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บทนํา 

 

คณะกรรมการบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) มีความเช่ือมัน่วา่การกาํกบั

ดูแลกิจการท่ีดี จะนาํมาซ่ึงประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัฯ พนกังาน ผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งจึง

ไดอ้นุมติัและจดัทาํนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพยม์า

ตั้งแต่ปี 2550 และได้มีการปรับปรุง เน้ือหาของนโยบายการกาํกับดูแลกิจการ ให้มีความเหมาะสม อย่าง

ต่อเน่ือง เพื่อให้นโยบายดังกล่าวของบริษทัทนัสมยัและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบติัตามมาตรฐานสากล 

ตลอดจนกฎหมาย หลกัเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ 

ในการประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 6/2561 เม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติั

ปรับปรุงเน้ือหานโยบายการกาํกบัดูแลกิจการให้สอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษทัจด

ทะเบียนปี 2560 หรือ CG Code ของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยโ์ดยได้มี

การปรับใชต้ามบริบททางธุรกิจของบริษทัฯ และใหมี้การพิจารณาทบทวนความเหมาะสมกบับริบททางธุรกิจ

ของบริษทัฯ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง โดยรายละเอียดของนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการได้มีการเปิดเผยไวบ้น

เว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบส่ือสารภายในขององค์กร (Intranet) เพื่อให้คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และ

พนกังานทุกคนยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน  
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พนัธกจิของบริษทั     

“มุ่งมัน่สร้างสรรค์นวตักรรมการใช้พลังงานสะอาดและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพ่ืออนาคตท่ีดีกว่า” 

วฒันธรรมองค์กร           

“กล้าท่ีจะเปลีย่นแปลงเพ่ือธุรกิจท่ียัง่ยืน” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นวัตกรรม 

สร้างสรรค์แนวคิดใหม่และรังสรรค์สู่ความสาํเร็จ 

ความพอใจของลูกค้า 

คาดการณ์และตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เหนือกว่าความคาดหมาย 

คุณภาพ 

นาํเสนอผลงานท่ีดีเยีย่มพร้อมมุ่งมัน่ปรับปรุงคุณภาพไม่หยุดยัง้ 

ความร่วมมือ 

เสริมความแขง็แกร่งด้วยพลังของเครือข่ายเพ่ือความสาํเร็จร่วมกัน 

ความฉับไว 

มุ่งสรรหาโอกาสใหม่ๆ อยู่ เสมอ 
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แนวปฏบัิติตามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ี 

คณะกรรมการบริษทัเดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ไดก้าํหนดแนวทางปฏิบติั

เก่ียวกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีโดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดงัน้ี   

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัของสิทธิของผูถื้อหุน้มาโดยตลอดและมีนโยบายในการปฏิบติัต่อผูถื้อ

หุน้อยา่งเท่าเทียม เป็นธรรมและเป็นไปตามกฎหมายและประกาศของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง กาํหนดสิทธิ

พื้นฐานของผูถื้อหุ้นท่ีไดรั้บอยา่งเท่าเทียมกนั เช่น สิทธิในการซ้ือขายและโอนหุน้ สิทธิในการรับเงินปันผล 

สิทธิในการไดรั้บข่าวสารขอ้มูลของบริษทั สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน

ในวาระต่างๆ ท่ีพิจารณา สิทธิในการมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ประชุมแทน สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการและ

ผูส้อบบญัชี สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซกัถามกรรมการในท่ีประชุมผูถื้อหุน้และ สิทธิในการเสนอ

วาระการประชุม เป็นตน้  

บริษทัฯ จึงไดก้าํหนดหลกัเกณฑใ์นการดาํเนินการต่างๆ เพื่อสิทธิของผูถื้อหุน้ในการประชุมผูถื้อหุน้ 

ดงัน้ี  

1.1 การกาํหนดวนั เวลา และสถานท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

บริษทัฯ จะจดัการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีภายใน 4 เดือนนบัจากวนัส้ินงวดบญัชีประจาํปี โดย

ส่วนใหญ่ไดจ้ดัการประชุมท่ีสาํนกังานของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ จะแจง้กาํหนดการการประชุมใหผู้ถื้อหุน้

ทราบล่วงหนา้ผา่นทางเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

(www.deltathailand.com)  

1.2 การส่งหนงัสือเชิญประชุม 

บริษทัฯ จะจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 14 วนัก่อนวนัประชุม เพื่อให้

ผูถื้อหุน้มีระยะเวลาในการพิจารณา โดยหนงัสือเชิญประชุมจะระบุรายละเอียดของวาระการประชุมอยา่ง

ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมติั หรือเพื่อพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของ

คณะกรรมการในแต่ละวาระ พร้อมเอกสารขอ้มูลประกอบการประชุมท่ีมีรายละเอียดครบถว้นเพียงพอ     

นอกจากการจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมใหก้บัผูถื้อหุ้นโดยตรงแลว้ บริษทัฯ จะเผยแพร่หนงัสือเชิญ

ประชุมในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.deltathailand.com) และบริษทัฯ จะลงประกาศใหท้ราบถึงการเรียก

ประชุมผูถื้อหุน้ผา่นหนงัสือพิมพร์ายวนัภาษาไทยฉบบัใดฉบบัหน่ึงติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ 3 วนัและล่วงหนา้

ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 วนัตามท่ีกฎหมายกาํหนดดว้ย 

1.3 การเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น 

บริษทัฯ มีนโยบายในการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในการเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

• แจง้ข่าวสารขอ้มูลของกิจการบริษทัฯอยา่งเพียงพอ ครบถว้นพร้อมทั้งขอ้มูลท่ีสาํคญัท่ีเป็น

ปัจจุบนัผา่นเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์และเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

http://www.deltathailand.com/
http://www.deltathailand.com/


   
 นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ  

ฉบบัปรับปรุงเม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2563 | หนา้ 5 

 

• ส่งเสริมและสนบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้ทุกกลุ่มรวมถึงผูถื้อหุน้ประเภทนกัลงทุนสถาบนัไดเ้ขา้ร่วม

ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อใชสิ้ทธิในการตดัสินใจในเร่ืองสาํคญัต่างๆท่ีกระทบหรือเก่ียวขอ้งกบัสิทธิ

และผลประโยชน์ โดยนอกจากการส่งจดหมายเชิญประชุมแลว้ บริษทัฯยงัไดมี้การโทรศพัทแ์จง้

เตือนและเช้ือเชิญนกัลงทุนสถาบนัให้มาเขา้ร่วมประชุม พร้อมทั้งไดอ้าํนวยความสะดวกในการ

ไปรับใบมอบฉนัทะและเอกสารประกอบในกรณีท่ีมาร่วมประชุมดว้ยตนเองไม่ได ้

• ในกรณีท่ีบริษทัฯ จดัการประชุม ณ ท่ีตั้งของสาํนกังานบริษทัท่ีอยูใ่นสมุทรปราการ บริษทัฯได้

อาํนวยความสะดวกโดยการจดัรถรับส่งจากสถานท่ีสะดวกในเมืองมายงัสถานท่ีๆจดัประชุม 

• จดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะและแจง้ถึงเอกสารท่ีตอ้งใชป้ระกอบในการประชุมและขั้นตอนใน

การมอบฉนัทะไปพร้อมกบัหนงัสือการเชิญประชุมรวมทั้งใหบ้ริการอากรแสตมป์เพื่ออาํนวย

ความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

1.4 การเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นของคณะกรรมการบริษทัฯ 

บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อการประชุมผูถื้อหุน้ ดงันั้น บริษทัจึงส่งเสริมดาํเนินการใหค้ณะกรรมการ

รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมทุกคร้ัง นอกจากนั้นยงัดาํเนินการใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งในแต่ละวาระ

อาทิเช่น ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงินและผูส้อบบญัชีภายนอกเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้เพื่อรับฟังความคิดเห็นและ

ตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ดว้ย 

1.5 การเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นลงมติ ซกัถามและแสดงความคิดเห็นและการบนัทึกรายงานการประชุม 

ในการประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัฯจะแจง้รายละเอียดเก่ียวกบัองคป์ระชุม และช้ีแจงวธีิการลงคะแนนและ

วธีิการนบัคะแนนให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทราบก่อนเร่ิมการประชุม และระหวา่งการประชุมจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อ

หุน้ทุกคนมีสิทธิอยา่งเท่าเทียมกนัในการแสดงความคิดเห็นและซกัถามภายในเวลาท่ีเหมาะสม นอกจากน้ี ผูถื้อ

หุน้ยงัสามารถส่งคาํถามมายงับริษทัฯ ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ หรือโดยทาง

ไปรษณียห์รือโทรสารมาท่ี 

บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

สาํนกัเลขานุการบริษทั  

909 ซอย 9 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู (เขตส่งออก)  

ถ. พฒันา 1 ต. แพรกษา อ. เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ 10280 

โทรศพัท ์66 (0) 2709 2800 ต่อ 5005, 5136  

โทรสาร 66 (0) 2709 2833 

Website: www.deltathailand.com 

หรือส่งอีเมลม์าท่ี info@deltathailand.com 

http://www.deltathailand.com/
mailto:info@deltathailand.com
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เลขานุการคณะกรรมการบริษทัฯ จะเป็นผูร้วบรวมคาํถามเพื่อใหค้ณะกรรมการพิจารณาคดัเลือก

คาํถามและตอบขอ้ซกัถามดงักล่าวในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ต่อไป ทั้งน้ี คาํถามท่ีจะไดรั้บการคดัเลือกจะเป็นเร่ืองท่ี

เก่ียวกบัการดาํเนินกิจการหรือเร่ืองท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ อยา่งมีนยัสาํคญัเท่านั้น 

การออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัฯ จะนบั 1 หุน้เป็น 1 เสียง และถือเสียงขา้งมากเป็น

มติวาระปกติ ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานท่ีประชุมเป็นผูช้ี้ขาดอีกเสียงหน่ึงต่างหากนอกเหนือจากการออก

เสียงในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ สาํหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระพิเศษ ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

หรือกฎหมายและขอ้บงัคบัของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด ในการออกเสียงลงคะแนน บริษทัฯ จะใชบ้ตัร

ลงคะแนน และเก็บบตัรลงคะแนนเหล่าน้ีไวเ้พื่อใหส้ามารถตรวจสอบไดภ้ายหลงั รวมทั้งบริษทัฯ จะทาํการ

บนัทึกมติท่ีประชุมโดยแบ่งเป็นจาํนวนเสียงท่ีเห็นชอบ ไม่เห็นชอบและงดออกเสียงในแต่ละวาระไวเ้ป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรในรายงานการประชุม รวมทั้งบนัทึกคาํถาม คาํตอบและความเห็นหรือขอ้เสนอแนะท่ีเสนอในท่ี

ประชุมไวด้ว้ย 

กรณีท่ีผูถื้อหุ้นคนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระการประชุมเร่ืองใด ผูถื้อหุน้ท่านนั้นจะถูกหา้มออก

เสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น  
 

2.  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

ตามท่ีบริษทัฯ ไดเ้ล็งเห็นถึงความสาํคญัของการใหสิ้ทธิขั้นพื้นฐานแก่ผูถื้อหุน้ท่ีเท่าเทียมกนั ดงันั้น 

บริษทัฯ จึงมีนโยบายสนบัสนุนใหมี้การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั โดยเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ใชสิ้ทธิ

ต่างๆ ดงัน้ี 

2.1 สิทธิในการมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ประชุมผูถื้อหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นรายใดไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองไดส้ามารถมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนหรือ

กรรมการอิสระของบริษทัฯ ท่ีบริษทัฯ จะเสนอช่ือให้เป็นผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมและออก

เสียงลงคะแนนแทนตน โดยกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีบริษทัฯ จดัส่งใหพ้ร้อมกบัหนงัสือ

เชิญประชุมหรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นเลือกท่ีจะมอบ

ฉนัทะใหแ้ก่กรรมการอิสระของบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นจะตอ้งส่งหนงัสือมอบฉนัทะท่ีระบุรายละเอียดครบถว้นพร้อม

ทั้งสาํเนาบตัรประชาชนหรือหนงัสือเดินทางหรือเอกสารแสดงตนอ่ืนๆตามท่ีกาํหนดกลบัมายงับริษทัฯ ก่อนวนั

ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ย  

2.2 สิทธิในการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม 

ผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายท่ีถือหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของบริษทัฯ สามารถเสนอวาระเพิ่มเติมใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาเขา้บรรจุเป็นวาระการประชุม

ผูถื้อหุน้ประจาํปีได ้
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ทั้งน้ี คณะกรรมการอาจปฎิเสธการพิจารณาวาระเพิ่มเติมในกรณีดงัต่อไปน้ี  

1) เป็นเร่ืองท่ีไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไวข้า้งตน้ 

2) เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจปกติของบริษทัและขอ้เท็จจริงท่ีกล่าวอา้งของผูถื้อหุน้ไม่ไดแ้สดง

ถึงเหตุอนัควรสงสยัเก่ียวกบัความไม่ปกติของเร่ืองดงักล่าว 

3) เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออาํนาจท่ีบริษทัจะดาํเนินการให้เกิดผลตามท่ีประสงค ์

4) เร่ืองท่ีผูถื้อหุน้ไดเ้คยเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมา และไดรั้บมติ

สนบัสนุนดว้ยเสียงท่ีนอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด เวน้แต่ขอ้เท็จจริงในการ

นาํเสนอคร้ังใหม่จะไดเ้ปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญัจากขอ้เทจ็จริงท่ีไดน้าํเสนอคร้ังก่อน 

5) กรณีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนด 

ในการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม ผูถื้อหุน้สามารถเสนอวาระไดต้ามขั้นตอนดงัน้ี 

1) จดัส่งเร่ืองท่ีจะเสนอใหบ้รรจุเขา้เป็นวาระการประชุมเพิ่มเติมพร้อมดว้ยเหตุผล รายละเอียด

ขอ้เทจ็จริง และขอ้มูลอ่ืนใดท่ีจาํเป็นของการขอเสนอวาระดงักล่าวในแบบเสนอระเบียบวาระการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น (แบบ ก) (โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มดงักล่าวไดจ้ากเวบ็ไซตข์อง

