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รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลของบรษิัทฯ ในปี 2563 ประกอบดว้ยกรรมการ 4 ทา่น ไดแ้ก่  
นายเซีย เชน เยน ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล (ตัง้แต ่มิถนุายน 2562 ถึง มีนาคม 2563) 
นายจาง ชา่ย ซิง  กรรมการบรรษัทภิบาล (ตัง้แต ่มิถนุายน 2562 ถึง มีนาคม 2563) 
   ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล (ตัง้แต ่เมษายน 2563 ถึง ปัจจบุนั) 
นายอนสุรณ ์มทุราอิศ  กรรมการบรรษัทภิบาล (ตัง้แต ่ตลุาคม 2561 ถึง ปัจจบุนั) 
นายวิชยั ศกัดิส์รุิยา กรรมการบรรษัทภิบาล (ตัง้แต ่ตลุาคม 2563 ถึง ปัจจบุนั) 
โดยมีเลขานกุารบรษิัท ท าหนา้ทีเลขานกุารคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นและยึดถือแนวทางในการด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสบนพืน้ฐานของ

ความซ่ือสตัย ์และตรวจสอบได ้ซึ่งถือเป็นส่วนส าคญัอนัจะท าใหบ้ริษัทฯ ด าเนินธุรกิจไดอ้ย่างยั่งยืน และมีแนว
ปฏิบตัิท่ีดีท่ีสุดเป็นท่ียอมรบัของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย โดยมีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลเป็นผูก้  าหนดนโยบาย
การก ากับดแูลกิจการท่ีครอบคลุมทั่วทัง้องคก์รและเพ่ือใหม้ั่นใจว่ากระบวนการหรือระบบการจัดการการก ากับ
ดแูลกิจการท่ีดีจะชว่ยสนบัสนนุความส าเรจ็ของบรษิัทฯในระยะยาว 

 ในปี 2563 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลไดจ้ดัประชมุสองครัง้ ดงัมีภารกิจดงันี  ้
1. อนมุตัสิมาชิกใหมข่องคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
2. สรา้งความตระหนกัในเรื่องจรรยาบรรณในการปฏิบตัิงานและโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชั่นในหมู่พนกังาน

โดยจดัการฝึกอบรมแบบครอบคลมุพนกังานทกุคนรวมถึงผูป้ฏิบตัิงานในสายการผลิต มอบคูมื่อและให้
ลงนามในแบบฟอรม์รบัทราบและถือปฏิบตัิตาม 

3. จดัท าส่ือการสอนออนไลนเ์รื่องจรรยาบรรณในการปฏิบตังิาน 
4. ทบทวนผลการประเมิน CGR ปี 2563 และปรบัปรุงเนือ้หาในนโยบายการก ากับดูแลกิจการ พรอ้มทั้ง

ตดิตามใหมี้การปฏิบตัจิรงิเพ่ือใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของ Corporate Governance Report (CGR) 
5. อนมุตัิวิธีเพิ่มประสิทธิในการก ากบัดแูลเรื่องจรรยาบรรณในการปฏิบตัิงานโดยใชแ้บบฟอรม์การประเมิน

ตนเอง 3 รูปแบบ ส าหรบัตรวจสอบเรื่องผลประโยชนท์บัซอ้นของพนกังาน 
6. อนมุตัเิรื่องการรณรงคไ์มร่บัของขวญั 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมุง่มั่นท่ีจะพฒันาประสิทธิภาพในการด าเนินงานดา้นบรรษัทภิบาลความ
รบัผิดชอบตอ่สงัคม และการพฒันาอยา่งยั่งยืน เพ่ือประโยชนส์งูสดุของผูมี้สว่นไดเ้สียทัง้หมด 

 
 
         
                    นายจาง ชา่ย ซงิ 
                ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
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การก ากบัดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบรษัิท เดลตา้ อีเลคโทรนิคส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ไดต้ระหนกัและใหค้วามส าคญัในการด าเนิน
ธุรกิจภายใตห้ลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี โดยไดจ้ดัท าและอนมุตัินโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีมาตัง้แตปี่ 2550 และใหม้ีการ
พิจารณาทบทวนความเหมาะสมกบับริบททางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ โดยในปี 2563 นี ้ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัทครัง้ที่ 5/2563 เมื่อวนัที่ 26 ตลุาคม 2563 ไดม้ีมติอนมุตัิปรบัปรุงนโยบายการก ากบัดแูลกิจการเพื่อใหม้ีความเหมาะสมกบั
สถานการณปั์จจบุนั ซึ่งไดร้บัการทบทวนโดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลโดยละเอียดแลว้ โดยรายละเอียดของนโยบายการก ากบั
ดูแลกิจการได้มีการเปิดเผยไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทฯ และระบบสื่อสารภายในขององค์กร ( Intranet) เพื่อให้คณะกรรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงาน  

จากความมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ท าใหใ้นปี 2563 บรษัิทฯไดร้บัผลการประเมินและ
รางวลัตา่งๆ ดงันี ้

 S&P Global SAM Silver Class sustainability award ประจ าปี 2564 ในกลุ่มบริษัทด้านอุปกรณ์ เครื่องมือและชิน้ส่วน
อิเลก็ทรอนิกส ์ติดตอ่กนัเป็นปีที่ 2 

 ดชันี MSCI Global Standard Indexes 2020 โดยการประเมินของ Morgan Stanley Capital International (MSCI) 
 ดชันี FTSE4Good Emerging Index โดยการประเมินของ FTSE Russell ติดตอ่กนัเป็นปีที่ 4  
 หุน้ยั่งยืนประจ าปี 2563 จากตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยติดตอ่กนัเป็นปีที่ 6 
 ไดร้บัการประเมินการก ากบัดแูลกิจการโดยรวมของบรษัิทจดทะเบียนไทยประจ าปี 2563 ในระดบั "ดีเลิศ" (Excellent) จาก

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) ติดตอ่กนัเป็นปีที่ 5 
 ไดร้บัการประเมินคุณภาพในระดบั "ดีเยี่ยม" จากการจัดประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 2563 (AGM Assessment) จาก

สมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทยติดตอ่กนัเป็นปีที่ 6 
 หลกัทรพัยใ์น ESG100 ประจ าปี 2563 โดยการจดัอนัดบัของสถาบนัไทยพฒันต์ิดตอ่กนัเป็นปีที่ 6 
 CSR-DIW Continuous Award ประจ าปี 2563 จากกรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรมติดตอ่กนัเป็นปีที่ 9 

ในปี 2563 บริษัทฯ มีการด าเนินธุรกิจตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ดงันี  ้

1. สิทธิของผูถื้อหุน้   

บรษัิทฯ ตระหนกัและใหค้วามส าคญักบัสิทธิของผูถื้อหุน้โดยมีนโยบายสง่เสรมิ สนบัสนนุและอ านวยความสะดวกใหผู้้
ถือหุน้ทุกกลุ่มรวมถึงนกัลงทุนสถาบนัใหไ้ดร้บัสิทธิพืน้ฐานต่างๆ ในการไดร้บัข่าวสารขอ้มูลของกิจการอย่างเพียงพอพรอ้มทัง้
ขอ้มลูที่ส  าคญัที่เป็นปัจจุบนัผ่านเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ และเว็บไซตข์องบรษัิทฯ การเขา้รว่มประชุมผูถื้อหุน้เพื่อใชส้ิทธิใน
การตัดสินใจในเรื่องส าคัญต่างๆ ที่กระทบหรือเก่ียวขอ้งกับสิทธิและผลประโยชน์ เป็นตน้ บริษัทฯมิได้มีการกีดกันหรือสรา้ง
อุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันหรือหากผู้ถือหุ้นจะเข้าท าข้อตกลงระหว่างกัน  
(Shareholders Agreement) บริษัทฯจะใชค้วามพยายามอย่างเต็มที่ในการดูแลมิใหข้อ้ตกลงระหว่างผูถื้อหุน้นัน้ส่งผลกระทบ
อยา่งมีนยัส าคญัตอ่บรษัิทฯ หรอืผูถื้อหุน้รายอื่น 

บริษัทฯ ไดก้ าหนดใหจ้ดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีภายใน 4 เดือนนบัจากวนัสิน้สดุรอบปีบญัชี โดยในปี 2563 บริษัทฯ 
ไดจ้ัดใหม้ีการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปีขึน้ในวนัที่  31 มีนาคม 2563 ณ ส านักงานของบริษัทฯ ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.
สมทุรปราการ ซึง่ไดด้  าเนินการจดัประชมุโดยยดึถือและปฏิบตัิตามหลกัการก ากบักิจการที่ดีในดา้นการจดัการประชมุผูถื้อหุน้ที่ดี  
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นอกเหนือจากสิทธิพืน้ฐานต่างๆ ขา้งตน้แลว้ บริษัทฯ ยงัไดด้  าเนินการในเรื่องอื่นๆ ที่เป็นการสง่เสริมและอ านวยความ
สะดวกในการใชส้ทิธิของผูถื้อหุน้เพิ่มเติม ดงันี ้

การด าเนินการก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ 

บรษัิทฯ ใชว้ิธี Record Date ในการรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิเขา้รว่มประชมุโดยไดม้อบหมายใหบ้รษัิทศนูยร์บัฝาก
หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัทฯ จัดสง่หนงัสือเชิญประชุมพรอ้มทัง้เอกสารประกอบการประชุม
ตา่งๆ ทัง้ภาษาไทยและองักฤษใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ลว่งหนา้ก่อนวนัประชุม โดยไดส้ง่ออกวนัที่ 16 มีนาคม 2563 พรอ้มทัง้ประกาศบอก
กลา่วการเรยีกประชุมผูถื้อหุน้ผ่านหนงัสือพิมพร์ายวนัฉบบัภาษาไทยต่อเนื่องกนัเป็นเวลา 3 วนัและก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกว่า 3 
วนั รวมทัง้ไดเ้ผยแพรเ่อกสารดงักลา่วทัง้ภาษาไทยและองักฤษบนเว็บไซตข์องบริษัทฯ ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมเป็นเวลา 30 วนั 
(ตัง้แต่วนัที่ 28 กุมภาพนัธ ์2563) ซึ่งขอ้มลูที่เปิดเผยเป็นขอ้มลูเดียวกบัที่จะจดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้ในรูปแบบเอกสาร เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ได้
รบัทราบขอ้มลูไดโ้ดยสะดวกรวดเร็วและมีเวลาพิจารณาศึกษาขอ้มลูอย่างเพียงพอ โดยในหนงัสือเชิญประชุมไดร้ะบขุอ้เท็จจริง
และเหตุผล รวมทั้งรายละเอียดในแต่ละวาระอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาพรอ้มทั้ง
ความเห็นของคณะกรรมการและเอกสารขอ้มลูประกอบท่ีมีรายละเอียดเพียงพอ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชป้ระกอบการพิจารณา และได้
แนบเอกสารและหลกัฐานที่ผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งแสดงก่อนเขา้รว่มประชุม วิธีการมอบฉันทะ และการลงทะเบียน ไปพรอ้มกับ
หนงัสือนดัประชุม พรอ้มทัง้มีขอ้มูลของกรรมการอิสระที่บริษัทก าหนดใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้นไวใ้นหนงัสือนดัประชุม 
รวมทัง้แนบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ตามแบบท่ีกระทรวงพาณิชยก์ าหนด) เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชส้ิทธิในการมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ
หรอืบคุคลอื่นมาประชมุแทนตน  

นอกจากนีบ้รษัิทฯ ไดม้ีการโทรแจง้และเชิญนกัลงทนุสถาบนัใหม้าเขา้รว่มประชมุและไดอ้ านวยความสะดวกในการไปรบั
ใบมอบฉนัทะและเอกสารประกอบในกรณีที่มารว่มประชมุดว้ยตนเองไมไ่ด ้

วนัประชุมผูถื้อหุน้ 

 ดว้ยสถานการณโ์ควิดที่ก าลงัระบาดในช่วงเวลาดงักลา่ว บริษัทฯ ไดจ้ดัเตรียมการประชุมตามตามแนวทางป้องกนัการ
แพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา่ (COVID-19) อยา่งเครง่ครดั โดยจดัใหม้ีการเวน้ระยะ ตรวจสอบประวตัิ วดัอณุหภมูิ และใหผู้ท้ี่มา
เขา้รว่มประชมุสวมใสห่นา้กากอนามยัตลอดเวลา บรษัิทฯ จดัใหม้ีรถรบั-สง่ผูถื้อหุน้จากบรเิวณรถไฟฟา้ BTS สถานีแพรกษามายงั
สถานที่ประชุมเพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่สนใจเขา้รว่มการประชุม บริษัทฯ ไดเ้ปิดใหล้งทะเบียนเขา้ร่วมประชุมได้
ลว่งหนา้ก่อนเวลาประชมุไม่นอ้ยกวา่ 1 ชั่วโมง และยงัใหส้ทิธิผูถื้อหุน้ที่มารว่มประชุมหลงัจากที่ไดเ้ริม่การประชุมไปแลว้สามารถ
ออกเสยีงลงคะแนนในระเบียบวาระท่ียงัไมไ่ดล้งมติได ้และนบัเป็นองคป์ระชมุตัง้แตว่าระท่ีไดเ้ขา้ประชมุเป็นตน้ไป เวน้แตท่ี่ประชมุ
ผูถื้อหุน้จะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น นอกจากนี ้ไดน้  าระบบบารโ์คด้ (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียนพรอ้มทัง้จัดพิมพบ์ัตร
ลงคะแนนในแตล่ะวาระใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ พรอ้มทัง้ใหบ้รกิารอากรแสตมป์ส าหรบัติดหนงัสอืมอบฉนัทะโดยไมค่ิดคา่ใชจ้่ายใดๆ  

 ในการประชมุผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 มีกรรมการท่ีเขา้รว่มประชมุทัง้หมด 6 ทา่น อีก 3 ทา่นซึ่งอยูต่า่งประเทศไมส่ามารถ
เดินทางมารว่มประชมุไดเ้นื่องจากสถานการณโ์ควิด ซึง่ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานบรหิาร รวมทัง้
ผูเ้ก่ียวขอ้งในแต่ละวาระ อาทิเช่น ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงินและผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ไดเ้ขา้รว่มประชุมเพื่อรบัฟังความคิดเห็น
และตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้เช่นเดียวกบัปีก่อนๆ บริษัทฯ ไดน้ าระบบการลงทะเบียน นบัคะแนนและแสดงผลมาใชเ้พื่อใหก้าร
ด าเนินการประชมุกระท าไดอ้ยา่งรวดเรว็ โดยก่อนเริ่มการประชุมไดม้ีการแจง้องคป์ระชมุและจ านวนผูเ้ขา้รว่มประชมุที่มาประชุม
ดว้ยตนเองและมอบฉนัทะ รวมทัง้มีการชีแ้จงวิธีการลงคะแนนและวิธีการนบัคะแนนอยา่งชดัเจน โดยนบัคะแนนแบบ 1 หุน้เป็น 1 
เสียงและถือเสียงขา้งมากเป็นมติ (ยกเวน้กรณีหากมีการลงมติอื่นที่ก าหนดใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่
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เก่ียวขอ้ง) กรณีที่ผูถื้อหุน้คนใดมีสว่นไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระการประชุมเรื่องใด ผูถื้อหุน้ท่านนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนัน้ๆ 
และในวาระเลือกตั้งกรรมการ ผูถื้อหุ้นสามารถเลือกกรรมการไดเ้ป็นรายบุคคล ซึ่งในการนับคะแนนบริษัทฯจะจัดเก็บบัตร
ลงคะแนนเฉพาะกรณีที่มีผูถื้อหุน้คัดคา้นหรืองดออกเสียงน ามาหักออกจากจ านวนเสียงที่เขา้รว่มประชุมในวาระนัน้ๆ  เพื่อให้
กระบวนการนบัคะแนนเป็นไปอย่างรวดเร็ว ในวาระคา่ตอบแทนของกรรมการไดชี้แ้จงใหผู้ถื้อหุน้ไดท้ราบจ านวนและประเภทของ
คา่ตอบแทนที่กรรมการแตล่ะคนไดร้บั โดยแบง่เป็นคา่ตอบแทนกรรมการและเบีย้ประชมุใหผู้ถื้อหุน้พิจารณา  

 การประชุมไดด้  าเนินไปตามล าดบัวาระ โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบเป็นการล่วงหนา้ 
และผลคะแนนในขัน้ตน้ไดม้ีการรายงานในท่ีประชมุอย่างเปิดเผย และจดัใหม้ีที่ปรกึษากฎหมายจากบรษัิท ฮนัตนั แอนดรูส ์เคิรท์ 
(ไทยแลนด)์ จ ากัด (เขา้รว่มการประชุมผ่านทางโทรศพัท์) รวมทัง้มีการเก็บบตัรลงคะแนนเหลา่นีไ้วเ้พื่อใหส้ามารถตรวจสอบได้
ภายหลงั ซึ่งไม่มีผูถื้อหุน้รายใดโตแ้ยง้หรอืขอตรวจสอบผลคะแนนในภายหลงั และระหวา่งการประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ได้
แสดงความคิดเห็นและซกัถามโดยใหเ้วลาอย่างเหมาะสม นอกจากนี ้บริษัทฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถสง่ค าถามเป็นการ
ลว่งหนา้ผ่านทางอีเมล ์info@deltathailand.com หรือโดยทางไปรษณียห์รือโทรสารเพื่อใหค้ณะกรรมการไดต้อบขอ้ซกัถามในที่
ประชมุอีกดว้ย โดยบรษัิทฯ ไดเ้ผยแพรก่ารเปิดรบัเรื่องดงักลา่วไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิทฯ ตัง้แต่วนัท่ี 20 พฤศจิกายน - 31 ธนัวาคม 
2562 โดยทั่วไป ส านกัแลขานุการบรษัิทจะเป็นผูก้ลั่นกรองค าถามเพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการพิจารณา ซึ่งค าถามที่จะไดร้บัการ
คดัเลือกจะเป็นเรื่องที่เก่ียวกับการด าเนินกิจการหรือเรื่องที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนยัส าคญัเป็น
หลกั โดยในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ไมม่ีผูถื้อหุน้รายใดสง่ค าถามเป็นการลว่งหนา้ 

ภายหลงัการประชุมผูถื้อหุน้ 

บรษัิทฯ ไดร้ายงานผลการลงมติในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ผา่นทางเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ ภายใน 1 วนัหลงัจากเสรจ็สิน้
การประชมุ และไดบ้นัทึกมติที่ประชุมโดยแบง่เป็นจ านวนเสยีงที่เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสยีง ไมม่ีสทิธิออกเสยีงและบตัรเสีย
ในแต่ละวาระไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษรในรายงานการประชุม โดยมีการบนัทึกค าถาม ค าชีแ้จง และความคิดเห็นของที่ประชุมไว้
เพือ่ใหส้ามารถตรวจสอบไดภ้ายหลงั นอกจากนีย้งัไดน้  าสง่รายงานการประชุมดงักลา่วต่อกระทรวงพาณิชยแ์ละเผยแพรร่ายงาน
ดงักลา่วทางเว็บไซตข์องบรษัิทฯ ภายใน 14 วนัหลงัการประชมุผูถื้อหุน้ (รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดไูดจ้ากรายงานการประชุม
ผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 2563 บนเว็บไซตข์องบรษัิทฯ) 

2. การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 

บรษัิทฯ ไดเ้ลง็เห็นถึงความส าคญัของการใหส้ทิธิขัน้พืน้ฐานแก่ผูถื้อหุน้ท่ีเทา่เทียมกนั จึงสนบัสนนุใหม้ีการปฏิบตัิตอ่ผูถื้อ
หุน้อยา่งเทา่เทียมกนั ดงันี ้

การมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ประชุมผูถื้อหุน้และออกเสยีงลงคะแนนแทน 

ในกรณีที่ผูถื้อหุน้รายใดไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองได ้ผูถื้อหุน้สามารถใชส้ทิธิในการมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่น
หรอืกรรมการอิสระท่ีบรษัิทฯเสนอช่ือใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนได ้โดยบรษัิทฯไดจ้ดัสง่
หนงัสอืมอบฉนัทะพรอ้มทัง้รายละเอียดการมอบฉนัทะและรายละเอียดของกรรมการอิสระไปพรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุ หรอื
สามารถดาวนโ์หลดแบบฟอรม์ไดจ้ากเว็บไซตข์องบรษัิทฯ 
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การเสนอวาระการประชุมเพิ่มเตมิ และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือแตง่ตั้งเป็นกรรมการ 

บรษัิทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยไดใ้ชส้ิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชมุและเสนอช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิ
เหมาะสมเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทเป็นการลว่งหนา้ โดยไดเ้ผยแพรข่ัน้ตอนการเสนอและรายละเอียดอื่นๆ 
ไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทฯ www.deltathailand.com/th/การประชุมผูถื้อหุน้ และเปิดรบัเรื่องในระหว่างวนัที่ 20 พฤศจิกายน - 31 
ธันวาคม 2562 โดยส านกัเลขานุการบริษัทจะเป็นผูก้ลั่นกรองเบือ้งตน้ก่อนน าเสนอใหค้ณะกรรมการพิจารณาซึ่งในการประชุม
สามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดใชส้ิทธิดงักล่าว ทัง้นี ้ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 2564 บริษัทฯได้
เปิดรบัเรือ่งดงักลา่วตัง้แตว่นัท่ี 17 พฤศจิกายน - 31 ธนัวาคม 2563 

3. การปฏิบติัต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

บริษัทฯมีนโยบายใหค้วามส าคญัต่อสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียในทุกกลุ่ม  อนัไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ ลกูคา้ พนกังาน คู่คา้ คู่แข่ง 
เจา้หนี ้และสงัคมในการไดร้บัการดแูลจากบรษัิทฯ ตามสิทธิที่มีตามกฎหมายหรอืขอ้ตกลงที่มีกบัทางบรษัิทฯ โดยไดเ้ปิดช่องทาง
ใหผู้ม้ีสว่นไดเ้สยีทกุกลุม่สามารถสง่ขอ้เสนอแนะหรอืขอ้รอ้งเรยีนตา่งๆ มายงับรษัิทฯ และไดก้ าหนดนโยบายการปฏิบตัิตอ่ผูม้ีสว่น
ไดเ้สยีกลุม่ตา่งๆ ดงันี ้

ผูถื้อหุน้: 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะด าเนินธุรกิจใหเ้ติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มมูลค่าของบริษัทฯ อนัจะมีผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษัทฯ 
ไดร้บัผลตอบแทนที่ดีอย่างสม ่าเสมอและในอตัราที่น่าพอใจ ซึ่งตัง้แต่ปี 2553 ถึง 2563 บริษัทฯ ไดจ้่ายเงินปันผลอตัราเฉลี่ยเกิน
กวา่รอ้ยละ 50  ของก าไรสทุธิในแตล่ะปี 

ลกูคา้: 

บรษัิทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบตัิตามพนัธกิจในการจดัหาผลิตภณัฑแ์ละการใหบ้ริการที่ครบวงจร (Solutions) เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยังมีนโยบายที่จะผลิตผลิตภัณฑใ์ห้มีคุณภาพ เป็นธรรม 
ค านงึถึงสขุภาพความปลอดภยั ทัง้ยงัตอ้งใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากลที่ก าหนดไว ้เพื่อใหล้กูคา้มีความมั่นใจและพงึพอใจในสนิคา้  

บริษัทฯ มีการก าหนดกระบวนการส ารวจความพึงพอใจของลูกค้า  (Customer Satisfaction Procedure) รวมทั้ง
กระบวนการรบัฟังความคิดเห็นของลกูคา้ (Customer Feedback Process) เพื่อน าผลที่ไดม้าพฒันา ปรบัปรุงและสรา้งความพึง
พอใจใหก้บัลกูคา้ในระยะยาว โดยมีการเก็บรกัษาขอ้มลูลกูคา้ไวเ้ป็นความลบั  

ในปี 2563 บริษัทฯ ไดร้บัรางวลั 2020 Mercedes-Benz Supplier Performance Excellence Award จากบริษัท เมอร์
เซเดส-เบนซ ์แมนแูฟคเจอริง่ (ประเทศไทย) จ ากดั และไมไ่ดร้บัการฟอ้งรอ้งใดๆ จากลกูคา้ในปีที่ผา่นมา 

พนกังาน: 

บรษัิทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบตัิตอ่พนกังานอยา่งเป็นธรรม เคารพต่อสทิธิมนษุยชน ใหผ้ลตอบแทนที่เหมาะสม สอดคลอ้ง
กบัภาวะตลาด และผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว เช่น โบนสัประจ าปี และการก าหนดอตัราที่บรษัิทฯ 
สมทบเขา้กองทนุส ารองเลีย้งชีพตามอายงุาน มีการดแูลสขุภาพอนามยัและความปลอดภยัในการท างาน รวมทัง้ใหโ้อกาสในการ
กา้วหนา้ทางดา้นการงานอย่างเท่าเทียมตามความถนดัและความสามารถของแต่ละบุคคล รวมทัง้มีการพฒันาบุคลากรอย่าง
สม ่าเสมอดว้ยการจัดฝึกอบรมทัง้ภายในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงานโดยไดก้ าหนดนโยบายที่
เก่ียวขอ้ง ดงันี ้ 

http://www.deltathailand.com/th/การประชุมผู้ถือหุ้น


 

5 

 นโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
 นโยบายคา่ตอบแทนพนกังาน 
 นโยบายแรงงานสมัพนัธ ์
 นโยบายการบรหิารทรพัยากรบคุคล 
 นโยบายการปฏิบตัิที่มิชอบ การไมล่ว่งละเมิดและการไมเ่ลอืกปฏิบตัิ 
 นโยบายเก่ียวกบัโรคภมูิคุม้กนับกพรอ่ง / เอดส ์(HIV/AIDS Policy) 
 นโยบายสทิธิมนษุยชน 
 นโยบายการจา้งงาน 

(โปรดดรูายละเอียดของนโยบายขา้งตน้ในนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ปรากฏอยูบ่นเว็บไซต ์www.deltathailand.com/th/นโยบาย
การก ากบัดแูลกิจการ, www.deltathailand.com/th/นโยบายดา้นสทิธิมนษุยชน และ www.deltathailand.com/th/เอกสารอื่นๆ 

