต่อไปน้ี  
(1)   หวัหนา้หน่วยงานท่ีพนกังานคนดงักล่าวสังกดัอยู ่



 

(2)   หวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบ หวัหนา้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือหวัหนา้ฝ่ายกฎหมาย 
(3)   กล่องรับความคิดเห็น 
(4)   จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (whistleblow@deltathailand.com) 

 ผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนสามารถส่งขอ้เสนอแนะหรือขอ้ร้องเรียนไปท่ี 
(1)   ตูรั้บความคิดเห็น (ตู ้ป.ณ. 50 บางปู สมุทรปราการ 10280) 
(2)   กล่องจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (whistleblow@deltathailand.com) 
(3)   เวบ็ไซต ์www.deltathailand.com 

เลขานุการคณะกรรมการจะรวบรวมและส่งขอ้ร้องเรียนต่อไปยงัคณะผูบ้ริหาร หรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อท าการพิจารณาตรวจสอบแลว้แต่กรณี 

ทั้งน้ี ขอ้มูลของผูแ้จง้เบาะแสและเร่ืองท่ีแจง้จะถูกเก็บเป็นความลบั เพื่อป้องกนักรณีถูกละเมิดสิทธิ 
ในการประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 1/2561 เลขานุการคณะกรรมการไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณารับทราบ

วา่ในปี 2560 ท่ีผา่นมา ทางบริษทัฯ ไม่ไดรั้บการร้องเรียนเร่ืองการละเมิดจรรยาบรรณ (code of conduct) การต่อตา้นการ
ทุจริต (anti-corruption) หรือการป้องกนัการคา้อยา่งเป็นธรรมและป้องกนัการผกูขาด (anti-trust and fair competition) 
แต่อยา่งใด 

การด าเนินการในการต่อต้านคอร์รัปช่ัน 
คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัให้ประกาศใชน้โยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่ เพื่อก าหนดหลกัการ แนวปฏิบติั 

การส่ือสารและจดัฝึกอบรมในเร่ืองการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ให้ชดัเจนแก่พนกังาน และบริษทัไดร่้วมลงนามแสดง
เจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต โดยประธานบริหารไดร่้วมให้สัตยาบนั 
เพื่อรับทราบขอ้ตกลงค าประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบติั (Collective Action Coalition) เพื่อการต่อต้านการ
ทุจริตในภาคเอกชนและเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายสามารถส่งขอ้เสนอแนะและขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัการ
ประพฤติมิชอบมาท่ี whistleblow@deltathailand.com 

บริษทัฯ ได้มีการจดัท าข้อตกลงระหว่างฝ่ายจดัซ้ือ และซัพพลายเออร์ (The Procurement and Supplier 
Covenants) มาตั้งแต่ปี 2544 เพื่อสร้างระบบการจดัซ้ือท่ีดี และหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของตวับุคคล ซ่ึง
มีผลกระทบต่อธุรกิจปรกติ โดยให้รับทราบขอ้ตกลงในการท าการคา้ร่วมกนั ดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต ปราศจาก
การให้สินบนและผลตอบแทนใดๆ ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดบ้รรจุหวัขอ้การต่อตา้นการคอร์รัปชัน่เป็นหวัขอ้หน่ึงในการ
ประชุม Delta Annual Partner Meeting & Partner Award ประจ าปี 2560 เพื่อประกาศให้ทราบถึงนโยบายและ
เจตนารมณ์ในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ของบริษทัฯ  

ในปีน้ีบริษทัฯไดจ้ดัอบรมเร่ืองการปฎิบติัตามคู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบติังาน (Code of Conduct) และ
การต่อตา้นคอร์รัปชัน่ให้แก่พนกังานทุกคนไดรั้บทราบและประกาศขอความร่วมมือจากซัพพลายเออร์ในการงด
ใหข้องขวญัหรือของก านลัใดๆ แก่ผูบ้ริหาร พนกังาน ครอบครัวพนกังานในเทศกกาลปีใหม่และเทศกาลอ่ืนใด 

ทั้ งน้ี  สามารถดูนโยบายและแนวปฏิบั ติ ด้ านการต่อต้ านการคอร์ รัปชั่นของบริษัทฯ ได้จาก 
http://www.deltathailand.com/th/about_corp_anti_corruption.php 
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 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
บริษทัฯ มีนโยบายในการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศของบริษทัฯอย่างถูกตอ้งครบถ้วนและทนัเวลา 

เพื่อใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียต่างๆสามารถรับทราบขอ้มูลท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงผลการด าเนินงานฐานะทางการเงิน พฒันาการ
ท่ีส าคญัและขอ้มูลต่างๆ ของบริษทัฯ เช่น งบการเงิน รายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการขอ้มูล (แบบ 56-1) 
ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ไดจ้ากเวบ็ไซตข์องหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และส านกังาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ฯ รวมทั้ งเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.deltathailand.com โดยผูท่ี้สนใจสามารถ
โทรศพัทติ์ดต่อขอขอ้มูลเพิ่มเติมหรืออีเมลม์าท่ี info@deltathailand.com ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้หน่วยงานนกัลงทุน
สัมพนัธ์ ท าหนา้ท่ีในการดูแลให้ขอ้มูลของบริษทัฯ แก่ผูถื้อหุ้น นกัลงทุน นกัวิเคราะห์หลกัทรัพยแ์ละหน่วยงาน
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งโดยสามารถติดต่อไดท่ี้ ir@deltathailand.com 

