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การก ากบัดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ได้ตระหนกัและให้ความส าคญัในการด าเนิน
ธุรกิจภายใต้หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยได้จดัท าและอนมุตัินโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีมาตัง้แตปี่ 2550 ทัง้นี ้ในการ
ประชมุคณะกรรมการครัง้ที่ 6/2561 เมื่อวนัท่ี 26 ตลุาคม 2561คณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุตัิปรับปรุงเนือ้หานโยบายการก ากับ
ดูแลกิจการให้สอดคล้องกับหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ CG Code ของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์โดยได้มีการปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ และให้มีการพิจารณา
ทบทวนความเหมาะสมกบับริบททางธุรกิจของบริษัทฯ อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยรายละเอียดของนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ
ได้มีการเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบสื่อสารภายในขององค์กร ( Intranet) เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังานทกุคนยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงาน 

จากความมุง่มัน่ในการด าเนินธุรกิจตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ท าให้ในปี 2561 บริษัทฯได้รับผลการประเมินและ
รางวลัตา่งๆ ดงันี ้

 รางวลั Outstanding จากเวทีรางวลัต้นแบบองค์กรธุรกิจที่ยัง่ยืนประจ าปี 2561 (SET Sustainability Awards 2018) 

 หุ้นยัง่ยืนประจ าปี 2561 จากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยตดิตอ่กนัเป็นปีที่ 4 

 ได้รับการจดัอนัดบัเป็นหนึง่ใน 5 สดุยอดบริษัทด้านไอทีซี อปุกรณ์และชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ โดยดชันีดาวโจนส์เพื่อ
ความยัง่ยืน (DJSI) ตดิตอ่กนัเป็นปีที่ 2 

 ได้รับการประเมินการก ากบัดแูลกิจการโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนไทยประจ าปี 2561 ในระดบั “ดีเลศิ” 
(Excellent) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ติดตอ่กนัเป็นปีที่ 3 

 ได้รับการประเมินคณุภาพในระดบั “ดีเยี่ยม” จากการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2561 (AGM Assessment) 
จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 

 หลกัทรัพย์ใน ESG100 ประจ าปี 2561 โดยการจดัอนัดบัของสถาบนัไทยพฒัน์ติดตอ่กนัเป็นปีที่ 4 
 

การด าเนินธุรกิจตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีในปี 2561 มีดงันี ้

1. สิทธิของผูถื้อหุน้   

บริษัทฯตระหนกัและให้ความส าคญักบัสทิธิของผู้ ถือหุ้นโดยมีนโยบายสง่เสริม สนบัสนนุและอ านวยความสะดวกให้ผู้ ถือ
หุ้นทกุกลุม่รวมถึงนกัลงทนุสถาบนัให้ได้รับสทิธิพืน้ฐานตา่งๆ ในการได้รับขา่วสารข้อมลูของกิจการอย่างเพียงพอพร้อมทัง้ข้อมลูที่
ส าคัญที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯและเว็บไซต์ของบริษัทฯ การเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อใช้สิทธิในการ
ตดัสนิใจในเร่ืองส าคญัต่างๆ ที่กระทบหรือเก่ียวข้องกบัสทิธิและผลประโยชน์ เป็นต้น บริษัทฯมิได้มีการกีดกนัหรือสร้างอปุสรรคใน
การเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันหรือหากผู้ ถือหุ้ นจะเข้าท าข้อตกลงระหว่างกัน  (Shareholders 
Agreement) บริษัทฯจะใช้ความพยายามอยา่งเต็มที่ในการดแูลมิให้ข้อตกลงระหวา่งผู้ ถือหุ้นนัน้สง่ผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อ
บริษัทฯหรือผู้ ถือหุ้นรายอื่น 
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บริษัทฯได้ก าหนดให้จัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปีภายใน 4 เดือนนับจากวันสิน้สุดรอบปีบัญชี โดยในปี  2561 
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปีขึน้ในวันที่  2 เมษายน 2561 ณ ส านักงานใหญ่ของบริษัทฯ ที่นิคม
อตุสาหกรรมบางป ูจ. สมุทรปราการ  ซึ่งได้ด าเนินการจดัประชุมโดยยึดถือและปฏิบตัิตามหลกัการก ากับกิจการที่ดีในด้านการ
จดัการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีดี ทัง้นี ้ในระหวา่งปีไมม่ีการเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น 

นอกเหนือจากสิทธิพืน้ฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯยงัได้ด าเนินการในเร่ืองอื่นๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอ านวยความ
สะดวกในการใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้นเพิ่มเติม ดงันี ้

การด าเนินการก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ 

บริษัทฯใช้วิธี Record Date ในการรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุโดยได้มอบหมายให้บริษัทศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัทฯจัดส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมทัง้เอกสารประกอบการประชุม
ตา่งๆ ทัง้ภาษาไทยและองักฤษให้แก่ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าก่อนวนัประชุม โดยได้สง่ออกวนัที่ 20 มีนาคม 2561พร้อมทัง้ประกาศบอก
กลา่วการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นผ่านหนงัสือพิมพ์รายวนัฉบบัภาษาไทยต่อเนื่องกนัเป็นเวลา 3 วนัและก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 3 
วนั รวมทัง้ได้เผยแพร่เอกสารดงักล่าวทัง้ภาษาไทยและองักฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯล่วงหน้าก่อนวนัประชุมเป็นเวลา 30 วนั 
(ตัง้แต่วันที่ 2 มีนาคม 2561) ซึ่งข้อมูลที่เปิดเผยเป็นข้อมูลเดียวกับที่จะจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้
รับทราบข้อมลูได้โดยสะดวกรวดเร็วและมีเวลาพิจารณาศึกษาข้อมลูอย่างเพียงพอ โดยในหนงัสือเชิญประชุมได้ระบขุ้อเท็จจริง
และเหตุผล รวมทัง้รายละเอียดในแต่ละวาระอย่างชัดเจนว่าเป็นเร่ืองเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาพร้อมทัง้
ความเห็นของคณะกรรมการและเอกสารข้อมลูประกอบท่ีมีรายละเอียดเพียงพอ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้ประกอบการพิจารณา และได้
แนบเอกสารและหลกัฐานที่ผู้ เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และการลงทะเบียน ไปพร้อมกับ
หนงัสือนดัประชุม พร้อมทัง้มีข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทก าหนดให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นไว้ในหนงัสือนดัประชุม  
รวมทัง้แนบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ตามแบบท่ีกระทรวงพาณิชย์ก าหนด) เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ
หรือบคุคลอื่นมาประชมุแทนตน  

นอกจากนีบ้ริษัทได้มีการโทรแจ้งและเชิญนกัลงทนุสถาบนัให้มาเข้าร่วมประชุมและได้อ านวยความสะดวกในการไปรับ
ใบมอบฉนัทะและเอกสารประกอบในกรณีที่มาร่วมประชมุด้วยตนเองไมไ่ด้ 

วนัประชุมผูถื้อหุน้ 

 บริษัทฯได้จัดให้มีรถรับ-ส่งผู้ ถือหุ้นจากบริเวณใกล้อาคารตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยมายงัสถานที่ประชุมเพื่อ
อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่สนใจเข้าร่วมการประชุม โดยได้เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุได้ลว่งหน้าก่อนเวลาประชุม
ไม่น้อยกว่า 1 ชัว่โมง และยงัให้สิทธิผู้ ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมหลงัจากที่ได้ เร่ิมการประชุมไปแล้วสามารถออกเสียงลงคะแนนใน
ระเบียบวาระที่ยงัไมไ่ด้ลงมติได้ และนบัเป็นองค์ประชมุตัง้แตว่าระท่ีได้เข้าประชมุเป็นต้นไป เว้นแตท่ี่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะมีความเห็น
เป็นอย่างอื่น นอกจากนี ้ได้น าระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียนพร้อมทัง้จัดพิมพ์บตัรลงคะแนนในแต่ละวาระ
ให้แก่ผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้ให้บริการอากรแสตมป์ส าหรับติดหนงัสอืมอบฉนัทะโดยไมค่ิดคา่ใช้จ่ายใดๆ  

 ในการประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 มีกรรมการที่เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 8 ท่าน ซึง่ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบและประธานบริหาร รวมทัง้ผู้ เก่ียวข้องในแต่ละวาระ อาทิเช่น ผู้อ านวยการฝ่ายการเงินและผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ได้
เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นเช่นเดียวกบัปีก่อนๆ บริษัทฯได้น าระบบการลงทะเบียน นบั
คะแนนและแสดงผลมาใช้เพื่อให้การด าเนินการประชมุกระท าได้อยา่งรวดเร็ว โดยก่อนเร่ิมการประชมุได้มีการแจ้งองค์ประชมุและ
จ านวนผู้ เข้าร่วมประชุมที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ รวมทัง้มีการชีแ้จงวิธีการลงคะแนนและวิธีการนบัคะแนนอย่าง
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ชดัเจน โดยนบัคะแนนแบบ 1 หุ้นเป็น 1 เสียงและถือเสียงข้างมากเป็นมติ (ยกเว้นกรณีหากมีการลงมติอื่นท่ีก าหนดให้เป็นไปตาม
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง) กรณีที่ผู้ ถือหุ้นคนใดมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในวาระการประชมุเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นทา่น
นัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงในเร่ืองนัน้ๆ และในวาระเลือกตัง้กรรมการ ผู้ ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการได้เป็นรายบุคคล ซึ่งในการนบั
คะแนนบริษัทฯจะจดัเก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่มีผู้ ถือหุ้นคดัค้านหรืองดออกเสียงน ามาหกัออกจากจ านวนเสียงที่เข้าร่วม
ประชุมในวาระนัน้ๆ เพื่อให้กระบวนการนบัคะแนนเป็นไปอย่างรวดเร็ว ในวาระค่าตอบแทนของกรรมการได้ชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้นได้
ทราบจ านวนและประเภทของค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับ โดยแบ่งเป็นคา่ตอบแทนกรรมการและเบีย้ประชุมให้ผู้ ถือหุ้น
พิจารณา  

การประชมุได้ด าเนินไปตามล าดบัวาระ โดยไมม่กีารเพิ่มวาระการประชมุที่ไมไ่ด้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบเป็นการลว่งหน้า 
และผลคะแนนในขัน้ต้นได้มกีารรายงานในที่ประชมุอยา่งเปิดเผย และจดัให้มเีจ้าหน้าทีจ่ากบริษัท ส านกังานกฎหมาย แคปปิตอล 
จ ากดั ท าหน้าทีเ่ป็นคนกลางในการตรวจนบั รวมทัง้มีการเก็บบตัรลงคะแนนเหลา่นีไ้ว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ภายหลงั ซึง่ไมม่ี
ผู้ ถือหุ้นรายใดโต้แย้งหรือขอตรวจสอบผลคะแนนในภายหลงั และระหวา่งการประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความ
คิดเห็นและซกัถามโดยให้เวลาอยา่งเหมาะสม นอกจากนี ้บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถสง่ค าถามเป็นการลว่งหน้าผา่น
ทางอีเมล ์info@deltathailand.com หรือโดยทางไปรษณีย์หรือโทรสารเพื่อให้คณะกรรมการได้ตอบข้อซกัถามในท่ีประชมุอกีด้วย 
โดยในปีนี ้บริษัทฯได้เผยแพร่การเปิดรับเร่ืองดงักลา่วไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตัง้แตf่วนัท่ี 16 พฤศจิกายน – 31 ธนัวาคม 2561 