คู่คา้:  

บรษัิทฯ มีนโยบายในการเคารพต่อสทิธิและปฏิบตัิตอ่คูค่า้ทกุรายดว้ยความเสมอภาคและเป็นธรรม  ปฏิบตัิตามสญัญา 
หรือเง่ือนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไวใ้นกระบวนการจัดซือ้จัดจา้งอย่างเคร่งครดั การช่วยใหค้วามรู ้พัฒนาศักยภาพและยกระดับ
ความสามารถในการผลิตและใหบ้ริการใหไ้ดม้าตรฐาน ชีแ้จงและดแูลใหคู้่คา้เคารพสิทธิมนษุยชนและปฏิบตัิต่อแรงงานตนเอง
อย่างเป็นธรรม รบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม รวมถึงติดตามตรวจสอบและประเมินผลคู่คา้ เพื่อพฒันาการประกอบธุรกิจ
ระหวา่งกนัอยา่งยั่งยืน  โดยมีการก าหนดแนวทางที่เก่ียวขอ้ง ดงันี ้

 มาตรการบรหิารจดัการและคดัเลอืกคูค่า้ 
 มาตรการการจดัการความรบัผิดชอบตอ่สงัคมส าหรบัซพัพลายเออร ์
 ขอ้ตกลงเรือ่งหลกัจรรยาบรรณแหง่พนัธมิตรธุรกิจผูม้ีความรบัผิดชอบ (RBA) 
 ขอ้ตกลงเรือ่งพนัธมิตรธุรกิจที่มีความรบัผิดชอบตอ่การไดม้าซึง่แรธ่าต ุ(RMI)  

(สามารถดนูโยบายและขอ้ตกลงไดท้ี่ www.deltathailand.com/th/เอกสารอื่นๆ) 

นอกจากนี ้บรษัิทฯ ไดม้ีการจดั Delta Annual Partner Meeting เพื่อสง่เสรมิใหคู้ค่า้มีการปรบัปรุงคณุภาพสนิคา้และบรกิารใหม้ี
มาตรฐานท่ีสงูขึน้และเพื่อรกัษามาตรฐานใหเ้ป็นไปอยา่งตอ่เนื่อง ซึง่บรษัิทฯ มีนโยบายทีจ่ะจดังานดงักลา่วขึน้ทกุปี 

คู่แข่ง:    

บรษัิทฯ มีนโยบายสง่เสรมิการแขง่ขนัทางการคา้อยา่งเสรี และเป็นธรรม ดว้ยความเป็นมืออาชีพ ภายใตก้รอบกติกาของ
การแข่งขนัที่ดี โดยมีการก าหนดไวใ้นคูม่ือจรรยาบรรณในการปฏิบตัิงานของบรษัิทฯ ทัง้นี ้บริษัทฯยงัมีนโยบายการสนบัสนนุการ
แขง่ขนัทางการคา้อยา่งเป็นธรรมและปอ้งการการผกูขาด บรรจไุวใ้นนโยบายการก ากบัดแูลกิจการใหผุ้บ้รหิารและพนกังานทกุคน
ปฏิบตัิตาม ศกึษารายละเอียดไดท้ี่ www.deltathailand.com/en/about-anti-antitrust.    

เจา้หน้ี: 

บรษัิทฯ มีนโยบายปฏิบตัิตามสญัญาหรอืเง่ือนไขตา่งๆ ที่ตกลงกนัไวอ้ยา่งเครง่ครดั รวมถึงภาระผกูพนัและหนีส้นิที่อาจ
เกิดขึน้ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หนึง่หรือมีเหตทุ าใหผิ้ดนดัช าระหนี ้ ตอ้งรบีแจง้ใหเ้จา้หนีท้ราบโดยไมป่กปิด
ขอ้เท็จจรงิ เพื่อรว่มกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขโดยใชห้ลกัความสมเหตสุมผล ทัง้นีบ้รษัิทฯ จะด าเนินธุรกิจอยา่งมีประสทิธิภาพและ
ประสิทธิผลเพื่อใหก้ารด าเนินงานเติบโตอยา่งยั่งยืนและมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง เพื่อสรา้งความเช่ือมั่นใหแ้ก่เจา้หนี ้ โดยในปีที่ผา่น
มาบรษัิทฯและบรษัิทยอ่ยมีความสมัพนัธท์ี่ดีกบัสถาบนัการเงินโดยมีการช าระหนีแ้ละปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่ตกลงกนัไวอ้ยา่งครบถว้น 

http://www.deltathailand.com/th/นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
http://www.deltathailand.com/th/นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
http://www.deltathailand.com/th/นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
http://www.deltathailand.com/th/เอกสารอื่นๆ
http://www.deltathailand.com/en/about-anti-antitrust
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สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

บรษัิทฯ มีนโยบายในการด าเนินธุรกิจตามนโยบายความรบัผิดชอบตอ่สงัคมซึง่รวมถึงภาครฐั หนว่ยงานก ากบัดแูลที่เป็น
ผูก้  าหนดนโยบายและสิง่แวดลอ้ม โดยนโยบายดงักลา่วจะเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของ
บริษัทฯ เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปรง่ใส ปฎิบตัิตามขอ้ก าหนด ตรวจสอบได ้มีจรยิธรรม เคารพต่อหลกัสิทธิมนษุยชน 
รวมทัง้การปฏิบตัิตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีอยา่งเป็นธรรม มีการสนบัสนนุช่วยเหลือกิจกรรมตา่งๆ และสง่เสริมการมีสว่นรว่มของพนกังาน 
รวมทัง้การสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีกบัชมุชนโดยรอบ เพื่อสง่เสรมิพฒันาคณุภาพของสงัคมและสิง่แวดลอ้มอยา่งยั่งยืน 

ในฐานะท่ีเป็นสว่นหนึง่ของสงัคม บรษัิทฯ ไดส้นบัสนนุมาตรฐานสากลตา่งๆ เช่น หลกัจรรยาบรรณแหง่พนัธมิตรธุรกิจผูม้ี
ความรบัผิดชอบ (Responsible Business Alliance (RBA)) ปฏิญญาสากลว่า ดว้ยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of 
Human Rights หรอื UDHR) ปฏิญญาขององคก์ารแรงงานระหว่างประเทศว่าดว้ยหลกัการที่เก่ียวขอ้งกบัสถานประกอบการขา้ม
ชาติและนโยบายทางสังคม  (International Labor Office Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational 
Enterprises and Social Policy) และกรอบการรายงานสากล (Global Reporting Initiative หรอื GRI)  

ทัง้นี ้สามารถดูรายละเอียดเก่ียวกับการปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียเพิ่มเติมไดจ้ากรายงานความรบัผิดชอบต่อสงัคมซึ่ง
เปิดเผยไวท้ี่  www.deltathailand.com/th/ดาวนโ์หลดรายงานเพื่อการพฒันาที่ยั่งยืน  

4. การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส 

บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดเผยขอ้มลูและสารสนเทศของบริษัทฯอย่างถกูตอ้งครบถว้นและทนัเวลา เพื่อใหผู้ม้ีสว่นได้
เสียต่างๆสามารถรบัทราบขอ้มูลที่แสดงใหเ้ห็นถึงผลการด าเนินงานฐานะทางการเงิน พฒันาการที่ส  าคญัและขอ้มูลต่างๆ ของ
บรษัิทฯ เช่น งบการเงิน รายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการขอ้มลู (แบบ 56-1) ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ไดจ้ากเว็บไซต์
ของหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งไดแ้ก่ ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยฯ์ รวมทัง้เว็บไซตข์องบริษั ทฯ 
www.deltathailand.com โดยผู้ที่สนใจสามารถโทรศัพท์ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรืออีเมลม์าที่  info@deltathailand.com ซึ่ง
บริษัทฯ ไดจ้ัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสมัพันธ์ ท าหนา้ที่ในการดูแลให้ขอ้มูลของบริษัทฯ แก่ผู้ถือหุน้ นักลงทุน นักวิเคราะห์
หลกัทรพัยแ์ละหนว่ยงานอื่นที่เก่ียวขอ้งโดยสามารถติดตอ่ไดท้ี่ investing@deltathailand.com 

บรษัิทฯไดม้ีการจดัการประชมุทกุไตรมาสเพื่อแถลงขอ้มลูของงบการเงินรวม ผลการด าเนินงานและแผนการในอนาคต
ตอ่นกัวเิคราะห ์นกัลงทนุสถาบนั  นกัขา่วและผูส้นใจทั่วไปและเปิดโอกาสใหม้กีารพบปะพดูคยุกบัผูบ้รหิารระดบัสงู เพื่อสรา้ง
ความเช่ือมั่นใหแ้ก่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุฝ่าย  รวมทัง้มีการประชมุเพื่อพบปะและใหข้อ้มลูแก่นกัวเิคราะหห์ลกัทรพัยเ์ป็นประจ าทกุไตร
มาส นอกจากนีน้กัลงทนุสมัพนัธย์งัจดัประชมุกลุม่ยอ่ยใหก้บันกัลงทนุในโอกาสตา่งๆ เพื่อสรา้งความเขา้ใจที่ดเีก่ียวกบัการ
ด าเนินงานและนโยบายทางดา้นธุรกิจของบรษัิทฯ เมื่อมีการรอ้งขอ  

ทัง้นี ้นกัลงทนุสมัพนัธย์งัเป็นตวัแทนผูบ้รหิารในการเขา้รว่มประชมุกบับรษัิทหลกัทรพัยแ์ละงานประชมุสมัมนาที่
เก่ียวขอ้งกบัการใหค้วามรูเ้รือ่งหุน้ในแถบภมูิภาคปีละหลายๆ ครัง้เพื่อใหข้อ้มลูลา่สดุดา้นการด าเนินงานและภาพรวมของธุรกิจ 
ในปี 2563 บรษัิทฯ ไดม้กีารจดักิจกรรมตา่งๆ ดงันี ้

พบปะนกัลงทนุตา่งชาติ  8  ครัง้ พบปะนกัลงทนุในประเทศ  10  ครัง้ 
พบปะนกัวิเคราะห ์ 12  ครัง้ งาน Opportunity Day ที่จดัโดย ตลท.   4   ครัง้ 
ประชมุกบัตา่งประเทศผา่นทางโทรศพัท ์   8  ครัง้ ประชมุในประเทศผา่นทางโทรศพัท ์6  ครัง้ 

 

http://www.deltathailand.com/th/ดาวน์โหลดรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
http://www.deltathailand.com/
mailto:info@deltathailand.com
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การป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

โดยทั่วไป การตดัสนิใจใดๆ ที่กระท าโดยกรรมการและฝ่ายบรหิารตอ้งเป็นไปเพื่อผลประโยชนส์งูสดุของบรษัิทฯ ในกรณี
หากเกิดความขดัแยง้ดา้นผลประโยชน์ กรรมการหรือผูบ้ริหารจะน าเรื่องดงักลา่วเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชมุผูถื้อ
หุน้พิจารณาถึงความจ าเป็นในการท ารายการดงักลา่วแลว้แต่กรณีรวมทัง้ผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้กบับรษัิทฯ ในการพิจารณาอนมุตัิ
รายการท่ีอาจก่อใหเ้กิดผลความขดัแยง้ทางประโยชน ์กรรมการท่ีมีสว่นไดเ้สยีในกรณีดงักลา่วจะไมส่ามารถออกเสยีงลงคะแนนใน
มติดงักลา่วได ้และตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัยฉ์บบัใหม่ ไดก้ าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบรษัิทฯ จะตอ้งจดัท ารายงาน
การมีส่วนไดเ้สียของตนและผูท้ี่เก่ียวขอ้งใหบ้ริษัทฯรบัทราบ โดยใหเ้ลขานกุารบริษัทเป็นผูน้  าสง่ส าเนาใหแ้ก่ประธานกรรมการ
บรษัิทและประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทางบรษัิทฯไดก้ าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบริษัทฯจะตอ้งจดัท าฉบบัปรบัปรุง
และน าส่งรายงานดังกล่าวทุกปี  นอกจากนี  ้บริษัทฯยังได้ด  าเนินการเก่ียวกับรายการเก่ียวโยงตามกฎเกณฑ์ที่ส  านักงาน
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุก าหนด รวมทัง้ไดเ้ปิดเผยรายการระหวา่งกนัที่มีกบับรษัิทในเครือไวใ้นงบการเงินและในแบบแสดง
รายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1 : www.deltathailand.com/th/แบบ-56-1)    

 