ตั้งแต่ปี 2557 เป็นตน้มาโดยความอนุเคราะห์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทัฯได้มีการจดัการ
ประชุมทุกไตรมาศเพื่อแถลงขอ้มูลของงบการเงินรวม ผลการด าเนินงานและแผนการในอนาคตต่อนักวิเคราะห์ นัก
ลงทุนสถาบนั  นักข่าวและผูส้นใจทัว่ไปและเปิดโอกาสให้มีการพบปะพูดคุยกบัผูบ้ริหารระดบัสูง เพื่อสร้างความ
เช่ือมัน่ให้แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย  รวมทั้งมีการประชุมเพื่อพบปะและให้ขอ้มูลแก่นกัวเิคราะห์หลกัทรัพยเ์ป็นประจ า
ทุกไตรมาส  โดยในปี 2560 บริษทัฯ ไดจ้ดัประชุมเพื่อพบปะและให้ขอ้มูลแก่นกัวเิคราะห์จ านวน 4 คร้ังโดยเป็นการจดั
ในช่วงงาน Opportunity Day 1 คร้ังและนอกงาน Opportunity Day 3 คร้ัง 

นอกจากน้ีนกัลงทุนสัมพนัธ์ยงัจดัประชุมกลุ่มย่อยให้กบันกัลงทุนในโอกาสต่างๆเพื่อสร้างความเขา้ใจท่ีดี
เก่ียวกบัการด าเนินงานและนโยบายทางดา้นธุรกิจของบริษทัฯ เม่ือมีการร้องขอ โดยในปีท่ีผา่นมาไดจ้ดัให้นกัลงทุน
สถาบนัทั้งในและต่างประเทศเขา้เยี่ยมชมโรงงานท่ีนิคมบางปู จ.สมุทรปราการและท่ีนิคมเวลโกรล์ จ.ฉะเชิงเทรา 
เพื่อใหเ้ขา้ใจถึงกระบวนการผลิตของบริษทัฯ จ านวนทั้งส้ิน 8 คร้ัง และ Roadshow ต่างประเทศจ านวน 5 คร้ัง 

ทั้ งน้ี นักลงทุนสัมพันธ์ยงัเป็นตัวแทนผูบ้ริหารในการเข้าร่วมประชุมกับบริษัทหลักทรัพย์และงาน
ประชุมสัมมนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้ความรู้เร่ืองหุ้นในแถบภูมิภาคปีละหลายๆคร้ังเพื่อให้ขอ้มูลล่าสุดดา้นการ
ด าเนินงานและภาพรวมของธุรกิจ   
 
 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

โครงสร้างคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 8 ราย โดยเป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 2 ราย และ

กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 6 รายซ่ึงเป็นกรรมการอิสระ 3 ราย เกินกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้ งหมด โดย
คุณสมบติัของกรรมการอิสระเท่ากบัเกณฑท่ี์ส านกังาน ก.ล.ต ก าหนด 

บุคคลผูด้  ารงต าแหน่งประธานกรรมการและประธานบริหารในปัจจุบนัของบริษทัฯเป็นคนละบุคคล และ
ไดก้ าหนดอ านาจหนา้ท่ีความรับผดิชอบแยกออกจากกนั รวมถึงแบ่งแยกบทบาทหนา้ท่ีระหวา่งคณะกรรมการและ
ฝ่ายจดัการเพื่อความโปร่งใสในการบริหารงาน (รายละเอียดของคณะกรรมการซ่ึงประกอบด้วยรายช่ือและ
ขอบเขตหนา้ท่ีความรับผดิชอบของคณะกรรมการสามารถดูเพิ่มเติมไดใ้นหวัขอ้โครงสร้างการจดัการขององคก์ร) 

 
 



 

 

วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี กรรมการบริษทัจ านวนหน่ึงในสามหรือใกลเ้คียงกบัจ านวนหน่ึงใน

สามมากท่ีสุดตอ้งออกจากต าแหน่ง โดยกรรมการซ่ึงพน้ต าแหน่งน้ีอาจไดรั้บเลือกตั้งกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่อีก
วาระได้ ทั้งน้ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่
นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้นและกรรมการ
อิสระสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการไดไ้ม่เกิน 3 วาระ  

อ านาจอนุมติัของคณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนุมติัเร่ืองต่างๆ ของบริษทัตามขอบเขตหน้าท่ีท่ีก าหนดโดยกฎหมาย 

ข้อบังคับของบริษัท และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงรวมถึงการก าหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการ
ด าเนินงาน แผนหลกัในการด าเนินงาน นโยบายในการบริหารความเส่ียง แผนงบประมาณและแผนการด าเนินงาน
ธุรกิจประจ าปี แผนธุรกิจระยะปานกลาง การก าหนดเป้าหมาย การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานให้
เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว ้และการดูแลรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) การเขา้ควบรวมกิจการการแบ่งแยก
กิจการ และการเขา้ร่วมทุน 

 
คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยเพื่อช่วยปฏิบติังานในการศึกษาและกลัน่กรองงานใน
แต่ละดา้นและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ซ่ึงในปัจจุบนั บริษทัฯ มีคณะกรรมการชุดยอ่ยจ านวน 5 คณะ ซ่ึง
อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการบริษัทจ านวน 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และอยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของประธานบริหาร
จ านวน 2 คณะไดแ้ก่คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและคณะกรรมการพฒันาเพื่อความย ัง่ยืน โดยรายละเอียดของ
คณะกรรมการแต่ละคณะมีดงัต่อไปน้ี 
คณะกรรมการบริหาร  

คณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการ 5 ท่านดงัน้ี 
รายช่ือกรรมการ        ต าแหน่ง 

1. นายเซีย เชน เยน ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายอนุสรณ์  มุทราอิศ กรรมการบริหาร 
3. นายวชิยั  ศกัด์ิสุริยา กรรมการบริหาร 
4. นายซิม กุย เกียง กรรมการบริหาร 
5. นายชุง ไช หลง กรรมการบริหาร 

ขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  
1. ด าเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษทัฯ ตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบียบ ขอ้ก าหนด ค าสั่ง และ

มติของท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ทุกประการ 



 

 

2. ก าหนดนโยบาย แผนธุรกิจ ทิศทาง กลยุทธ์ งบประมาณ และโครงสร้างการบริหารงานหลกัและอ านาจการ
บริหารต่างๆ ของบริษัทฯ ในการด าเนินธุรกิจรวมทั้ งผ ังองค์กรของบริษัทฯ เพื่ อเสนอให้ ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาและอนุมติัและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผล
การด าเนินงานของบริษทัฯ ตามนโยบายท่ีก าหนด 