โดยทัว่ไป ส านกัแลขานกุารบริษัทจะเป็นผู้กลัน่กรองค าถามเพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา ซึง่ค าถามที่จะได้รับการคดัเลอืก
จะเป็นเร่ืองที่เก่ียวกบัการด าเนินกิจการหรือเร่ืองที่อาจมีผลกระทบตอ่การด าเนินงานของบริษัทฯ อยา่งมีนยัส าคญัเป็นหลกั โดยใน
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดสง่ค าถามเป็นการลว่งหน้า 
 

ภายหลงัการประชุมผูถื้อหุน้ 

บริษัทฯได้รายงานผลการลงมตใินท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายใน 1 วนัหลงัจากเสร็จสิน้
การประชมุ และได้บนัทกึมติที่ประชมุโดยแบง่เป็นจ านวนเสยีงที่เหน็ชอบ ไมเ่ห็นชอบ งดออกเสยีง และไมม่ีสทิธิออกเสยีงในแตล่ะ
วาระไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรในรายงานการประชมุ โดยมีการบนัทกึค าถาม ค าชีแ้จง และความคดิเห็นของที่ประชมุไว้เพื่อให้
สามารถตรวจสอบได้ภายหลงั นอกจากนีย้งัได้น าสง่รายงานการประชมุดงักลา่วตอ่กระทรวงพาณิชย์และเผยแพร่รายงานดงักลา่ว
ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วนัหลงัการประชมุผู้ ถือหุ้น (รายละเอยีดเพิม่เตมิ สามารถดไูด้จากรายงานการประชมุผู้ถือหุ้น
สามญัประจ าปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ) 

2. การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 

บริษัทฯ ได้เลง็เห็นถึงความส าคญัของการให้สทิธิขัน้พืน้ฐานแก่ผู้ ถือหุ้นท่ีเทา่เทียมกนั จึงสนบัสนนุให้มีการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือ
หุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั ดงันี ้

การมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ประชุมผูถื้อหุน้และออกเสยีงลงคะแนนแทน 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายใดไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองได้ ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สทิธิในการมอบฉนัทะให้บคุคลอื่น
หรือกรรมการอิสระท่ีบริษัทฯเสนอช่ือให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนได้ โดยบริษัทฯได้จดัสง่
หนงัสอืมอบฉนัทะพร้อมทัง้รายละเอียดการมอบฉนัทะและรายละเอียดของกรรมการอิสระไปพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ หรือ
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
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การเสนอวาระการประชุมเพิ่มเตมิ และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือแตง่ตั้งเป็นกรรมการ 

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยได้ใช้สิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชมุและเสนอช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิ
เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทเป็นการลว่งหน้า โดยได้เผยแพร่ขัน้ตอนการเสนอและรายละเอียดอื่นๆ 
ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ http://www.deltathailand.com/ir_share.php และเปิดรับเร่ืองในระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน - 31 
ธันวาคม 2560โดยส านกัเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้กลัน่กรองเบือ้งต้นก่อนน าเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาซึ่งในการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้น 2561 ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดใช้สิทธิดงักลา่ว ทัง้นี ้ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2562 บริษัทฯได้เปิดรับเร่ือง
ดงักลา่วตัง้แต่16 พฤศจิกายน - 31 ธนัวาคม 2561 

3. การปฏิบติัต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

บริษัทฯมีนโยบายให้ความส าคญัตอ่สทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีในทกุกลุม่ อนัได้แก่ ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า พนกังาน คูค้่า คูแ่ขง่ 
เจ้าหนี ้และสงัคมในการได้รับการดแูลจากบริษัทฯ ตามสทิธิที่มีตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มกีบัทางบริษัทฯ โดยได้เปิดช่องทาง
ให้ผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่สามารถสง่ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนตา่งๆ มายงับริษัทฯ และได้ก าหนดนโยบายการปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่น
ได้เสยีกลุม่ตา่งๆ ดงันี ้

ผูถื้อหุน้: 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะด าเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยัง่ยืน เพื่อเพิ่มมูลค่าของบริษัทฯ อนัจะมีผลให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
ได้รับผลตอบแทนที่ดีอย่างสม ่าเสมอและในอตัราที่น่าพอใจ ซึ่งตัง้แตปี่ 2553 ถึง561บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลอตัราเฉลี่ยเกินกว่า
ร้อยละ 50 50 ของก าไรสทุธิในแตล่ะปี 

ลกูคา้: 

บริษัทฯ มีนโยบายทีจ่ะปฏิบตัิตามพนัธกิจในการจดัหาผลติภณัฑ์และการให้บริการท่ีครบวงจร (Solutions) เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลกูค้าทัง้ระยะสัน้และระยะยาว นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัมีนโยบายที่จะผลติผลติภณัฑ์ให้มีคณุภาพ เป็น
ธรรม ค านงึถึงสขุภาพความปลอดภยั ทัง้ยงัต้องให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลท่ีก าหนดไว้ เพื่อให้ลกูค้ามคีวามมัน่ใจและพงึพอใจ
ในสนิค้า  

บริษัทฯ มีการก าหนดกระบวนการส ารวจความพงึพอใจของลกูค้า (Customer Satisfaction Procedure) รวมทัง้
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของลกูค้า (Customer Feedback Process) เพื่อน าผลที่ได้มาพฒันา ปรับปรุงและสร้างความพงึ
พอใจให้กบัลกูค้าในระยะยาว โดยมีการเก็บรักษาข้อมลูลกูค้าไว้เป็นความลบั 

พนกังาน: 

บริษัทฯ มีนโยบายทีจ่ะปฏิบตัิตอ่พนกังานอยา่งเป็นธรรม เคารพตอ่สทิธิมนษุยชน ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกบัภาวะตลาด มีการดแูลสขุภาพอนามยัและความปลอดภยัในการท างาน รวมทัง้ให้โอกาสในการก้าวหน้าทางด้านการ
งานอยา่งเทา่เทียมตามความถนดัและความสามารถของแตล่ะบคุคล รวมทัง้มีการพฒันาบคุลากรอยา่งสม า่เสมอด้วยการจดั
ฝึกอบรมทัง้ภายในและตา่งประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการปฏิบตัิงานโดยได้ก าหนดนโยบายที่เก่ียวข้อง ดงันี ้ 

 นโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

 นโยบายคา่ตอบแทนพนกังาน 

 นโยบายแรงงานสมัพนัธ์ 
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 นบายการบริหารทรัพยากรบคุคล 

 นโยบายการปฏิบตัิที่มิชอบ การไมล่ว่งละเมิดและการไมเ่ลอืกปฏิบตัิ 

 นโยบายเก่ียวกบัโรคภมูิคุ้มกนับกพร่อง / เอดส์ (HIV/AIDS Policy) 
(โปรดดรูายละเอียดของนโยบายข้างต้นในนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีปรากฏอยูบ่นเว็บไซต์ 
https://www.deltathailand.com/en/pdf/about/governance/CG_DET_revised_E_2018%20revised.pdf) 

คู่คา้:  

บริษัทฯ มีนโยบายในการเคารพต่อสทิธิและปฏิบตัิต่อคูค้่าทกุรายด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม  ปฏิบตัิตามสญัญา 
หรือเง่ือนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้ในกระบวนการจัดซือ้จัดจ้างอย่างเคร่งครัด การช่วยให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและยกระดับ
ความสามารถในการผลิตและให้บริการให้ได้มาตรฐาน ชีแ้จงและดแูลให้คู่ค้าเคารพสิทธิมนษุยชนและปฏิบตัิต่อแรงงานตนเอง
อย่างเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงติดตามตรวจสอบและประเมินผลคู่ค้า เพื่อพฒันาการประกอบธุรกิจ
ระห ว่ า งกั น อ ย่ า งยั่ ง ยื น  ส าม า รถ ดู น โย บ ายแล ะ ข้ อ ต ก ล งใน ก า รด า เนิ น ธุ ร กิ จ ร่วม กั บ ตั ว แทน ส่ งม อบ ได้ ที่  
https://www.deltathailand.com/en/pdf/sustainable/Supplier_Management_Measure.pdf 

นอกจากนี ้บริษัทฯได้มีการจดั Delta Annual Partner Meeting ประจ าปี 2561 เพื่อสง่เสริมให้คูค้่ามีการปรับปรุง
คณุภาพสนิค้าและบริการให้มีมาตรฐานท่ีสงูขึน้และเพื่อรักษามาตรฐานให้เป็นไปอยา่งตอ่เนื่อง ซึง่บริษัทฯ มีนโยบายทีจ่ะจดังาน
ดงักลา่วขึน้ทกุปี 

คู่แข่ง:    

บริษัทฯ มีนโยบายสง่เสริมการแขง่ขนัทางการค้าอยา่งเสรี และเป็นธรรม ด้วยความเป็นมืออาชีพ ภายใต้กรอบกติกาของ
การแข่งขนัที่ดี โดยมีการก าหนดไว้ในคูม่ือจรรยาบรรณในการปฏิบตัิงานของบริษัทฯ ทัง้นี ้บริษัทฯยงัมีนโยบายการสนบัสนนุการ
แขง่ขนัทางการค้าอยา่งเป็นธรรมและปอ้งการการผกูขาด บรรจไุว้ในนโยบายการก ากบัดแูลกิจการให้ผุ้บริหารและพนกังานทกุคน
ปฏิบตัิตาม ศกึษารายละเอียดได้ที่ https://www.deltathailand.com/en/about-anti-antitrust.  