บริษทัฯ หรือติดต่อขอไดต้ามท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัทห์รืออีเมลข์องบริษทัฯ ท่ีระบุขา้งตน้) มายงั

บริษทัฯ หรือตามอีเมลข์องบริษทัฯ โดยตอ้งระบุช่ือ ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดต่อไดส้ะดวก

และจาํนวนหุน้ท่ีถืออยูข่องผูถื้อหุน้ท่ีเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม ทั้งน้ี สามารถนาํส่งเอกสาร 

(แบบ ก) พร้อมเอกสารหลกัฐาน ล่วงหนา้อยา่งไม่เป็นทางการ มาท่ีโทรสารหมายเลข 02-709-

2833 (ฝ่ายสาํนกัเลขานุการบริษทั) ก่อนจดัส่งตน้ฉบบัมายงับริษทัฯ ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม  

2) วาระการประชุมเพิ่มเติมดงักล่าวตอ้งระบุวา่เป็นวาระเพื่อทราบ เพื่ออนุมติั หรือเพื่อพิจารณา 

3) เม่ือคณะกรรมการมีมติเห็นชอบกบัเร่ืองท่ีเสนอเพิ่มแลว้ ก็จะบรรจุเขา้เป็นวาระในการประชุมผูถื้อ

หุน้ พร้อมทั้งระบุวา่เป็นวาระท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้ ส่วนเร่ืองท่ีไม่ผา่นความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริษทั ทางบริษทัฯ จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผา่นทางเวบ็ไซดข์องบริษทัฯ 

อยา่งไรก็ตาม ถา้ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติขา้งมากใหบ้รรจุวาระดงักล่าว คณะกรรมการ

บริษทัจะบรรจุวาระนั้นเป็นวาระการประชุมผูถื้อหุน้ในคร้ังหนา้ 

4) เวลาสาํหรับการเปิดรับระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คือช่วงเดือนตุลาคมถึงธนัวาคมของ

ทุกปี 

2.3 สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ  

ผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายท่ีถือหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของบริษทัสามารถท่ีจะเสนอบุคคลเพื่อเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ โดยมีขั้นตอนการเสนอดงัน้ี 
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1) ผูถื้อหุน้ท่ีตอ้งการเสนอช่ือบุคคลเขา้เป็นกรรมการควรตรวจสอบวา่บุคคลนั้นมีคุณสมบติัดงัน้ี 

1.1)  เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จาํกดั 

พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย และประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยห์รือกฎหมายอ่ืนท่ี

เก่ียวขอ้งเก่ียวกบัคุณสมบติัและขอบเขตการดาํเนินงานของกรรมการ 

1.2)  เป็นบุคคลท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมและประวติัการทาํงานท่ีดี  

1.3)  มีความรู้หรือประสบการณ์ในดา้นการบริหารธุรกิจโดยเฉพาะดา้นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

หรือโทรคมนาคม หรือดา้นการเงิน บญัชี หรือดา้นอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการเห็นควร 

1.4)  สามารถเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมผูถื้อหุ้นไดทุ้กคร้ัง ยกเวน้กรณีมีเหตุ

จาํเป็นหรือสุดวสิัย  

1.5)  คุณสมบติัอ่ืนท่ีอาจกาํหนดเพิ่มเติมเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายและความเหมาะสม อ่ืนๆ

ในภายหลงั 

2)   ผูถื้อหุน้ท่ีตอ้งการเสนอช่ือบุคคลเพื่อดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ จะตอ้งกรอกรายละเอียดใน

แบบเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข)โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มดงักล่าวได้

จากเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ หรือติดต่อขอไดต้ามท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัทห์รืออีเมลข์องบริษทัฯ ท่ี

ระบุขา้งตน้ พร้อมทั้งจดัส่งเอกสารรายละเอียดของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ มายงับริษทัฯ หรือ

อีเมลม์าท่ีบริษทั โดยระบุช่ือ ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดต่อไดส้ะดวกและจาํนวนหุน้ท่ีถืออยู่

ของผูถื้อหุ้นท่ีทาํการเสนอช่ือ ทั้งน้ีเอกสารรายละเอียดของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือท่ีตอ้งส่งให้

บริษทัฯ มีดงัน้ี 

2.1)  ประวติัและขอ้มูลส่วนตวัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือตามรายละเอียดระบุในแบบขอ้มูล

ของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเขา้รับการพิจารณาเป็นกรรมการ (แบบ ค) โดยสามารถดาวน์

โหลดแบบฟอร์มดงักล่าว ไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ หรือสามารถติดต่อขอไดต้ามท่ีอยู ่

หมายเลขโทรศพัทห์รืออีเมลข์องบริษทัฯ ท่ีระบุขา้งตน้ 

2.2)  เอกสารแสดงตน ไดแ้ก่ สาํเนาบตัรประชาชนหรือหนงัสือเดินทางและทะเบียนบา้นพร้อม

รับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

2.3)  สาํเนาหลกัฐานการศึกษาพร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

 ทั้งน้ี บริษทัฯ อาจขอเอกสารอ่ืนๆ เพิ่มเติมในภายหลงั 

3)  เวลาสาํหรับการการเสนอรายช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมเพื่อเป็นกรรมการ คือช่วงเดือนตุลาคมถึง

ธนัวาคมของทุกปี ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้ตอ้งเสนอช่ือบุคคลเพื่อดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯรวมทั้ง

เอกสารท่ีกาํหนดขา้งตน้ใหก้บับริษทัฯ ล่วงหนา้ภายในวันที ่31 ธันวาคมของแต่ละปี เพื่อใหมี้เวลา

เพียงพอในการตรวจสอบคุณสมบติัและพิจารณาคดัเลือก 
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4)  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูค้ดักรองคุณสมบติัของบุคคลท่ีเขา้รับการ

เสนอช่ือก่อนนาํเสนอให้คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูพ้ิจารณาคดัเลือกบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ

โดยใชม้ติเสียงขา้งมากของท่ีประชุม โดยมีหลกัเกณฑเ์บ้ืองตน้ในการพิจารณาดงัน้ี 

4.1)  มีคุณสมบติัตามเกณฑข์ั้นตน้ท่ีไดร้ะบุขา้งตน้   

4.2)   มีคุณสมบติัโดยรวมท่ีเหมาะสมซ่ึงคณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่จะช่วยให้

คณะกรรมการทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

ทั้งน้ี คณะกรรมการจะเป็นผูใ้ชดุ้ลยพินิจในการตดัสินใจท่ีจะกาํหนดตาํแหน่งท่ีเหมาะสมแก่

บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ 

5)  หลงัจากมีมติเห็นชอบใหบุ้คคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการของบริษทัฯ คณะกรรมการจะ

ดาํเนินการเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลดงักล่าว ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

ต่อไป สาํหรับบุคคลท่ีไม่ผา่นความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะแจง้ใหผู้ถื้อ

หุน้ทราบผา่นทางเวปไซดข์องบริษทัฯ 

6) คณะกรรมการอาจไม่รับพิจารณาการแต่งตั้งบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือในกรณีดงัต่อไปน้ี 

6.1)  การเสนอช่ือไม่เป็นไปตามกฎเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้

6.2) บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือมีคุณสมบติัไม่เหมาะสมตามคุณสมบติัขา้งตน้ 

6.3)  เอกสารท่ีประกอบการพิจารณาแต่งตั้งไม่ครบถว้นหรือล่าชา้ 

6.4)  บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือปฏิเสธการใหค้วามยนิยอมในการเสนอช่ือเป็นกรรมการ 

6.5) บุคคลดงักล่าวดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนเกินกวา่ 5 บริษทัข้ึนไป ซ่ึงอาจ

ทาํใหไ้ม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

6.6)  กรณีอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษทัฯ ไดใ้หสิ้ทธิและความสาํคญัแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียในทุกกลุ่ม อนัไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ ลูกคา้ พนกังาน คู่คา้ 

คู่แข่ง เจา้หน้ี และสังคม โดยใหก้ารเคารพต่อสิทธิและมุ่งปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ โดยไดมี้การกาํหนด

เป็นนโยบายดงัน้ี 

นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

• ผู้ถือหุ้น    

บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินธุรกิจใหเ้ติบโตอยา่งย ัง่ยนื เพื่อเพิ่มมูลค่าของบริษทัฯ อนัจะ

มีผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทัฯ ไดรั้บผลตอบแทนท่ีดี 

 

 

 



   
 นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ  

ฉบบัปรับปรุงเม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2563 | หนา้ 10 

 

• ลูกค้า     

บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัตามพนัธกิจในการจดัหาผลิตภณัฑแ์ละการใหบ้ริการท่ีครบวงจร 

(Solutions) เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัมี

นโยบายท่ีจะผลิตผลิตภณัฑใ์หมี้คุณภาพ เป็นธรรม คาํนึงถึงสุขภาพความปลอดภยั เป็นไปตาม

มาตรฐานสากลท่ีกาํหนดไว ้เพื่อใหลู้กคา้มีความมัน่ใจและพึงพอใจในสินคา้ มีการติดตามวดัผลความพึง

พอใจของลูกคา้เพื่อการพฒันาปรับปรุงสินคา้และบริการ รวมถึงการเก็บรักษาขอ้มูลลูกคา้ไวเ้ป็นความลบั  

• พนักงาน     

บริษทัฯ ปฏิบติัต่อพนกังานอยา่งเป็นธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน ให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม

และสอดคลอ้งกบัภาวะตลาด มีการดูแลสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัในการทาํงาน รวมทั้งใหโ้อกาส

ในการกา้วหนา้ทางดา้นการงานอยา่งเท่าเทียมตามความถนดัและความสามารถของแต่ละบุคคล รวมทั้งมี

การพฒันาบุคลากรอยา่งสมํ่าเสมอดว้ยการจดัฝึกอบรมทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถใน

การปฏิบติังานโดยไดก้าํหนดนโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี  

 นโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

 นโยบายค่าตอบแทนพนกังาน 

 นโยบายดา้นแรงงานสมัพนัธ์ 

 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 นโยบายการปฏิบติัท่ีมิชอบ การไม่ล่วงละเมิดและการไม่เลือกปฏิบติั 

 นโยบายเก่ียวกบัโรคภูมิคม้กนับกพร่อง / เอดส์ (HIV/AIDS) 

(โปรดดูรายละเอียดของนโยบายขา้งตน้ในภาคผนวก) 

• คู่ค้า   

บริษทัฯ จะเคารพต่อสิทธิและปฏิบติัต่อคู่คา้ทุกรายดว้ยความเสมอภาคและเป็นธรรม  ปฏิบติั

ตามสัญญา หรือเง่ือนไขต่างๆ ท่ีตกลงกนัไวใ้นกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งอยา่งเคร่งครัด การช่วยใหค้วามรู้ 

พฒันาศกัยภาพและยกระดบัความสามารถในการผลิตและใหบ้ริการใหไ้ดม้าตรฐาน ช้ีแจงและดูแลใหคู้่

คา้เคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบติัต่อแรงงานตนเองอยา่งเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

รวมถึงติดตามตรวจสอบและประเมินผลคู่คา้ เพื่อพฒันาการประกอบธุรกิจระหวา่งกนัอยา่งย ัง่ยนื 

• คู่แข่ง  

บริษทัฯ มีนโยบายการสนบัสนุนการแข่งขนัทางการคา้อยา่งโปร่งใสเป็นธรรม และป้องการ

การผกูขาด การดาํเนินธุรกิจดว้ยความเป็นมืออาชีพ ภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี โดยมี

นโยบายท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

 นโยบายการสนบัสนุนการแข่งขนัทางการคา้อยา่งเป็นธรรมและป้องการการผกูขาด 

(โปรดดูรายละเอียดของนโยบายขา้งตน้ในภาคผนวก) 
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• เจ้าหนี ้   

บริษทัฯจะปฏิบติัตามสัญญาหรือเง่ือนไขต่างๆ ท่ีตกลงกนัไวอ้ยา่งเคร่งครัด รวมถึงภาระ

ผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึงหรือมีเหตุทาํให้

ผดินดัชาํระหน้ี ตอ้งรีบแจง้ใหเ้จา้หน้ีทราบโดยไม่ปกปิดขอ้เทจ็จริง เพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนว

ทางแกไ้ขโดยใชห้ลกัความสมเหตุสมผล ทั้งน้ีบริษทัฯ จะดาํเนินธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลเพื่อใหก้ารดาํเนินงานเติบโตอยา่งย ัง่ยนืและมีฐานะทางการเงินท่ีมัน่คง เพื่อสร้างความ

เช่ือมัน่ให้แก่เจา้หน้ี  

• สังคมและส่ิงแวดล้อม 

บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ในการดาํเนินธุรกิจตามนโยบายความรับผดิชอบต่อสังคมซ่ึงรวมถึง

ส่ิงแวดลอ้ม  โดยนโยบายดงักล่าวจะเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของกรรมการ ผูบ้ริหาร และ

พนกังานของบริษทัฯ เพื่อให้การดาํเนินธุรกิจเป็นไปอยา่งโปร่งใส ตรวจสอบได ้มีจริยธรรม เคารพต่อ

หลกัสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งเป็นธรรม มีการสนบัสนุนช่วยเหลือ

กิจกรรมต่างๆ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนกังาน รวมทั้งการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัชุมชน

โดยรอบ เพื่อส่งเสริมพฒันาคุณภาพของสังคมและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื  

ในฐานะท่ีเราเป็นส่วนหน่ึงของสังคม บริษทัฯ ไดส้นบัสนุนมาตรฐานสากลต่างๆ เช่น หลกั

จรรยาบรรณแห่งพนัธมิตรธุรกิจผูมี้ความรับผิดชอบ (Responsible Business Alliance หรือRBA) ปฏิญญา

สากลวา่ ดว้ยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights หรือ UDHR) ปฏิญญาขององคก์าร