3. ให้มีอ านาจในการเข้าท าธุรกรรมกับธนาคารในเร่ืองดังต่อไปน้ี แต่จะต้องรายงานธุรกรรมท่ีได้ท าไปให้ท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทัทราบในการประชุมคร้ังถดัไปหลงัการท ารายการดงักล่าว 

(ก) ใหมี้อ านาจในการเปิดหรือปิดบญัชีธนาคาร 
(ข) ให้มีอ านาจในการเขา้ท าสัญญาเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษทัฯและหรือท าธุรกรรมใดๆ กบั

ธนาคารและสถาบนัการเงินต่างๆ ภายในวงเงินไม่เกิน 50 ลา้นเหรียญสหรัฐหรือเทียบเท่าในเงินตรา
สกุลอ่ืนต่อหน่ึงธนาคาร และในกรณีท่ีตอ้งใช้ทรัพยสิ์นของบริษทัฯเป็นหลกัประกนัตอ้งน าเสนอขอ
อนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

(ค) ให้มีอ านาจในการออกหนงัสือค ้าประกนัจากบริษทัฯ เพื่อค ้าประกนัให้แก่บริษทัย่อยในวงเงินไม่เกิน 
50 ลา้นเหรียญสหรัฐหรือเทียบเท่าในเงินตราสกุลอ่ืนต่อหน่ึงบริษทั 

(ง) ใหมี้อ านาจในการขอต่ออายุวงเงินสินเช่ือกบัธนาคารโดยไม่จ  ากดัจ านวน 
4. ให้มีอ านาจในการอนุมติัเงินลงทุนในบริษัทย่อยภายในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านเหรียญสหรัฐหรือเทียบเท่าใน

เงินตราสกุลอ่ืนต่อหน่ึงต่อโครงการ แต่เม่ือรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 20 ล้านเหรียญสหรัฐหรือเทียบเท่าใน
เงินตราสกุลอ่ืนเม่ือรวมกบัโครงการอ่ืนในหน่ึงปีปฏิทิน ทั้งน้ี การอนุมติัการลงทุนดงักล่าวตอ้งรายงานให้ท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทัทราบในการประชุมคร้ังถดัไป 

5.  ใหมี้อ านาจในการอนุมติัแต่งตั้ง โยกยา้ย เล่ือน หรือถอดถอนกรรมการและ/หรือผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ย 
6.  ให้มีอ านาจในการมอบอ านาจใหบุ้คคลคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบติัการอยา่งหน่ึงอยา่งใด โดย

อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้บุคคลดงักล่าวมีอ านาจตามท่ีคณะ
กรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการบริหาร
อาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขบุคคลท่ีได้รับมอบอ านาจ หรือการมอบอ านาจนั้นๆได้ตามท่ี
เห็นสมควร 

ทั้งน้ี การมอบหมายอ านาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลกัษณะ
เป็นการมอบอ านาจหรือมอบอ านาจช่วงท่ีท าใหก้รรมการบริหารหรือผูรั้บมอบอ านาจจากกรรมการบริหาร 
สามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (ตามท่ีนิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย)์ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทัฯ 
หรือบริษทัยอ่ย เวน้แต่เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามปกติธุรกิจท่ีมีการก าหนดขอบเขตชดัเจน 

7. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 3 รายซ่ึงกรรมการทุกรายด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ มีวาระด ารงต าแหน่งตามวาระการแต่งตั้งกรรมการบริษทัโดยมีคุณสมบติัและหนา้ท่ี
ความรับผดิชอบตามท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ก าหนด โดยมีรายช่ือดงัน้ี 



 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
1. นายบุญศกัด์ิ เจียมปรีชา* ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2.  นายชู ชี หยวน* กรรมการตรวจสอบ 
2.  ดร.วฑูิรย ์สิมะโชคดี กรรมการตรวจสอบ 
หมายเหตุ * เป็นกรรมการผูมี้ความรู้และมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 
  

คุณสมบติัของคณะกรรมการตรวจสอบ   
1. ทุกคนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 
2. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทัฯ  

บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
3. ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย และบริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนัท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
4. มีหนา้ท่ีตามท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ก าหนด 
5. มีกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 คนท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะท าหนา้ท่ีในการสอบทานความ

น่าเช่ือถือของงบการเงินได ้  
6. ไดรั้บแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้  
ขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  
1. สอบทานใหบ้ริษทัฯมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษทัฯมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และ

พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง 
โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลและเลิกจา้งบุคคลเพื่อท าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย
อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5. สอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์วา่เป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทั้งน้ี เพื่อให้มัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษทัฯ  

6. จดัท ารายงานการก ากบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทัฯ ซ่ึง
รายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอย่างน้อยดงัต่อไปน้ี 

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทัฯ 
(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ 
(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรัพยฯ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ  



 

 

(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการเก่ียวโยงและรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
(ช) ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัรของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 
(ซ) รายการอ่ืนท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่ผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ท่ี

และความรับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
7. ปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่านซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระ

จ านวน 2 ท่านและกรรมการบริหาร 1 ท่าน มีวาระด ารงต าแหน่งตามวาระการแต่งตั้งกรรมการบริษทั โดยมีรายช่ือดงัน้ี 
รายช่ือกรรมการ                                ต าแหน่ง 

1. ดร.วฑูิรย ์สิมะโชคดี ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) 
2. นายอนุสรณ์ มุทราอิศ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
3. นายชู ชี หยวน กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) 

ขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
1. ประเมินผลการปฏิบติังานของประธานบริหารรวมทั้งผูบ้ริหารตั้งแต่ระดบั 11 ข้ึนไปทุกปี 
2. พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษทัฯ คณะอนุกรรมการซ่ึงรวมถึงค่าตอบแทนรายเดือน ค่า