การตอ่ตา้นการทุจรติและหา้มจา่ยสนิบน 

 ประกาศนโยบาย : บริษัทฯ มีนโยบายหา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ด าเนินการหรือยอมรบัการ
คอรร์ปัชั่นในรูปแบบใดๆ ทัง้ทางตรงหรอืทางออ้ม เพื่อใหก้ารด าเนินงานสามารถสรา้งความมั่นใจต่อผูม้ีสว่นไดเ้สยีของ
บรษัิทฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณของบรษัิทฯ ระเบียบ ขอ้ก าหนด และกฎหมายที่
เก่ียวขอ้ง เพื่อพฒันาไปสูอ่งคก์รแห่งความยั่งยืนต่อไป และคณะกรรมการบรษัิทไดอ้นมุตัิใหป้ระกาศใชน้โยบายตอ่ตา้น
คอรร์ปัชั่น เพื่อก าหนดหลักการ แนวปฏิบัติ การสื่อสารและจัดฝึกอบรมในเรื่องการต่อต้านคอรร์ปัชั่นใหช้ัดเจนแก่
พนกังาน และบริษัทไดร้ว่มลงนามแสดงเจตนารมณ์แนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต โดย
ประธานบริหารไดร้่วมใหส้ตัยาบนั เพื่อรบัทราบขอ้ตกลงค าประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action 
Coalition) เพื่อการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นในภาคเอกชนเมื่อวนัที่ 16 กรกฎาคม 2561 และบริษัทฯ ไดร้บัการรบัรองใน
โครงการแนวรว่มปฏิบตัิในการตอ่ตา้นการทจุรติ (CAC) เมื่อวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ ์2563  

 การด าเนินงานด้านการต่อต้านการคอรรั์ปชั่น : บริษัทฯ ไดม้ีการก าหนดแนวทางการปฎิงานดา้นการต่อตา้นการ
คอรร์ัปชั่น (Anti-Corruption Procedure) ขึน้ โดยได้ประกาศไว้บนเวปไซต์ภายในของบริษัทฯ และได้ก าหนดให้
พนกังานทกุคนตอ้งลงนามแสดงความมุ่งมั่นในการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่นผ่านระบบออนไลนท์ี่บริษัทฯ จดัท าขึน้ เพื่อให้
มั่นใจวา่พนกังานไดต้ระหนกัถึงหนา้ที่ความรบัผิดชอบของตนและปฏิบตัิงานดว้ยความซื่อสตัยแ์ละสจุรติ 

 การก ากบัดูแล :  
- คณะกรรมการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นเป็นผูก้  ากบัดแูล เสนอแนะแนวทาง ติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิงานให้

เป็นไปตามนโยบายที่วางไว ้โดยจะจดัประชมุอยา่งนอ้ยปีละ 2 ครัง้ 
- คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที่ก ากับดูแลการควบคุมภายใน เพื่อใหม้ั่นใจว่า มาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชันมี

ความเพียงพอและมีประสทิธิผล สอบทาน การประเมินความเสีย่งและใหค้  าแนะน าตอ่คณะกรรมการ 
- ฝ่ายบรหิารมีหนา้ที่ก าหนดแนวทางการประเมินความเสีย่งในกระบวนการปฏิบตังิานท่ีอาจก่อใหเ้กิดการคอรร์ปัชั่น 

ทบทวนความเหมาะสมของกระบวนการและมาตรการตา่ง ๆ รวมทัง้สือ่สารไปยงัพนกังานและผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่าย 
 
 

http://www.deltathailand.com/th/แบบ-56-1
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 การด าเนินการที่ส าคัญอืน่ๆ 

- บริษัทฯ ได้มีการจัดท า “ข้อตกลงระหว่างฝ่ายจัดซื ้อ และซัพพลายเออร์” (The Procurement and Supplier 
Covenants) มาตั้งแต่ปี 2544 และได้เปลี่ยนมาเป็น “ข้อตกลงการด าเนินการด้านความซื่อสัตย์” (Integrity 
Undertaking) เพื่อสรา้งระบบการจดัซือ้ที่ดี และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของตวับคุคล ซึ่งมีผลกระทบต่อ
ธุรกิจปรกติ โดยใหร้บัทราบขอ้ตกลงในการท าการคา้รว่มกัน ดว้ยความซื่อสตัย ์สจุริต ปราศจากการใหส้ินบนและ
ผลตอบแทนใดๆ  

- บรษัิทฯ ไดก้ าหนดเรือ่งการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่นเป็นหนึง่ในหวัขอ้การ
ประชมุ Delta Annual Partner Meeting ประจ าปี เพื่อใหค้วามรู ้
นโยบายและเจตนารมยข์องบรษัิทฯ รวมทัง้ไดเ้ชิญชวนใหคู้ค่า้มารว่ม
ลงนามแสดงเจตนารมณแ์นวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการ
ตอ่ตา้นการทจุรติรว่มกนั  

- ประกาศขอความรว่มมือจากซพัพลายเออรใ์นการงดใหข้องขวญัหรือ
ของก านลัใดๆ แก่ผูบ้รหิาร พนกังาน ครอบครวัพนกังานในเทศกาลปี
ใหมแ่ละเทศกาลอื่นใด 

- จัดอบรมและรณรงคใ์หพ้นักงานไดต้ระหนักถึงความส าคัญอย่าง
สม ่าเสมอ โดยในปี 2563 ไดจ้ดัอบรมเรื่อง “การชีแ้จงจรรยาบรรณ
ในการปฏิบัติงานและนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชั่น” และก าหนดให้
พนักงานทุกคนต้องลงนามรับทราบและถือปฏิบัติตามคู่มือ
จรรยาบรรณในการปฏิบตัิงานและนโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชั่น 

นอกจากนี ้บรษัิทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ม้ีสว่นไดเ้สยีทกุฝ่ายสามารถสง่ขอ้เสนอแนะและขอ้รอ้งเรยีนเก่ียวกบัการประพฤติมิ
ชอบมาที่ whistleblow@deltathailand.com ทัง้นี ้สามารถดนูโยบายและแนวปฏิบตัดิา้นการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่นของบรษัิทฯ ได้
จาก www.deltathailand.com/th/นโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่น  

 

 

 

 

 
 

 

การไม่ล่วงละเมิดสนิทรพัยท์างปัญญาและลิขสทิธ์ิ 

บรษัิทฯ ตระหนกัถงึความส าคญัของการไมล่ว่งละเมิดสนิทรพัยท์างปัญญาและลขิสทิธ์ิ จึงหา้มมใิหพ้นกังานเดลตา้
ไดม้าซึง่ความลบัทางการคา้หรอืขอ้มลูอนัเป็นความลบัของผูอ้ื่นโดยการจารกรรม ขโมย บีบบงัคบั ลอ่ลวงหรอืวิธีการท่ีมิชอบอ่ืนๆ 
หรอืโดยการลกัทรพัย ์คดัลอกผลงานหรอืครอบครองเอกสาร งาน รายงานวจิยั สทิธิบตัร เทคโนโลยทีี่มีสทิธิบตัร การออกแบบหรอื
การคน้พบดา้นเทคโนโลยีของผูอ้ื่นท่ีเป็นการละเมิดสทิธิในทรพัยส์นิทางปัญญาและลขิสทิธ์ิของผูอ่ื้น 

mailto:whistleblow@deltathailand.com
http://www.deltathailand.com/th/นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
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การรบัขอ้รอ้งเรยีนเม่ือมีการประพฤตมิิชอบ  

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้มีการรบัข้อรอ้งเรียนเมื่อมีการประพฤติมิชอบโดยได้จัดท านโยบายการแจ้งเบาะแส 
(Whistle Blowing Policy) ขึน้ เพื่อเป็นช่องทางใหพ้นกังานและผูม้ีสว่นไดเ้สยีกลุม่ตา่งๆ สามารถแจง้เบาะแสการปฏิบตัิหนา้ที่โดย
มิชอบ รวมทัง้กิจกรรมใดๆ ที่ขดัตอ่กฎหมาย พฤติกรรมที่ขดัตอ่กฎระเบียบและหลกัจรรยาบรรณของบรษัิทฯ มาที่ฝ่ายบริหารหรือ
คณะกรรมการ เพื่อช่วยกันปรบัปรุงแกไ้ขหรือด าเนินการใหเ้กิดความถกูตอ้ง เหมาะสม โปรง่ใส และยุติธรรมต่อไป โดยไดเ้ปิด
ช่องทางการรบัแจง้ขอ้มลูใหผู้ม้ีสว่นไดเ้สยีทกุกลุม่สามารถสง่ขอ้เสนอแนะหรอืขอ้รอ้งเรยีนมาทางช่องทางตา่งๆ ดงันี ้

 พนกังานเดลตา้สามารถสง่ขอ้เสนอแนะหรอืขอ้รอ้งเรยีนไปยงับคุคล/หนว่ยงานดงัตอ่ไปนี ้ 
(1)   หวัหนา้หนว่ยงานท่ีพนกังานคนดงักลา่วสงักดัอยู่ 
(2)   กลอ่งรบัความคิดเห็น 
(3)   จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์(HR.GRIEVANCE.SEA@deltaww.com) 

 ผูม้ีสว่นไดเ้สยีอื่นสามารถสง่ขอ้เสนอแนะหรอืขอ้รอ้งเรยีนไปท่ี 
(1)   ตูร้บัความคิดเห็น (ตู ้ป.ณ. 50 บางป ูสมทุรปราการ 10280) 
(2)   จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์(whistleblow@deltathailand.com) 

เลขานุการคณะกรรมการจะรวบรวมและส่งขอ้รอ้งเรียนต่อไปยังคณะผู้บริหาร  หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ
คณะกรรมการบรษัิทฯ เพื่อท าการพิจารณาตรวจสอบแลว้แตก่รณี  ทัง้นี ้บรษัิทฯ มีการก าหนดนโยบายการคุม้ครองผูร้อ้งเรยีน โดย
ขอ้มลูของผูแ้จง้เบาะแสและเรือ่งที่แจง้จะถกูเก็บเป็นความลบั และไดร้บัการคุม้ครองที่เหมาะสม เพื่อปอ้งกนักรณีถกูละเมิดสทิธิ  

ในการประชุมคณะกรรมการครัง้ที่ 1/2564 เลขานกุารคณะกรรมการไดแ้จ้งต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารบัทราบว่าในปี 
2563 ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ไดร้บัการรอ้งเรียนเรื่องการละเมิดจรรยาบรรณ (code of conduct) จ านวน 3 กรณี แต่ไม่ไดร้บัการ
รอ้งเรียนในเรื่องการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น (anti-corruption) และการป้องกนัการคา้อย่างเป็นธรรมและปอ้งกันการผกูขาด (anti-
trust and fair competition)   

 

5. ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

โครงสรา้งคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบรษัิทประกอบดว้ยกรรมการทัง้หมด 9 ราย โดยเป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 3 ราย และกรรมการท่ีไมเ่ป็น
ผูบ้ริหาร 6 รายซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 4 ราย เกินกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระเขม้กว่า
เกณฑท์ี่ส  านักงาน ก.ล.ต ก าหนด คณะกรรมการจะมีการทบทวนโครงสรา้งคณะกรรมการในเรื่องจ านวนกรรมการ  สดัส่วน
กรรมการอิสระ ตลอดจนพิจารณาคุณสมบัติให้มีความหลากหลาย เหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่เสนอโดย
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนเป็นประจ าทกุปี 

บุคคลผูด้  ารงต าแหน่งประธานกรรมการและประธานบริหารในปัจจุบันของบริษัทฯ  เป็นคนละบุคคล และไดก้ าหนด
อ านาจหนา้ที่ความรบัผิดชอบแยกออกจากกัน รวมถึงแบ่งแยกบทบาทหนา้ที่ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการเพื่อความ

mailto:HR.grievance.SEA@deltathailand.com
mailto:whistleblow@deltathailand.com
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โปร่งใสในการบริหารงาน (รายละเอียดของคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยรายช่ือและขอบเขตหน้าที่ความรบัผิดชอบของ
คณะกรรมการสามารถดเูพิ่มเติมไดใ้นหวัขอ้โครงสรา้งการจดัการขององคก์ร) 

คณะกรรมการชุดยอ่ย 

คณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยปฏิบตัิงานในการศึกษาและกลั่นกรองงานในแต่ละดา้น
และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ซึ่งในปัจจุบนั บรษัิทฯ มีคณะกรรมการชุดยอ่ยจ านวน 6 คณะ ซึง่อยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูล
ของคณะกรรมการบริษัทจ านวน 4 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และอยู่ภายใตก้ารก ากับดูแลของประธานบริหารจ านวน 2 คณะไดแ้ก่คณะ
กรรมการบรหิารความเสีย่งและคณะกรรมการพฒันาเพื่อความยั่งยืน โดยรายละเอียดของคณะกรรมการแตล่ะคณะมีดงัตอ่ไปนี ้
 
คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบรหิารของบรษัิทฯ ประกอบดว้ยกรรมการ 4 ทา่นดงันี ้
รายช่ือกรรมการ        ต าแหนง่ 

1. นายจาง ชา่ย ซงิ ประธานกรรมการบรหิาร 
2. นายหย ูเป๋อ เหวิน กรรมการบรหิาร 
3. นายวชิยั  ศกัดิส์รุยิา กรรมการบรหิาร 
4. นายซมิ กยุ เกียง กรรมการบรหิาร 

ขอบเขตหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรหิาร  
1.  ด าเนินกิจการและบริหารกิจการของบรษัิทฯ ตามวตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบียบ ขอ้ก าหนด ค าสั่ง และมติของที่

ประชมุคณะกรรมการ และ/หรอืมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ทกุประการ 

2.   ก าหนดนโยบาย แผนธุรกิจ ทิศทาง กลยุทธ์ งบประมาณ และโครงสรา้งการบริหารงานหลกัและอ านาจการบริหารต่างๆ 
ของบรษัิทฯ ในการด าเนินธุรกิจรวมทัง้ผงัองคก์รของบรษัิทฯ เพื่อเสนอใหท้ี่ประชมุคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนมุตัิ
และ/หรอืใหค้วามเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ ตามนโยบายที่ก าหนด 