แรงงานระหวา่งประเทศวา่ดว้ยหลกัการ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานประกอบการขา้มชาติและนโยบายทางสังคม 

(International Labor Office Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and 

Social Policy) และกรอบการรายงานสากล (Global Reporting Initiative หรือ GRI) รวมทั้งไดก้าํหนด

นโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มและการอนุรักษพ์ลงังาน ดงัน้ี 

นโยบายด้านส่ิงแวดล้อม 

บริษทัฯมีนโยบายใหก้ารสนบัสนุนโครงการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัตาม

แนวทางดงัต่อไปน้ี 

1. ปฏิบติัและติดตามขอ้กฎหมายดา้นส่ิงแวดลอ้มและรวมถึงขอ้กาํหนดของลูกคา้อยา่ง

เคร่งครัดและต่อเน่ือง 

2. ผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์และผลิตภณัฑอี์เลคโทรนิคส์ภายใตก้ฎเกณฑข์องผลิตภณัฑฉ์ลากสี

เขียวเพื่ออนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 

3. รับฟังและตอบสนองความคิดเห็นจากทุกฝ่ายเพื่อนาํมาพฒันาสภาพแวดลอ้มใหดี้ข้ึน 

4. กาํกบัดูแลและจดัทาํโครงการเพื่อลดมลภาวะพร้อมทั้งดาํเนินการจดัการของเสียอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 
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5. ใชพ้ลงังานและทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 

6. จดัอบรมใหค้วามรู้ดา้นส่ิงแวดลอ้มใหก้บัพนกังานทุกคนและเผยแพร่ขอ้มูลดา้น

ส่ิงแวดลอ้มสู่สาธารณชน 

บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะผลกัดนัและใหก้ารสนบัสนุนการดาํเนินการของกิจกรรมต่างๆเพื่อให้

ส่ิงแวดลอ้มสะอาดและปลอดภยั 

นโยบายอนุรักษ์พลังงาน 

บริษทัฯเล็งเห็นถึงความสาํคญัของการใชพ้ลงังาน เพื่ออนาคตท่ีดีของบริษทัฯ พนกังานและคน

รุ่นหลงั จึงไดด้าํเนินการประยุกตก์ารจดัการการใชพ้ลงังานอยา่งรู้คุณค่าตามนโยบายอนุรักษพ์ลงังาน ดงัน้ี 

1. จดัสรรทรัพยากรท่ีจาํเป็นเพื่อสร้างระบบการจดัการดา้นพลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ โดย

จดัทาํและทบทวนเป้าหมายการอนุรักษพ์ลงังานท่ีไดว้างไวแ้ละมุ่งมัน่ใหเ้กิดการพฒันา

อยา่งต่อเน่ือง 

2. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆในดา้นพลงังานท่ีองคก์รมีส่วนเก่ียวขอ้ง 

3. สนบัสนุนการซ้ือผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีมีประสิทธิภาพดา้นพลงังาน 

4. พิจารณาประสิทธิภาพดา้นพลงังานเป็นหน่ึงในปัจจยัของการออกแบบผลิตภณัฑแ์ละการ

พฒันากระบวนการ 

5. ส่ือสารนโยบายดา้นพลงังานแก่พนกังานทุกระดบัในองคก์รและดาํเนินการตรวจติดตาม

พร้อมทั้งแกไ้ขปรับปรุงอยา่งสมํ่าเสมอ 

นอกจากน้ีบริษทัฯยงัไดมี้นโยบายสนบัสนุนอ่ืนๆ เพื่อให้การดาํเนินกิจการของบริษทัฯ เป็นไปอยา่ง

โปร่งใส และเป็นธรรม เป็นท่ียอมรับของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดงัน้ี 

นโยบายการต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบน  

บริษทัฯ มีนโยบายหา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ ดาํเนินการหรือยอมรับการ

คอร์รัปชัน่ในรูปแบบใดๆ ทั้งทางตรงหรือทางออ้มเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และคนรู้จกั ทั้งน้ีเพื่อให้

การดาํเนินงานสามารถสร้างความมัน่ใจต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ และสอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดี จรรยาบรรณของบริษทัฯ ระเบียบ ขอ้กาํหนด และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อพฒันาไปสู่องคก์รแห่งความ

ย ัง่ยนืต่อไป 

นโยบายด้านการไม่ล่วงละเมิดสินทรัพย์ทางปัญญาและลิขสิทธ์ิ 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัของการไม่ล่วงละเมิดสินทรัพยท์างปัญญาและลิขสิทธ์ิ จึงหา้มมิให้

พนกังานเดลตา้ไดม้าซ่ึงความลบัทางการคา้หรือขอ้มูลอนัเป็นความลบัของผูอ่ื้นโดยการจารกรรม ขโมย บีบ

บงัคบั ล่อลวงหรือวธีิการท่ีมิชอบอ่ืนๆ หรือโดยการลกัทรัพย ์คดัลอกผลงานหรือครอบครองเอกสาร งาน 

รายงานวจิยั สิทธิบตัร เทคโนโลยท่ีีมีสิทธิบตัร การออกแบบหรือการคน้พบดา้นเทคโนโลยขีองผูอ่ื้นท่ีเป็นการ

ละเมิดสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาและลิขสิทธ์ิของผูอ่ื้น 
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นโยบายการรับข้อร้องเรียนเมื่อมีการประพฤติมิชอบ  

บริษทัฯ มีนโยบายสนบัสนุนใหมี้การรับขอ้ร้องเรียนเม่ือมีการประพฤติมิชอบ เพื่อใหพ้นกังานและผูมี้

ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ สามารถแจง้เบาะแสการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบ รวมทั้งกิจกรรมใดๆ ท่ีขดัต่อกฎหมาย 

พฤติกรรมท่ีขดัต่อกฎระเบียบและหลกัจรรยาบรรณของบริษทัฯ มาท่ีฝ่ายบริหารหรือคณะกรรมการ ทั้งน้ีเพื่อให้

การดาํเนินงานของบริษทัฯเป็นไปอยา่งโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ดงัน้ี 

• พนกังานเดลตา้สามารถส่งขอ้เสนอแนะหรือขอ้ร้องเรียนไปยงับุคคล/หน่วยงานดงัต่อไปน้ี  

(1)   หวัหนา้หน่วยงานท่ีพนกังานคนดงักล่าวสังกดัอยู ่

(2)   หวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบ หวัหนา้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือหวัหนา้ฝ่ายกฎหมาย 

(3)   กล่องรับความคิดเห็น 

(4)   จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (HR.GRIEVANCE.SEA@deltaww.com) 

• ผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนสามารถส่งขอ้เสนอแนะหรือขอ้ร้องเรียนไปท่ี 

(1)   ตูรั้บความคิดเห็น (ตู ้ป.ณ. 50 บางปู สมุทรปราการ 10280) 

(2)   จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (whistleblow@deltathailand.com) 

(3)   เวบ็ไซต ์www.deltathailand.com 

เลขานุการคณะกรรมการจะรวบรวมและส่งขอ้ร้องเรียนต่อไปยงัคณะผูบ้ริหาร หรือคณะกรรมการ

ตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อทาํการพิจารณาตรวจสอบแลว้แต่กรณี 

ทั้งน้ี ขอ้มูลของผูแ้จง้เบาะแสและเร่ืองท่ีแจง้ จะถูกเก็บเป็นความลบั เพื่อป้องกนักรณีถูกละเมิดสิทธิ 
 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

คณะกรรมการมีนโยบายในการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศท่ีเก่ียวกบัทางการเงินและท่ีไม่เก่ียวกบัการเงิน 

ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจและผลประกอบการของบริษทัฯ อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น และทนัเวลา ทั้งน้ี เพื่อให้ผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ต่างๆ สามารถรับทราบขอ้มูลท่ีแสดงให้เห็นถึงผลการดาํเนินงาน สถานะทางการเงินทั้งท่ีเป็นตวัเงินและไม่เป็นตวั

เงิน แนวทางการดาํเนินงานของบริษทัฯในอนาคต รวมทั้งนโยบายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้น ESG เช่น การกาํกบัดูแล

กิจการ การช่วยเหลือสังคม การเป็นสมาชิกของสมาคมและนโยบายเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 

คณะกรรมการจะดูแลให ้มีการเปิดเผยขอ้มูลใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบของ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ สํานกังาน ก.ล.ต ตลาดหลกัทรัพยฯ์  กระทรวงพาณิชย ์และอ่ืนๆ ทั้งน้ี บริษทัฯ ได้

จดัใหมี้หน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ เพื่อทาํหนา้ท่ีติดต่อส่ือสารใหข้อ้มูลของบริษทัฯ กบัผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และ

นกัวเิคราะห์หลกัทรัพย ์นอกจากน้ี ผูส้นใจยงัสามารถเขา้ถึงขอ้มูลต่างๆของบริษทัฯ ไดแ้ก่ งบการเงิน รายงาน

ประจาํปีและแบบแสดงรายการขอ้มูล (แบบ 56-1) ไดส้ะดวกจากเวบ็ไซตข์องหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ ตลาด

หลกัทรัพยฯ์ และสาํนกังาน ก.ล.ต รวมทั้ง เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เองทั้งภาษาไทยและองักฤษท่ี 

www.deltathailand.com หรือส่งอีเมลข์อขอ้มูลไดท่ี้ info@deltathailand.com 

mailto:HR.grievance.SEA@deltathailand.com
mailto:whistleblow@deltathailand.com
http://www.deltathailand.com/
http://www.deltathailand.com/
mailto:info@deltathailand.com
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การป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน 

บริษทัฯ มีนโยบายจาํกดัการใชข้อ้มูลภายในให้อยูใ่นวงเฉพาะผูบ้ริหารตั้งแต่ระดบักลางถึงระดบัสูงท่ี

เก่ียวขอ้ง และกาํหนดหา้มพนกังานนาํเอกสารหรือขอ้มูลของบริษทัฯ ไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตวั หรือเปิดเผยแก่

บุคคลภายนอกก่อนไดรั้บอนุญาต ซ่ึงบริษทัฯจะถือวา่เป็นความผิดทางวินยัซ่ึงบทลงโทษไดก้าํหนดไวใ้นคู่มือ

จรรยาบรรณในการปฏิบติังานท่ีไดเ้ผยแพร่ใหท้ราบโดยทัว่กนั รวมทั้งห้ามกรรมการและผูบ้ริหารซ้ือขายหลกัทรัพย์

ในช่วง 1 เดือน ก่อนประกาศผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ สู่สาธารณชนผา่นทางตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัมีนโยบายกาํหนดใหก้รรมการ และผูบ้ริหารของบริษทัฯ (ซ่ึงไดร้วมถึงคู่สมรสหรือ

ผูท่ี้อยูกิ่นดว้ยกนัฉนัสามีภริยาและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ) รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย ์ต่อ

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 3 วนัทาํการ นบัจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง

การถือหลกัทรัพย ์และตอ้งแจง้ใหเ้ลขานุการบริษทัทราบเพื่อแจง้ใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ รับทราบต่อไป 

การป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

การตดัสินใจต่างๆ ท่ีกระทาํโดยกรรมการและฝ่ายบริหารตอ้งเป็นไปเพือ่ผลประโยชน์สูงสุดของ

บริษทัฯ ในกรณีท่ีเกิดความขดัแยง้ดา้นผลประโยชน์ กรรมการ หรือผูบ้ริหารจะนาํเร่ืองดงักล่าวเสนอให้

คณะกรรมการบริษทัฯ หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาถึงความจาํเป็นในการทาํรายการดงักล่าว รวมทั้ง

ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบับริษทัฯ ในการพิจารณาอนุมติัรายการท่ีอาจก่อให้เกิดผลความขดัแยง้ทางประโยชน์ 

กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในกรณีดงักล่าวจะไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในมติดงักล่าวได ้นอกจากน้ี บริษทัฯ 

ไดก้าํหนดเป็นนโยบายใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯจะตอ้งจดัทาํรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนและผู ้

ท่ีเก่ียวขอ้งใหบ้ริษทัฯรับทราบโดยใหเ้ลขานุการบริษทัเป็นผูน้าํส่งสาํเนาให้แก่ประธานกรรมการบริษทัและ

ประธานกรรมการตรวจสอบซ่ึงทางบริษทัฯไดก้าํหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯจะตอ้งจดัทาํฉบบั

ปรับปรุงและนาํส่งรายงานดงักล่าวทุกปี 

การทาํรายการระหวา่งกนั  

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยยงัคงตอ้งมีรายการระหวา่งกนักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งในอนาคต เน่ืองจากเป็นการ

ดาํเนินธุรกิจตามปกติทัว่ไป นอกจากน้ี การมีธุรกิจในเครือข่ายใหก้ารสนบัสนุนจะช่วยใหธุ้รกิจของบริษทัฯมี

ความแขง็แกร่งข้ึนและเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัในตลาดโลกได ้อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดก้าํหนด

นโยบายใหก้ารทาํรายการระหวา่งกนัท่ีมีสาระสาํคญัจะตอ้งไดรั้บการพิจารณาและอนุมติัจากคณะกรรมการ

บริษทั โดยรายการระหวา่งกนัจะทาํอยา่งยติุธรรมตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการคา้ (Fair and at 

arms’ length)  เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัฯโดยจะดาํเนินใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบัและ

ประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนหรือหน่วยงานราชการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองรายการเก่ียวโยง

ตลอดจนทาํการเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการระหวา่งกนักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอยา่งเพียงพอทั้งในงบการเงิน

ประจาํไตรมาสและงบการเงินประจาํปี 
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5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

5.1 คณะกรรมการ 

โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 5 คน โดยกรรมการก่ึงหน่ึงของจาํนวน

กรรมการทั้งหมดจะตอ้งมีถ่ินฐานในประเทศและมีกรรมการท่ีมีความเป็นอิสระไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวน

กรรมการทั้งหมดและไม่นอ้ยกวา่ 3 คน นอกจากน้ี คณะกรรมการจะมีการทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการใน

เร่ืองจาํนวนกรรมการ สัดส่วนกรรมการอิสระ ตลอดจนพิจารณาคุณสมบติัใหมี้ความหลากหลาย เหมาะสมกบั

การดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ท่ีเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเป็นประจาํทุกปี ทั้งน้ี

คุณสมบติัของกรรมการอิสระใหเ้ป็นไปตามเกณฑท่ี์กาํหนดโดยสาํนกังาน ก.ล.ต. บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะแยก

บุคคลผูด้าํรงตาํแหน่งประธานกรรมการและประธานบริหารใหเ้ป็นคนละบุคคล เพื่อความชดัเจน และความ

โปร่งใสในการบริหารงาน และมีการกาํหนดขอบเขต อาํนาจหนา้ท่ี ความรับผิดชอบไวอ้ยา่งชดัเจน  

ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในฐานะผูน้าํขององคก์รท่ีตอ้งกาํกบัดูแลใหอ้งคก์รมี

การบริหารจดัการท่ีดี ประกอบธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม รับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืน เพื่อ

สร้างคุณค่าแก่กิจการอยา่งย ัง่ยนื โดยครอบคลุมการพฒันาหรือลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงสามารถ

ปรับตวัไดภ้ายใตก้ารเปล่ียนแปลงต่างๆ โดยไดก้าํหนดหนา้ท่ีของคณะกรรมการ ดงัน้ี 

1. กาํกบัดูแลใหก้รรมการและผูบ้ริหารปฏิบติัหนา้ท่ีให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของผูถื้อหุน้ 

(fiduciary duty) โดยยดึถือแนวปฎิบติัสาํคญั 4 ประการ  

1.1 การปฎิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผดิชอบ ระมดัระวงั และรอบคอบ (duty of care)   

1.2 การปฎิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต (duty of loyalty)  

1.3 การปฎิบติัตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ มติคณะกรรมการบริษทั และมติ

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ (duty of obedience)  

1.4 การเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุ้นอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส ตรวจสอบได ้และทนัเวลา (duty 

of disclosure)  

2. กาํหนดวสิัยทศัน์ พนัธกิจ วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ โดยมีการ

ทบทวนและอนุมติัเป็นประจาํทุกปี และดูแลใหมี้การส่ือสารทัว่ทั้งองคก์รเพื่อขบัเคล่ือนไปใน

ทิศทางเดียวกนั 

3. กาํกบัดูแลและสนบัสนุนการสร้างนวตักรรมท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ดูแลให้

ฝ่ายจดัการยดึถือพนัธกิจของบริษทัฯ “มุ่งมัน่สร้างสรรคน์วตักรรมการใชพ้ลงังานสะอาดและเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานเพื่ออนาคตท่ีดีกวา่” ในการดาํเนินงานเป็นสาํคญั 

4. พิจารณาอนุมติัแผนงานหลกัในการกาํหนดนโยบาย กลยทุธ์ แผนงานทางธุรกิจประจาํปี และ

งบประมาณของบริษทัฯ โดยมีการทบทวนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการบรรลุวตัถุประสงคแ์ละ
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เป้าหมายหลกัของกิจการอยา่งสมํ่าเสมอ โดยมีการจดัสรรทรัพยากรและการนาํนวตักรรม 

เทคโนโลย ีมาใชอ้ยา่งเหมาะสม 

5. ติดตามและดูแลใหฝ่้ายบริหารมีการนาํกลยทุธ์ของบริษทัฯ ไปปฏิบติัและมีการติดตามวดัผลการ

ปฏิบติังานโดยใหมี้การรายงานผลการดาํเนินงานต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อให้

แน่ใจวา่ไดด้าํเนินการปฏิบติังานตามแผนงาน นโยบาย และงบประมาณท่ีวางไวอ้ยา่งเหมาะสม  

6. พิจารณาอนุมติัและทบทวนนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ คู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบติังาน และ

นโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่ท่ีไดจ้ดัทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหมี้ความเหมาะสมเพื่อเป็นแนวทางใน

การปฏิบติังานของพนกังานทุกระดบัและส่งเสริมใหเ้กิดจิตสาํนึกโดยการส่ือสารและมีการติดตาม

ผลอยา่งสมํ่าเสมอ 

7. กาํกบัดูแลใหมี้การบริหารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ ความเส่ียง และมาตรการรักษาความ

มัน่คงปลอดภยัของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

8. กาํกบัดูแลใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี มีความเหมาะสมกบัลกัษณะงาน โดยมอบหมายให้

คณะกรรมการตรวจสอบติดตามการควบคุมภายในอยา่งสมํ่าเสมอ ประเมินประสิทธิผลและความ

เพียงพอของการควบคุมภายในเป็นระยะ และรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบเป็นประจาํ 

รวมทั้งส่ือสารและส่งเสริมใหพ้นกังานทุกระดบัมีจิตสาํนึกในจริยธรรม คุณธรรมและปฎิบติัตาม

หลกับรรษทัภิบาล จรรยาบนรรณ และนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่  

9. กาํกบัดูแลใหมี้นโยบายการบริหารความเส่ียง กระบวนการบริหารความเส่ียง และการรายงาน

ความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพรวมทั้งมีการทบทวนและประเมินระบบการจดัการความเส่ียงอยา่ง

สมํ่าเสมอ และเม่ือระดบัความเส่ียงมีการเปล่ียนแปลง โดยครอบคลุมความเส่ียงทุกดา้น 

10. กาํกบัดูแลใหบ้ริษทัฯ มีระบบหรือกลไกอยา่งเพียงพอท่ีจะมัน่ใจไดว้า่ การดาํเนินงานของบริษทัมี

การปฏิบติัตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงหมายรวมถึงหลกัเกณฑ์ ขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อาทิเช่น การทาํรายการท่ี

เก่ียวโยงกนัและการซ้ือหรือขายทรัพยสิ์นท่ีสาํคญัตามกฏเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยรวมทั้งเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ ขอ้บงัคบั มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

นโยบาย หรือแนวทางท่ีไดก้าํหนดไว ้

11. คณะกรรมการควรเขา้ใจโครงสร้างและความสัมพนัธ์ของผูถื้อหุน้ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการบริหาร

และการดาํเนินงานของกิจการ 

12. ติดตามดูแลและจดัการความขดัแยง้ของผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนระหวา่งบริษทักบัฝ่ายบริหาร 

คณะกรรมการ หรือผูถื้อหุ้น รวมไปถึงการป้องกนัการใชป้ระโยชน์อนัมิควรในทรัพยสิ์น ขอ้มูล

และโอกาสของบริษทั และการทาํธุรกรรมกบัผูท่ี้มีความสัมพนัธ์เก่ียวโยงกบับริษทั ใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมาย หลกัเกณฑ ์และขอ้กาํหนดต่างๆ 
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13. จดัใหมี้การทาํงบดุลและงบกาํไรขาดทุนของบริษทัฯ ณ วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชีของบริษทัฯ 

ซ่ึงผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้และนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาและอนุมติั 

14. ตรวจสอบการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯต่อสาธารณชนให้มีความถูกตอ้งครบถว้นภายในเวลาท่ี

กาํหนด และใหมี้การนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการเผยแพร่ขอ้มูล รวมถึงกาํกบัดูแลใหฝ่้าย

จดัการจดัใหมี้หน่วยงานหรือผูรั้บผิดชอบงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ท่ีทาํหนา้ท่ีส่ือสารกบัผูถื้อหุ้นและผู ้

มีส่วนไดเ้สียอ่ืน เช่น นกัลงทุน นกัวเิคราะห์ ให้เป็นไปอยา่งเหมาะสม เท่าเทียมกนั 

15. กรรมการบริษทัอาจแต่งตั้งบุคคลอ่ืนใดใหด้าํเนินกิจการของบริษทัฯภายใตก้ารควบคุมของ

กรรมการ หรืออาจมอบอาํนาจเพือ่ใหบุ้คคลดงักล่าวมีอาํนาจตามท่ีกรรมการเห็นสมควร และ

คณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขอาํนาจนั้นๆไดเ้ม่ือเห็นสมควร  

 ทั้งน้ี การมอบอาํนาจนั้นจะตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอาํนาจท่ีทาํใหผู้รั้บมอบอาํนาจ 

สามารถพิจารณาและอนุมติัรายการท่ีผูรั้บมอบอาํนาจ หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้มีส่วนไดเ้สียหรือมี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทัฯ ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและ

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการพิจารณาและอนุมติัไวแ้ลว้ 

อาํนาจหนา้ท่ีของประธานกรรมการ 

1. เป็นผูน้าํในการกาํกบั ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร 

และคณะอนุกรรมการอ่ืนๆ ใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย

หลกัตามแผนงานท่ีกาํหนดไว ้ 

2. ดูแลใหม้ัน่ใจวา่ กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมใหเ้กิดวฒันธรรมองคก์รท่ีมีจริยธรรม

และการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  

3. พิจารณาวาระการประชุมคณะกรรมการโดยอาจหารือร่วมกบัประธานบริหารและควบคุมดูแลให้

เร่ืองสาํคญัไดถู้กบรรจุเป็นวาระการประชุม  

4. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผูถื้อหุน้ของบริษทั โดยจดัสรรเวลาใหอ้ยา่งเพียงพอ

ในการพิจารณาประเด็นสาํคญัไดอ้ยา่งรอบคอบและส่งเสริมใหก้รรมการมีการใชดุ้ลยพินิจท่ี

รอบคอบ ใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งอิสระ  

5. เป็นผูล้งคะแนนเสียงช้ีขาดในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีการลงคะแนนเสียงเท่ากนั 

6. เสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และ

ระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 

7. ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายกาํหนดไวโ้ดยเฉพาะใหเ้ป็นหนา้ท่ีของประธานกรรมการ 

การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ  

คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนทาํหนา้ท่ีในการ

พิจารณาคุณสมบติัและสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือใหด้าํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษทั 

ประธานบริหารหรือกรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ยอยา่งโปร่งใสโดยมีการจดัทาํตารางองคป์ระกอบความรู้



   
 นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ  

ฉบบัปรับปรุงเม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2563 | หนา้ 18 

 

ความชาํนาญ (skill matrix) ของกรรมการ เพื่อใหม้ัน่ใจวา่จะไดบุ้คคลท่ีมีความรู้และประสบการณ์เหมาะสม สามารถ

เขา้ใจและตอบสนองความตอ้งการขอผูมี้ส่วนไดเ้สีย เช่น ดา้นบญัชีการเงิน ดา้นการบริหารจดัการ ดา้นกลยทุธ์ 

รวมถึงบุคคลท่ีมีทกัษะ ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นท่ีสอดคลอ้งกบักลยุทธ์ในการดาํเนิธุรกิจและลกัษณะธุรกิจของ

บริษทัฯ โดยไม่ไดจ้าํกดัเพศ เช้ือชาติ เพื่อให้โครงสร้างของคณะกรรมการมีความหลากหลาย (Board Diversity) และ

แขง็แกร่ง สามารถนาํพาบริษทัฯ ให้บรรลุวตัถุประสงคท์างธุรกิจภายใตก้ารบริหารจดัการตามหลกัการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดีตามมาตรฐานสากล ทั้งน้ี เพื่อเป็นการสนบัสนุนหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ ้

ถือหุ้นรายยอ่ยมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ โดยผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเขา้รับการพิจารณา

เป็นกรรมการตอ้งมีคุณสมบติัเบ้ืองตน้ตามหลกัเกณฑท่ี์ไดก้าํหนดและดาํเนินการตามขั้นตอนท่ีไดแ้จง้ไวใ้น

เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ โดยคณะกรรมการจะใชม้ติเสียงขา้งมากของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัในการพิจารณา

คดัเลือกและนาํรายช่ือของผูส้มคัรท่ีไดรั้บการคดัเลือกเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัต่อไป  

 หลกัเกณฑแ์ละคุณสมบติัของกรรมการบริษทั  

1. กรรมการบริษทัตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ย

บริษทัมหาชนจาํกดั รวมทั้งตอ้งไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความ

ไวว้างใจใหบ้ริหารจดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ประกาศกาํหนด  

2.  เป็นบุคคลท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมและประวติัการทาํงานท่ีดี  

3.  มีความรู้หรือประสบการณ์ในดา้นการบริหารธุรกิจโดยเฉพาะดา้นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

หรือโทรคมนาคม หรือดา้นการเงิน บญัชี หรือดา้นอ่ืนๆท่ีคณะกรรมการเห็นควร 

4.  สามารถเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมผูถื้อหุ้นไดทุ้กคร้ัง ยกเวน้กรณีมีเหตุจาํเป็นหรือ

สุดวสิัย  

5.  คุณสมบติัอ่ืนท่ีอาจกาํหนดเพิ่มเติมเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายและความเหมาะสมอ่ืนๆในภายหลงั 

คุณสมบติัของกรรมการอิสระ 

คุณสมบติัของกรรมการอิสระตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยฯ์ กาํหนดมีดงัน้ี 

1. ตอ้งถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ 

บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ ทั้งน้ีให้นับรวมการถือหุ้นของผูท่ี้

เก่ียวขอ้งดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน/ ลูกจา้ง/พนกังาน/ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือน

ประจาํ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบั

เดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่

นอ้ยกวา่สองปีก่อนการเป็นกรรมการอิสระ 
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3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ี

เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผู ้

มีอาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั

หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ี

อาจมีความขดัแยง้ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่

เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหาร ของผูท่ี้มี

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ

ขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนการเป็นกรรมการ

อิสระโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

4.1 ความสัมพนัธ์ในลกัษณะของการใหบ้ริการทางวชิาชีพ 

4.1.1 ไม่เป็นผูส้อบบญัชีในทุกกรณี 

4.1.2 ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพอ่ืน (เช่นท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผู ้

ประเมินราคาทรัพยสิ์น เป็นตน้) ท่ีมีมูลค่าการทาํรายการเกิน 2 ลา้นบาทต่อปี  

4.2 ความสัมพนัธ์ทางการคา้/ทางธุรกิจอ่ืน  

4.2.1 ลกัษณะความสัมพนัธ์ จะครอบคลุมรายการท่ีเป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่า

อสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพย/์บริการ และรายการใหห้รือรับความช่วยเหลือ