เบ้ียประชุม โบนสัประจ าปี และผลประโยชน์อ่ืนๆ ทั้งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงิน โดยมีหลกัเกณฑ์หรือ
วธีิการและโครงสร้างท่ีเป็นธรรมและสมเหตุสมผล และเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้เพื่อพิจารณาอนุมติั 

3. พิจารณานโยบายค่าตอบแทนให้แก่ประธานบริหารรวมทั้งผูบ้ริหารตั้งแต่ระดบั 11 ข้ึนไปทั้งค่าตอบแทน
แบบระยะสั้นและระยะยาว ซ่ึงรวมถึงค่าจา้ง เงินรางวลัประจ าปี และผลประโยชน์อ่ืนๆ ทั้งท่ีเป็นตวัเงิน
และมิใช่ตวัเงิน โดยมีหลกัเกณฑ์หรือวิธีการและโครงสร้างท่ีเป็นธรรมและสมเหตุสมผล และเสนอท่ี
ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมติั 

4. พิจารณาทบทวนนโยบายค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ประธานบริหารรวมทั้ ง
ผูบ้ริหารตั้งแต่ระดบั 11 ข้ึนไป โดยพิจารณาตามผลการปฏิบติังาน ผลการด าเนินงานของบริษทั แนวปฏิบติั
ในอุตสาหกรรมและบริษทัจดทะเบียนชั้นน าในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
คณะกรรมการชุดน้ีมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในเร่ืองการสรรหาดงัน้ี 

5. ก าหนดคุณสมบติัท่ีส าคญัของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงพร้อมทั้งสรรหา
บุคคลและทาบทามผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมใหค้ณะกรรมการพิจารณา 

6. ประเมินโครงสร้าง ขนาด องคป์ระกอบของคณะกรรมการ/ คณะอนุกรรมการ รวมถึงแนะน าขอ้คิดเห็นเพื่อ
การพฒันาต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 



 

 

7. จดัให้มีการประเมินการปฏิบติังานประจ าปีและความส าเร็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการรวมถึง
สมาชิกแต่ละคน โดยรายงานผลการประเมินผลต่อท่ีประชุมคณะกรรมการทุกปี 

8. ช่วยในการจดัตั้งให้มีแผนการสืบทอดต าแหน่ง และ/หรือ พฒันาโครงการบริหารกลุ่มบุคคลท่ีมีศกัยภาพเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการต าแหน่งท่ีส าคญัของฝ่ายบริหารระดบักลางและสูง 

9. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย  ในการปฏิบติัหน้าท่ีตามขอ้น้ีคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนอาจหาความเห็นจากท่ีปรึกษาอิสระทางวิชาชีพอ่ืน เม่ือเห็นว่ามีความจ าเป็นและ
เหมาะสม รวมทั้ งให้กรรมการชุดน้ีได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้ในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องต่อการ
ด าเนินงานไดด้ว้ย โดยบริษทัฯเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้าย 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบดว้ยสมาชิกทั้งหมด 10 ท่านโดยมีรายช่ือดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
1. นายเซีย เชน เยน ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
2. นายอนุสรณ์  มุทราอิศ กรรมการบริหารความเส่ียง 
3. นายวชิยั  ศกัด์ิสุริยา กรรมการบริหารความเส่ียง 
4. นายซิม กุย เกียง กรรมการบริหารความเส่ียง 
5. นางอรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ กรรมการบริหารความเส่ียง 
6. นายฟ่าน ชาว ชิง กรรมการบริหารความเส่ียง 
7. นายชิน หมิง เฉิน กรรมการบริหารความเส่ียง 
8. นายบาซิล มาร์การิทิส กรรมการบริหารความเส่ียง 
9. นายซี ไค มนั  กรรมการบริหารความเส่ียง 
10. นายชุง อ้ี แทม กรรมการบริหารความเส่ียง 

 
ขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
1. จดัท าขั้นตอนการปฏิบติังานในการบริหารความเส่ียง  
2. ด าเนินการการบริหารความเส่ียงและมอบหมายใหห้วัหนา้งานในแต่ละส่วนงานเป็นผูรั้บผดิชอบการประเมิน

และบริหารความเส่ียงในส่วนงานของตน 
3. พฒันาและทบทวนแผนกลยทุธ์ท่ีใชใ้นการบริหารความเส่ียง 
4. รายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาสและ/หรือรายปีและ/หรือเม่ือมีเหตุการณ์อาจมีผลกระทบท่ีมีนยัส าคญัให้

คณะกรรมการบริษทัหรือคณะกรรมการตรวจสอบทราบ 
5. ติดตามผลและปรับปรุงการบริหารความเส่ียงอยา่งต่อเน่ือง 
6. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงอาจขอปรึกษาหรือขอค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญพิเศษในบางกรณี  

 
 
 



 

 คณะกรรมการพฒันาเพือ่ความยัง่ยนื 
คณะกรรมการพฒันาเพื่อความย ัง่ยนืประกอบดว้ยกรรมการ 4  ท่าน โดยมีรายช่ือดงัน้ี 
รายช่ือกรรมการ                   ต าแหน่ง 

1. นายเซีย เชน เยน ประธานกรรมการพฒันาเพื่อความย ัง่ยนื 
2. นายอนุสรณ์  มุทราอิศ กรรมการพฒันาเพื่อความย ัง่ยนื 
3. นายวชิยั  ศกัด์ิสุริยา กรรมการพฒันาเพื่อความย ัง่ยนื 
4. นางอรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ กรรมการพฒันาเพื่อความย ัง่ยนื 

ขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการพฒันาเพื่อความย ัง่ยนื 
1. ทบทวนนโยบายการพฒันาเพื่อความย ัง่ยืน พร้อมกรอบแนวทาง กระบวนการ และการปฏิบติั ท่ีเก่ียวขอ้ง

ของบริษทัฯ เพื่อใหค้  าแนะน าท่ีเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นประจ าทุกปี  
2. ท าให้เป็นท่ีเช่ือมัน่ไดว้า่บริษทัฯ มีมาตรการท่ีเหมาะสมท่ีจะจดัท าและการด าเนินโครงการพฒันาเพื่อความ