เจา้หน้ี: 

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบตัิตามสญัญาหรือเง่ือนไขตา่งๆ ที่ตกลงกนัไว้อยา่งเคร่งครัด รวมถงึภาระผกูพนัและหนีส้นิท่ีอาจ
เกิดขึน้ ในกรณีที่ไมส่ามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขข้อใดข้อหนึง่หรือมีเหตทุ าให้ผิดนดัช าระหนี ้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนีท้ราบโดยไม่
ปกปิดข้อเทจ็จริง เพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลกัความสมเหตสุมผล ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะด าเนินธุรกิจอยา่งมี
ประสทิธิภาพและประสทิธิผลเพื่อให้การด าเนินงานเติบโตอยา่งยัง่ยืนและมฐีานะทางการเงินท่ีมัน่คง เพือ่สร้างความเช่ือมัน่ให้แก่
เจ้าหนี ้ โดยในปีที่ผา่นมาบริษัทฯและบริษัทยอ่ยมคีวามสมัพนัธ์ที่ดีกบัสถาบนัการเงินโดยมีการช าระหนีแ้ละปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่
ตกลงกนัไว้อยา่งครบถ้วน 

สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

บริษัทฯ มีนโยบายในการด าเนินธุรกิจตามนโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคมซึง่รวมถึงภาครัฐ หนว่ยงานก ากบัดแูลที่เป็น
ผู้ก าหนดนโยบายและสิง่แวดล้อม โดยนโยบายดงักลา่วจะเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของ
บริษัทฯ เพื่อให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใส ปฎิบตัิตามข้อก าหนด ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อหลกัสิทธิมนษุยชน 
รวมทัง้การปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีอยา่งเป็นธรรม มีการสนบัสนนุช่วยเหลือกิจกรรมตา่งๆ และสง่เสริมการมีสว่นร่วมของพนกังาน 
รวมทัง้การสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัชมุชนโดยรอบ เพื่อสง่เสริมพฒันาคณุภาพของสงัคมและสิง่แวดล้อมอยา่งยัง่ยืน 

https://www.deltathailand.com/en/pdf/sustainable/Supplier_Management_Measure.pdf
https://www.deltathailand.com/en/about-anti-antitrust
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ในฐานะท่ีเป็นสว่นหนึง่ของสงัคม บริษัทฯ ได้สนบัสนนุมาตรฐานสากลตา่งๆ เช่น หลกัจรรยาบรรณแหง่พนัธมิตรธุรกิจผู้มี
ความรับผิดชอบ (Responsible Business Alliance (RBA)) ปฏิญญาสากลว่า ด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of 
Human Rights หรือ UDHR) ปฏิญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยหลกัการที่เก่ียวข้องกบัสถานประกอบการข้าม
ชาติและนโยบายทางสังคม  (International Labor Office Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational 
Enterprises and Social Policy) และกรอบการรายงานสากล (Global Reporting Initiative หรือ GRI)  

ทัง้นี ้สามารถดรูายละเอียดเก่ียวกบัการปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีเพิ่มเติมได้จากหวัข้อรายงานความรับผิดชอบตอ่สงัคมซึง่
เปิดเผยไว้ที่  https://www.deltathailand.com/en/download-sd-report 

4. การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส 

บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมลูและสารสนเทศของบริษัทฯอย่างถกูต้องครบถ้วนและทนัเวลา เพื่อให้ผู้มีสว่นได้
เสียต่างๆสามารถรับทราบข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงผลการด าเนินงานฐานะทางการเงิน  พฒันาการที่ส าคญัและข้อมูลต่างๆ ของ
บริษัทฯ เช่น งบการเงิน รายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการข้อมลู (แบบ 56-1) ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ได้จากเว็บไซต์
ของหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้แก่ ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์ฯ รวมทัง้เว็บไซต์ของบริษัทฯ 
www.deltathailand.com โดยผู้ ที่สนใจสามารถโทรศัพท์ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรืออีเมล์มาที่  info@deltathailand.com ซึ่ง
บริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสมัพันธ์ ท าหน้าที่ในการดูแลให้ข้อมูลของบริษัทฯ แก่ผู้ ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์
หลกัทรัพย์และหนว่ยงานอื่นที่เก่ียวข้องโดยสามารถติดตอ่ได้ที่ ir@deltathailand.com. 

บริษัทฯได้มีการจดัการประชมุทกุไตรมาสเพื่อแถลงข้อมลูของงบการเงินรวม ผลการด าเนินงานและแผนการในอนาคต
ตอ่นกัวเิคราะห์ นกัลงทนุสถาบนั  นกัขา่วและผู้สนใจทัว่ไปและเปิดโอกาสให้มกีารพบปะพดูคยุกบัผู้บริหารระดบัสงู เพื่อสร้าง
ความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย  รวมทัง้มีการประชมุเพื่อพบปะและให้ข้อมลูแก่นกัวเิคราะห์หลกัทรัพย์เป็นประจ าทกุไตร
มาส นอกจากนีน้กัลงทนุสมัพนัธ์ยงัจดัประชมุกลุม่ยอ่ยให้กบันกัลงทนุในโอกาสตา่งๆ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดเีก่ียวกบัการ
ด าเนินงานและนโยบายทางด้านธุรกิจของบริษัทฯ เมื่อมีการร้องขอ บริษัทฯได้จดัให้นกัลงทนุสถาบนัทัง้ในและตา่งประเทศรวมทัง้
ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยเข้าเยีย่มชมโรงงานท่ีนิคมบางป ูจ.สมทุรปราการและที่นิคมเวลโกรล์ จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการ
ผลติของบริษัทฯ  

ทัง้นี ้นกัลงทนุสมัพนัธ์ยงัเป็นตวัแทนผู้บริหารในการเข้าร่วมประชมุกบับริษัทหลกัทรัพย์และงานประชมุสมัมนาที่
เก่ียวข้องกบัการให้ความรู้เร่ืองหุ้นในแถบภมูิภาคปีละหลายๆ ครัง้เพื่อให้ข้อมลูลา่สดุด้านการด าเนินงานและภาพรวมของธุรกิจ 
ในปี 2561 บริษัทฯ ได้มกีารจดักิจกรรมตา่งๆ ดงันี ้

พบปะนกัลงทนุตา่งชาติ  30  ครัง้ พบปะนกัลงทนุในประเทศ  2  ครัง้ 
พบปะนกัวิเคราะห์  20  ครัง้ Roadshow ตา่งประเทศ 
งาน Opportunity Day ที่จดัโดย ตลท.   4   ครัง้ ประชมุผา่นทางโทรศพัท์     4  ครัง้ 

 

การป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

โดยทัว่ไป การตดัสนิใจใดๆ ที่กระท าโดยกรรมการและฝ่ายบริหารต้องเป็นไปเพื่อผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ ในกรณี
หากเกิดความขดัแย้งด้านผลประโยชน์ กรรมการหรือผู้บริหารจะน าเร่ืองดงักลา่วเสนอให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชมุผู้ ถือ
หุ้นพิจารณาถึงความจ าเป็นในการท ารายการดงักลา่วแล้วแตก่รณีรวมทัง้ผลกระทบที่จะเกิดขึน้กบับริษัทฯ ในการพิจารณาอนมุตัิ

https://www.deltathailand.com/en/download-sd-report
http://www.deltathailand.com/
mailto:info@deltathailand.com
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รายการท่ีอาจก่อให้เกิดผลความขดัแย้งทางประโยชน์ กรรมการท่ีมีสว่นได้เสยีในกรณีดงักลา่วจะไมส่ามารถออกเสยีงลงคะแนนใน
มติดงักลา่วได้ และตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์ฉบบัใหม่ ได้ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องจดัท ารายงาน
การมีสว่นได้เสยีของตนและผู้ที่เก่ียวข้องให้บริษัทฯรับทราบ โดยให้เลขานกุารบริษัทเป็นผู้น าสง่ส าเนาให้แก่ประธานกรรมการ
บริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ ซึง่ทางบริษัทฯได้ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯจะต้องจดัท าฉบบัปรับปรุง
และน าสง่รายงานดงักลา่วทกุปี นอกจากนี ้บริษัทฯยงัได้ด าเนินการเก่ียวกบัรายการเก่ียวโยงตามกฎเกณฑ์ที่ส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุก าหนด รวมทัง้ได้เปิดเผยรายการระหวา่งกนัท่ีมกีบับริษัทในเครือไว้ในงบการเงินและในแบบแสดง
รายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1  https://www.deltathailand.com/en/form-56-1)  

รายการเก่ียวโยงที่ส  าคญั 

เมื่อวนัท่ี 1 สงิหาคม 2561 บริษัทฯได้รับจดหมายจาก Delta Electronics International (Singapore) Pte., Ltd. 
(“DEISG”) แจ้งวา่บริษัท DEISG จะท าค าเสนอซือ้หุ้นสามญัทัง้หมดของบริษัทฯโดยสมคัรใจแบบมีเง่ือนไข (Conditional 
Voluntary Tender Offer) จ านวนทัง้สิน้ 1,247,381,614 หุ้น (ณ วนัรายงานครัง้นี)้ คดิเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นสามญัที่ออกหรือ
คิดเป็นร้อยละ100 ของหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทฯ ในราคาหุ้นละ 71 บาท (เจ็ดสบิเอด็บาท) 

ณ วนัท่ีได้รับแจ้งนี ้DEISG มิได้ถือหุ้นสามญัโดยตรงในบริษัทฯ แตบ่คุคลเก่ียวโยงตามมาตรา 258 แหง่พระราชบญัญตัิ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ 2535 (รวมทัง้ที่มกีารแก้ไขเพิ่มเติม) (“บคุคลเก่ียวโยงตามมาตรา 258”) ได้ถือหุ้นในบริษัทฯ
รวมจ านวน 261,112,590 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.93 ของหุ้นท่ีออกทัง้หมดของบริษัทฯ ดงันัน้ จงึท าให้ DEISG และบคุคลเก่ียวโยง
ตามมาตรา 258 ถือหุ้นในบริษัทฯรวมทัง้สิน้จ านวนไมเ่กิน 261,112,590 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.93 ของหุ้นท่ีออกทัง้หมดของ
บริษัทฯ 

ทัง้นี ้การด าเนินการท าค าเสนอซือ้ครัง้นีจ้ะเกิดขึน้ตอ่เมื่อเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ได้ด าเนินการแล้วเสร็จสมบรูณ์แล้วเทา่นัน้ 
โดย DEISG มีเง่ือนไขที่ต้องด าเนนิการก่อนตามข้อก าหนดของหนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวข้องกบัด้านการควบคมุการควบรวม
กิจการ (Merger Control) ของประเทศตา่งๆทีเ่ก่ียวข้องที่ได้ก าหนดไว้วา่ หากบริษัทใดต้องการจะเข้าควบคมุการด าเนินงานของ
บริษัทใดบริษัทหนึง่ต้องได้รับความเห็นชอบจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องของประเทศนัน้ก่อน ดงันัน้ ในการท าค าเสนอซือ้แบบมี
เง่ือนไขครัง้นี ้จึงต้องได้รับความเห็นชอบจากหนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่  The Federal Trade Commission and 
Antitrust Division of Department of Justice of United States, Directorate-General for Competition of the European 
Commission of European Union, และ State Administration for Market Regulation Anti-monopoly Bureau of China ซึง่
การด าเนินการขอความเห็นชอบดงักลา่วอาจต้องใช้เวลานาน 6 เดือน และหากระยะเวลาของการได้รับความเห็นชอบมีการ
เปลีย่นแปลง ทาง DEISG จะท าการแจ้งตอ่บริษัทฯโดยทนัที 
 
ล าดบัเหตกุารณ์ส าคญัของรายการ มีดงันี ้

13 กมุภาพนัธ์ 2562 :  บริษัทฯ ได้รับแจ้งขา่วจาก DEISG เร่ืองได้บรรลเุง่ือนไขก่อนท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมด 
โดย สมคัรใจแบบมีเง่ือนไขส าหรับการซือ้หุ้นของบริษัทฯ 

18 กมุภาพนัธ์ 2562 :  บริษัทฯ ได้รับแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ (แบบ 247-3)  
จาก DEISG 