ทางการเงิน 

4.2.2 ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีขนาดมูลค่ารายการตั้งแต่ 20 ลา้นบาท หรือ 3% ของ NTA 

ของบริษทัข้ึนไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากวา่ (การพิจารณามูลค่ารายการใหร้วมรายการท่ี

เกิดข้ึนกบับุคคลเดียวกนัในระหวา่ง 6 เดือน ก่อนวนัท่ีมีการทาํรายการในคร้ังน้ีดว้ย) 

4.2.3 กรณีมีเหตุจาํเป็นและสมควรซ่ึงมิไดเ้กิดข้ึนอยา่งสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง กรรมการอิสระอาจ

มีความสัมพนัธ์เกินระดบันยัท่ีกาํหนดในระหวา่งดาํรงตาํแหน่งก็ได ้แต่ตอ้งไดรั้บอนุมติั

จากคณะกรรมการบริษทัก่อนและมติท่ีไดต้อ้งเป็นมติเอกฉนัท ์และตอ้งเปิดเผย

ความสัมพนัธ์ดงักล่าวของกรรมการรายนั้นไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 

56-1)  และรายงานประจาํปี (แบบ 56-2) ของบริษทั และหากต่อมากรรมการอิสระราย

นั้นไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อดาํรงตาํแหน่งต่ออีกวาระหน่ึง จะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั

ความสัมพนัธ์ดงักล่าวในหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ในวาระเลือกตั้งกรรมการดว้ย  

5. เป็นกรรมการท่ีไม่ไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเป็นตวัแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษทั ผู ้

ถือหุน้รายใหญ่หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

6. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระได ้
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7. กรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบติัตาม 1 – 6 อาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัใหต้ดัสินใจ

ในการดาํเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือ

นิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบองคค์ณะ (collective decision) ได ้

อาํนาจอนุมติัของคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจอนุมติัเร่ืองต่างๆ ของบริษทัตามขอบเขตหนา้ท่ีท่ีกาํหนดโดยกฎหมาย 

ขอ้บงัคบัของบริษทั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึงรวมถึงการกาํหนดและทบทวนวสิัยทศัน์ กลยทุธ์ในการ

ดาํเนินงาน แผนหลกัในการดาํเนินงาน นโยบายในการบริหารความเส่ียง แผนงบประมาณและแผนการ

ดาํเนินงานธุรกิจประจาํปี แผนธุรกิจระยะปานกลาง การกาํหนดเป้าหมาย การติดตามและประเมินผลการ

ดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีกาํหนดไว ้และการดูแลรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) การเขา้ควบรวม

กิจการการแบ่งแยกกิจการ และการเขา้ร่วมทุน 

 การแต่งตั้งกรรมการ 

 หลงัจากท่ีคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาและคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัท่ีเหมาะสม

ใหเ้ขา้มาเป็นกรรมการแลว้ จะนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาเสนอช่ือดงักล่าวเพื่อใหท่ี้ประชุมผูถื้อ

หุน้อนุมติั โดยขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ไดก้าํหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นใชว้ธีิการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยผูถื้อหุ้น

มีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดเลือกตั้งบุคคลหน่ึง

คนหรือหลายคนพร้อมกนัตามท่ีไดรั้บการเสนอช่ือโดยวธีิการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนพร้อมกนัซ่ึงจะ

แบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูห้น่ึงผูใ้ดมากหรือนอ้ยเพียงใดไม่ได ้บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมา

เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมี ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบั

ถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมี ใหผู้เ้ป็นประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีก

หน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

การปฐมนิเทศกรรมการเขา้ใหม ่

บริษทัฯมีการปฐมนิเทศกรรมการท่ีเขา้ดาํรงตาํแหน่งในบริษทัเป็นคร้ังแรกโดยใหผู้บ้ริหารแนะนาํธุรกิจ

ของบริษทัฯและเยีย่มชมโรงงานรวมทั้งให้เลขานุการบริษทัฯสรุปหนา้ท่ีและบทบาทของกรรมการบริษทั พร้อมกนั

น้ียงัไดแ้จกเอกสารท่ีประกอบไปดว้ยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบับริษทัฯ อยา่งละเอียดรวมทั้งคู่มือกรรมการบริษทัจดทะเบียน 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืน 

เพื่อเป็นการรักษาประสิทธิภาพในการทาํงานของกรรมการและสอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดี คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดนโยบายในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน ดงัน้ี  

1. กรรมการสามารถดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนรวมกนัไดไ้ม่เกิน 3 แห่ง  

2. หา้มมิใหป้ระธานบริหาร (President) ไปดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 

ยกเวน้กรณีท่ีเป็นการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ย  ในกรณีหากจะรับตาํแหน่งเป็นกรรมการ

ในบริษทัอ่ืน เพิ่มตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน  
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ทั้งน้ี การท่ีบริษทัฯ ไดส้นบัสนุนใหก้รรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและผูบ้ริหารระดบัสูงไปดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการในบริษทัยอ่ยเพื่อใหก้ารบริหารงานทั้งกลุ่มเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบันโยบาย

ของบริษทัฯ 

วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี กรรมการบริษทัจาํนวนหน่ึงในสามหรือใกลเ้คียงกบัจาํนวน

หน่ึงในสามมากท่ีสุดตอ้งออกจากตาํแหน่ง โดยกรรมการซ่ึงพน้ตาํแหน่งน้ีอาจไดรั้บเลือกตั้งกลบัเขา้ดาํรง

ตาํแหน่งใหม่อีกวาระได ้ทั้งน้ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออก

ตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมี

หุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการ

ประชุมนั้นและกรรมการอิสระสามารถดาํรงตาํแหน่งกรรมการไดไ้ม่เกิน 3 วาระ 

การประชุมกรรมการ 

บริษทัฯ กาํหนดใหมี้การประชุมคณะกรรมการอยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ังหรือในทุกไตรมาส และ

กาํหนดใหก้รรมการทุกคนตอ้งเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 ของการประชุมทั้งปี โดยอาจมีการประชุม

เพิ่มเติมเม่ือมีเร่ืองตอ้งพิจารณา และมีการกาํหนดวนัประชุมล่วงหนา้ตลอดทั้งปี โดยกาํหนดการดงักล่าวตอ้ง

ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัฯ จะจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมให้

กรรมการแต่ละท่านล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุมซ่ึงตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 5 วนัทาํการ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมี

เหตุพิจารณาเร่งด่วนอาจส่งหนงัสือเชิญประชุมนอ้ยกวา่ 7 วนัได ้และใหมี้การบนัทึกรายงานการประชุมเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรและมีการจดัเก็บรายงานการประชุมท่ีผา่นการรับรองของคณะกรรมการบริษทัฯ ไวเ้ป็น

หลกัฐาน บริษทัฯ จะแสดงรายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านในแต่ละปีไวใ้นรายงาน

ประจาํปี และแบบแสดงรายการขอ้มูล (แบบ 56-1) ของบริษทัฯ  

กรรมการทุกคนมีสิทธิท่ีจะเสนอเร่ืองเขา้สู่วาระการประชุมคณะกรรมการได ้โดยประธานกรรมการ

และ/หรือรองประธานกรรมการจะเป็นผูพ้ิจารณาเลือกเร่ืองเขา้วาระการประชุมโดยพิจารณาถึงความสาํคญัของ

เร่ืองท่ีจะนาํเขา้ท่ีประชุม  รวมทั้งไดเ้ปิดโอกาสใหก้รรมการทุกคนอภิปราย ซกัถาม หรือใหค้าํแนะนาํ เพื่อให้

ผูบ้ริหารนาํไปปรับปรุงการดาํเนินงานต่อไป โดยปกติผูบ้ริหารระดบัสูงไดรั้บเชิญใหเ้ขา้ร่วมการประชุมเพื่อ

รับทราบนโยบายและช้ีแจงการดาํเนินงานใหท่ี้ประชุมรับทราบ หากการประชุมใดมีการพิจารณาเร่ืองท่ี

กรรมการอาจมีความขดัแยง้ดา้นผลประโยชน์ กรรมการท่านนั้นตอ้งงดออกเสียงในวาระการประชุมหรือออก

จากท่ีประชุมระหวา่งการพิจารณาเร่ืองดงักล่าว 

คณะกรรมการมีเลขานุการคณะกรรมการบริษทัฯ ทาํหนา้ท่ีเก่ียวกบัการประชุมคณะกรรมการไดแ้ก่ 

จดัเตรียมวาระการประชุม ส่งหนงัสือเชิญประชุม จดรายงานการประชุม ดูแลและจดัการประชุม จดัเก็บรายงาน

การประชุมและเอกสารเก่ียวกบัการประชุม รวมทั้งดูแลและเสนอแนะใหก้ารประชุมของคณะกรรมการเป็นไป

ตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และกฎระเบียบต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 



   
 นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ  

ฉบบัปรับปรุงเม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2563 | หนา้ 22 

 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัเตรียมผลการดาํเนินงานรายเดือนฉบบัก่อนสอบทานของบริษทัฯ ไวส้าํหรับ

กรรมการ หากกรรมการตอ้งการติดตามผลการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง และหากตอ้งการขอ้มูลใดเพิ่มเติมท่ี

จาํเป็นสาํหรับประกอบการพิจารณาวาระการประชุม กรรมการสามารถขอขอ้มูลไดจ้ากประธานบริหาร รอง

ประธานบริหาร หรือผูบ้ริหารระดบัสูงอ่ืน รวมทั้งเลขานุการคณะกรรมการ 

องคป์ระชุมในการลงมติ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้การพิจารณาเพิ่มเติมนโยบายเก่ียวกบัการกาํหนดองคป์ระชุมขั้นตํ่าของการ

ประชุมคณะกรรมการ ณ ขณะท่ีมีการลงมติ โดยกาํหนดใหต้อ้งมีกรรมการอยูไ่ม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวน

กรรมการทั้งหมด ทั้งน้ี รวมถึงกรณีหากกรรมการไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดอ้าจใชช่้องทางการประชุม

ทางไกลโดยใหถื้อเสมือนหน่ึงอยูร่่วมประชุม อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการยงัคงตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของ

บริษทัฯท่ีกาํหนดใหต้อ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมด 

การประชุมของคณะกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร 

กรรมการอิสระสามารถจดัประชุมโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมไดต้ามท่ีเห็นสมควร ซ่ึงโดยปกติ

การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบไดด้าํเนินการไดอ้ยา่งอิสระโดยไม่มีกรรมการบริหารเขา้ร่วมประชุม

ดว้ยและผูส้อบบญัชีของบริษทัฯจะเขา้ร่วมประชุมกบัคณะกรรมการดงักล่าวในเร่ืองเก่ียวกบังบการเงินเป็น

ประจาํทุกไตรมาส และในบางกรณีกรรมการตรวจสอบอาจขอใหก้รรมการบริหารบางรายเขา้ช้ีแจงรายละเอียด

ในเร่ืองต่างๆตามท่ีเห็นควร และแจง้ใหป้ระธานบริหารทราบถึงผลการประชุม 

การประเมินตวัเองของกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการจะจดัใหมี้การประเมินผลการทาํงานของคณะกรรมการบริษทัทั้งคณะและรายบุคคลไม่

นอ้ยกวา่ปีละ 1 คร้ัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเขา้ใจท่ีดีในการทาํงานร่วมกนัของกรรมการ ประกอบดว้ย

แบบประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ/ แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง)/ แบบ

ประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบ และแบบประเมินผลคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน โดย

แบบประเมินผลมีเกณฑก์ารประเมินผล คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเตม็ในแต่ละขอ้ทั้งหมด ยกเวน้แบบประเมิน

ของคณะกรรมการตรวจสอบ ดงัน้ี 

 มากกวา่ 85% = ดีเยีย่ม 

 มากกวา่ 75% = ดีมาก 

 มากกวา่ 65% = ดี 

 มากกวา่ 50% = พอใช ้

 ตํ่ากวา่ 50% = ควรปรับปรุง 
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การประเมินผลการทาํงานของประธานบริหาร 

 คณะกรรมการบริษทัฯไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเป็นผูก้าํหนด

และนาํเสนอตวัช้ีวดัผลการทาํงาน (KPI) ในการประเมินผลการทาํงานของประธานบริหารต่อคณะกรรมการ

บริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติั โดยจะมีการพิจารณาทบทวนตวัช้ีวดัผลการทาํงานตามความเหมาะสมทุกปี 

การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

คณะกรรมการมีนโยบายท่ีจะส่งเสริมใหก้รรมการทุกคน ผูบ้ริหารระดบัสูง รวมทั้งเลขานุการบริษทัฯ เขา้

รับการอบรมเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ อยา่งต่อเน่ืองทั้งจากการจดัอบรมภายในและจากสถาบนั

ภายนอกอ่ืนๆ เช่น ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สาํนกังาน ก.ล.ต. หรือสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษทัไทย (IOD)  

ในการแต่งตั้งกรรมการใหม่โดยเฉพาะกรรมการอิสระ บริษทัฯไดใ้หข้อ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบับริษทัฯ 

อนัไดแ้ก่ โครงสร้างองคก์รและผูบ้ริหาร ลกัษณะการดาํเนินงาน สินคา้หลกั ระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ รวมทั้งขอ้กาํหนดของสาํนกังาน ก.ล.ต.และ ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ท่ีเก่ียวขอ้ง

ใหแ้ก่กรรมการใหม่ เพื่อใหก้รรมการดงักล่าวสามารถเขา้ใจการดาํเนินงานของบริษทัฯ รวมทั้งรับทราบ

บทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระ  

การสืบทอดตาํแหน่ง/การบริหารกลุ่มบุคคลท่ีมีศกัยภาพ 

บริษทัฯไดน้าํการบริหารกลุ่มบุคคลท่ีมีศกัยภาพ (Talent Pool) มาใชใ้นการสรรหาบุคคลท่ีจะสืบทอด

ตาํแหน่งเน่ืองจากมีความยืดหยุน่ในการสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมและสามารถรองรับกลยทุธ์ธุรกิจท่ีอาจตอ้ง