3.   ให้มีอ านาจในการเข้าท าธุรกรรมกับธนาคารในเรื่องดังต่อไปนี ้  แต่จะต้องรายงานธุรกรรมที่ได้ท าไปให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบรษัิททราบในการประชมุครัง้ถดัไปหลงัการท ารายการดงักลา่ว 
(ก) ใหม้ีอ  านาจในการเปิดหรอืปิดบญัชีธนาคาร 
(ข) ใหม้ีอ  านาจในการเขา้ท าสญัญาเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบรษัิทฯและหรอืท าธุรกรรมใดๆ กบัธนาคารและ

สถาบนัการเงินต่างๆ ภายในวงเงินไม่เกิน 50 ลา้นเหรียญสหรฐัหรือเทียบเท่าในเงินตราสกุลอื่นต่อหนึ่งธนาคาร 
และในกรณีที่ตอ้งใชท้รพัยส์นิของบรษัิทฯเป็นหลกัประกนัตอ้งน าเสนอขออนมุตัิจากคณะกรรมการบรษัิท 

(ค) ใหม้ีอ  านาจในการออกหนังสือค า้ประกันจากบริษัทฯ เพื่อค า้ประกันใหแ้ก่บริษัทย่อยในวงเงินไม่เกิน 50 ลา้น
เหรยีญสหรฐัหรอืเทียบเทา่ในเงินตราสกลุอื่นตอ่หนึง่บรษัิท 

(ง) ใหม้ีอ  านาจในการขอตอ่อายวุงเงินสนิเช่ือกบัธนาคารโดยไมจ่ ากดัจ านวน 
4. ใหม้ีอ  านาจในการอนมุตัิเงินลงทนุในบริษัทย่อยภายในวงเงินไม่เกิน 5 ลา้นเหรยีญสหรฐัหรอืเทียบเท่าในเงินตราสกุล

อื่นต่อหนึ่งต่อโครงการ แต่เมื่อรวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกิน 20 ลา้นเหรยีญสหรฐัหรือเทียบเท่าในเงินตราสกุลอื่นเมื่อรวมกบั
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โครงการอื่นในหนึ่งปีปฏิทิน ทัง้นี ้การอนุมตัิการลงทุนดงักล่าวตอ้งรายงานใหท้ี่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบใน
การประชมุครัง้ถดัไป 

5.  ใหม้ีอ  านาจในการอนมุตัิแตง่ตัง้ โยกยา้ย เลือ่น หรอืถอดถอนกรรมการและ/หรอืผูบ้รหิารในบรษัิทยอ่ย 
6.  ใหม้ีอ  านาจในการมอบอ านาจใหบ้คุคลคนหนึง่หรอืหลายคนหรอืบคุคลอื่นใดปฏิบตัิการอยา่งหนึง่อยา่งใด โดยอยูภ่ายใต้

การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอ านาจเพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวมีอ านาจตามที่คณะกรรมการบริหาร
เห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน 
เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขบคุคลที่ไดร้บัมอบอ านาจ หรอืการมอบอ านาจนัน้ๆไดต้ามที่เห็นสมควร 

ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้ จะไม่มีลกัษณะเป็นการ
มอบอ านาจหรือมอบอ านาจช่วงที่ท  าใหก้รรมการบริหารหรือผูร้บัมอบอ านาจจากกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติ
รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ (ตามที่นิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย)์ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เวน้แต่เป็นการ
อนมุตัิรายการท่ีเป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการก าหนดขอบเขตชดัเจน 

7.   ปฏิบตัิหนา้ที่อื่นๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 3 รายซึ่งกรรมการทุกรายด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการอิสระ มีวาระด ารงต าแหน่งตามวาระการแต่งตัง้กรรมการบริษัทโดยมีคณุสมบตัิและหนา้ที่ความรบัผิดชอบตามที่
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ก าหนด โดยมีรายช่ือดงันี ้

รายช่ือกรรมการ ต าแหนง่ 
1. นายบญุศกัดิ ์เจียมปรชีา ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2.  นายช ูชี หยวน กรรมการตรวจสอบ 
3.  นางทิพวรรณ ชยตุิมนัต ์ กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหต ุ กรรมการตรวจสอบทกุท่านเป็นกรรมการผูมี้ความรูแ้ละมีประสบการณใ์นการสอบทานงบการเงิน 

คณุสมบตัขิองคณะกรรมการตรวจสอบ   
1. ทกุคนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 
2. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ  บริษัทใหญ่ 

บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม บรษัิทยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรอืนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ 
3. ไมเ่ป็นกรรมการของบรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย และบรษัิทยอ่ยล าดบัเดียวกนัที่เป็นบรษัิทจดทะเบียน 
4. มีหนา้ที่ตามที่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ก าหนด 
5. มีกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ย 1 คนที่มีความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอที่จะท าหนา้ที่ในการสอบทานความน่าเช่ือถือ

ของงบการเงินได ้  
6. ไดร้บัแตง่ตัง้จากคณะกรรมการหรอืที่ประชมุผูถื้อหุน้  

 

 



 

12 

ขอบเขตหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  
1. สอบทานใหบ้รษัิทฯมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูตอ้งและมีการเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพียงพอ 

2. สอบทานใหบ้ริษัทฯมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณา
ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลิกจา้ง
หวัหนา้หนว่ยงานตรวจสอบภายในหรอืหนว่ยงานอื่นที่รบัผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้ริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
หรอืกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิทฯ 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลและเลิกจา้งบุคคลเพื่อท าหนา้ที่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทน
ของบคุคลดงักลา่ว รวมทัง้เขา้รว่มประชมุกบัผูส้อบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ายจดัการเขา้รว่มประชมุดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

5. สอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนว์า่เป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทัง้นี ้เพื่อใหม้ั่นใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิทฯ  

6. จดัท ารายงานการก ากบัดแูลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษัิทฯ ซึง่
รายงานดงักลา่วตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้
(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบรษัิทฯ 
(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในของบรษัิทฯ 
(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

หรอืกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิทฯ  
(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการเก่ียวโยงและรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
(ฉ) จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 
(ช) ความเห็นหรอืขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ที่ตามกฎบตัรของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 
(ซ) รายการอื่นที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทนุทั่วไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ที่และความ

รบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 

7. ปฏิบตัิงานอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการ 3 ทา่นซึง่ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 2 

ทา่นและกรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 1 ทา่น มีวาระด ารงต าแหนง่ตามวาระการแตง่ตัง้กรรมการบรษัิท โดยมีรายช่ือดงันี ้
 
รายช่ือกรรมการ                                ต าแหนง่ 
1. นายอนสุรณ ์มทุราอิศ* ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
2. ดร.วิฑรูย ์สมิะโชคด ี กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน (กรรมการอิสระ) 
3. นายช ูชี หยวน กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน (กรรมการอิสระ) 

หมายเหต ุไดร้บัแตง่ตัง้จากมติท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 5/2563 เม่ือวนัท่ี 26 ตลุาคม 2563 
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ขอบเขตหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  
1. ประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานบรหิารรวมทัง้ผูบ้รหิารตัง้แตร่ะดบั 11 ขึน้ไปทกุปี 

2. พิจารณาค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการบริษัทฯ คณะอนุกรรมการซึ่งรวมถึงค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชุม 
โบนสัประจ าปี และผลประโยชนอ์ื่นๆ ทัง้ที่เป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงิน โดยมีหลกัเกณฑห์รือวิธีการและโครงสรา้งที่เป็น
ธรรมและสมเหตสุมผล และเสนอที่ประชมุคณะกรรมการและที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

3. พิจารณานโยบายค่าตอบแทนใหแ้ก่ประธานบริหารรวมทัง้ผูบ้ริหารตัง้แต่ระดบั 11 ขึน้ไปทัง้ค่าตอบแทนแบบระยะสัน้
และระยะยาว ซึ่งรวมถึงค่าจ้าง เงินรางวัลประจ าปี และผลประโยชน์อื่นๆ ทั้งที่ เป็นตั วเงินและมิใช่ตัวเงิน โดยมี
หลกัเกณฑห์รอืวิธีการและโครงสรา้งที่เป็นธรรมและสมเหตสุมผล และเสนอที่ประชมุคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

4. พิจารณาทบทวนนโยบายคา่ตอบแทนของคณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ ประธานบรหิารรวมทัง้ผูบ้ริหารตัง้แตร่ะดบั 
11 ขึน้ไป โดยพิจารณาตามผลการปฏิบตัิงาน ผลการด าเนินงานของบริษัท แนวปฏิบตัิในอตุสาหกรรมและบริษัทจด
ทะเบียนชัน้น าในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

คณะกรรมการชดุนีม้ีหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบในเรือ่งการสรรหาดงันี ้

5. ก าหนดคุณสมบัติที่ส  าคัญของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและผูบ้ริหารระดับสูงพรอ้มทัง้สรรหาบุคคลและ
ทาบทามผูท้ี่มีคณุสมบตัิเหมาะสมใหค้ณะกรรมการพิจารณา 

6. ประเมินโครงสรา้ง ขนาด องคป์ระกอบของคณะกรรมการ/ คณะอนกุรรมการ รวมถึงแนะน าขอ้คิดเห็นเพื่อการพฒันา
ตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ 

7. จดัใหม้ีการประเมินการปฏิบตัิงานประจ าปีและความส าเรจ็ของคณะกรรมการและคณะอนกุรรมการรวมถึงสมาชิกแต่
ละคน โดยรายงานผลการประเมินผลตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการทกุปี 

8. ช่วยในการจดัตัง้ใหม้ีแผนการสบืทอดต าแหนง่ และ/หรอื พฒันาโครงการบรหิารกลุม่บคุคลที่มีศกัยภาพเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการต าแหนง่ที่ส  าคญัของฝ่ายบรหิารระดบักลางและสงู 

9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย  ในการปฏิบัติหนา้ที่ตามขอ้นีค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนอาจหาความเห็นจากที่ปรึกษาอิสระทางวิชาชีพอื่น เมื่อเห็นว่ามีความจ าเป็นและเหมาะสม รวมทัง้ให้
กรรมการชุดนีไ้ดร้บัการอบรมและเสริมสรา้งความรูใ้นเรื่องที่เก่ียวขอ้งต่อการด าเนินงานไดด้้ วย โดยบริษัทฯเป็น
ผูร้บัผิดชอบคา่ใชจ้่าย 

คณะกรรมการชดุนีม้ีหนา้ที่และความรบัผิดชอบอื่น ๆ ดงันี ้

10. พิจารณาทบทวนบทบาทและหนา้ที่ความรบัผิดชอบ และทบทวนการก าหนดตัวชีว้ดัผลการด าเนินงาน และการ
ประเมินผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicator: KPI) ของประธานบริหาร รวมทัง้ผูบ้ริหารตัง้แต่ระดบั 11 
ขึน้ไป เพื่อเสนอแนะและให้ความเห็นได้ตามที่เห็นสมควร รวมทั้ง พิจารณาทบทวนบทบาทและหน้าที่ความ
รบัผิดชอบ และทบทวนการก าหนดตวัชีว้ดัผลการด าเนินงาน และการประเมินผลการด าเนินงาน (Key Performance 
Indicator: KPI) ของพนกังานที่มีต  าแหน่งถัดจากระดบั 11 ลงมา เพื่อใหม้ั่นใจว่าการก าหนดตวัชีว้ดัฯ และหรือการ
ประเมินผลของผูบ้รหิารและพนกังานกลุม่นัน้ เป็นไปอยา่งยตุิธรรม และสมเหตสุมผล  

11. ในกรณีที่กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนเห็นวา่มีเหตอุนัอาจก่อใหเ้กิด หรอืไดก้่อใหเ้กิดความขดัแยง้ หรอืขอ้
พิพาท ระหว่างผูบ้ริหารกบัลกูจา้งหรือตวัแทนลกูจา้ง หรือเห็นว่ามีกรณีที่ผูบ้ริหารและลกูจา้งหรือตวัแทนลกูจา้งไม่
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สามารถเจรจาตกลงกันได ้และอาจส่งผลใหม้ีการยื่นขอ้เรียกรอ้งเก่ียวกับสภาพการจ้าง ไม่ว่าจะเป็นการยื่นข้อ
เรยีกรอ้งโดยตวัแทนลกูจา้งหรอืฝ่ายนายจา้ง (แลว้แตก่รณี) คณะกรรมการชดุนีม้ีหนา้ที่และความรบัผิดชอบ ดงันี ้

(1) เชิญผูบ้ริหารหรือลกูจา้งที่มีสว่นเก่ียวขอ้งหรืออาจมีสว่นเก่ียวขอ้ง รว่มปรกึษาหารือและสอบถามรายละเอียด
ขอ้มูลเก่ียวกับกรณีดังกล่าว ตลอดจน เรียกเอกสารที่เก่ียวขอ้งมาเพื่อพิจารณา เสนอแนะ และใหค้วามเห็น
ตามที่เห็นสมควร 