ย ัง่ยนืใหป้ระสบผลส าเร็จ พร้อมกบัตรวจสอบนโยบายพฒันาเพื่อความย ัง่ยนืเป็นคร้ังเป็นคราว 
3. ประสานงานกบับริษทัฯ ทั้งดา้นการด าเนินโครงการท่ีวางไวแ้ละการท าความมุ่งหมายไปสู่ความส าเร็จตาม

แนวนโยบายพฒันาเพื่อความย ัง่ยนื โดยจะท าการประเมินผลแต่ละโครงการพฒันาเพื่อความย ัง่ยืนอยา่งนอ้ย
ไตรมาสละหน่ึงคร้ัง 

4. จดัให้มีการให้ค  าปรึกษา และให้การสนับสนุนทั้ งด้านทรัพยากรและบุคคลท่ีเหมาะสม เพื่อส่งเสริม
ยทุธศาสตร์การพฒันาเพื่อความย ัง่ยนืใหค้รอบคลุมทั้งองคก์รและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

5. จดัตั้งและมอบหมายอ านาจหนา้ท่ีใหก้บัคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานตามความเหมาะสม 
6. ทบทวนและประเมินความเหมาะสมของความรับผิดชอบคณะกรรมการฯ เองปีละหน่ึงคร้ัง โดยการยื่น

ขอ้เสนอแนะท่ีตอ้งการการเปล่ียนแปลงใหก้บัคณะกรรมการบริษทัอนุมติั  
 

การสรรหากรรมการและกรรมการอสิระ  
 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท าหน้าท่ีในการ
พิจารณาคุณสมบติัและสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัหรือ
กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยโดยพิจารณาบุคคลท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในด้านต่างๆ เช่น ดา้นบญัชี
การเงิน ดา้นการบริหารจดัการ ดา้นกลยุทธ์ รวมถึงบุคคลท่ีมีทกัษะ ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นท่ีสอดคลอ้งกบักล
ยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจและลกัษณะธุรกิจของบริษทัฯ โดยไม่ไดจ้  ากดัเพศ เช้ือชาติ สัญชาติ เพื่อใหโ้ครงสร้างของ
คณะกรรมการมีความหลากหลาย (Board Diversity) และแข็งแกร่ง สามารถน าพาบริษทัฯ ให้บรรลุวตัถุประสงค์
ทางธุรกิจภายใต้การบริหารจัดการตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีตามมาตรฐานสากล ทั้ งน้ี เพื่อเป็นการ
สนบัสนุนหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการ โดยผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเขา้รับการพิจารณาเป็นกรรมการตอ้งมีคุณสมบติัเบ้ืองตน้ตามหลกัเกณฑ์
ท่ีไดก้  าหนดและด าเนินการตามขั้นตอนท่ีไดแ้จง้ไวใ้นเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ โดยคณะกรรมการจะใช้มติเสียงขา้งมาก
ของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัในการพิจารณาคดัเลือกและน ารายช่ือของผูส้มคัรท่ีได้รับการคดัเลือกเสนอให้ท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัต่อไป 



 

หลกัเกณฑแ์ละคุณสมบติัของกรรมการบริษทั  
1. กรรมการบริษทัตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชน

จ ากัด รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รับความไวว้างใจให้บริหารจดัการ
กิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุ้นตามท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ประกาศ
ก าหนด  

2.  เป็นบุคคลท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมและประวติัการท างานท่ีดี  
3.  มีความรู้หรือประสบการณ์ในด้านการบริหารธุรกิจโดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์หรือ

โทรคมนาคม หรือดา้นการเงิน บญัชี หรือดา้นอ่ืนๆท่ีคณะกรรมการเห็นควร 
4.  สามารถเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมผูถื้อหุน้ไดทุ้กคร้ัง ยกเวน้กรณีมีเหตุจ าเป็นหรือสุดวสิัย  
5.  คุณสมบติัอ่ืนท่ีอาจก าหนดเพิ่มเติมเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายและความเหมาะสมอ่ืนๆในภายหลงั 
คุณสมบติัของกรรมการอิสระ  

บริษทัฯ ไดก้ าหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระเท่ากบัหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด ดงัน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทั
ร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ทั้งน้ีใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน/ลูกจา้ง/พนกังาน/ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนการเป็นกรรมการอิสระ 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่
สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะ
ไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหารของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ 
บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนการเป็นกรรมการอิสระโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
4.1 ความสัมพนัธ์ในลกัษณะของการใหบ้ริการทางวชิาชีพ 

4.1.1  ไม่เป็นผูส้อบบญัชีในทุกกรณี 
4.1.2  ไม่เป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพอ่ืน (เช่นท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผูป้ระเมินราคา

ทรัพยสิ์น เป็นตน้) ท่ีมีมูลค่าการท ารายการเกิน 2 ลา้นบาทต่อปี  
4.2 ความสัมพนัธ์ทางการคา้/ทางธุรกิจอ่ืน  

4.2.1  ลกัษณะความสัมพนัธ์จะครอบคลุมรายการท่ีเป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์
รายการเก่ียวกบัสินทรัพย/์บริการ และรายการใหห้รือรับความช่วยเหลือทางการเงิน 



 

4.2.2  ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีขนาดมูลค่ารายการตั้งแต่ 20 ล้านบาท หรือ 3% ของ NTA ของ
บริษทัข้ึนไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า (การพิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการท่ีเกิดข้ึนกบั
บุคคลเดียวกนัในระหวา่ง 6 เดือนก่อนวนัท่ีมีการท ารายการในคร้ังน้ีดว้ย) 