22 กมุภาพนัธ์ 2562 :  บริษัทฯ ได้รับค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดโดยสมคัรใจแบบมเีง่ือนไขในหุ้นสามญัของบริษัทฯ  
(แบบ 247-4) จาก DEISG โดยมรีะยะเวลารับซือ้ตัง้แตว่นัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2562 ถงึวนัท่ี 1 
เมษายน 2562 รวมระยะเวลา 25 วนัท าการในราคาเสนอซือ้หุ้นละ 71.00 บาท 

https://www.deltathailand.com/en/form-56-1
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หมายเหต ุ: ณ วนัท่ีออกหนงัสอืรายงานประจ าปีนี ้กระบวนการท าค าเสนอซือ้หุ้นสามญัทัง้หมดของบริษัทฯ โดยสมคัรใจ
แบบมีเง่ือนไขยงัไมเ่สร็จสมบรูณ์ 

การตอ่ตา้นการทุจรติและหา้มจา่ยสนิบน 

บริษัทฯ มีนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ด าเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชัน่ในรูปแบบใดๆ 
ทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม เพือ่ให้การด าเนินงานสามารถสร้างความมัน่ใจตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกบัหลกัการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณของบริษัทฯ ระเบยีบ ข้อก าหนด และกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง เพื่อพฒันาไปสูอ่งค์กรแหง่ความ
ยัง่ยืนตอ่ไป 

คณะกรรมการบริษัทได้อนมุตัิให้ประกาศใช้นโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ เพื่อก าหนดหลกัการ แนวปฏิบตัิ การสื่อสารและ
จดัฝึกอบรมในเร่ืองการต่อต้านคอร์รัปชั่นให้ชัดเจนแก่พนกังาน และบริษัทได้ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบตัิของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต โดยประธานบริหารได้ร่วมให้สตัยาบนั เพื่อรับทราบข้อตกลงค าประกาศเจตนารมณ์แนว
ร่วมปฏิบตัิ (Collective Action Coalition) เพื่อการตอ่ต้านการทจุริตในภาคเอกชนและเปิดโอกาสให้ผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่ายสามารถ
สง่ข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนเก่ียวกบัการประพฤติมิชอบมาที่  whistleblow@deltathailand.com  

บริษัทฯ ได้มีการจดัท าข้อตกลงระหวา่งฝ่ายจดัซือ้ และซพัพลายเออร์ (The Procurement and Supplier Covenants) 
มาตัง้แตปี่ 2544 เพื่อสร้างระบบการจดัซือ้ที่ดี และหลกีเลีย่งพฤตกิรรมที่ไมเ่หมาะสมของตวับคุคล ซึง่มีผลกระทบตอ่ธุรกิจปรกติ 
โดยให้รับทราบข้อตกลงในการท าการค้าร่วมกนั ด้วยความซื่อสตัย์ สจุริต ปราศจากการให้สนิบนและผลตอบแทนใดๆ  

ในปีนีบ้ริษัทฯได้ประกาศขอความร่วมมือจากซพัพลายเออร์ในการงดให้ของขวญัหรือของก านลัใดๆ แก่ผู้บริหาร 
พนกังาน ครอบครัวพนกังานในเทศกกาลปีใหมแ่ละเทศกาลอื่นใด 

ทั ้ ง นี ้  ส า ม า ร ถ ดู น โ ย บ า ย แ ล ะ แ น ว ป ฏิ บั ติ ด้ า น ก า ร ต่ อ ต้ า น ก า ร ค อ ร์ รั ป ชั่ น ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ  ไ ด้ จ า ก 

https://www.deltathailand.com/en/about_anti-corruption. 

การไม่ล่วงละเมิดสนิทรพัยท์างปัญญาและลิขสทิธ์ิ 

บริษัทฯ ตระหนกัถงึความส าคญัของการไมล่ว่งละเมิดสนิทรัพย์ทางปัญญาและลขิสทิธ์ิ จึงห้ามมใิห้พนกังานเดลต้า
ได้มาซึง่ความลบัทางการค้าหรือข้อมลูอนัเป็นความลบัของผู้อื่นโดยการจารกรรม ขโมย บีบบงัคบั ลอ่ลวงหรือวิธีการท่ีมิชอบอ่ืนๆ 
หรือโดยการลกัทรัพย์ คดัลอกผลงานหรือครอบครองเอกสาร งาน รายงานวจิยั สทิธิบตัร เทคโนโลยทีี่มีสทิธิบตัร การออกแบบหรือ
การค้นพบด้านเทคโนโลยีของผู้ อ่ืนท่ีเป็นการละเมิดสทิธิในทรัพย์สนิทางปัญญาและลขิสทิธ์ิของผู้ อ่ืน 

การรบัขอ้รอ้งเรยีนเม่ือมีการประพฤตมิิชอบ  

บริษัทฯ มีนโยบายสนบัสนนุให้มกีารรับข้อร้องเรียนเมื่อมีการประพฤติมิชอบโดยได้จดัท านโยบายการแจ้งเบาะแส 
(Whistle Blowing Policy) ขึน้ เพื่อเป็นช่องทางให้พนกังานและผู้มีสว่นได้เสยีกลุม่ตา่งๆ สามารถแจ้งเบาะแสการปฏิบตัิหน้าที่โดย
มิชอบ รวมทัง้กิจกรรมใดๆ ที่ขดัตอ่กฎหมาย พฤติกรรมทีข่ดัตอ่กฎระเบียบและหลกัจรรยาบรรณของบริษัทฯ มาที่ฝ่ายบริหารหรือ
คณะกรรมการ เพื่อชว่ยกนัปรับปรุงแก้ไขหรือด าเนินการให้เกิดความถกูต้อง เหมาะสม โปร่งใส และยตุิธรรมตอ่ไป โดยได้เปิด
ช่องทางการรับแจ้งข้อมลูให้ผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่สามารถสง่ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนมาทางช่องทางตา่งๆ ดงันี ้

 พนกังานเดลต้าสามารถสง่ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนไปยงับคุคล/หนว่ยงานดงัตอ่ไปนี ้ 
(1)   หวัหน้าหนว่ยงานท่ีพนกังานคนดงักลา่วสงักดัอยู่ 

mailto:whistleblow@deltathailand.com
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(2)   หวัหน้าฝ่ายตรวจสอบ หวัหน้าฝ่ายทรัพยากรบคุคลหรือหวัหน้าฝ่ายกฎหมาย 
(3)   กลอ่งรับความคิดเห็น 
(4)   จดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ (whistleblow@deltathailand.com) 

 ผู้มีสว่นได้เสยีอื่นสามารถสง่ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนไปท่ี 
(1)   ตู้ รับความคิดเห็น (ตู้  ป.ณ. 50 บางป ูสมทุรปราการ 10280) 
(2)   กลอ่งจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (whistleblow@deltathailand.com) 
(3)   เว็บไซต์ www.deltathailand.com 

เลขานกุารคณะกรรมการจะรวบรวมและสง่ข้อร้องเรียนตอ่ไปยงัคณะผู้บริหาร หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อท าการพิจารณาตรวจสอบแล้วแตก่รณี 

ทัง้นี ้ข้อมลูของผู้แจ้งเบาะแสและเร่ืองที่แจ้งจะถกูเก็บเป็นความลบั เพื่อปอ้งกนักรณีถกูละเมิดสทิธิในการประชมุ
คณะกรรมการครัง้ที่ 1/2562 เลขานกุารคณะกรรมการได้แจ้งตอ่ทีป่ระชมุเพื่อพิจารณารับทราบวา่ในปี 2561 ที่ผา่นมา ทางบริษัท
ฯ ได้รับการร้องเรียนเร่ืองการละเมิดจรรยาบรรณ (code of conduct) 1 เร่ือง การตอ่ต้านการทจุริต (anti-corruption) 2 เร่ือง สว่น
การปอ้งกนัการค้าอยา่งเป็นธรรมและปอ้งกนัการผกูขาด (anti-trust and fair competition) ไมไ่ด้รับการร้องเรียนแตอ่ยา่งใด 

5. ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

โครงสรา้งคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทัง้หมด 9 ราย โดยเป็นกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 2 ราย และกรรมการท่ีไมเ่ป็น
ผู้บริหาร 7 รายซึง่เป็นกรรมการอสิระ 4 ราย เกินกวา่ 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด โดยคณุสมบตัขิองกรรมการอิสระเทา่กบัเกณฑ์
ที่ส านกังาน ก.ล.ต ก าหนด คณะกรรมการจะมีการทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการในเร่ืองจ านวนกรรมการ สดัสว่นกรรมการ
อิสระ ตลอดจนพิจารณาคณุสมบตัิให้มคีวามหลากหลาย เหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่เสนอโดยคณะกรรมการสรร
หาและก าหนดคา่ตอบแทนเป็นประจ าทกุปี 

บคุคลผู้ด ารงต าแหนง่ประธานกรรมการและประธานบริหารในปัจจบุนัของบริษัทฯ เป็นคนละบคุคล และได้ก าหนด
อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบแยกออกจากกนั รวมถงึแบง่แยกบทบาทหน้าที่ระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการเพื่อความ
โปร่งใสในการบริหารงาน (รายละเอียดของคณะกรรมการซึง่ประกอบด้วยรายช่ือและขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการสามารถดเูพิ่มเติมได้ในหวัข้อโครงสร้างการจดัการขององค์กร) 

คณะกรรมการชุดยอ่ย 

คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ยเพื่อช่วยปฏิบตัิงานในการศกึษาและกลัน่กรองงานในแตล่ะด้าน
และเสนอความเห็นตอ่คณะกรรมการ ซึง่ในปัจจบุนั บริษัทฯ มคีณะกรรมการชดุยอ่ยจ านวน 6 คณะ ซึง่อยูภ่ายใต้การก ากบัดแูล
ของคณะกรรมการบริษัทจ านวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และอยูภ่ายใต้การก ากบัดแูลของประธานบริหารจ านวน 2 คณะได้แกค่ณะ
กรรมการบริหารความเสีย่งและคณะกรรมการพฒันาเพื่อความยัง่ยืน โดยรายละเอยีดของคณะกรรมการแตล่ะคณะมดีงัตอ่ไปนี ้
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คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 5 ทา่นดงันี ้

รายช่ือกรรมการ        ต าแหนง่ 

1. นายเซีย เชน เยน ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายอนสุรณ์  มทุราอิศ กรรมการบริหาร 
3. นายวิชยั  ศกัดิส์ริุยา กรรมการบริหาร 
4. นายซิม กยุ เกียง กรรมการบริหาร 
5. นายชงุ ไช หลง กรรมการบริหาร 

ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  
1.  ด าเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั นโยบาย ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสัง่ และมติของที่

ประชมุคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ทกุประการ 

2.   ก าหนดนโยบาย แผนธุรกิจ ทิศทาง กลยทุธ์ งบประมาณ และโครงสร้างการบริหารงานหลกัและอ านาจการบริหารตา่งๆ 
ของบริษัทฯ ในการด าเนินธุรกิจรวมทัง้ผงัองค์กรของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและ
อนมุตัิและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและตดิตามผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายที่
ก าหนด 