ปรับเปล่ียนอยา่งรวดเร็ว คณะกรรมการบริษทัฯไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มบุคคลท่ีมีศกัยภาพ (Talent 

Pool Management Committee) ข้ึน เพื่อคดัเลือกและพฒันาผูมี้ศกัยภาพท่ีสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์และ

แผนการดาํเนินงาน 5 ปีของบริษทัฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการสืบทอดตาํแหน่งท่ีสาํคญั และ

รายงานผลต่อคณะกรรมการเพื่อทราบอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

               คณะกรรมการบริษทัฯ ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการบริหารทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแลและรับผดิชอบการ

ดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม คณะกรรมการบริหารมีอาํนาจอนุมติัเงินลงทุนไดใ้นระดบัหน่ึง และมี

อาํนาจหนา้ท่ีในการจะส่งกรรมการหรือผูบ้ริหารระดบัสูงไปเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารรวมทั้งอาจมีการแต่งตั้ง

บุคคลากรในทอ้งถ่ินร่วมเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารเพื่อกาํหนดนโยบายท่ีสาํคญัและทิศทางในการดาํเนินธุรกิจ

รวมทั้งระบบการควบคุมภายในท่ีรัดกุมเพียงพอของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ทั้งน้ีคณะกรรมการบริหารจะ

รายงานการส่งตวัแทนหรือแต่งตั้งกรรมการหรือผูบ้ริหารระดบัสูงดงักล่าวใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

รับทราบ อยา่งไรก็ตาม หากการลงทุนในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมเกินกวา่ท่ีกาํหนดไวใ้นอาํนาจของคณะ

กรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารจะตอ้งดาํเนินการขออนุมติัการลงทุนจากคณะกรรมการบริษทัฯก่อน  
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เลขานุการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งเลขานุการบริษทัทาํหนา้ท่ีจดัเตรียมการประชุม รวมทั้งใหค้าํแนะนาํดา้น

กฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งให้คณะกรรมการบริษทัทราบและปฏิบติัหนา้ท่ีดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ 

รวมทั้งประสานงานใหมี้การปฏิบติัตามมติคณะกรรมการ เพื่อใหก้ารบริหารงานของบริษทัมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

และเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี รวมทั้งมีหนา้ท่ีความรับผดิชอบตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

5.2 โครงสร้างคณะกรรมการย่อย 

คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยจาํนวน 6 คณะ ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของ

คณะกรรมการบริษทัจาํนวน 4 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรร

หาและกาํหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษทัภิบาล และอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของประธานบริหาร

จาํนวน 2 คณะไดแ้ก่คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและคณะกรรมการพฒันาเพื่อความย ัง่ยนื โดยรายละเอียด

ของคณะกรรมการแต่ละคณะมีดงัต่อไปน้ี 

1) คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้าํหนดขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารอยา่ง

ชดัเจน และมีการติดตามดูแลใหมี้การปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งสมํ่าเสมอ ดงัน้ี 

 ขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  

1. ดาํเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษทัฯ ตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบียบ ขอ้กาํหนด 

คาํสั่ง และมติของท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ทุกประการ 

2. กาํหนดนโยบาย แผนธุรกิจ ทิศทาง กลยทุธ์ งบประมาณ และโครงสร้างการบริหารงานหลกัและ

อาํนาจการบริหารต่างๆ ของบริษทัฯ ในการดาํเนินธุรกิจรวมทั้งผงัองคก์รของบริษทัฯ เพื่อเสนอใหท่ี้

ประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาและอนุมติัและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการ

ตรวจสอบและติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ตามนโยบายท่ีกาํหนด 

3. ใหมี้อาํนาจในการเขา้ทาํธุรกรรมกบัธนาคารในเร่ืองดงัต่อไปน้ี แต่จะตอ้งรายงานธุรกรรมท่ีไดท้าํไป

ใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษทัทราบในการประชุมคร้ังถดัไปหลงัการทาํรายการดงักล่าว 

(ก) ใหมี้อาํนาจในการเปิดหรือปิดบญัชีธนาคาร 

(ข) ใหมี้อาํนาจในการเขา้ทาํสัญญาเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจปกติของบริษทัฯและหรือทาํธุรกรรม

ใดๆ กบัธนาคารและสถาบนัการเงินต่างๆ ภายในวงเงินไม่เกิน 50 ลา้นเหรียญสหรัฐหรือ

เทียบเท่าในเงินตราสกุลอ่ืนต่อหน่ึงธนาคาร และในกรณีท่ีตอ้งใชท้รัพยสิ์นของบริษทัฯเป็น

หลกัประกนัตอ้งนาํเสนอขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

(ค) ใหมี้อาํนาจในการออกหนงัสือคํ้าประกนัจากบริษทัฯ เพื่อคํ้าประกนัใหแ้ก่บริษทัยอ่ยในวงเงิน

ไม่เกิน 50 ลา้นเหรียญสหรัฐหรือเทียบเท่าในเงินตราสกุลอ่ืนต่อหน่ึงบริษทั 

(ง) ใหมี้อาํนาจในการขอต่ออายุวงเงินสินเช่ือกบัธนาคารโดยไม่จาํกดัจาํนวน 
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4. ใหมี้อาํนาจในการอนุมติัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยภายในวงเงินไม่เกิน 5 ลา้นเหรียญสหรัฐหรือ

เทียบเท่าในเงินตราสกุลอ่ืนต่อหน่ึงต่อโครงการ แต่เม่ือรวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกิน 20 ลา้นเหรียญสหรัฐ

หรือเทียบเท่าในเงินตราสกุลอ่ืนเม่ือรวมกบัโครงการอ่ืนในหน่ึงปีปฏิทิน ทั้งน้ี การอนุมติัการลงทุน

ดงักล่าวตอ้งรายงานใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษทัทราบในการประชุมคร้ังถดัไป 

5.  ใหมี้อาํนาจในการอนุมติัแต่งตั้ง โยกยา้ย เล่ือน หรือถอดถอนกรรมการและ/หรือผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ย 

6.  ใหมี้อาํนาจในการมอบอาํนาจใหบุ้คคลคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบติัการอยา่งหน่ึง

อยา่งใด โดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอาํนาจเพื่อให้บุคคล

ดงักล่าวมีอาํนาจตามท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ

บริหารเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขบุคคลท่ี

ไดรั้บมอบอาํนาจ หรือการมอบอาํนาจนั้นๆไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

ทั้งน้ี การมอบหมายอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มี

ลกัษณะเป็นการมอบอาํนาจหรือมอบอาํนาจช่วงท่ีทาํใหก้รรมการบริหารหรือผูรั้บมอบอาํนาจจาก

กรรมการบริหาร สามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (ตามท่ีนิยามไวใ้น

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย)์ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย เวน้แต่เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไป

ตามปกติธุรกิจท่ีมีการกาํหนดขอบเขตชดัเจน 

7.  ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

2)  คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 3 คน มีวาระดาํรงตาํแหน่งตาม

วาระการแต่งตั้งกรรมการบริษทัซ่ึงมีคุณสมบติัและหนา้ท่ีความรับผดิชอบตามท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

กาํหนดดงัน้ี 

คุณสมบติัของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. ทุกคนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 

2. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกิจการของ

บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือ นิติบุคคลท่ีอาจมีความ

ขดัแยง้ 

3. ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย และบริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนัท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 

4. มีหนา้ท่ีตามท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ กาํหนด 

5. มีกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 คน ท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะทาํหนา้ท่ีในการ

สอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได ้ 

6. ไดรั้บแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
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ขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีตามท่ีไดก้าํหนดโดยตลาดหลกัทรัพยฯ์ซ่ึงหนา้ท่ีสาํคญัของ

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดแ้ก่ 

1. สอบทานใหบ้ริษทัฯมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ 

2. สอบทานใหบ้ริษทัฯมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมี

ประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนใหค้วาม

เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในหรือ

หน่วยงานอ่ืนท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้ริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนด

ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความสามารถและความเป็นอิสระเพื่อทาํหนา้ท่ีเป็น

ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบั

ผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5. สอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์วา่เป็นไปตาม

กฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทั้งน้ี เพื่อใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าว

สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ  

6. จดัทาํรายงานการกาํกบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี

ของบริษทัฯ ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ย

ขอ้มูลอย่างน้อยดงัต่อไปน้ี 

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทัฯ 

(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ 

(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนด

ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ  

(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการเก่ียวโยงและรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ

แต่ละท่าน 

(ช) ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตาม

กฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(ซ) รายการอ่ืนท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใต้

ขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

7.  ปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
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3)  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) มีความแน่วแน่ท่ีจะดาํรงไวซ่ึ้งการ

จดัการท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลท่ีดีท่ีสุด เพื่อให้เป็นท่ียอมรับจากผูล้งทุนและผูท่ี้

เก่ียวขอ้งทัว่ไปอยูเ่สมอวา่เป็นกิจการท่ีมีระบบการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยการจดัใหมี้ระบบ

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนเป็นส่วนหน่ึงของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงคณะกรรมการกาํหนด

ค่าตอบแทนถือเป็นเคร่ืองมือหรือกลไกท่ีสาํคญัอนัหน่ึงท่ีจะช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการและผู ้

ถือหุน้ในการทาํหนา้ท่ีพิจารณาค่าตอบแทนสาํหรับคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และประธาน

บริหารโดยใหมี้การกาํหนดค่าตอบแทนอยา่งมีหลกัเกณฑ ์โปร่งใส เพื่อเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ หรือท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษทัแลว้แต่กรณีต่อไป 

คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติใหค้ณะกรรมการกาํหนดค่าตอบทาํหนา้เป็นคณะกรรมการสรรหา

เพิ่มเติมและไดเ้ปล่ียนช่ือเป็นคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนโดย มีวาระดาํรงตาํแหน่ง

ตามวาระการแต่งตั้งกรรมการบริษทั 

การแต่งตั้ง 

คณะกรรมการเป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนประกอบดว้ย

กรรมการอยา่งนอ้ยสามคน โดยกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนอยา่งนอ้ยสองในสามตอ้ง

เป็นกรรมการอิสระและกรรมการอิสระคนหน่ึงเป็นประธาน โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัเป็น

เลขานุการคณะฯ 

คุณสมบติัของกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

1. เป็นกรรมการของบริษทัฯ 

2. สามารถอุทิศเวลาอยา่งเพียงพอในการดาํเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

ขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการชุดน้ีมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในเร่ืองการกาํหนดค่าตอบแทน ดงัน้ี 

1) ประเมินผลการปฏิบติังานของประธานบริหารรวมทั้งผูบ้ริหารตั้งแต่ระดบั 11 ข้ึนไปทุกปี 

2) พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษทัฯ คณะอนุกรรมการซ่ึงรวมถึงค่าตอบแทนราย

เดือน ค่าเบ้ียประชุม โบนสัประจาํปี และผลประโยชน์อ่ืนๆ ทั้งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงิน โดยมี

หลกัเกณฑห์รือวธีิการและโครงสร้างท่ีเป็นธรรมและสมเหตุสมผลและเสนอท่ีประชุม

คณะกรรมการและท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติั 

3) พิจารณานโยบายค่าตอบแทนใหแ้ก่ประธานบริหารรวมทั้งผูบ้ริหารตั้งแต่ระดบั 11 ข้ึนไปทั้ง

ค่าตอบแทนแบบระยะสั้นและระยะยาว ซ่ึงรวมถึงค่าจา้ง เงินรางวลัประจาํปี และผลประโยชน์
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อ่ืนๆ ทั้งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงิน โดยมีหลกัเกณฑห์รือวธีิการและโครงสร้างท่ีเป็นธรรม

และสมเหตุสมผล และเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมติั 

4) พิจารณาทบทวนนโยบายค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ประธานบริหารรวมทั้ง

ผูบ้ริหารตั้งแต่ระดบั 11 ข้ึนไป โดยพิจารณาตามผลการปฏิบติังาน ผลการดาํเนินงานของบริษทั 

แนวปฏิบติัในอุตสาหกรรมและบริษทัจดทะเบียนชั้นนาํในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

คณะกรรมการชุดน้ีมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในเร่ืองการสรรหา ดงัน้ี 

5) กาํหนดคุณสมบติัท่ีสาํคญัของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง  พร้อม

ทั้งสรรหาบุคคลและทาบทามผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสม ใหค้ณะกรรมการพิจารณา 

6) ประเมินโครงสร้าง ขนาด องคป์ระกอบของคณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ / รวมถึงแนะนาํ

ขอ้คิดเห็นเพื่อการพฒันาต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

7) จดัใหมี้การประเมินการปฏิบติังานประจาํปีและความสาํเร็จของคณะกรรมการและ

คณะอนุกรรมการรวมถึงสมาชิกแต่ละคน โดยรายงานผลการประเมินผลต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการทุกปี 

8) ช่วยในการจดัตั้งใหมี้แผนการสืบทอดตาํแหน่ง และ/หรือ พฒันาโครงการบริหารกลุ่มบุคคลท่ี

มีศกัยภาพเพื่อตอบสนองความตอ้งการตาํแหน่งท่ีสาํคญัของฝ่ายบริหารระดบักลางและสูง 

9) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย  ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามขอ้น้ีคณะกรรมการ

สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนอาจหาความเห็นจากท่ีปรึกษาอิสระทางวชิาชีพอ่ืน เม่ือเห็นวา่มี

ความจาํเป็นและเหมาะสม รวมทั้งใหก้รรมการชุดน้ีไดรั้บการอบรมและเสริมสร้างความรู้ใน

เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งต่อการดาํเนินงานไดด้ว้ย โดยบริษทัฯเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้าย 

10) พิจารณาทบทวนบทบาทและหนา้ท่ีความรับผิดชอบ และทบทวนการกาํหนดตวัช้ีวดัผลการ

ดาํเนินงาน และการประเมินผลการดาํเนินงาน (Key Performance Indicator: KPI) ของประธาน

บริหาร รวมทั้งผูบ้ริหารตั้งแต่ระดบั 11 ข้ึนไป เพื่อเสนอแนะและให้ความเห็นไดต้ามท่ี