(2) เชิญผูบ้ริหาร และลกูจา้งที่มีสว่นเก่ียวขอ้ง หรืออาจมีสว่นเก่ียวขอ้ง เขา้ประชุมปรกึษาหารือรว่มกนัเพื่อหาทาง
ปอ้งกนัหรือแกไ้ข ความขดัแยง้ หรอืขอ้พิพาทดงักลา่ว ตลอดจนหาขอ้ยตุิใหก้บัทัง้สองฝ่าย เพื่อมิใหม้ีการยื่นขอ้
เรยีกรอ้งเก่ียวกบัสภาพการจา้งในประเด็นดงักลา่วตอ่ไป 

 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลประกอบดว้ยกรรมการ 3 ทา่น มวีาระด ารงต าแหนง่ตามวาระการแตง่ตัง้กรรมการบรษัิท โดย
มีรายช่ือดงันี ้

รายช่ือกรรมการ                                ต าแหนง่ 
1. นายจาง ชา่ย ซงิ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล  
2. นายอนสุรณ ์มทุราอิศ กรรมการบรรษัทภิบาล  
3. นายวชิยั ศกัดิส์รุยิา* กรรมการบรรษัทภิบาล  

หมายเหต ุไดร้บัแตง่ตัง้เมื่อวนัท่ี 19 ตลุาคม 2563 

ขอบเขตหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
1. พิจารณาทบทวนนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ คู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน และนโยบายการต่อตา้นการ

คอรร์ปัชั่นของบรษัิทฯ ใหม้ีเหมาะสม เพียงพอ และมีการปรบัปรุงอยา่งสม ่าเสมอ 
2. ก ากับและส่งเสริมผู้บริหารและพนักงานทุกระดับให้เกิดความเข้าใจในนโยบายการก ากับดูแลกิจการ  คู่มือ

จรรยาบรรณในการปฏิบตัิงาน และนโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่น และน าไปปฎิบตัิจรงิ 
3. สง่เสรมิและใหค้  าแนะน าแก่บรษัิทฯ ในการเขา้รว่มการประเมินหรือประเมินผลการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีเพื่อพฒันา

และปรบัปรุงมาตรฐานการก ากบัดแูลกิจการของบรษัิทฯ อยา่งตอ่เนื่อง 
4. ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลอยา่งสม ่าเสมอ 
5. ปฎิบตัิงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งประกอบดว้ยสมาชิกทัง้หมด 13 ทา่นโดยมีรายช่ือดงันี ้

รายช่ือกรรมการ ต าแหนง่ 
1. นายจาง ชา่ย ซงิ ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
2. นายวชิยั ศกัดิส์รุยิา กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
3. นายซมิ กยุ เกียง กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
4. นายหย ูเป๋อ เหวิน กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
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5. นายชิน หมงิ เฉิน กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
6. นายยงยทุธ ภกัตรด์วงจนัทร ์ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
7. นางสาวหลนิ หรุย เจียน  กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
8. นายซี ไค มนั กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
9. นายกู่ กั๋ว หง กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
10. นางฉ ูลี ่ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
11. นายปีเตอร ์เอียด กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
12. นายโอม ปรากราซ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
13. นายไล ่มิน ชาว กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 

ขอบเขตหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 
1. จดัท าขัน้ตอนการปฏิบตัิงานในการบรหิารความเสีย่ง  
2. ด าเนินการการบรหิารความเสีย่งและมอบหมายใหห้วัหนา้งานในแตล่ะสว่นงานเป็นผูร้บัผิดชอบการประเมินและบรหิาร

ความเสีย่งในสว่นงานของตน 
3. พฒันาและทบทวนแผนกลยทุธท์ีใ่ชใ้นการบรหิารความเสีย่ง 
4. รายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาสและ/หรอืรายปีและ/หรอืเมือ่มีเหตกุารณอ์าจมีผลกระทบที่มนียัส  าคญัให้

คณะกรรมการบรษัิทหรอืคณะกรรมการตรวจสอบทราบ 
5. ติดตามผลและปรบัปรุงการบรหิารความเสีย่งอยา่งตอ่เนื่อง 
6. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งอาจขอปรกึษาหรอืขอค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญพิเศษในบางกรณี  

 
คณะกรรมการการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

คณะกรรมการพฒันาเพื่อความยั่งยืนประกอบดว้ยกรรมการ 4  ทา่น โดยมีรายช่ือดงันี ้

รายช่ือกรรมการ                   ต าแหนง่ 
1. นายจาง ชา่ย ซงิ ประธานกรรมการพฒันาเพื่อความยั่งยืน 
2. นายหย ูเป๋อ เหวิน กรรมการพฒันาเพื่อความยั่งยืน 
3. นาย วิชยั ศกัดิส์รุยิา กรรมการพฒันาเพื่อความยั่งยืน 
4. นาย เฉิน ชิน หมิง กรรมการพฒันาเพื่อความยั่งยืน 

ขอบเขตหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการการพฒันาอย่างยั่งยืน 
1. ทบทวนนโยบายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน พรอ้มกรอบแนวทาง กระบวนการ และการปฏิบัติ ที่เก่ียวขอ้งของบริษัทฯ 

เพื่อใหค้  าแนะน าที่เหมาะสมตอ่คณะกรรมการบรษัิทเป็นประจ าทกุปี  
2. ท าใหเ้ป็นที่เช่ือมั่นไดว้า่บรษัิทฯ มีมาตรการที่เหมาะสมที่จะจดัท าและการด าเนินโครงการพฒันาเพื่อความยั่งยืนใหป้ระสบ

ผลส าเรจ็ พรอ้มกบัตรวจสอบนโยบายพฒันาเพื่อความยั่งยืนเป็นครัง้เป็นคราว 
3. ประสานงานกบับริษัทฯ ทัง้ดา้นการด าเนินโครงการท่ีวางไวแ้ละการท าความมุ่งหมายไปสูค่วามส าเร็จตามแนวนโยบาย

พฒันาเพื่อความยั่งยืน โดยจะท าการประเมินผลแตล่ะโครงการพฒันาเพื่อความยั่งยืนอยา่งนอ้ยไตรมาสละหนึง่ครัง้ 
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4. จดัใหม้ีการใหค้  าปรกึษา และใหก้ารสนบัสนนุทัง้ดา้นทรพัยากรและบคุคลท่ีเหมาะสม เพื่อสง่เสรมิยทุธศาสตรก์ารพฒันา
เพื่อความยั่งยืนใหค้รอบคลมุทัง้องคก์รและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

5. จดัตัง้และมอบหมายอ านาจหนา้ที่ใหก้บัคณะอนกุรรมการ หรอืคณะท างานตามความเหมาะสม 
6. ทบทวนและประเมินความเหมาะสมของความรบัผิดชอบคณะกรรมการฯ เองปีละหนึ่งครัง้ โดยการยื่นขอ้เสนอแนะที่

ตอ้งการการเปลีย่นแปลงใหก้บัคณะกรรมการบรษัิทอนมุตัิ 

การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบริษัทไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท าหนา้ที่ในการพิจารณาคณุสมบตัิและ
สรรหาบคุคลที่เหมาะสมที่จะไดร้บัการเสนอช่ือใหด้  ารงต าแหนง่เป็นกรรมการบริษัทหรอืกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยโดยพิจารณา
บคุคลที่มีความรูแ้ละประสบการณใ์นดา้นต่างๆ (Board Matrix) เช่น ดา้นบญัชีการเงิน ดา้นการบรหิารจดัการ ดา้นกลยทุธ ์รวมถึงบคุคล
ที่มีทกัษะ ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นที่สอดคลอ้งกบักลยทุธใ์นการด าเนินธุรกิจและลกัษณะธุรกิจของบรษัิทฯ โดยไม่ไดจ้ ากดัเพศ เชือ้
ชาติ สญัชาติ เพื่อใหโ้ครงสรา้งของคณะกรรมการมีความหลากหลาย (Board Diversity) และแข็งแกรง่ สามารถน าพาบริษัทฯ ใหบ้รรลุ
วตัถุประสงคท์างธุรกิจภายใตก้ารบริหารจัดการตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล ทัง้นี ้เพื่อเป็นการสนบัสนุน
หลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายย่อยมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ โดยผูท้ี่
ไดร้บัการเสนอช่ือเขา้รบัการพิจารณาเป็นกรรมการตอ้งมีคณุสมบตัิเบือ้งตน้ตามหลกัเกณฑท์ี่ไดก้ าหนดและด าเนินการตามขัน้ตอนที่ได้
แจง้ไวใ้นเว็บไซตข์องบริษัทฯ โดยคณะกรรมการจะใชม้ติเสยีงขา้งมากของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาคดัเลอืกและน า
รายช่ือของผูส้มคัรที่ไดร้บัการคดัเลือกเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิตอ่ไป 

 
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของกรรมการบริษัท 

1. กรรมการบริษัทตอ้งมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากดั รวมทัง้
ตอ้งไม่มีลกัษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดร้บัความไวว้างใจใหบ้ริหารจดัการกิจการที่มีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้
ตามที่คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ประกาศก าหนด  

2.  เป็นบคุคลที่มีคณุธรรม จรยิธรรมและประวตัิการท างานท่ีดี  
3.  มีความรูห้รอืประสบการณใ์นดา้นการบรหิารธุรกิจโดยเฉพาะดา้นอตุสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกสห์รอืโทรคมนาคม หรอืดา้น

การเงิน บญัชี หรอืดา้นอื่นๆที่คณะกรรมการเห็นควร 
4.  สามารถเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการและประชมุผูถื้อหุน้ไดท้กุครัง้ ยกเวน้กรณีมีเหตจุ าเป็นหรอืสดุวิสยั  
5.  คณุสมบตัิอื่นที่อาจก าหนดเพิม่เติมเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายและความเหมาะสมอื่นๆในภายหลงั 

 
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ  

กรรมการอิสระตอ้งมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ โดยบริษัทฯ ไดก้ าหนดคณุสมบตัิของกรรมการ
อิสระท่ีเขม้กวา่หลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด ดงันี ้

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทรว่ม หรอืนิติ
บคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ ทัง้นีใ้หน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งดว้ย 

2. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที่มีสว่นรว่มบรหิารงาน/ลกูจา้ง/พนกังาน/ที่ปรกึษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุ
ของบริษัท บรษัิทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั หรอืนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะได้
พน้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีก่อนการเป็นกรรมการอิสระ 
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3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่
นอ้ง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบตุรของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็น
ผูบ้รหิารหรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย 

4. ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษัิทฯ บริษัทใหญ่ บรษัิทย่อย บริษัทรว่ม หรอืนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ใน
ลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน  รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหารของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
รว่ม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนการเป็น
กรรมการอิสระโดยมีรายละเอียดดงันี ้
4.1 ความสมัพนัธใ์นลกัษณะของการใหบ้รกิารทางวิชาชีพ 

4.1.1  ไมเ่ป็นผูส้อบบญัชีในทกุกรณี 
4.1.2  ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพอื่น (เช่นที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรกึษาทางการเงิน ผูป้ระเมินราคาทรพัยส์ิน 

เป็นตน้) ที่มีมลูคา่การท ารายการเกิน 2 ลา้นบาทตอ่ปี  
4.2 ความสมัพนัธท์างการคา้/ทางธุรกิจอื่น  

4.2.1  ลกัษณะความสมัพนัธจ์ะครอบคลมุรายการท่ีเป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการ
เก่ียวกบัสนิทรพัย/์บรกิาร และรายการใหห้รอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงิน 

4.2.2  ไมม่ีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีขนาดมลูคา่รายการตัง้แต่ 20 ลา้นบาท หรือ 3% ของ NTA ของบรษัิทขึน้ไป 
แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า (การพิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการที่เกิดขึน้กับบุคคลเดียวกันใน
ระหวา่ง 6 เดือนก่อนวนัท่ีมีการท ารายการในครัง้นีด้ว้ย) 

4.2.3  กรณีมีเหตจุ าเป็นและสมควรซึ่งมิไดเ้กิดขึน้อย่างสม ่าเสมอและตอ่เนื่อง กรรมการอิสระอาจมีความสมัพนัธ์
เกินระดบันยัที่ก าหนดในระหว่างด ารงต าแหน่งก็ได ้แต่ตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทก่อนและ
มติที่ไดต้อ้งเป็นมติเอกฉันท ์และตอ้งเปิดเผยความสมัพนัธด์งักลา่วของกรรมการรายนัน้ไวใ้นแบบแสดง
รายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ และหากต่อมา
กรรมการอิสระรายนัน้ไดร้บัการเสนอช่ือเพื่อด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง จะตอ้งเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกับ
ความสมัพนัธด์งักลา่วในหนงัสอืนดัประชมุผูถื้อหุน้ในวาระเลอืกตัง้กรรมการดว้ย   

5. เป็นกรรมการที่ไม่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เป็นตวัแทนเพื่อรกัษาผลประโยชนข์องกรรมการบรษัิท ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรอืผูถื้อ
หุน้ซึง่เป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิทฯ 

6. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระได ้
7. กรรมการอิสระท่ีมีคณุสมบตัิตาม 1-6 อาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทใหต้ดัสนิใจในการด าเนินกิจการของ

บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ โดยมีการ
ตดัสนิใจในรูปแบบองคค์ณะ (collective decision) ได ้