3.   ให้มีอ านาจในการเข้าท าธุรกรรมกบัธนาคารในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้แตจ่ะต้องรายงานธุรกรรมที่ได้ท าไปให้ที่ประชมุ
คณะกรรมการบริษัททราบในการประชมุครัง้ถดัไปหลงัการท ารายการดงักลา่ว 

(ก) ให้มีอ านาจในการเปิดหรือปิดบญัชีธนาคาร 
(ข) ให้มีอ านาจในการเข้าท าสญัญาเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯและหรือท าธุรกรรมใดๆ กบัธนาคารและ

สถาบนัการเงินตา่งๆ ภายในวงเงินไมเ่กิน 50 ล้านเหรียญสหรัฐหรือเทียบเทา่ในเงินตราสกลุอื่นตอ่หนึง่ธนาคาร 
และในกรณีที่ต้องใช้ทรัพย์สนิของบริษัทฯเป็นหลกัประกนัต้องน าเสนอขออนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท 

(ค) ให้มีอ านาจในการออกหนงัสอืค า้ประกนัจากบริษัทฯ เพื่อค า้ประกนัให้แก่บริษัทยอ่ยในวงเงินไมเ่กิน 50 ล้าน
เหรียญสหรัฐหรือเทียบเทา่ในเงินตราสกลุอื่นตอ่หนึง่บริษัท 

(ง) ให้มีอ านาจในการขอตอ่อายวุงเงินสนิเช่ือกบัธนาคารโดยไมจ่ ากดัจ านวน 
4. ให้มีอ านาจในการอนมุตัเิงินลงทนุในบริษัทยอ่ยภายในวงเงินไมเ่กิน 5 ล้านเหรียญสหรัฐหรือเทียบเทา่ในเงินตราสกลุอื่น

ตอ่หนึง่ตอ่โครงการ แตเ่มื่อรวมกนัแล้วต้องไมเ่กิน 20 ล้านเหรียญสหรัฐหรือเทียบเทา่ในเงินตราสกลุอื่นเมื่อรวมกบั
โครงการอื่นในหนึง่ปีปฏิทิน ทัง้นี ้การอนมุตัิการลงทนุดงักลา่วต้องรายงานให้ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัททราบในการ
ประชมุครัง้ถดัไป 

5.  ให้มีอ านาจในการอนมุตัิแตง่ตัง้ โยกย้าย เลือ่น หรือถอดถอนกรรมการและ/หรือผู้บริหารในบริษัทยอ่ย 
6.  ให้มีอ านาจในการมอบอ านาจให้บคุคลคนหนึง่หรือหลายคนหรือบคุคลอื่นใดปฏิบตัิการอยา่งหนึง่อยา่งใด โดยอยูภ่ายใต้

การควบคมุของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้บคุคลดงักลา่วมีอ านาจตามที่คณะกรรมการบริหาร
เห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึง่คณะกรรมการบริหารอาจยกเลกิ เพิกถอน 
เปลีย่นแปลง หรือแก้ไขบคุคลที่ได้รับมอบอ านาจ หรือการมอบอ านาจนัน้ๆได้ตามที่เห็นสมควร 
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ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้ จะไมม่ีลกัษณะเป็นการ
มอบอ านาจหรือมอบอ านาจช่วงที่ท าให้กรรมการบริหารหรือผู้ รับมอบอ านาจจากกรรมการบริหาร สามารถอนมุตัิ
รายการท่ีตนหรือบคุคลที่อาจมคีวามขดัแย้ง (ตามที่นยิามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์) มีสว่นได้เสยี หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย เว้นแตเ่ป็นการ
อนมุตัิรายการท่ีเป็นไปตามปกตธิุรกิจที่มีการก าหนดขอบเขตชดัเจน 

7.   ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 3 รายซึง่กรรมการทกุรายด ารงต าแหนง่เป็น
กรรมการอิสระ มวีาระด ารงต าแหนง่ตามวาระการแตง่ตัง้กรรมการบริษัทโดยมคีณุสมบตัิและหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่
ตลาดหลกัทรัพย์ฯก าหนด โดยมีรายช่ือดงันี ้

รายช่ือกรรมการ ต าแหนง่ 
1. นายบญุศกัดิ์ เจียมปรีชา ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2.  นายช ูชี หยวน กรรมการตรวจสอบ 
3.  นางทิพวรรณ ชยตุิมนัต์ กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหต ุ กรรมการตรวจสอบทกุท่านเป็นกรรมการผู้ มีความรู้และมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 

คณุสมบตัขิองคณะกรรมการตรวจสอบ   
1. ทกุคนต้องเป็นกรรมการอิสระ 
2. ไมเ่ป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดัสนิใจในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ  บริษัทใหญ่ 

บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง 
3. ไมเ่ป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย และบริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนัที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
4. มีหน้าที่ตามที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯก าหนด 
5. มีกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย 1 คนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะท าหน้าที่ในการสอบทานความนา่เช่ือถือ

ของงบการเงินได้   
6. ได้รับแตง่ตัง้จากคณะกรรมการหรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  

ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  
1. สอบทานให้บริษัทฯมกีารรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและมกีารเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอ 

2. สอบทานให้บริษัทฯมีระบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสทิธิผล และพิจารณา
ความเป็นอิสระของหนว่ยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแตง่ตัง้ โยกย้าย เลกิจ้าง
หวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายในหรือหนว่ยงานอื่นที่รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 
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4. พิจารณา คดัเลอืก เสนอแตง่ตัง้บคุคลและเลกิจ้างบคุคลเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และเสนอ
คา่ตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอยา่งน้อย
ปีละ 1 ครัง้ 

5. สอบทานรายการที่เก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์วา่เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทัง้นี ้เพื่อให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท
ฯ  

6. จดัท ารายงานการก ากบัดแูลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ซึง่
รายงานดงักลา่วต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลูอย่างน้อยดงัตอ่ไปนี ้
(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 
(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ 
(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ  
(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการเก่ียวโยงและรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 
(ช) ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎบตัรของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 
(ซ) รายการอื่นที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ

รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7. ปฏิบตัิงานอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 3 ทา่นซึง่ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 2 

ทา่นและกรรมการบริหาร 1 ทา่น มีวาระด ารงต าแหนง่ตามวาระการแตง่ตัง้กรรมการบริษัท โดยมีรายช่ือดงันี ้

รายช่ือกรรมการ                                ต าแหนง่ 
1. ดร.วิฑรูย์ สมิะโชคด ี ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน (กรรมการอิสระ) 
2. นายอนสุรณ์ มทุราอิศ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
3. นายช ูชี หยวน กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน (กรรมการอิสระ) 

ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  
1. ประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานบริหารรวมทัง้ผู้บริหารตัง้แตร่ะดบั 11 ขึน้ไปทกุปี 

2. พิจารณาคา่ตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ คณะอนกุรรมการซึง่รวมถงึคา่ตอบแทนรายเดือน คา่เบีย้ประชมุ 
โบนสัประจ าปี และผลประโยชน์อื่นๆ ทัง้ที่เป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงิน โดยมีหลกัเกณฑ์หรือวิธีการและโครงสร้างที่เป็น
ธรรมและสมเหตสุมผล และเสนอที่ประชมุคณะกรรมการและที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพจิารณาอนมุตัิ 

3. พิจารณานโยบายคา่ตอบแทนให้แก่ประธานบริหารรวมทัง้ผู้บริหารตัง้แตร่ะดบั 11 ขึน้ไปทัง้คา่ตอบแทนแบบระยะสัน้
และระยะยาว ซึง่รวมถึงคา่จ้าง เงินรางวลัประจ าปี และผลประโยชน์อื่นๆ ทัง้ที่เป็นตวัเงินและมใิชต่วัเงิน โดยมี
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หลกัเกณฑ์หรือวธีิการและโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตสุมผล และเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
อนมุตั ิ

4. พิจารณาทบทวนนโยบายคา่ตอบแทนของคณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ ประธานบริหารรวมทัง้ผู้บริหารตัง้แต่
ระดบั 11 ขึน้ไป โดยพิจารณาตามผลการปฏิบตัิงาน ผลการด าเนนิงานของบริษัท แนวปฏิบตัใินอตุสาหกรรมและ
บริษัทจดทะเบียนชัน้น าในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
คณะกรรมการชดุนีม้ีหน้าที่และความรับผิดชอบในเร่ืองการสรรหาดงันี ้

1. ก าหนดคณุสมบตัิที่ส าคญัของคณะกรรมการ คณะอนกุรรมการและผู้บริหารระดบัสงูพร้อมทัง้สรรหาบคุคลและ
ทาบทามผู้ที่มคีณุสมบตัเิหมาะสมให้คณะกรรมการพิจารณา 

2. ประเมินโครงสร้าง ขนาด องค์ประกอบของคณะกรรมการ/ คณะอนกุรรมการ รวมถึงแนะน าข้อคิดเห็นเพื่อการพฒันา
ตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 

3. จดัให้มีการประเมินการปฏิบตัิงานประจ าปีและความส าเร็จของคณะกรรมการและคณะอนกุรรมการรวมถงึสมาชิก
แตล่ะคน โดยรายงานผลการประเมินผลตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการทกุปี 

4. ช่วยในการจดัตัง้ให้มีแผนการสบืทอดต าแหนง่ และ/หรือ พฒันาโครงการบริหารกลุม่บคุคลท่ีมีศกัยภาพเพื่อ
ตอบสนองความต้องการต าแหนง่ที่ส าคญัของฝ่ายบริหารระดบักลางและสงู 

5. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย  ในการปฏิบตัิหน้าที่ตามข้อนีค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทนอาจหาความเห็นจากที่ปรึกษาอิสระทางวิชาชีพอื่น เมื่อเห็นวา่มีความจ าเป็นและเหมาะสม รวมทัง้ให้
กรรมการชดุนีไ้ด้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้ในเร่ืองทีเ่ก่ียวข้องตอ่การด าเนินงานได้ด้วย โดยบริษัทฯเป็น
ผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ย 

คณะกรรมการบรรษัทภบิาล 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลประกอบด้วยกรรมการ 3 ทา่นซึง่ประกอบด้วยกรรมการที่ไมเ่ป็นผู้บริหาร 1 ทา่นและ
กรรมการบริหาร 2 ทา่น มีวาระด ารงต าแหนง่ตามวาระการแตง่ตัง้กรรมการบริษัท โดยมีรายช่ือดงันี ้

รายช่ือกรรมการ                                ต าแหนง่ 
1. นายหมงิ เจิง้ หวงั ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 
2. นายเซีย เชน เยน กรรมการบรรษัทภิบาล (กรรมการบริหาร) 
3. นายอนสุรณ์ มทุราอิศ กรรมการบรรษัทภิบาล (กรรมการบริหาร) 

ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
1. พิจารณาทบทวนนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ คูม่ือจรรยาบรรณในการปฏิบตังิาน และนโยบายการตอ่ต้านการ

ทจุริตของบริษัทฯ ให้มเีหมาะสม เพียงพอ และมกีารปรับปรุงอยา่งสม ่าเสมอ 
2. ก ากบัและสง่เสริมผู้บริหารและพนกังานทกุระดบัให้เกิดความเข้าใจในนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ คูม่ือ