เห็นสมควร รวมทั้ง พิจารณาทบทวนบทบาทและหนา้ท่ีความรับผดิชอบ และทบทวนการกาํหนด

ตวัช้ีวดัผลการดาํเนินงาน และการประเมินผลการดาํเนินงาน (Key Performance Indicator: KPI) 

ของพนกังานท่ีมีตาํแหน่งถดัจากระดบั 11 ลงมา เพื่อใหม้ัน่ใจวา่การกาํหนดตวัช้ีวดัฯ และหรือ

การประเมินผลของผูบ้ริหารและพนกังานกลุ่มนั้น เป็นไปอยา่งยติุธรรม และสมเหตุสมผล  

11) ในกรณีท่ี กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เห็นวา่ มีเหตุอนัอาจก่อให้เกิด หรือได้

ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ หรือขอ้พิพาท ระหวา่งผูบ้ริหาร กบัลูกจา้งหรือตวัแทนลูกจา้ง หรือเห็น

วา่มีกรณีท่ีผูบ้ริหารและลูกจา้งหรือตวัแทนลูกจา้งไม่สามารถเจรจาตกลงกนัได ้และอาจส่งผล
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ใหมี้การยืน่ขอ้เรียกร้องเก่ียวกบัสภาพการจา้ง ไม่วา่จะเป็นการยืน่ขอ้เรียกร้องโดยตวัแทน

ลูกจา้ง หรือฝ่ายนายจา้ง (แลว้แต่กรณี) คณะกรรมการชุดน้ีมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ ดงัน้ี 

(1) เชิญผู้บริหาร หรือลูกจ้างท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องหรืออาจมส่ีวนเกี่ยวข้อง ร่วมปรึกษาหารือและ

สอบถามรายละเอียดข้อมลูเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว ตลอดจน เรียกเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง มาเพ่ือ

พิจารณา เสนอแนะ และให้ความเห็นตามท่ีเห็นสมควร 

(2) เชิญผู้บริหาร และลูกจ้าง ท่ีมส่ีวนเกี่ยวข้อง หรืออาจมส่ีวนเกี่ยวข้อง เข้าประชุม

ปรึกษาหารือ ร่วมกัน เพ่ือหาทางป้องกัน หรือแก้ไข ความขดัแย้ง หรือข้อพิพาทดังกล่าว 

ตลอดจน หาข้อยติุให้กับท้ังสองฝ่าย เพ่ือมิให้มกีารย่ืนข้อเรียกร้องเกีย่วกับสภาพการจ้าง

ในประเดน็ดังกล่าวต่อไป 

4)  คณะกรรมการบรรษทัภิบาล 

คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบรรษทัภิบาลข้ึนเพื่อทาํหนา้ท่ีในการกาํหนดนโยบาย

การกาํกบัดูแลกิจการท่ีครอบคลุมทัว่ทั้งองคก์ร สร้างความเช่ือมัน่วา่กระบวนการและระบบการกาํกบั

ดูแลกิจการท่ีดีน้ีจะช่วยสนบัสนุนใหบ้ริษทัฯ ประสบความสาํเร็จในระยะยาวโดยคณะกรรมการบริษทั

เป็นผูก้าํหนดอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการบรรษทัภิบาลเพื่อใหม้ัน่ใจวา่การ

ดาํเนินงานจะเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษทัภิบาล 

1) พิจารณาทบทวนนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ คู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบติังาน และ

นโยบายการต่อตา้นการทุจริตของบริษทัฯ ใหมี้เหมาะสม เพียงพอ และมีการปรับปรุงอยา่ง

สมํ่าเสมอ 

2) กาํกบัและส่งเสริมผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบัใหเ้กิดความเขา้ใจในนโยบายการกาํกบัดูแล

กิจการ คู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบติังาน และนโยบายต่อตา้นการทุจริต และนาํไปปฎิบติัจริง 

3) ส่งเสริมและใหค้าํแนะนาํแก่บริษทัฯ ในการเขา้ร่วมการประเมินหรือประเมินผลการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดีเพื่อพฒันาและปรับปรุงมาตรฐานการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ อยา่งต่อเน่ือง 

4) ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบรรษทัภิบาลอยา่งสมํ่าเสมอ 

5) ปฎิบติงานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

5)   คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการบริหารความเส่ียงกาํหนดนโยบายการบริหาร

ความเส่ียงท่ีครอบคลุมทัว่ทั้งองคก์ร เพื่อใหม้ัน่ใจวา่มีกระบวนการหรือระบบการบริหารความเส่ียงท่ี
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เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยตอ้งมีการบริหารความเส่ียง

อยา่งต่อเน่ือง และไดก้าํหนดอาํนาจหนา้ท่ีความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ดงัน้ี  

ขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. จดัทาํขั้นตอนการปฏิบติังานในการบริหารความเส่ียง  

2. ดาํเนินการการบริหารความเส่ียงและมอบหมายใหห้วัหนา้งานในแต่ละส่วนงานเป็น

ผูรั้บผดิชอบการประเมินและบริหารความเส่ียงในส่วนงานของตน 

3. พฒันาและทบทวนแผนกลยทุธ์ท่ีใชใ้นการบริหารความเส่ียง 

4. รายงานผลการดาํเนินงานรายไตรมาสและ/หรือรายปีและ/หรือเม่ือมีเหตุการณ์อาจมีผลกระทบ

ท่ีมีนยัสาํคญัใหค้ณะกรรมการบริษทัหรือคณะกรรมการตรวจสอบทราบ 

5. ติดตามผลและปรับปรุงการบริหารความเส่ียงอยา่งต่อเน่ือง 

6. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงอาจขอปรึกษาหรือขอคาํแนะนาํจากผูเ้ช่ียวชาญพิเศษในบางกรณี 

6)  คณะกรรมการพฒันาเพือ่ความยัง่ยนื 

ขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการพฒันาเพื่อความย ัง่ยนื 

1. ทบทวนนโยบายการพฒันาเพื่อความย ัง่ยนื พร้อมกรอบแนวทาง กระบวนการ และการปฏิบติั ท่ี

เก่ียวขอ้งของบริษทัฯ เพื่อใหค้าํแนะนาํท่ีเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นประจาํทุกปี  

2. ทาํให้เป็นท่ีเช่ือมัน่ได้ว่าบริษทัฯ มีมาตรการท่ีเหมาะสมท่ีจะจดัทาํและการดาํเนินโครงการ

พฒันาเพื่อความย ัง่ยืนให้ประสบผลสําเร็จ พร้อมกบัตรวจสอบนโยบายพฒันาเพื่อความย ัง่ยืน

เป็นคร้ังเป็นคราว 

3. ประสานงานกับบริษัทฯ ทั้ งด้านการดําเนินโครงการท่ีวางไวแ้ละการทําความมุ่งหมายไปสู่

ความสําเร็จตามแนวนโยบายพฒันาเพื่อความย ัง่ยืน โดยจะทาํการประเมินผลแต่ละโครงการ

พฒันาเพื่อความย ัง่ยนือยา่งนอ้ยไตรมาสละหน่ึงคร้ัง 

4. จดัให้มีการให้คาํปรึกษา และให้การสนับสนุนทั้ งด้านทรัพยากรและบุคคลท่ีเหมาะสม เพื่อ

ส่งเสริมยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อความย ัง่ยืนให้ครอบคลุมทั้ งองค์กรและเป็นไปในทิศทาง

เดียวกนั 

5. จดัตั้งและมอบหมายอาํนาจหนา้ท่ีใหก้บัคณะอนุกรรมการ หรือคณะทาํงานตามความเหมาะสม 

6. ทบทวนและประเมินความเหมาะสมของความรับผิดชอบคณะกรรมการฯ เองปีละหน่ึงคร้ัง โดย

การยื่นขอ้เสนอแนะท่ีตอ้งการการเปล่ียนแปลงใหก้บัคณะกรรมการบริษทัอนุมติั 

นโยบายและแนวทางการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

คณะกรรมการบริษทัมอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณา

ค่าตอบแทนกรรมการ คณะอนุกรรมการ ประธานบริหารและผูบ้ริหาร โดยกาํกบัดูแลใหมี้การกาํหนด
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ค่าตอบแทนอยา่งมีหลกัเกณฑ ์โปร่งใส จูงใจ สอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษทัฯและ

เสนอค่าตอบแทนดงักล่าวให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัต่อไป ทั้งน้ีในส่วนของค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษทัและคณะอนุกรรมการตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ โดยมีนโยบายและแนว

ทางการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารสรุปไดด้งัน้ี 

1. นโยบายและแนวทางการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย  

1.1 อตัราค่าตอบแทนตอ้งมีความเหมาะสมเพื่อสามารถดึงดูดและรักษากรรมการท่ีมีความสามารถ

ใหท้าํงานกบับริษทัฯ โดยปัจจยัหลกัในการพิจารณาการกาํหนดค่าตอบแทนมีดงัน้ี 

• หนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย 

• อตัราค่าตอบแทนกรรมการโดยเฉล่ียของตลาด 

• ผลประกอบการของบริษทัฯ 

• ปัจจยัอ่ืนท่ีอาจพิจารณาเพิ่มเติมโดยคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการ

บริษทัฯ 

1.2 ประธานกรรมการบริษทัหรือประธานกรรมการชุดยอ่ยจะไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มข้ึน 

ตามความรับผิดชอบท่ีเพิ่มข้ึน 

1.3 กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารจะไดรั้บค่าตอบแทนโดยเทียบเคียงกบัอตัราของตลาดซ่ึงอาจสูงกวา่

กรรมการบริหาร  ทั้งน้ี เพื่อจูงใจบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถใหเ้ขา้มาเป็นกรรมการท่ีไม่เป็น

ผูบ้ริหารหรือกรรมการอิสระ 

1.4 โครงสร้างของค่าตอบแทนอาจเป็นแบบคงท่ีทั้งจาํนวนหรือแบบคงท่ีบางส่วนและค่าตอบแทน

แปรผนับางส่วน โดยอาจมีค่าเบ้ียประชุมหรือค่าตอบแทนอ่ืนๆ ร่วมดว้ย 

2.  นโยบายและแนวทางกาํหนดค่าตอบแทนสาํหรับผูบ้ริหารระดบัสูง 

2.1 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเป็นผูก้าํหนดหลกัเกณฑแ์ละโครงสร้าง

ค่าตอบแทนของประธานบริหารและผูบ้ริหารระดบัสูง (ระดบั 11 ข้ึนไป) โดยพิจารณาตาม

หลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทัฯกาํหนด โดยใหมี้ความสอดคลอ้งกบัผลการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯ และผลการบริหารงานของผูบ้ริหารแต่ละท่าน 

2.2 ค่าตอบแทนตอ้งมีความเหมาะสมเพียงพอในการท่ีจะรักษาผูบ้ริหารใหท้าํงานกบับริษทัฯและ

สามารถจูงใจใหผู้บ้ริหารทาํงานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  

2.3 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนมีหนา้ท่ีกาํหนดตวัช้ีวดัผลงานหลกั (Key 

Performance Indicator-KPI) ของผูบ้ริหารและจะนาํเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัเป็นผูอ้นุมติั

ก่อนส้ินสุดปีการเงินต่อไป  
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2.4 ประธานบริหารจะเป็นผูพ้ิจารณาความเหมาะสมในการกาํหนดค่าตอบแทนซ่ึงรวมถึงการ

ปรับอตัราเงินเดือน โบนสัประจาํปี และ/หรือค่าตอบแทนอ่ืน (ถา้มี) ของผูบ้ริหารระดบัสูง

โดยจะพิจารณาจากการประเมินผลการทาํงานเทียบกบั KPI ท่ีกาํหนดไว ้ 

2.5 ในการกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาอตัราค่าตอบแทนเฉล่ียของตลาดหรืออุตสาหกรรมท่ี

ใกลเ้คียงกนัเป็นเกณฑเ์ทียบเคียง นอกจากน้ี ยงัอาจจดัให้มีขอ้มูลดา้นค่าตอบแทนของตลาด

หรืออาจขอคาํปรึกษาจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นทรัพยากรบุคคลเพื่อช่วยประกอบการพิจารณา โดย

บริษทัฯ เป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายดงักล่าว 
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ภาคผนวก 

 

นโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 
 

เน่ืองจากบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) จะดาํเนินธุรกิจโดยยดึมัน่ใน

จริยธรรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคมและความปลอดภยัดา้นสุขภาพอนามยัของพนกังาน ลูกจา้ง ผูรั้บเหมา ลูกคา้ 

และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม โดยมีนโยบายการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้กาํหนดและแนวทางสากลท่ีเก่ียวขอ้ง

อยา่งเคร่งครัด ดูแลปกป้องส่ิงแวดลอ้มและสังคม และปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 

บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อนโยบายดา้นน้ีเทียบเท่าเป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจดา้นอ่ืนๆของบริษทัฯ 

ซ่ึงผูบ้ริหารตามสายงานจะเป็นผูรั้บผิดชอบดาํเนินการตามนโยบายน้ีไปอยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพโดย

จะธาํรงไวใ้นทุกๆ กิจกรรมในการทาํงานเสมือนวฒันธรรมองคก์ร ดงัน้ี 

ด้านความปลอดภัย 

1. ความปลอดภยัในการทาํงานเป็นหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของทุกคน 

2. ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งอบรม ควบคุม กาํกบัดูแลการปฎิบติังาน และแนตวัอยา่งท่ีดี พร้อมกระตุน้

จิตสาํนึกดา้นความปลอดภยั 

3. ปฎิบติัตามกฎหมาย ขอ้กาํหนดดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

รวมทั้งกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. บริษทัฯ จะป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุ อุบติัการณ์ ท่ีจะมีผลกระทบต่อการบาดเจบ็ของพนกังาน 

ด้านสุขภาพอนามัย 

1.  บริษทัฯ จะป้องกนัไม่ใหพ้นกังานเกิดการเจบ็ป่วยอนัเน่ืองมาจากการทาํงานทุกกรณี 

2. บริษทัฯ จะส่งเสริมสุขภาพอนามยัท่ีดี และไม่ทาํการใดท่ีเป็นผลร้ายต่อสุขภาพของพนกังาน 