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ 

การแต่งตัง้กรรมการ 

หลงัจากที่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาและคดัเลือกผูม้ีคณุสมบตัิที่เหมาะสมใหเ้ขา้มาเป็น
กรรมการแลว้ จะน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิทเพื่อพิจารณาเสนอช่ือดงักลา่วเพื่อใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้อนมุตัิ  โดยขอ้บงัคบัของ
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บรษัิทฯ ไดก้ าหนดใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้ใชว้ิธีการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้โดยผูถื้อหุน้มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุน้ตอ่หนึง่เสยีง  และ
การแตง่ตัง้กรรมการตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงเห็นชอบเกินกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนน ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงที่มีอยูท่ัง้หมดเลอืกตัง้บคุคลหนึง่คนหรือหลายคนพรอ้มกนัตามที่ไดร้บัการเสนอช่ือ
โดยวิธีการเลือกตัง้เป็นรายบคุคลหรือหลายคนพรอ้มกนัซึ่งจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูห้นึ่งผูใ้ดมากหรือนอ้ยเพียงใดไมไ่ด้  บคุคล
ซึง่ไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการที่จะพึงมี  ในกรณีที่บคุคลซึ่ง
ไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมี  ใหผู้เ้ป็นประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

การถอดถอนกรรมการ  

ที่ประชมุผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหนง่ก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 
สามในสี ่(๓/๔) ของจ านวนผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงและมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนหุน้ท่ีถือ
โดยผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงในการประชมุนัน้ 

วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ 

ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี กรรมการบรษัิทจ านวนหนึง่ในสามหรอืใกลเ้คยีงกบัจ านวนหนึง่ในสามมากที่สดุ
ตอ้งออกจากต าแหนง่ โดยกรรมการซึง่พน้ต าแหนง่นีอ้าจไดร้บัเลอืกตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่ใหมอ่ีกวาระได ้ทัง้นีท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้
อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหนง่ก่อนถงึคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่องจ านวนผูถื้อ
หุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงและมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมี
สทิธิออกเสยีงในการประชมุนัน้และกรรมการอิสระสามารถด ารงต าแหนง่กรรมการไดไ้มเ่กิน 3 วาระ  

อ านาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท 

ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี กรรมการบรษัิทจ านวนหนึง่ในสามหรอืใกลเ้คยีงกบัจ านวนหนึง่ในสามมากที่สดุ
ตอ้งออกจากต าแหนง่ โดยกรรมการซึง่พน้ต าแหนง่นีอ้าจไดร้บัเลอืกตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่ใหมอ่ีกวาระได ้ทัง้นีท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้
อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหนง่ก่อนถงึคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่องจ านวนผูถื้อ
หุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงและมีหุน้นบัรวมกันไดไ้มน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมี
สทิธิออกเสยีงในการประชมุนัน้และกรรมการอิสระสามารถด ารงต าแหนง่กรรมการไดไ้มเ่กิน 3 วาระ  

การปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ 

บรษัิทฯมีการปฐมนเิทศกรรมการที่เขา้ด ารงต าแหนง่ในบรษัิทเป็นครัง้แรกโดยใหผู้บ้รหิารแนะน าธุรกิจของบรษัิทฯ และ
เยี่ยมชมโรงงานรวมทัง้ใหเ้ลขานกุารบรษัิทฯ สรุปหนา้ที่และบทบาทของกรรมการบรษัิท พรอ้มกนันีย้งัไดแ้จกเอกสารท่ีประกอบไป
ดว้ยขอ้มลูที่เก่ียวกบับรษัิทฯ อยา่งละเอียดรวมทัง้คูม่ือกรรมการบรษัิทจดทะเบียน 

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น 

เพื่อเป็นการรกัษาประสทิธิภาพในการท างานของกรรมการและสอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี คณะกรรมการ
บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายในการด ารงต าแหนง่กรรมการและผูบ้รหิารในกิจการอื่น ดงันี ้ 

1. กรรมการสามารถด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการในบรษัิทจดทะเบียนอื่นรวมกนัไดไ้มเ่กิน 3 แหง่  
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2. หา้มมิใหป้ระธานบริหาร (President( ไปด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการในบรษัิทจดทะเบียนอื่น ยกเวน้กรณีที่เป็นการด ารง
ต าแหนง่กรรมการในบรษัิทยอ่ย  ในกรณีหากจะรบัต าแหนง่เป็นกรรมการในบรษัิทอื่น เพิ่มตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการก่อน  

ทัง้นี ้การท่ีบรษัิทฯ ไดส้นบัสนนุใหก้รรมการท่ีเป็นผูบ้รหิารและผูบ้รหิารระดบัสงูไปด ารงต าแหนง่กรรมการในบรษัิทยอ่ย
เพื่อใหก้ารบรหิารงานทัง้กลุม่เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและสอดคลอ้งกบันโยบายของบรษัิทฯ 

การประชุมของคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ก าหนดใหม้ีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างนอ้ยปีละ 4 ครัง้หรือในทุกไตรมาส (กลางเดือนกุมภาพนัธ ์
ปลายเดือนเมษายน กรกฎาคม และตลุาคม) โดยกรรมการตอ้งเขา้ประชมุไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 90 โดยอาจมีการประชมุเพิ่มเติมเมื่อ
มีเรื่องตอ้งพิจารณา และมีการก าหนดวนัประชุมลว่งหนา้ตลอดทัง้ปี โดยบริษัทฯจะจดัสง่หนงัสือเชิญประชุมพรอ้มระเบียบวาระ
การประชุมใหก้รรมการแต่ละท่านล่วงหน้าไม่นอ้ยกว่า  7 วันก่อนวันประชุมซึ่งตอ้งไม่นอ้ยกว่า 5 วนัท าการ ในกรณีที่มีเหตุ
พิจารณาเรง่ด่วนอาจสง่หนงัสือเชิญประชมุนอ้ยกว่า 7 วนัไดซ้ึ่งกรรมการทกุท่านมีความเป็นอิสระในการเสนอเรื่องเขา้สูว่าระการ
ประชุม โดยมีเลขานุการบริษัทท าหนา้ที่จัดการประชุมรวมทัง้ดูแลและเสนอแนะใหก้ารประชุมของคณะกรรมการเป็นไปตาม
กฎหมาย ขอ้บงัคับ และกฎระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง และใหม้ีการบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อักษรและมีการ
จดัเก็บรายงานการประชมุที่ผา่นการรบัรองของคณะกรรมการบรษัิทไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 
การเขา้รว่มประชมุของคณะกรรมการชดุตา่งๆในปี 2563 สรุปได ้ดงันี ้                              หน่วย :  ครัง้ 

รายนามกรรมการ 
คณะกรรมการ

บรษัิท 
คณะกรรม 

การตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา
และก าหนด
คา่ตอบแทน 

คณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาล 

คณะกรรมการ 
บรหิาร 

ประชมุผู้
ถือหุน้ 

จ านวนครัง้ 5 4 5 2 1 1 
นายอึง้ กวง มิง้  5/5 ไมเ่ป็นกรรมการชดุนี ้ ไมเ่ป็นกรรมการชดุนี ้ ไมเ่ป็นกรรมการชดุนี ้ ไมเ่ป็นกรรมการชดุนี ้ 1/1 
นายเจิง้ ผิง 5/5 ไมเ่ป็นกรรมการชดุนี ้ ไมเ่ป็นกรรมการชดุนี ้ ไมเ่ป็นกรรมการชดุนี ้ ไมเ่ป็นกรรมการชดุนี ้ 0/1 
นายเคอ จ่ือ ชิง 5/5 ไมเ่ป็นกรรมการชดุนี ้ ไมเ่ป็นกรรมการชดุนี ้ ไมเ่ป็นกรรมการชดุนี ้ ไมเ่ป็นกรรมการชดุนี ้ 0/1 
นายจาง ชา่ย ซงิ 5/5 ไมเ่ป็นกรรมการชดุนี ้ ไมเ่ป็นกรรมการชดุนี ้ 2/2 1/1 1/1 
นายอนสุรณ ์มทุราอิศ 5/5 ไมเ่ป็นกรรมการชดุนี ้ 5/5 2/2 ไมเ่ป็นกรรมการชดุนี ้ 1/1 
นายบญุศกัดิ ์เจียมปรชีา 5/5 4/4 ไมเ่ป็นกรรมการชดุนี ้ ไมเ่ป็นกรรมการชดุนี ้ ไมเ่ป็นกรรมการชดุนี ้ 1/1 
นายช ูชี หยวน 5/5 4/4 4/5 ไมเ่ป็นกรรมการชดุนี ้ ไมเ่ป็นกรรมการชดุนี ้ 0/1 
ดร.วิฑรูย ์สมิะโชคด ี 5/5 ไมเ่ป็นกรรมการชดุนี ้ 5/5 ไมเ่ป็นกรรมการชดุนี ้ ไมเ่ป็นกรรมการชดุนี ้ 1/1 
นางทิพวรรณ ชยตุิมนัต ์ 5/5 4/4 ไมเ่ป็นกรรมการชดุนี ้ ไมเ่ป็นกรรมการชดุนี ้ ไมเ่ป็นกรรมการชดุนี ้ 1/1 

 

 

องค์ประชุมในการลงมติ 
คณะกรรมการบรษัิทฯ ไดม้ีการพิจารณาเพิ่มเติมนโยบายเก่ียวกบัการก าหนดองคป์ระชมุขัน้ต ่าของการประชมุคณะกรรมการ 

ณ ขณะที่มีการลงมติ โดยก าหนดใหต้อ้งมีกรรมการอยู่ไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการ
ยงัคงตอ้งปฏิบตัิตามขอ้บงัคบัของบรษัิทฯที่ก าหนดใหต้อ้งมีกรรมการมาประชมุไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 
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การประชุมของคณะกรรมการทีไ่ม่ได้เป็นผู้บริหาร 

กรรมการอิสระสามารถจัดประชุมโดยไม่มีฝ่ายจัดการเขา้ร่วมประชุมไดต้ามที่เห็นสมควร ซึ่งโดยปกติการประชุมของ
คณะกรรมการตรวจสอบไดด้  าเนินการไดอ้ย่างอิสระโดยไม่มีกรรมการบริหารเขา้รว่มประชมุดว้ยและผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯจะเขา้
รว่มประชุมกับคณะกรรมการดงักล่าวในเรื่องเก่ียวกับงบการเงินเป็นประจ าทกุไตรมาส และในบางกรณีกรรมการตรวจสอบอาจ
ขอให้กรรมการบริหารบางรายเข้าชี ้แจงรายละเอียดในเรื่องต่างๆตามที่เห็นควร  และในปี 2563 ได้มีการจัดประชุมของ
คณะกรรมการที่ไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารจ านวน 1 ครัง้ เมื่อวนัที่ 1 ธันวาคม 2563 เพื่อพิจารณาสอบทานปัญหาในการบริหารงานของ
ฝ่ายบรหิาร  

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบรษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย 

คณะกรรมการจะจดัใหม้ีการประเมินผลการท างานของคณะกรรมการบรษัิททัง้คณะและรายบคุคลรวมทัง้การประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการชุดย่อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพและความเขา้ใจที่ดีในการท างานรว่มกนัของกรรมการ คณะกรรมการไดน้ า
แบบประเมินผลกรรมการทัง้ 5 แบบ ประกอบดว้ยแบบประเมินผลคณะกรรมการทัง้คณะ/ แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล 
(ประเมินตนเอง)/ แบบประเมินของคณะกรรมการบริหาร/ แบบประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบ/ แบบประเมินผลคณะกรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทน และแบบประเมินผลคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ซึ่งเมื่อเสร็จสิน้การประเมินดังกล่าวแลว้ แบบฟอรม์
ประเมินผลจะถกูสง่ไปยงัเลขานกุารบริษัทเพื่อจดัท าเป็นรายงานและน าเสนอผลต่อคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนพรอ้ม
กบัแผนการด าเนินงานเพื่อลดช่องวา่งดงักลา่ว ก่อนน าเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทตอ่ไป 
 แบบประเมินผลมีเกณฑก์ารประเมินผล คิดเป็นรอ้ยละจากคะแนนเต็มในแตล่ะขอ้ทัง้หมด ดงันี ้

มากกวา่ 85% = ดีเยี่ยม        
มากกวา่ 75% = ดีมาก            
มากกวา่ 65% = ดี 
มากกวา่ 50% = พอใช ้        
ต ่ากวา่ 50% = ควรปรบัปรุง 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการทัง้คณะ มีหวัขอ้การประเมิน ดงันี ้
1)  โครงสรา้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมการบริษัท (Board structure and qualifications) 
2)  บทบาท หนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ (Roles, duties and responsibilities) 
3)  การประชมุของคณะกรรมการ (Board meeting) 
4)  การปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการ (Duties of directors) 
5)  ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการ (Relationship with management) 
6)  การพฒันาตนเองของกรรมการ (Director‘s self-improvement and management training) 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการทัง้คณะในภาพรวม 6 หวัขอ้ เห็นวา่การด าเนินการสว่นใหญ่จดัท าไดด้ีเยีย่ม
โดยมีคะแนนรอ้ยละ 96.7 