4.2.3  กรณีมีเหตุจ าเป็นและสมควรซ่ึงมิได้เกิดข้ึนอย่างสม ่าเสมอและต่อเน่ือง กรรมการอิสระอาจมี
ความสัมพันธ์เกินระดับนัยท่ีก าหนดในระหว่างด ารงต าแหน่งก็ได้ แต่ต้องได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษทัก่อนและมติท่ีไดต้อ้งเป็นมติเอกฉันท์ และตอ้งเปิดเผยความสัมพนัธ์ดงักล่าว
ของกรรมการรายนั้นไวใ้นแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี 
(แบบ 56-2) ของบริษทัฯ และหากต่อมากรรมการอิสระรายนั้นไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อด ารงต าแหน่ง
ต่ออีกวาระหน่ึง จะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ดงักล่าวในหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้น
ในวาระเลือกตั้งกรรมการดว้ย   

5. เป็นกรรมการท่ีไม่ไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเป็นตวัแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษทั ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 

6. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระได ้
7.  กรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบติัตาม 1-6 อาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัใหต้ดัสินใจในการด าเนิน

กิจการของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบองคค์ณะ (collective decision) ได ้

การแต่งตั้งกรรมการ 
หลงัจากท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาและคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัท่ีเหมาะสมให้

เขา้มาเป็นกรรมการแลว้ จะน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาเสนอช่ือดงักล่าวเพื่อให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
อนุมติั โดยขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ได้ก าหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นใช้วิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยผูถื้อหุ้นมี
คะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลหน่ึงคน
หรือหลายคนพร้อมกนัตามท่ีไดรั้บการเสนอช่ือโดยวิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนพร้อมกนัซ่ึงจะแบ่ง
คะแนนเสียงให้แก่ผูห้น่ึงผูใ้ดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผู ้
ไดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี ให้ผูเ้ป็นประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็น
เสียงช้ีขาด 
การถอดถอนกรรมการ 

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนน
เสียงไม่นอ้ยกวา่ สามในส่ี (๓/๔) ของจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่
นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น 
การปฐมนิเทศกรรมการเขา้ใหม่ 

บริษทัฯมีการปฐมนิเทศกรรมการท่ีเขา้ด ารงต าแหน่งในบริษทัเป็นคร้ังแรกโดยให้ผูบ้ริหารแนะน าธุรกิจ
ของบริษทัฯ และเยี่ยมชมโรงงานรวมทั้งให้เลขานุการบริษทัฯ สรุปหนา้ท่ีและบทบาทของกรรมการบริษทั พร้อม



 

กนัน้ียงัได้แจกเอกสารท่ีประกอบไปด้วยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบับริษทัฯ อย่างละเอียดรวมทั้งคู่มือกรรมการบริษทัจด
ทะเบียน 
การด ารงต าแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน 

เพื่อเป็นการรักษาประสิทธิภาพในการท างานของกรรมการและสอดคล้องกบัหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดนโยบายในการด ารงต าแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน ดงัน้ี  

1. กรรมการสามารถด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนรวมกนัไดไ้ม่เกิน 3 แห่ง  
2. ห้ามมิให้ประธานบริหาร (President) ไปด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ยกเวน้

กรณีท่ีเป็นการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ย  ในกรณีหากจะรับต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษทั
อ่ืน เพิ่มตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน  

ทั้ งน้ี การท่ีบริษัทฯ ได้สนับสนุนให้กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและผูบ้ริหารระดับสูงไปด ารงต าแหน่ง
กรรมการในบริษทัย่อยเพื่อให้การบริหารงานทั้งกลุ่มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของ
บริษทัฯ 
การประชุมคณะกรรมการ 

บริษทัฯ ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัอยา่งน้อยปีละ 4 คร้ังหรือในทุกไตรมาส โดยอาจมี
การประชุมเพิ่มเติมเม่ือมีเร่ืองตอ้งพิจารณา และมีการก าหนดวนัประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยบริษทัฯจะจดัส่ง
หนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม
ซ่ึงตอ้งไม่น้อยกว่า 5 วนัท าการ ในกรณีท่ีมีเหตุพิจารณาเร่งด่วนอาจส่งหนังสือเชิญประชุมน้อยกว่า 7 วนัได้ซ่ึง
กรรมการทุกท่านมีความเป็นอิสระในการเสนอเร่ืองเขา้สู่วาระการประชุม โดยมีเลขานุการบริษทัท าหน้าท่ีจดัการ
ประชุมรวมทั้งดูแลและเสนอแนะให้การประชุมของคณะกรรมการเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และกฎระเบียบ
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และให้มีการบนัทึกรายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษรและมีการจดัเก็บรายงานการประชุมท่ี
ผา่นการรับรองของคณะกรรมการบริษทัไวเ้ป็นหลกัฐาน  

 
การเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆในปี 2560 สรุปได ้ดงัน้ี  หน่วย    คร้ัง 

รายนามกรรมการ คณะกรรมการ
บริษทั 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน 

ประชุมสามญั
ผูถื้อหุน้ 

จ านวนคร้ังของการประชุมทั้งหมด 6 4 4 1 
นายอ้ึง กวง ม้ิง  6/6 ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี 1/1 
นายหมิง เจ้ิง หวงั 6/6 ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี 1/1 
นายเซีย เชน เยน 6/6 ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี 1/1 
นายเซีย เหิง เซียน 5/6 ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี 1/1 
นายอนุสรณ์ มุทราอิศ 6/6 ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี 3/4 1/1 
นายบุญศกัด์ิ เจียมปรีชา 6/6 4/4 ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี 1/1 
นายชู ชี หยวน 6/6 4/4 4/4 1/1 
ดร.วฑิูรย ์สิมะโชคดี 5/6 3/4 3/4 1/1 

 



 

องคป์ระชุมในการลงมติ 
คณะกรรมการบริษทัฯ ได้มีการพิจารณาเพิ่มเติมนโยบายเก่ียวกบัการก าหนดองค์ประชุมขั้นต ่าของการ

ประชุมคณะกรรมการ ณ ขณะท่ีมีการลงมติ โดยก าหนดให้ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทั้งหมด ทั้งน้ี รวมถึงกรณีหากกรรมการไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดอ้าจใช้ช่องทางการประชุมทางไกล
โดยให้ถือเสมือนหน่ึงอยู่ร่วมประชุม อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการยงัคงตอ้งปฏิบติัตามข้อบงัคบัของบริษัทฯท่ี
ก าหนดใหต้อ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

การประชุมของคณะกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร 
กรรมการอิสระสามารถจดัประชุมโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมไดต้ามท่ีเห็นสมควร ซ่ึงโดยปกติการ

ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบได้ด าเนินการได้อย่างอิสระโดยไม่มีกรรมการบริหารเขา้ร่วมประชุมด้วยและ
ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯจะเขา้ร่วมประชุมกบัคณะกรรมการดงักล่าวในเร่ืองเก่ียวกบังบการเงินเป็นประจ าทุกไตรมาส 
และในบางกรณีกรรมการตรวจสอบอาจขอใหก้รรมการบริหารบางรายเขา้ช้ีแจงรายละเอียดในเร่ืองต่างๆตามท่ีเห็นควร  

การประเมินตวัเองของกรรมการบริษทั 
 คณะกรรมการจะจดัให้มีการประเมินผลการท างานของคณะกรรมการบริษทัทั้งคณะและรายบุคคลรวมทั้ง
การประเมินตวัเองของคณะกรรมการชุดยอ่ยไม่นอ้ยกวา่ปีละ 1 คร้ัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเขา้ใจท่ีดีในการ
ท างานร่วมกนัของกรรมการ คณะกรรมการไดน้ าแบบประเมินผลกรรมการทั้ง 5 แบบ ประกอบดว้ยแบบประเมินผล
คณะกรรมการทั้ งคณะ/ แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง)/ แบบประเมินของคณะ
กรรมการบริหาร/ แบบประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบ และแบบประเมินผลคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน โดยแบบประเมินผลมีเกณฑก์ารประเมินผล คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละขอ้ทั้งหมด ดงัน้ี 

มากกวา่ 85% = ดีเยีย่ม        
มากกวา่ 75% = ดีมาก            
มากกวา่ 65% = ดี 
มากกวา่ 50% = พอใช ้        
ต ่ากวา่ 50% = ควรปรับปรุง 

การประเมินตวัเองของคณะกรรมการ 
 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการท้ังคณะ มีหวัขอ้การประเมิน ดงัน้ี 

1)  โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการบริษทั (Board structure and qualifications) 
2)  บทบาท หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Roles, duties and responsibilities) 
3)  การประชุมของคณะกรรมการ (Board meeting) 
4)  การปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ (Duties of directors) 
5)  ความสัมพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ (Relationship with management) 
6)  การพฒันาตนเองของกรรมการ (Director‘s self improvement and management training) 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการทั้งคณะในภาพรวม 6 หวัขอ้ เห็นวา่การด าเนินการส่วนใหญ่
จดัท าไดดี้เยีย่มโดยมีคะแนนร้อยละ 100 

 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล มีหวัขอ้การประเมิน ดงัน้ี 



 

1)  โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการบริษทั (Board structure and qualifications)  
2)  การประชุมของคณะกรรมการ (Board meeting) 
3)  บทบาท หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการ (Roles, duties and responsibilities) 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการรายบุคคลในภาพรวมเห็นวา่การด าเนินการส่วนใหญ่จดัท าไดดี้
เยีย่มโดยมีคะแนนร้อยละ 100 

การประเมินตวัเองของคณะกรรมการชุดยอ่ย  
 การประเมินของคณะกรรมการบริหาร มีหวัขอ้การประเมิน ดงัน้ี 

1) โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ (Structure and qualifications) 
2) การประชุมของคณะกรรมการ (Meeting) 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการรายบุคคลในภาพรวมเห็นวา่การด าเนินการส่วนใหญ่จดัท าไดดี้
เยีย่ม โดยมีคะแนนร้อยละ 94.5 

 การประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ มีหวัขอ้การประเมิน ดงัน้ี 
1) ความเขา้ใจ 
2) การปฏิบติังาน 
3) การประชุม 
4) การพฒันาตนเอง 
5) การประเมินผลการปฏิบติังานโดยรวม 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบในภาพรวมเห็นวา่การด าเนินการส่วนใหญ่จดัท าไดดี้
เยีย่ม โดยมีคะแนนเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 95.8 

 การประเมินของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีหวัขอ้การประเมิน ดงัน้ี 
1) โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ (Committee structure and qualifications) 
2) การประชุมของคณะกรรมการ (The committee meeting) 
3) ความรับผดิชอบต่อเน้ือหาของรายงาน (Assumption of responsibility for content of the published report) 
4) การใหค้วามส าคญัและอุทิศเวลา (Gives priority and devotes sufficient time) 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนในภาพรวมเห็นว่าการ
ด าเนินการส่วนใหญ่จดัท าไดดี้เยีย่ม โดยมีคะแนนเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 97.2 

การประเมินผลการท างานของประธานบริหาร 
 คณะกรรมการบริษทัฯไดม้อบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูก้  าหนดและ
น าเสนอตวัช้ีวดัผลการท างาน (KPI) ในการประเมินผลการท างานของประธานบริหารต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อ
พิจารณาอนุมติั โดยจะมีการพิจารณาทบทวนตวัช้ีวดัผลการท างานตามความเหมาะสมทุกปี 

การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 
บริษทัฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการ ผูบ้ริหาร รวมทั้งเลขานุการบริษทั เขา้รับการอบรมเก่ียวกบัการ

ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่งต่อเน่ือง ทั้งจากการจดัอบรมภายในและการอบรมจากสถาบนัต่างๆ เช่น ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ส านกังาน ก.ล.ต. หรือสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  



 

ในปี 2560 นายเซีย เชน เยน ไดเ้ขา้ร่วมงาน IOD Breakfast Briefing 3/2017 "Corporate disclosures: what 
are investors looking for beyond financial measures?" และดร.วฑูิรย ์สิมะโชคดี ไดเ้ขา้ร่วมงาน Audit Committee 
Forum 2017 “The Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical Culture Oversight” โดยสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย (IOD) และเขา้อบรมหลกัสูตร Green Technology and Sustainable Development Training Course โดย 
China Productivity Center (CPC) 