จรรยาบรรณในการปฏิบตัิงาน และนโยบายตอ่ต้านการทจุริต และน าไปปฎิบตัิจริง 
3. สง่เสริมและให้ค าแนะน าแก่บริษัทฯ ในการเข้าร่วมการประเมินหรือประเมินผลการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีเพื่อพฒันา

และปรับปรุงมาตรฐานการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ อยา่งตอ่เนื่อง 
4. ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลอยา่งสม ่าเสมอ 
5. ปฎิบตัิงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่งประกอบด้วยสมาชิกทัง้หมด 10 ทา่นโดยมีรายช่ือดงันี ้

รายช่ือกรรมการ ต าแหนง่ 

1. นายเซีย เชน เยน ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 
2. นายอนสุรณ์ มทุราอิศ กรรมการบริหารความเสีย่ง 
3. นายวชิยั ศกัดิ์สริุยา กรรมการบริหารความเสีย่ง 
4. นายซมิ กยุ เกียง กรรมการบริหารความเสีย่ง 
5. นางอรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ กรรมการบริหารความเสีย่ง 
6. นายฟ่าน ชาว ชิง กรรมการบริหารความเสีย่ง 
7. นายชิน หมงิ เฉิน กรรมการบริหารความเสีย่ง 
8. นายบาซิล มาร์การิทิส กรรมการบริหารความเสีย่ง 
9. นายซี ไค มนั  กรรมการบริหารความเสีย่ง 
10. นายชงุ อี ้แทม กรรมการบริหารความเสีย่ง 

ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
1. จดัท าขัน้ตอนการปฏิบตังิานในการบริหารความเส่ียง  
2. ด าเนินการการบริหารความเสีย่งและมอบหมายให้หวัหน้างานในแตล่ะสว่นงานเป็นผู้ รับผิดชอบการประเมินและบริหาร

ความเสีย่งในสว่นงานของตน 
3. พฒันาและทบทวนแผนกลยทุธ์ทีใ่ช้ในการบริหารความเสีย่ง 
4. รายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาสและ/หรือรายปีและ/หรือเมือ่มีเหตกุารณ์อาจมีผลกระทบที่มนียัส าคญัให้

คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบทราบ 
5. ติดตามผลและปรับปรุงการบริหารความเสีย่งอยา่งตอ่เนื่อง 
6. คณะกรรมการบริหารความเสีย่งอาจขอปรึกษาหรือขอค าแนะน าจากผู้ เช่ียวชาญพิเศษในบางกรณี  

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

คณะกรรมการพฒันาเพื่อความยัง่ยืนประกอบด้วยกรรมการ 4  ทา่น โดยมีรายช่ือดงันี ้

รายช่ือกรรมการ                   ต าแหนง่ 
1. นายเซีย เชน เยน ประธานกรรมการพฒันาเพื่อความยัง่ยืน 
2. นายอนสุรณ์  มทุราอิศ กรรมการพฒันาเพื่อความยัง่ยืน 
3. นายวชิยั  ศกัดิ์สริุยา กรรมการพฒันาเพื่อความยัง่ยืน 
4. นางอรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ กรรมการพฒันาเพื่อความยัง่ยืน 

ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการการพฒันาอย่างยัง่ยืน 
1. ทบทวนนโยบายการพฒันาเพื่อความยัง่ยืน พร้อมกรอบแนวทาง กระบวนการ และการปฏิบตัิ ที่เก่ียวข้องของบริษัทฯ 

เพื่อให้ค าแนะน าที่เหมาะสมตอ่คณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทกุปี  
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2. ท าให้เป็นที่เช่ือมัน่ได้วา่บริษัทฯ มมีาตรการที่เหมาะสมที่จะจดัท าและการด าเนินโครงการพฒันาเพื่อความยัง่ยืนให้ประสบ
ผลส าเร็จ พร้อมกบัตรวจสอบนโยบายพฒันาเพื่อความยัง่ยืนเป็นครัง้เป็นคราว 

3. ประสานงานกบับริษัทฯ ทัง้ด้านการด าเนินโครงการที่วางไว้และการท าความมุง่หมายไปสูค่วามส าเร็จตามแนวนโยบาย
พฒันาเพื่อความยัง่ยืน โดยจะท าการประเมินผลแตล่ะโครงการพฒันาเพื่อความยัง่ยืนอยา่งน้อยไตรมาสละหนึง่ครัง้ 

4. จดัให้มีการให้ค าปรึกษา และให้การสนบัสนนุทัง้ด้านทรัพยากรและบคุคลที่เหมาะสม เพื่อสง่เสริมยทุธศาสตร์การพฒันา
เพื่อความยัง่ยืนให้ครอบคลมุทัง้องค์กรและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

5. จดัตัง้และมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กบัคณะอนกุรรมการ หรือคณะท างานตามความเหมาะสม 
6. ทบทวนและประเมินความเหมาะสมของความรับผิดชอบคณะกรรมการฯ เองปีละหนึง่ครัง้ โดยการยื่นข้อเสนอแนะที่

ต้องการการเปลีย่นแปลงให้กบัคณะกรรมการบริษัทอนมุตัิ 

การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนท าหน้าทีใ่นการพิจารณาคณุสมบตัิ
และสรรหาบคุคลที่เหมาะสมที่จะได้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการบริษัทหรือกรรมการในคณะกรรมการชดุยอ่ย
โดยพิจารณาบคุคลที่มคีวามรู้และประสบการณ์ในด้านตา่งๆ เช่น ด้านบญัชีการเงิน ด้านการบริหารจดัการ ด้านกลยทุธ์ รวมถึง
บคุคลที่มีทกัษะ ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านท่ีสอดคล้องกบักลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจและลกัษณะธุรกิจของบริษัทฯ โดยไมไ่ด้
จ ากดัเพศ เชือ้ชาติ สญัชาติ เพือ่ให้โครงสร้างของคณะกรรมการมีความหลากหลาย (Board Diversity) และแขง็แกร่ง สามารถ
น าพาบริษัทฯ ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ทางธุรกิจภายใต้การบริหารจดัการตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีตามมาตรฐานสากล ทัง้นี ้
เพื่อเป็นการสนบัสนนุหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยมีสิทธิเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการ โดยผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการต้องมีคณุสมบตัิเบือ้งต้นตามหลกัเกณฑ์ที่ได้ก าหนดและด าเนินการ
ตามขัน้ตอนที่ได้แจ้งไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการจะใช้มติเสยีงข้างมากของที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณา
คดัเลอืกและน ารายช่ือของผู้สมคัรที่ได้รับการคดัเลือกเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิตอ่ไป 

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของกรรมการบริษัท 

1. กรรมการบริษัทต้องมีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั รวมทัง้
ต้องไมม่ีลกัษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจดัการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ ถือหุ้น
ตามที่คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศก าหนด  

2.  เป็นบคุคลที่มีคณุธรรม จริยธรรมและประวตัิการท างานท่ีดี  
3.  มีความรู้หรือประสบการณ์ในด้านการบริหารธุรกิจโดยเฉพาะด้านอตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส์หรือโทรคมนาคม หรือด้าน

การเงิน บญัชี หรือด้านอื่นๆทีค่ณะกรรมการเห็นควร 
4.  สามารถเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการและประชมุผู้ ถือหุ้นได้ทกุครัง้ ยกเว้นกรณีมเีหตจุ าเป็นหรือสดุวิสยั  
5.  คณุสมบตัิอื่นที่อาจก าหนดเพิม่เติมเพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมายและความเหมาะสมอื่นๆในภายหลงั 

คุณสมบัตขิองกรรมการอิสระ  

บริษัทฯ ได้ก าหนดคณุสมบตัิของกรรมการอิสระเทา่กบัหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
ก าหนด ดงันี ้

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละหนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติ
บคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ทัง้นีใ้ห้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องด้วย 
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2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน/ลกูจ้าง/พนกังาน/ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคมุ
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดยีวกนั หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง เว้นแตจ่ะได้
พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนการเป็นกรรมการอิสระ 

3. ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา คูส่มรส พี่
น้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุรของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น
ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

4. ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธรุกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งใน
ลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการซึง่ไมใ่ชก่รรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัท
ร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนการเป็น
กรรมการอิสระโดยมีรายละเอียดดงันี ้

4.1 ความสมัพนัธ์ในลกัษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ 
4.1.1  ไมเ่ป็นผู้สอบบญัชีในทกุกรณี 
4.1.2  ไมเ่ป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น (เช่นที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ 
เป็นต้น) ที่มมีลูคา่การท ารายการเกิน 2 ล้านบาทตอ่ปี  

4.2 ความสมัพนัธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจอื่น  
4.2.1  ลกัษณะความสมัพนัธ์จะครอบคลมุรายการท่ีเป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการ
เก่ียวกบัสนิทรัพย์/บริการ และรายการให้หรือรับความชว่ยเหลอืทางการเงิน 
4.2.2  ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีขนาดมลูคา่รายการตัง้แต่ 20 ล้านบาท หรือ 3% ของ NTA ของบริษัทขึน้ไป 
แล้วแตจ่ านวนใดจะต า่กวา่ (การพิจารณามลูคา่รายการให้รวมรายการท่ีเกิดขึน้กบับคุคลเดียวกนัในระหวา่ง 6 เดือน
ก่อนวนัท่ีมีการท ารายการในครัง้นีด้้วย) 
4.2.3  กรณีมีเหตจุ าเป็นและสมควรซึง่มไิด้เกิดขึน้อยา่งสม ่าเสมอและตอ่เนื่อง กรรมการอิสระอาจมคีวามสมัพนัธ์
เกินระดบันยัทีก่ าหนดในระหวา่งด ารงต าแหนง่ก็ได้ แตต้่องได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทก่อนและมติที่ได้ต้อง
เป็นมติเอกฉนัท์ และต้องเปิดเผยความสมัพนัธ์ดงักลา่วของกรรมการรายนัน้ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 
(แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ และหากตอ่มากรรมการอิสระรายนัน้ได้รับการเสนอช่ือ
เพื่อด ารงต าแหนง่ตอ่อกีวาระหนึง่ จะต้องเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ดงักลา่วในหนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น
ในวาระเลอืกตัง้กรรมการด้วย   

5. เป็นกรรมการท่ีไมไ่ด้รับการแตง่ตัง้ขึน้เป็นตวัแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ถือ
หุ้นซึง่เป็นผู้ เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

6. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระได้ 
7. กรรมการอิสระท่ีมคีณุสมบตัิตาม 1-6 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดัสนิใจในการด าเนินกิจการของ

บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดยีวกนั หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง โดยมีการ
ตดัสนิใจในรูปแบบองค์คณะ (collective decision) ได้ 
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การด ารงต าแหน่งกรรมการ 