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล มีหวัขอ้การประเมิน ดงันี ้
1) โครงสรา้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมการบริษัท (Board structure and qualifications)  
2)  การประชุมของคณะกรรมการ (Board meeting) 
3)  บทบาท หนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ (Roles, duties and responsibilities) 



 

21 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการรายบุคคลในภาพรวมเห็นว่าการด าเนินการสว่นใหญ่จัดท าไดด้ีเยี่ยมโดยมี
คะแนนรอ้ยละ  97.8 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย  

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร มีหวัขอ้การประเมิน ดงันี ้
1) โครงสรา้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ (Structure and qualifications) 
2) การประชุมของคณะกรรมการ (Meeting) 
สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการรายบุคคลในภาพรวมเห็นว่าการด าเนินการสว่นใหญ่จัดท าไดด้ีเ ยี่ยม โดยมี

คะแนนรอ้ยละ 93.1 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ มีหวัขอ้การประเมิน ดงันี ้
1) ความเขา้ใจ 
2) การปฏิบตัิงาน 
3) การประชุม 
4) การพฒันาตนเอง 
5) การประเมินผลการปฏิบติังานโดยรวม 
สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบในภาพรวมเห็นว่าการด าเนินการสว่นใหญ่จัดท าไดด้ีเยี่ ยม โดยมี

คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่รอ้ยละ 91.5 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีหวัขอ้การประเมิน ดงันี ้

1) โครงสรา้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ (Committee structure and qualifications) 
2) การประชุมของคณะกรรมการ (The committee meeting) 
3) ความรบัผิดชอบตอ่เนือ้หาของรายงาน (Assumption of responsibility for content of the published report) 
4) การใหค้วามส าคญัและอุทิศเวลา (Gives priority and devotes sufficient time) 
สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนในภาพรวมเห็นว่าการด าเนินการสว่นใหญ่

จัดท าไดดี้เยี่ยม โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่รอ้ยละ 98.3 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีหวัขอ้การประเมิน ดงันี ้

1) โครงสรา้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ (Committee structure and qualifications) 
2) การประชุมของคณะกรรมการ (The committee meeting) 
3) ความรบัผิดชอบตอ่เนือ้หาของรายงาน (Assumption of responsibility for content of the published report) 
4) การใหค้วามส าคญัและอุทิศเวลา (Gives priority and devotes sufficient time) 
สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนในภาพรวมเห็นว่าการด าเนินการสว่นใหญ่

จัดท าไดดี้เยี่ยม โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่รอ้ยละ 91.7 

การประเมินผลการปฎิบติังานของประธานบริหาร 

คณะกรรมการบรษัิทฯไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนเป็นผูก้  าหนดและน าเสนอตวัชีว้ดัผลการ
ท างาน (KPI) และผลการปฎิบตัิงานของประธานบรหิารตอ่คณะกรรมการบรษัิทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ โดยมีเกณฑก์ารประเมิน แบง่เป็น 2 
สว่นคือ 1. ตวัชีว้ดัดา้นการก ากบัดแูลกิจการ (CG) และ 2. ตวัชีว้ดัดา้นการบริหารจดัการการผลิต (Manufacturing) โดยจะมีการ
พิจารณาทบทวนตวัชีว้ดัผลการท างานตามความเหมาะสมทกุปี 
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การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร รวมทัง้เลขานุการบริษัท เขา้รบัการอบรมเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี
อย่างต่อเนื่อง ทัง้จากการจดัอบรมภายในและการอบรมจากสถาบนัต่างๆ เช่น ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส านกังาน ก.ล.ต. หรือ
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)  

ในปี 2563 นาย จาง ช่าย ซิง ไดเ้ขา้รว่ม Director's Briefing 10 # Driving Organizational Culture from the Boardroom ที่จัด
โดยสถาบนักรรมการบริษัทไทย และนางทิพวรรณ ชยตุิมนัต ์ไดเ้ขา้รว่มอบรม IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) ที่
จดัโดยสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

การสืบทอดต าแหน่ง/ การบริหารกลุ่มบคุคลท่ีมีศกัยภาพ 

บริษัทฯไดน้ าการบริหารกลุ่มบุคคลที่มีศักยภาพ (Talent Pool) มาใชใ้นการสรรหาบุคคลท่ีจะสืบทอดต าแหน่งเนื่องจากมี
ความยืดหยุ่นในการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมและสามารถรองรบักลยุทธ์ธุรกิจที่อาจตอ้งปรบัเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีความเหมาะสม
มากกว่าการระบบุุคคลที่จะมาสืบทอดต าแหน่งบริหารที่ส  าคญัอย่างเฉพาะเจาะจงแบบเดิม (Successor plan) ทัง้นี ้บคุคลที่ไดร้บัการ
สรรหาอาจเป็นบุคคลที่มาจากภายในและภายนอกบริษัท โดยโครงการนีจ้ะมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้บุคลากรที่มี
คณุสมบตัิเหมาะสมอยา่งเพียงพอ 

การก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการบริหารท าหนา้ที่ก ากบัดแูลและรบัผิดชอบการด าเนินงานของบรษัิทยอ่ย
และบริษัทร่วม คณะกรรมการบริหารมีอ านาจอนุมตัิเงินลงทุนไดใ้นระดบัหนึ่ง และมีอ านาจหนา้ที่ในการจะส่งกรรมการหรือผูบ้ริหาร
ระดบัสงูไปเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารรวมทัง้อาจมีการแต่งตัง้บคุคลากรในทอ้งถ่ินรว่มเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารเพื่อก าหนดนโยบายที่
ส  าคญัและทิศทางในการด าเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทรว่ม ทัง้นีค้ณะกรรมการบริหารจะรายงานการส่งตัวแทนหรือแต่งตัง้
กรรมการหรือผูบ้รหิารระดบัสงูดงักลา่วใหท้ี่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ รบัทราบ อยา่งไรก็ตาม หากการลงทนุในบรษัิทยอ่ยหรอืบรษัิท
ร่วมเกินกว่าที่ก าหนดไว้ในอ านาจของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารจะต้องด าเนินการขออนุมัติการลงทุนจาก
คณะกรรมการบรษัิทก่อน  

นอกจากนี ้บริษัทฯยงัไดน้ าระบบ Enterprose resource planning (ERP)  มาใชใ้นการบนัทกึขอ้มลูธุรกิจทัง้ดา้นการเงิน บญัชี
และขอ้มลูอื่นๆของกลุม่ เพื่อใหส้ามารถตรวจสอบ ติดตามและดแูลการด าเนินงานไดอ้ยา่งใกลชิ้ดและมีประสทิธิภาพ ประกอบกบับรษัิท
ฯ ยงัไดม้ีหน่วยงานดา้นบริหารเงินและการลงทนุซึ่งท าหนา้ที่ดแูลการใชเ้งินและการเพิ่มทนุหรือลดทนุของบรษัิทย่อยโดยตอ้งไดร้บัการ
อนมุตัิจากคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทแลว้แต่กรณี และเนื่องจากบริษัทในกลุม่เป็นบรษัิทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุน้รอ้ย
ละ 100 เกือบทัง้หมด ดงันัน้ การท ารายการระหว่างกันจึงไม่จัดเป็นรายการเก่ียวโยง และหากมีการท ารายการกับบริษัทในเครืออื่นๆ 
บริษัทฯไดแ้จ้งใหบ้ริษัทย่อยตอ้งแจง้และขออนุมัติการท ารายการที่ส  าคญัต่อผูบ้ริหารหรือคณะกรรมการบริษัทฯก่อน ซึ่งบริษัทฯจะ
ด าเนินการขัน้ตอนตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยห์รือส านกังาน ก.ล.ต.ที่เก่ียวขอ้ง 

การดแูลและป้องกนัการใช้ข้อมลูภายใน 

บรษัิทฯ มีนโยบายจ ากดัการใชข้อ้มลูภายในใหอ้ยูใ่นวงเฉพาะผูบ้รหิารตัง้แตร่ะดบักลางถงึระดบัสงูที่เก่ียวขอ้ง และก าหนด
หา้มพนกังานน าเอกสารหรือขอ้มูลของบริษัทฯ ไปใชเ้พื่อประโยชนส์่วนตวั หรือเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกก่อนไดร้บัอนุญาต ซึ่ง
บรษัิทฯ จะถือวา่เป็นความผิดทางวินยัซึง่ไดม้ีการเผยแพรน่โยบายดงักลา่วรวมทัง้บทลงโทษไวใ้นคูม่ือจรรยาบรรณในการปฏิบตัิงาน
เพื่อใหค้ณะกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานทราบโดยทั่วกัน รวมทัง้หา้มกรรมการและผูบ้ริหารซือ้ขายหลกัทรพัยใ์นช่วง 1 เดือน 
ก่อนประกาศผลการด าเนินงานของบริษัทฯ สูส่าธารณชนผ่านทางตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเพื่อคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุน้
จากการไดเ้ปรยีบของผูท้ี่เก่ียวขอ้ง  
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นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัมีนโยบายก าหนดใหก้รรมการ และผูบ้ริหารของบริษัทฯ (ซึ่งไดร้วมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติ
ภาวะ) รายงานการเปลีย่นแปลงการถือหลกัทรพัย ์ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยภ์ายใน 3 วนัท าการ 
นบัจากวนัที่มีการเปลีย่นแปลงการถือหลกัทรพัย ์และตอ้งแจง้ใหเ้ลขานกุารบรษัิททราบเพื่อแจง้ใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ รบัทราบตอ่ไป 

ในปี 2563 ไม่ปรากฏการกระท าหรือขอ้รอ้งเรียนเก่ียวกับการกระท าผิดของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานที่
เก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการใชข้อ้มลูภายในแตอ่ยา่งใด 

การปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีในเร่ืองอ่ืนๆ  

บริษัทได้น าหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีส  าหรบับริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและ
หลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดีส  าหรบับริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ CG Code ของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัยม์าเป็นแนวทางปฏิบตัิอยา่งตอ่เนื่อง โดยไดม้ีการน ามาปรบัใชต้ามบรบิททางธุรกิจของบริษัทฯ และใหม้ีการพิจารณา
ทบทวนความเหมาะสม อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่  5/2563 เมื่อวันที่  26 ตุลาคม 2563 
คณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุตัิปรบัปรุงเนือ้หานโยบายการก ากบัดแูลกิจการ เก่ียวกบัหนา้ที่ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนใหเ้หมาะสมกับสถานการณปั์จจุบนั และคณะกรรมการก ากับดแูลกิจการไดพ้ิจารณาปรบัคณุสมบตัิของคณะกรรมการ
อิสระเรื่องสดัส่วนการถือหุน้ของบริษัทฯ โดยใหถื้อไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 0.5 ซึ่งเขม้งวดกว่าหลกัเกณฑท์ี่ส  านกังานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดผ้่านการรบัรองรบัรองในโครงการแนวร่วมปฏิบัติในการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น (CAC) เมื่อวนัที่ 7 
กมุภาพนัธ ์2563 

เร่ืองท่ียงัไม่ได้ปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีตามหลกั CG Code 

1. ประธานกรรมการไมไ่ดเ้ป็นกรรมการอิสระ  
2. ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไม่ไดเ้ป็นกรรมการอิสระเนื่องจากมีการเพิ่มเติมหนา้ที่ที่จึงมีการ

ปรบัเปลีย่นเพื่อความเหมาะสม 

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 

ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชีของบริษทัฯ 

บริษัทฯ จ่ายค่าสอบบญัชีใหแ้ก่ส  านกังานสอบบญัชีที่ผูส้อบบัญชีสังกัดในรอบปี 2563 เป็นเงิน 4,910,000 บาท  และ
คา่ธรรมเนียมสอบทานขอ้มลูทางการเงินระหวา่งปีเพื่อประกอบการจดัท างบการเงินของบรษัิทจ านวน 500,000 บาท    ซึ่งยงัไมร่วม
คา่ใชจ้่ายอื่นๆ ที่เบิกตามจริง (Out of pocket expenses) เช่น คา่เอกสาร ค่าเดินทาง ค่าขนสง่และอื่นๆ (คา่สอบบญัชีในปี 2561 มี
จ านวน 4,910,000 บาท  ค่าธรรมเนียมสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างปีเพื่อประกอบการจัดท างบการเงินของบริษัทจ านวน 
500,000 บาท และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่เบิกตามจริง (Out of pocket expenses) จ านวน 286,102 บาท) นอกจากนี ้มีค่าสอบบญัชี
บรษัิทยอ่ยอีก 4 แหง่ที่ไดจ้่ายใหส้  านกังานสอบบญัชีเดียวกนันีร้วมเป็นเงิน 1,485,000 บาท 

ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีของบรษัิทยอ่ยบางแหง่เป็นผูส้อบบญัชีจากส านกังานบญัชีเดียวกบับริษัทฯ และบรษัิทยอ่ยบางแหง่ไดใ้ช้
บริการจากส านกังานบญัชีอื่นๆ ทัง้นีก้ารเลือกใชผู้ส้อบบญัชีของแต่ละบริษัท จะพิจารณาจากคุณภาพการใหบ้ริการและค่าสอบ
บญัชีเป็นหลกั 

ค่าตอบแทนอืน่ 

ไมม่ี
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