การสืบทอดต าแหน่ง/การบริหารกลุ่มบุคคลท่ีมีศกัยภาพ 
บริษัทฯได้น าการบริหารกลุ่มบุคคลท่ีมีศกัยภาพ (Talent Pool) มาใช้ในการสรรหาบุคคลท่ีจะสืบทอด

ต าแหน่งเน่ืองจากมีความยืดหยุ่นในการสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมและสามารถรองรับกลยุทธ์ธุรกิจท่ีอาจต้อง
ปรับเปล่ียนอย่างรวดเร็ว ซ่ึงมีความเหมาะสมมากกวา่การระบุบุคคลท่ีจะมาสืบทอดต าแหน่งบริหารท่ีส าคญัอย่าง
เฉพาะเจาะจงแบบเดิม (Successor plan) ทั้งน้ี บุคคลท่ีไดรั้บการสรรหาอาจเป็นบุคคลท่ีมาจากภายในและภายนอก
บริษทั โดยโครงการน้ีจะมีการด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหไ้ดบุ้คลากรท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมอยา่งเพียงพอ 

คณะกรรมการบริษทัฯไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มบุคคลท่ีมีศกัยภาพ (Talent Pool Management 
Committee) ข้ึน เพื่อคดัเลือกและพฒันาผูมี้ศกัยภาพท่ีสอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์และแผนการด าเนินงาน 5 ปีของ
บริษทัฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการสืบทอดต าแหน่งท่ีส าคญั โดยขณะน้ีอยู่ในระหว่างด าเนินการ
วางแผนงานและกระบวนการด าเนินงานในการพฒันาบุคลากรดงักล่าว  

การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
               คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารท าหน้าท่ีก ากับดูแลและรับผิดชอบการ
ด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม คณะกรรมการบริหารมีอ านาจอนุมติัเงินลงทุนไดใ้นระดบัหน่ึง และมี
อ านาจหน้าท่ีในการจะส่งกรรมการหรือผูบ้ริหารระดบัสูงไปเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารรวมทั้งอาจมีการแต่งตั้ง
บุคคลากรในทอ้งถ่ินร่วมเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารเพื่อก าหนดนโยบายท่ีส าคญัและทิศทางในการด าเนินธุรกิจ
ของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม ทั้งน้ีคณะกรรมการบริหารจะรายงานการส่งตวัแทนหรือแต่งตั้งกรรมการหรือ
ผูบ้ริหารระดบัสูงดงักล่าวให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ รับทราบ อยา่งไรก็ตาม หากการลงทุนในบริษทัยอ่ย
หรือบริษทัร่วมเกินกว่าท่ีก าหนดไวใ้นอ านาจของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารจะตอ้งด าเนินการ
ขออนุมติัการลงทุนจากคณะกรรมการบริษทัก่อน  

นอกจากน้ี บริษทัฯยงัไดน้ าระบบ ERP มาใช้ในการบนัทึกขอ้มูลธุรกิจทั้งด้านการเงิน บญัชีและขอ้มูล
อ่ืนๆของกลุ่ม เพื่อให้สามารถตรวจสอบ ติดตามและดูแลการด าเนินงานได้อย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพ 
ประกอบกบับริษทัฯยงัไดมี้หน่วยงานดา้นบริหารเงินและการลงทุนซ่ึงท าหน้าท่ีดูแลการใช้เงินและการเพิ่มทุน
หรือลดทุนของบริษทัย่อยโดยตอ้งได้รับการอนุมติัจากคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษทัแล้วแต่
กรณี และเน่ืองจากบริษทัในกลุ่มเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 เกือบทั้งหมด ดงันั้น การท ารายการ
ระหวา่งกนัจึงไม่จดัเป็นรายการเก่ียวโยง และหากมีการท ารายการกบับริษทัในเครืออ่ืนๆ บริษทัฯไดแ้จง้ให้บริษทั
ย่อยต้องแจ้งและขออนุมัติการท ารายการท่ีส าคญัต่อผูบ้ริหารหรือคณะกรรมการบริษทัฯก่อน ซ่ึงบริษทัฯจะ
ด าเนินการขั้นตอนตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยห์รือส านกังาน ก.ล.ต.ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 



 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชีของบริษทัฯ 
บริษทัฯ จ่ายค่าสอบบญัชีให้แก่ส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดัในรอบปี 2560 เป็นเงิน 4,620,000 

บาท ซ่ึงยงัไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเบิกตามจริง (Out of pocket expenses) เช่น ค่าเอกสาร ค่าเดินทาง ค่าขนส่งและ
อ่ืนๆ (ค่าสอบบัญชีในปี 2559 มีจ านวน ...................... บาท และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเบิกตามจริง (Out of pocket 
expenses) จ านวน ................... บาท) นอกจากน้ี มีค่าสอบบญัชีบริษทัยอ่ยอีก 4 แห่งท่ีไดจ่้ายให้ส านกังานสอบบญัชี
เดียวกนัน้ีรวมเป็นเงิน ...................... บาท 

ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยบางแห่งเป็นผูส้อบบญัชีจากส านกังานบญัชีเดียวกบับริษทัฯ แต่เป็นสาขา
ในต่างประเทศเน่ืองจากบริษทัย่อยทั้งหมดตั้งอยู่ในต่างประเทศ ส่วนบริษทัย่อยบางแห่ง (ท่ีส่วนใหญ่ท่ีตั้งอยู่ใน
ยุโรป) ใช้บริการจากผูส้อบบญัชีจากส านกังานบญัชีไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส (PWC) และบริษทัยอ่ยบางแห่งได้
ใช้บริการจากส านักงานบัญชีอ่ืนๆ ทั้ งน้ีการเลือกใช้ผูส้อบบัญชีของแต่ละบริษัท จะพิจารณาจากคุณภาพการ
ใหบ้ริการและค่าสอบบญัชีเป็นหลกั  

ค่าตอบแทนอ่ืน  
ไม่มี 