ด้านสภาพแวดล้อม 

1. บริษทัฯ จะปฎิบติัตามกฎหมาย ขอ้กาํหนดและแนวทางสากลท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. บริษทัฯ จะส่งเสริมมาตรการป้องกนัและแนวทางปรับปรุงมลภาวะซ่ึงเป็นผลมาจากการ

ดาํเนินงาน 

3. บริษทัฯ ปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการทาํงานอยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหป้ลอดภยัอยูเ่สมอ 

 บริษทัฯ ถ่ายทอดนโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มใหพ้นกังานและผูท่ี้

เก่ียวขอ้งไดท้ราบและเผยแพร่ต่อสาธารณชน ตลอดจนจดัสรรทรัพยากรให้เพียงพอและเกิดประโยชน์

สูงสุด  
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นโยบายค่าตอบแทนพนักงาน 

 

บริษทัฯ มีนโยบายขบัเคล่ือนดว้ยผลการปฏิบติังาน โดยใหค้วามสาํคญัอยา่งยิง่ในการพิจารณา

การจ่ายค่าจา้งและผลตอบแทนแก่พนกังาน เพื่อใหม้ัน่ใจวา่พนกังานไดรั้บผลตอบแทนท่ีเหมาะสมตามผล

การปฏิบติังานของตนและสอดคลอ้งกบัผลประกอบการของธุรกิจ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัใหค้วามสาํคญั

กบัการจ่ายผลตอบแทนโดยเปรียบเทียบกบัตลาด ทั้งน้ี เพื่อใหก้ารจ่ายผลตอบแทนเป็นไปอยา่งยติุธรรม

ภายในองคก์รและสามารถแข่งขนักบัองคก์รอ่ืนๆได ้โดยกาํหนดมาตรฐาน ดงัต่อไปน้ี 

1.  การจา้งงานและบรรจุพนกังานตามความจาํเป็นและความเหมาะสมของงาน โดยพนกังานท่ี

ไดรั้บการวา่จา้งและบรรจุตอ้งมีคุณวฒิุ ประสบการณ์ และความสามารถเหมาะสมกบั

ตาํแหน่งงาน และมีคุณสมบติัตามระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  

2.  บริษทัฯกาํหนดโครงสร้างสายการบงัคบับญัชา และการแบ่งส่วนงานของบริษทัฯ โดยมี

ขอบข่ายความรับผิดชอบของส่วนงาน และตาํแหน่งงานอยา่งชดัเจน และเหมาะสมกบั

ประเภทหรือลกัษณะการดาํเนินธุรกิจของบริษทัและมีการทบทวนเป็นระยะเพื่อความ

เหมาะสมกบัสถานการณ์ 

3.  บริษทัฯ มีการบริหารค่าตอบแทน เงินเดือน และค่าจา้ง ให้เป็นไปอยา่งยติุธรรมโดยคาํนึงถึง

ปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ คุณวฒิุ ประสบการณ์ ระดบั ตาํแหน่ง หนา้ท่ีความรับผิดชอบและผลการ

ปฏิบติัการของพนกังาน เทียบเคียงกบัอตัราเงินเดือนของบริษทัอ่ืนๆท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบั

บริษทั อตัราค่าจา้งแรงงานของตลาดในประเทศ และสถานการณ์ความจาํเป็นเพื่อให้

สอดคลอ้งกบัผลการดาํเนินการของบริษทัฯ อีกทั้งบริษทัฯยงัไดมี้การพิจารณาค่าตอบแทน

ร่วมกบัสหภาพแรงงานเป็นประจาํทุกปี 

4.  สวสัดิการ บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะดูแลใหพ้นกังานมีสุขภาพอนามยัและส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 

เพื่อท่ีจะปฏิบติังานใหบ้ริษทัฯไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีนโยบายแบ่งเบาภาระค่าใชจ่้าย

ของพนกังาน ทั้งน้ีสวสัดิการท่ีพนกังานไดรั้บ บริษทัฯจะเทียบเคียงกบัอุตสาหกรรมใน

ลกัษณะเดียวกนั หรือใกลเ้คียงกนั หรือตามท่ีกฎหมายกาํหนด อีกทั้งมีการพิจารณาสวสัดิการ

โดยคณะกรรมการสวสัดิการของบริษทัฯเป็นประจาํทุกเดือน 

5.   บริษทัฯ อาจพิจารณาจดัตั้งโครงการใหค้่าตอบแทนแก่ผูบ้ริหารและพนกังานในรูปแบบอ่ืน

เพื่อสร้างแรงจูงใจในระยะยาวเม่ือสถานการณ์เหมาะสม เช่น โครงการ ESOP  
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นโยบายด้านแรงงานสัมพนัธ์ 

 

บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ขอแจง้ใหพ้นกังานทราบถึงนโยบายท่ี

เก่ียวขอ้งกบัดา้นแรงงาน ดงัน้ี 

• บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาปรับปรุงและแสดงความรับผดิชอบทางสงัคมและแรงงาน 

• บริษทัฯ ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดตามระบบการจดัการมาตรฐานแรงงานไทย กฎหมาย

แรงงานและกฎระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

• บริษทัฯ จะปรับปรุงและปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งมีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายให้

เหมาะสมและทนัสมยัอยูเ่สมอ 

• บริษทัฯ ใหสิ้ทธิและเสรีภาพในการเขา้ร่วมชมรม องคก์รต่างๆ รวมถึงสิทธิในการ

เจริญกา้วหนา้โดยเท่าเทียมกนั 

นโยบายขา้งตน้ บริษทัฯ ถือเป็นนโยบายท่ีเขม้งวดและจะถ่ายทอดใหพ้นกังานไดรั้บทราบและเผยแพร่

นโยบายต่อสาธารณชน 

 

 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

 เอกสารฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคใ์นการแจง้ใหท้ราบถึงนโยบายดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลของ

บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ดงัน้ี 

1. พฒันาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลใหมี้ประสิทธิภาพ 

2. พฒันาบุคลากรใหมี้คุณภาพ 

3. พฒันาระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล 

4. จดัสวสัดิการท่ีเป็นประโยชน์และสร้างความพึงพอใจใหก้บัพนกังาน 

5. ส่งเสริมกิจการดา้นแรงงานสัมพนัธ์ 

6. ส่งเสริมและสนบัสนุนนโยบายของบริษทัฯในดา้นอ่ืนๆ 

 

นโยบายขา้งตน้ บริษทัฯ ถือเป็นนโยบายท่ีเขม้งวดและจะถ่ายทอดใหพ้นกังานไดรั้บทราบ และเผยแพร่

นโยบายต่อสาธารณชน 
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นโยบายการปฏิบัติทีม่ิชอบและการไม่ล่วงละเมิด การไม่เลือกปฏิบัติ 

 

บริษทัฯ มีความประสงคท่ี์จะรับผดิชอบพนกังานในการคุม้ครองปกป้องพนกังานใหไ้ดรั้บการปฏิบติั

อยา่งเท่าเทียมกนั มีความชอบธรรม มีความเคารพ และใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั ทั้งระหวา่งบริษทัฯ กบัพนกังาน

หรือระหวา่งพนกังานกบัพนกังาน บริษทัฯ มีนโยบายใหป้ราศจากการปฏิบติัท่ีมิชอบและการไม่ล่วงละเมิด ใน

ทุกแบบไม่วา่จะเป็นทางกาย ทางวาจา ทางจิตใจและทางเพศ โดยมีคาํจาํกดัความของการปฏิบติัท่ีมิชอบและ

การไม่ล่วงละเมิด ดงัน้ี 

• ทางกาย  หมายถึง การใชห้รือข่มขู่ทางกาย 

• ทางวาจา หมายถึง การข่มขู่หรือการใชค้าํพูดดูหม่ิน 

• ทางจิตใจ หมายถึง การใชค้าํพูดหรือการกระทาํในอนัท่ีจะทาํลายความนบัถือตนเอง

ของพนกังาน 

• ทางเพศ หมายถึง (ก) การเสนอสิทธิพเิศษในการท่ีจะมอบหมายงานบางอยา่งใหห้รือ

สิทธิพิเศษในการกระทาํใดๆก็ตาม ไม่วา่จะเป็นทางตรงหรือ

ทางออ้ม โดยถือเป็นขอ้แลกเปล่ียนกบัการมีสัมพนัธ์ทางเพศ 

(ข) การปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรมต่อพนกังานในทุกรูปแบบ อนัเป็น

ผลสืบเน่ืองมาจากการปฏิเสธท่ีจะมีความสัมพนัธ์ทางเพศ 

(ค) การวิจารณ์ การเฝ้าสังเกตท่ีแสดงออกในเชิงเพศท่ีไม่สมควร 

และรวมถึงการสัมผสัทางกายท่ีแฝงความหมายในเชิงทางเพศ 

(ง) การปฏิบติัการดา้นการรักษาความปลอดภยัท่ีไม่ใหค้วามสาํคญั

ในเร่ืองเพศ 

 

บริษทัฯ มีนโยบายในการวา่จา้งทาํงาน จ่ายค่าตอบแทน สวสัดิการ การเล่ือนตาํแหน่ง การเลิกจา้ง

พนกังานหรือการลาออก ตั้งอยูบ่นพื้นฐานเร่ืองความสามารถในการทาํงานของพนกังานและความเสมอภาคเท่า

เทียมกนั โดยไม่คาํนึงถึงเช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อาย ุสถานภาพทางการสมรส ความโนม้เอียงทางเพศ 

การแสดงออกท่ีเก่ียวกบัเพศ การระบุเพศ ความทุพพลภาพหรือปัจจยัอ่ืนๆท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการทาํงาน 

 นโยบายขา้งตน้ บริษทัฯ ถือเป็นนโยบายท่ีเขม้งวดและจะถ่ายทอดใหพ้นกังานไดรั้บทราบ ตลอดจน

เผยแพร่นโยบายต่อสาธารณชน  
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นโยบายการสนับสนุนการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรมและป้องการการผูกขาด 

   

ปัจจุบนับริษทัฯ มีการดาํเนินธุรกิจในหลายแห่งทัว่โลก จึงจาํเป็นท่ีบริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย 

ตลอดจนระเบียบ ขอ้บงัคบัของทุกๆ ประเทศท่ีบริษทัฯ เขา้ไปลงทุน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ กฎหมายแข่งขนั

ทางการคา้หรือกฎหมายป้องกนัการผกูขาด ซ่ึงหากฝ่าฝืนบริษทัอาจไดรั้บผลกระทบจากบทลงโทษท่ีรุนแรง 

รวมถึงอาจส่งผลเสียช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ของบริษทัฯ ดว้ยเช่นกนั   

 คู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบติังาน (Code of Conduct) ของบริษทัฯ ไดก้าํหนดใหพ้นกังานของบริษทั

ฯ พึงปฏิบติัตามขอ้กาํหนดต่างๆ เก่ียวกบักฎหมายความเป็นธรรมทางการคา้ไวบ้า้งแลว้ แต่เพื่อใหเ้กิดความ

เขา้ใจอยา่งชดัเจนมากข้ึน บริษทัฯ จึงไดจ้ดัทาํนโยบายน้ีข้ึนเพื่อใหผู้บ้ริหารพนกังานทุกคนเขา้ใจวตัถุประสงค์

ของกฎหมายดงักล่าวท่ีมุ่งป้องกนัมิใหมี้การผกูขาดและส่งเสริมการประกอบธุรกิจอยา่งเสรีและเป็นธรรม และ

เพื่อกาํหนดแนวทางปฏิบติัสําหรับผูบ้ริหารและพนกังาน ดงัน้ี  

• หลีกเล่ียงการกระทาํใดๆ อนัเป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงการผูกขาดทางการคา้หรือการแข่งขนัท่ีไม่

เป็นธรรม เช่น การกาํหนดราคาร่วมกนัระหวา่งบริษทักบัผูป้ระกอบการอ่ืนๆ การตกลงกาํหนด

ปริมาณการผลิตสินคา้ การตกลงแบ่งตลาดทางภูมิศาสตร์ การตกลงแบ่งกลุ่มลูกคา้ การบงัคบัให้

ซ้ือหรือจ่ายค่าบริการอยา่งไม่เป็นธรรม เป็นตน้  

• หลีกเล่ียงพฤติกรรมการใชอ้าํนาจเหนือตลาด พฤติกรรมอนัส่อใหเ้ห็นวา่มีส่วนในการสมรู้ร่วมคิด

ไม่วา่จะรูปแบบใดๆ เช่นการเลือกปฏิบติัระหวา่งผูป้ระกอบธุรกิจ การกาํหนดราคาสินคา้เพือ่กาํจดั

คู่แข่ง  

• หลีกเล่ียงการตกลงร่วมกนัระหวา่งผูป้ระกอบการตั้งแต่ 2 รายข้ึนไป เพื่อสร้างอาํนาจผูกขาดหรือ

ลดการแข่งขนัหรือจาํกดัการแข่งขนัในตลาดสินคา้ใดสินคา้หน่ึง เช่น เร่ืองการกาํหนดราคา

ร่วมกนั การร่วมมือกนักาํหนดราคาประมูล การตกลงแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาด  

• หลีกเล่ียงการปฏิบติัทางการคา้ท่ีไม่เป็นธรรมหรือพฤติกรรมการใชอ้าํนาจต่อรองทางการคา้เพื่อ

กาํหนดเง่ือนไขทางการคา้ท่ีเป็นการจาํกดัโอกาสหรือทางเลือกในทางการคา้ของคู่คา้  

• ในการเขา้ซ้ือกิจการหรือการร่วมทุนใดๆ จาํเป็นตอ้งพจิารณาวา่จะก่อใหเ้กิดการผกูขาดในตลาด

หรือสร้างความไม่เป็นธรรมในการแข่งขนัหรือไม่ 

• ใหห้ารือกบัฝ่ายกฎหมายของบริษทัฯ หากมีขอ้พิจารณาวา่การกระทาํใดๆ อาจฝ่าฝืนกฎหมาย

แข่งขนัทางการคา้หรือกฎหมายป้องกนัการผกูขาด 
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