การแต่งตั้งกรรมการ 

หลงัจากทีค่ณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนได้พจิารณาและคดัเลอืกผู้มีคณุสมบตัิที่เหมาะสมให้เข้ามาเป็น
กรรมการแล้ว จะน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอช่ือดงักลา่วเพื่อให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ โดยข้อบงัคบัของ
บริษัทฯ ได้ก าหนดให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นใช้วธีิการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้โดยผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง และ
การแตง่ตัง้กรรมการต้องได้รับคะแนนเสยีงเห็นชอบเกินกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนน ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสยีงที่มีอยูท่ัง้หมดเลอืกตัง้บคุคลหนึง่คนหรือหลายคนพร้อมกนัตามที่ได้รับการเสนอช่ือ
โดยวิธีการเลอืกตัง้เป็นรายบคุคลหรือหลายคนพร้อมกนัซึง่จะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้หนึง่ผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไมไ่ด้ บคุคล
ซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการท่ีจะพงึมี ในกรณีที่บคุคลซึง่
ได้รับการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามคีะแนนเสียงเทา่กนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมี ให้ผู้ เป็นประธานในที่ประชมุออกเสยีง
เพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

การถอดถอนกรรมการ  

ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหนง่ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 
สามในสี ่(๓/๔) ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงและมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีถือ
โดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงในการประชมุนัน้ 

วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี กรรมการบริษัทจ านวนหนึง่ในสามหรือใกล้เคยีงกับจ านวนหนึง่ในสามมากที่สดุ
ต้องออกจากต าแหนง่ โดยกรรมการซึง่พ้นต าแหนง่นีอ้าจได้รับเลอืกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่ใหมอ่ีกวาระได้ ทัง้นีท้ี่ประชมุผู้ ถือหุ้น
อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหนง่ก่อนถงึคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงและมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมี
สทิธิออกเสยีงในการประชมุนัน้และกรรมการอิสระสามารถด ารงต าแหนง่กรรมการได้ไมเ่กิน 3 วาระ  

อ านาจอนุมัตขิองคณะกรรมการบริษัท 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี กรรมการบริษัทจ านวนหนึง่ในสามหรือใกล้เคยีงกับจ านวนหนึง่ในสามมากที่สดุ
ต้องออกจากต าแหนง่ โดยกรรมการซึง่พ้นต าแหนง่นีอ้าจได้รับเลอืกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่ใหมอ่ีกวาระได้ ทัง้นีท้ี่ประชมุผู้ ถือหุ้น
อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหนง่ก่อนถงึคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงและมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมี
สทิธิออกเสยีงในการประชมุนัน้และกรรมการอิสระสามารถด ารงต าแหนง่กรรมการได้ไมเ่กิน 3 วาระ  

การปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ 

บริษัทฯมีการปฐมนเิทศกรรมการที่เข้าด ารงต าแหนง่ในบริษัทเป็นครัง้แรกโดยให้ผู้บริหารแนะน าธุรกิจของบริษัทฯ และ
เยี่ยมชมโรงงานรวมทัง้ให้เลขานกุารบริษัทฯ สรุปหน้าที่และบทบาทของกรรมการบริษัท พร้อมกนันีย้งัได้แจกเอกสารท่ีประกอบไป
ด้วยข้อมลูที่เก่ียวกบับริษัทฯ อยา่งละเอียดรวมทัง้คูม่ือกรรมการบริษัทจดทะเบียน 

การด ารงต าแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอ่ืน 
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เพื่อเป็นการรักษาประสทิธิภาพในการท างานของกรรมการและสอดคล้องกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี คณะกรรมการ
บริษัทได้ก าหนดนโยบายในการด ารงต าแหนง่กรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น ดงันี ้ 

 
1. กรรมการสามารถด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมกนัได้ไมเ่กิน 3 แหง่  
2. ห้ามมิให้ประธานบริหาร (President) ไปด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ยกเว้นกรณีที่เป็น

การด ารงต าแหนง่กรรมการในบริษัทยอ่ย  ในกรณีหากจะรับต าแหนง่เป็นกรรมการในบริษัทอื่น เพิ่มต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน  

ทัง้นี ้การที่บริษัทฯ ได้สนบัสนนุให้กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหารและผู้บริหารระดบัสงูไปด ารงต าแหนง่กรรมการในบริษัทยอ่ย
เพื่อให้การบริหารงานทัง้กลุม่เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและสอดคล้องกบันโยบายของบริษัทฯ 

การประชุมของคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ก าหนดให้มกีารประชมุคณะกรรมการบริษัทอยา่งน้อยปีละ 4 ครัง้หรือในทกุไตรมาส โดยอาจมกีารประชมุ
เพิ่มเติมเมื่อมเีร่ืองต้องพิจารณา และมีการก าหนดวนัประชมุลว่งหน้าตลอดทัง้ปี โดยบริษัทฯจะจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุพร้อม
ระเบียบวาระการประชมุให้กรรมการแตล่ะทา่นลว่งหน้าไม่น้อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุซึง่ต้องไมน้่อยกวา่ 5 วนัท าการ ในกรณีที่
มีเหตพุจิารณาเร่งดว่นอาจสง่หนงัสอืเชิญประชมุน้อยกวา่ 7 วนัได้ซึง่กรรมการทกุทา่นมคีวามเป็นอสิระในการเสนอเร่ืองเข้าสูว่าระ
การประชมุ โดยมีเลขานกุารบริษัทท าหน้าที่จดัการประชมุรวมทัง้ดแูลและเสนอแนะให้การประชมุของคณะกรรมการเป็นไปตาม
กฎหมาย ข้อบงัคบั และกฎระเบยีบตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง และให้มกีารบนัทกึรายงานการประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษรและมีการ
จดัเก็บรายงานการประชมุที่ผา่นการรับรองของคณะกรรมการบริษัทไว้เป็นหลกัฐาน  

 
การเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการชดุตา่งๆในปี 2561 สรุปได้ ดงันี ้            หน่วย :  ครัง้ 

รายนามกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล 

ประชมุ
สามญัผู้ ถือ
หุ้น 

จ านวนครัง้การประชมุ 6 4 4 1 1 

นายอึง้ กวง มิง้  6/6 ไมเ่ป็นกรรมการชดุ
นี ้

ไมเ่ป็นกรรมการชดุนี ้ ไมเ่ป็นกรรมการชดุนี ้1/1 

นายหมงิ เจิง้ หวงั 6/6 ไมเ่ป็นกรรมการชดุ
นี ้

ไมเ่ป็นกรรมการชดุนี ้ 1/1 1/1 

นายเซีย เชน เยน 6/6 ไมเ่ป็นกรรมการชดุ
นี ้

ไมเ่ป็นกรรมการชดุนี ้ 1/1 1/1 

นายเซีย เหงิ เซยีน 5/6 ไมเ่ป็นกรรมการชดุ
นี ้

ไมเ่ป็นกรรมการชดุนี ้ ไมเ่ป็นกรรมการชดุนี ้1/1 

นายอนสุรณ์ มทุราอิศ 6/6 ไมเ่ป็นกรรมการชดุ
นี ้

3/4 1/1 1/1 

นายบญุศกัดิ ์เจียมปรีชา 6/6 4/4 ไมเ่ป็นกรรมการชดุนี ้ ไมเ่ป็นกรรมการชดุนี ้1/1 

นายช ูชี หยวน 6/6 4/4 4/4 ไมเ่ป็นกรรมการชดุนี ้1/1 

ดร.วิฑรูย์ สมิะโชคด ี 5/6 1/1 3/4 ไมเ่ป็นกรรมการชดุนี ้1/1 

นางทิพวรรณ ชยตุิมนัต์ 5/5 3/3 ไมเ่ป็นกรรมการชดุนี ้ ไมเ่ป็นกรรมการชดุนี ้1/1 
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องค์ประชุมในการลงมติ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มกีารพิจารณาเพิ่มเติมนโยบายเก่ียวกบัการก าหนดองค์ประชมุขัน้ต ่าของการประชมุ
คณะกรรมการ ณ ขณะที่มีการลงมติ โดยก าหนดให้ต้องมีกรรมการอยูไ่มน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด ทัง้นี ้รวมถงึ
กรณีหากกรรมการไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้อาจใช้ช่องทางการประชมุทางไกลโดยให้ถือเสมือนหนึง่อยูร่่วมประชมุ อยา่งไรก็
ตาม คณะกรรมการยงัคงต้องปฏิบตัิตามข้อบงัคบัของบริษัทฯที่ก าหนดให้ต้องมีกรรมการมาประชมุไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวน
กรรมการทัง้หมด 

การประชุมของคณะกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหาร 
กรรมการอิสระสามารถจดัประชมุโดยไมม่ีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุได้ตามที่เห็นสมควร ซึง่โดยปกติการประชมุของ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ด าเนนิการได้อยา่งอิสระโดยไมม่ีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชมุด้วยและผู้สอบบญัชีของบริษัทฯจะเข้า
ร่วมประชมุกบัคณะกรรมการดงักลา่วในเร่ืองเก่ียวกบังบการเงินเป็นประจ าทกุไตรมาส และในบางกรณีกรรมการตรวจสอบอาจ
ขอให้กรรมการบริหารบางรายเข้าชีแ้จงรายละเอียดในเร่ืองตา่งๆตามทีเ่ห็นควร  

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบรษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย 

คณะกรรมการจะจดัให้มีการประเมินผลการท างานของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะและรายบคุคลรวมทัง้การประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการชดุยอ่ยปีละ 1 ครัง้ เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพและความเข้าใจที่ดใีนการท างานร่วมกนัของกรรมการ 
คณะกรรมการได้น าแบบประเมินผลกรรมการทัง้ 5 แบบ ประกอบด้วยแบบประเมินผลคณะกรรมการทัง้คณะ/ แบบประเมินผล
คณะกรรมการรายบคุคล (ประเมนิตนเอง)/ แบบประเมินของคณะกรรมการบริหาร/ แบบประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบ/ แบบ
ประเมินผลคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน และแบบประเมินผลคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ซึง่เมื่อเสร็จสิน้การ
ประเมินดงักลา่วแล้ว แบบฟอร์มประเมินผลจะถกูสง่ไปยงัเลขานกุารบริษัทเพื่อจดัท าเป็นรายงานและน าเสนอผลตอ่คณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนพร้อมกบัแผนการด าเนินงานเพื่อลดช่องวา่งดงักลา่ว ก่อนน าเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท
ตอ่ไป 
 แบบประเมินผลมีเกณฑ์การประเมินผล คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแตล่ะข้อทัง้หมด ดงันี ้

มากกวา่ 85% = ดีเยีย่ม        
มากกวา่ 75% = ดีมาก            
มากกวา่ 65% = ด ี
มากกวา่ 50% = พอใช้         
ต ่ากวา่ 50% = ควรปรับปรุง 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการท้ังคณะ มีหวัข้อการประเมิน ดงันี ้
1)  โครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการบริษัท (Board structure and qualifications) 
2)  บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Roles, duties and responsibilities) 
3)  การประชมุของคณะกรรมการ (Board meeting) 
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4)  การปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการ (Duties of directors) 
5)  ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ (Relationship with management) 
6)  การพฒันาตนเองของกรรมการ (Director‘s self-improvement and management training) 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการทัง้คณะในภาพรวม 6 หวัข้อ เห็นวา่การด าเนินการสว่นใหญ่จดัท าได้ดีเยีย่ม
โดยมีคะแนนร้อยละ 99 

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล มีหวัข้อการประเมิน ดงันี ้
1) โครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการบริษัท (Board structure and qualifications)  
2)  การประชุมของคณะกรรมการ (Board meeting) 
3)  บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Roles, duties and responsibilities) 
สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการรายบุคคลในภาพรวมเหน็วา่การด าเนินการสว่นใหญ่จดัท าได้ดีเยี่ยมโดยมี

คะแนนร้อยละ  100 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย  

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร มีหวัข้อการประเมิน ดงันี ้
1) โครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ (Structure and qualifications) 
2) การประชุมของคณะกรรมการ (Meeting) 
สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการรายบุคคลในภาพรวมเห็นว่าการด าเนินการสว่นใหญ่จัดท าได้ดีเยี่ยม  โดยมี

คะแนนร้อยละ 93 
การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ มีหวัข้อการประเมิน ดงันี ้

1) ความเข้าใจ 
2) การปฏิบตัิงาน 
3) การประชุม 
4) การพฒันาตนเอง 
5) การประเมินผลการปฏิบติังานโดยรวม 
สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบในภาพรวมเห็นว่าการด าเนินการสว่นใหญ่จัดท าได้ดีเยี่ยม  โดยมี

คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 99.6 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีหวัข้อการประเมิน ดงันี ้

1) โครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ (Committee structure and qualifications) 
2) การประชุมของคณะกรรมการ (The committee meeting) 
3) ความรับผิดชอบต่อเนือ้หาของรายงาน (Assumption of responsibility for content of the published 

report) 
4) การให้ความส าคญัและอุทิศเวลา (Gives priority and devotes sufficient time) 
สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนในภาพรวมเห็นว่าการด าเนินการสว่นใหญ่

จัดท าได้ดีเยี่ยม โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 97.2 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบรรษัทภบิาล มีหวัข้อการประเมิน ดงันี ้

1) โครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ (Committee structure and qualifications) 
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2) การประชุมของคณะกรรมการ (The committee meeting) 
3) ความรับผิดชอบต่อเนือ้หาของรายงาน (Assumption of responsibility for content of the published 

report) 
4) การให้ความส าคญัและอุทิศเวลา (Gives priority and devotes sufficient time) 
สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนในภาพรวมเห็นว่าการด าเนินการสว่นใหญ่

จัดท าได้ดีเยี่ยม โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 100 

การประเมินผลการปฎิบติังานของประธานบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทฯได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนเป็นผู้ก าหนดและน าเสนอตวัชีว้ดัผลการ
ท างาน (KPI) ในการประเมินผลการท างานของประธานบริหารตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ โดยจะมีการพิจารณาทบทวน
ตวัชีว้ดัผลการท างานตามความเหมาะสมทกุปี 

การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

บริษัทฯ มีนโยบายสง่เสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมทัง้เลขานกุารบริษัท เข้ารับการอบรมเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี
อยา่งตอ่เนื่อง ทัง้จากการจดัอบรมภายในและการอบรมจากสถาบนัต่างๆ เช่น ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ส านกังาน ก.ล.ต. หรือ
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  

ในปี 2561 นายอนสุรณ์ มทุราอิศ ได้เข้าร่วมหลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นที่ 27 

การสืบทอดต าแหน่ง/ การบริหารกลุ่มบคุคลท่ีมีศกัยภาพ 

บริษัทฯได้น าการบริหารกลุม่บคุคลที่มีศกัยภาพ (Talent Pool) มาใช้ในการสรรหาบคุคลที่จะสบืทอดต าแหนง่เนื่องจากมี
ความยืดหยุน่ในการสรรหาบคุคลที่เหมาะสมและสามารถรองรับกลยทุธ์ธุรกิจที่อาจต้องปรับเปลีย่นอยา่งรวดเร็ว ซึง่มีความเหมาะสม
มากกวา่การระบบุคุคลที่จะมาสบืทอดต าแหนง่บริหารที่ส าคญัอยา่งเฉพาะเจาะจงแบบเดิม (Successor plan) ทัง้นี ้บคุคลที่ได้รับการ
สรรหาอาจเป็นบคุคลที่มาจากภายในและภายนอกบริษัท โดยโครงการนีจ้ะมีการด าเนินการอยา่งตอ่เนื่องเพื่อให้ได้บคุลากรที่มี
คณุสมบตัิเหมาะสมอยา่งเพียงพอ 

คณะกรรมการบริษัทฯได้จดัตัง้คณะกรรมการบริหารกลุม่บคุคลที่มีศกัยภาพ (Talent Pool Management Committee) ขึน้ เพื่อคดัเลือก
และพฒันาผู้มีศกัยภาพที่สอดคล้องกบัแผนกลยทุธ์และแผนการด าเนินงาน 5 ปีของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการสบื
ทอดต าแหนง่ที่ส าคญั โดยขณะนีอ้ยูใ่นระหวา่งด าเนินการวางแผนงานและกระบวนการด าเนินงานในการพฒันาบคุลากรดงักลา่ว 

การก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารท าหน้าที่ก ากบัดแูลและรับผิดชอบการด าเนินงานของบริษัท
ยอ่ยและบริษัทร่วม คณะกรรมการบริหารมีอ านาจอนมุตัิเงินลงทนุได้ในระดบัหนึง่ และมีอ านาจหน้าที่ในการจะสง่กรรมการหรือ
ผู้บริหารระดบัสงูไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารรวมทัง้อาจมกีารแตง่ตัง้บคุคลากรในท้องถ่ินร่วมเป็นกรรมการหรือผู้บริหารเพื่อ
ก าหนดนโยบายที่ส าคญัและทิศทางในการด าเนินธุรกิจของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม ทัง้นีค้ณะกรรมการบริหารจะรายงานการสง่
ตวัแทนหรือแตง่ตัง้กรรมการหรือผู้บริหารระดบัสงูดงักลา่วให้ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ อยา่งไรก็ตาม หากการ
ลงทนุในบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วมเกินกวา่ทีก่ าหนดไว้ในอ านาจของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารจะต้องด าเนินการ
ขออนมุตัิการลงทนุจากคณะกรรมการบริษัทก่อน  

นอกจากนี ้บริษัทฯยงัได้น าระบบ ERP มาใช้ในการบนัทกึข้อมลูธุรกิจทัง้ด้านการเงิน บญัชีและข้อมลูอื่นๆของกลุม่ 
เพื่อให้สามารถตรวจสอบ ตดิตามและดแูลการด าเนินงานได้อยา่งใกล้ชิดและมีประสทิธิภาพ ประกอบกบับริษัทฯยงัได้มีหนว่ยงาน
ด้านบริหารเงินและการลงทนุซึง่ท าหน้าที่ดแูลการใช้เงินและการเพิ่มทนุหรือลดทนุของบริษัทยอ่ยโดยต้องได้รับการอนมุตัิจาก
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คณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทแล้วแตก่รณี และเนื่องจากบริษัทในกลุม่เป็นบริษัทยอ่ยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 
เกือบทัง้หมด ดงันัน้ การท ารายการระหวา่งกนัจึงไมจ่ดัเป็นรายการเก่ียวโยง และหากมีการท ารายการกบับริษัทในเครืออื่นๆ 
บริษัทฯได้แจ้งให้บริษัทยอ่ยต้องแจ้งและขออนมุตัิการท ารายการที่ส าคญัตอ่ผู้บริหารหรือคณะกรรมการบริษัทฯก่อน ซึง่บริษัทฯจะ
ด าเนินการขัน้ตอนตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์หรือส านกังาน ก.ล.ต.ที่เก่ียวข้อง 

การดแูลและป้องกนัการใช้ข้อมลูภายใน 

บริษัทฯ มีนโยบายจ ากดัการใช้ข้อมลูภายในให้อยูใ่นวงเฉพาะผู้บริหารตัง้แตร่ะดบักลางถงึระดบัสงูที่เก่ียวข้อง และก าหนด
ห้ามพนกังานน าเอกสารหรือข้อมลูของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์สว่นตวั หรือเปิดเผยแก่บคุคลภายนอกก่อนได้รับอนญุาต ซึง่
บริษัทฯ จะถือวา่เป็นความผิดทางวินยัซึง่ได้มีการเผยแพร่นโยบายดงักลา่วรวมทัง้บทลงโทษไว้ในคูม่ือจรรยาบรรณในการปฏิบตัิงาน
เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานทราบโดยทัว่กนั รวมทัง้ห้ามกรรมการและผู้บริหารซือ้ขายหลกัทรัพย์ในช่วง 1 เดือน 
ก่อนประกาศผลการด าเนินงานของบริษัทฯ สูส่าธารณชนผา่นทางตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเพื่อคุ้มครองสทิธิของผู้ ถือหุ้น
จากการได้เปรียบของผู้ที่เก่ียวข้อง  

นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัมีนโยบายก าหนดให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ (ซึง่ได้รวมถงึคูส่มรส และบตุรที่ยงัไมบ่รรลุ
นิติภาวะ) รายงานการเปลีย่นแปลงการถือหลกัทรัพย์ ตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 3 
วนัท าการ นบัจากวนัทีม่ีการเปลีย่นแปลงการถือหลกัทรัพย์ และต้องแจ้งให้เลขานกุารบริษัททราบเพื่อแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทฯ 
รับทราบตอ่ไป 

ในปี 2561 ไมป่รากฏการกระท าหรือข้อร้องเรียนเก่ียวกบัการกระท าผิดของกรรมการ ผู้บริหารระดบัสงู และพนกังานที่เก่ียวข้อง
เก่ียวกบัการใช้ข้อมลูภายในแตอ่ยา่งใด 

ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี 

ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชีของบริษทัฯ 

บริษัทฯ จ่ายคา่สอบบญัชีให้แก่ส านกังานสอบบญัชีที่ผู้สอบบญัชีสงักดัในรอบปี 2561 เป็นเงิน 4,910,000 บาท ซึง่ยงัไม่
รวมคา่ใช้จา่ยอื่นๆ ที่เบิกตามจริง (Out of pocket expenses) เช่น คา่เอกสาร คา่เดินทาง คา่ขนสง่และอื่นๆ (คา่สอบบญัชีในปี 
2560 มจี านวน 4,620,000 บาท และคา่ใช้จา่ยอื่นๆ ที่เบิกตามจริง (Out of pocket expenses) จ านวน 277,680 บาท) นอกจากนี ้มี
คา่สอบบญัชีบริษัทยอ่ยอีก 4 แหง่ที่ได้จ่ายให้ส านกังานสอบบญัชีเดียวกนันีร้วมเป็นเงิน 1,485,000 บาท 

ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยบางแหง่เป็นผู้สอบบญัชีจากส านกังานบญัชีเดยีวกบับริษัทฯ และบริษัทยอ่ยบางแหง่ได้ใช้
บริการจากส านกังานบญัชีอื่นๆ ทัง้นีก้ารเลอืกใช้ผู้สอบบญัชีของแตล่ะบริษัท จะพิจารณาจากคณุภาพการให้บริการและค่าสอบ
บญัชีเป็นหลกั  

 

ค่าตอบแทนอืน่ 

ไม่ม ี
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