
 

รายงานการก ากบัดูแลกจิการ 
 คณะกรรมการบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ไดต้ระหนกัและให้
ความส าคญัในการด าเนินธุรกิจภายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีมาอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีเพื่อส่งเสริมให้
กิจการมีการเติบโตและพฒันาอยา่งย ัง่ยนื โดยไดจ้ดัท าและอนุมติันโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีมาตั้งแต่
ปี 2550 พร้อมทั้งไดมี้การเปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.deltathailand.com และระบบส่ือสาร
ภายในขององคก์ร (Intranet) ซ่ึงจดัแบ่งเป็น 5 หมวดหลกั คือ 

 สิทธิของผูถื้อหุน้ 
 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 
 การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
 การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 
 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

 (รายละเอียดของนโยบายการก ากบัดูแลกิจการสามารถดูไดจ้ากเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ www.deltathailand.com) 
ดว้ยความมุ่งมัน่และการให้ความส าคญัต่อการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ท าให้

บริษทัฯไดรั้บการประเมินการก ากบัดูแลกิจการโดยรวมของบริษทัจดทะเบียนไทยประจ าปี 2555 ใน
ระดบั “ดีมาก”จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) โดยการสนบัสนุนของส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

ในปี 2555 บริษทัฯไดด้ าเนินกิจกรรมตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีดงัน้ี  

สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

บริษทัฯตระหนกัและใหค้วามส าคญักบัสิทธิของผูถื้อหุน้โดยส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิโดย
ครอบคลุมสิทธิพื้นฐานทางการไดรั้บข่าวสารขอ้มูลของกิจการอยา่งเพียงพอพร้อมทั้งขอ้มูลท่ีส าคญัท่ีเป็น
ปัจจุบนัผา่นเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์และเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ รวมทั้งสนบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้ไดเ้ขา้
ร่วมประชุมผูถื้อหุน้เพื่อใชสิ้ทธิของตนในการตดัสินใจในเร่ืองส าคญัต่างๆ ท่ีกระทบหรือเก่ียวขอ้งกบัสิทธิ
และผลประโยชน์ของตน เป็นตน้  

 การประชุมผู้ถือหุ้น 
 บริษทัฯไดก้ าหนดใหจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีภายใน 4 เดือนนบัจากวนัส้ินสุดรอบปี
บญัชี โดยในปี 2555 บริษทัฯไดจ้ดัใหมี้การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีข้ึนในวนัท่ี 30 มีนาคม 2555 ณ 
ส านกังานของบริษทัฯท่ีนิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ ซ่ึงไดด้ าเนินการจดัประชุมโดยยดึถือ
และปฏิบติัตามหลกัการก ากบักิจการท่ีดีในดา้นการจดัการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีดี โดยบริษทัฯไดรั้บการ
ประเมินคุณภาพในระดบั “ดีเยีย่ม” จากการจดัประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 2555 (AGM Assessment) 
โดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ทั้งน้ี ในระหวา่งปีไม่มีการเรียกประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้น 
 

http://www.deltathailand.com/


 

 การด าเนินการก่อนวนัประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษทัฯใชว้ธีิ Record Date ในการรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมโดยไดม้อบหมาย

ใหบ้ริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงเป็นนายทะเบียนของบริษทัฯจดัส่งหนงัสือเชิญ
ประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ทั้งภาษาไทยและองักฤษให้แก่ผูถื้อหุ้นล่วงหนา้มากกวา่ 
14 วนัก่อนวนัประชุม พร้อมทั้งประกาศบอกกล่าวการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ผา่นหนงัสือพิมพร์ายวนัฉบบั
ภาษาไทยต่อเน่ืองกนัเป็นเวลา 3 วนัและก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั รวมทั้งไดเ้ผยแพร่เอกสารดงักล่าว
ทั้งภาษาไทยและองักฤษบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมเป็นเวลา 30 วนั ซ่ึงขอ้มูลท่ีเปิดเผย
เป็นขอ้มูลเดียวกบัท่ีจะจดัส่งใหผู้ถื้อหุ้นในรูปแบบเอกสาร เพื่อใหผู้ถื้อหุ้นไดรั้บทราบขอ้มูลไดโ้ดยสะดวก
รวดเร็วและมีเวลาพิจารณาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอ โดยในหนงัสือเชิญประชุมไดร้ะบุขอ้เทจ็จริงและเหตุผล 
รวมทั้งรายละเอียดในแต่ละวาระอยา่งชดัเจนวา่เป็นเร่ืองเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมติั หรือเพื่อพิจารณาพร้อมทั้ง
ความเห็นของคณะกรรมการและเอกสารขอ้มูลประกอบท่ีมีรายละเอียดเพียงพอ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ช้
ประกอบการพิจารณา และไดมี้การแจง้รายละเอียดให้ผูถื้อหุน้ทราบถึงเอกสารหลกัฐานท่ีจ าเป็นท่ีตอ้งน ามา
แสดงใหค้รบถว้นในวนัประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อรักษาสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม รวมทั้งแนบหนงัสือมอบฉนัทะ 
(ตามแบบท่ีกระทรวงพาณิชยก์ าหนด) เพื่อใหผู้ถื้อหุ้นไดใ้ชสิ้ทธิในการมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นมาประชุมแทนตน  

 วนัประชุมผู้ ถือหุ้น 
บริษทัฯไดจ้ดัใหมี้รถรับ-ส่งผูถื้อหุน้จากบริเวณอาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมายงัสถานท่ี

ประชุมเพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นท่ีสนใจเขา้ร่วมการประชุม โดยไดเ้ปิดใหล้งทะเบียนเขา้ร่วม
ประชุมไดล่้วงหนา้ก่อนเวลาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง และยงัใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ท่ีมาร่วมประชุมหลงัจากท่ี
ไดเ้ร่ิมการประชุมไปแลว้สามารถออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระท่ียงัไม่ไดล้งมติได ้นอกจากน้ี ไดน้ า
ระบบบาร์โคด้ (Barcode) มาใชใ้นการลงทะเบียนพร้อมทั้งจดัพิมพบ์ตัรลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผูถื้อ
หุน้ พร้อมทั้งใหบ้ริการอากรแสตมป์ส าหรับติดหนงัสือมอบฉนัทะโดยไม่คิดค่าใชจ่้ายใดๆ  

ในการประชุมผูถื้อหุ้นปีน้ีมีกรรมการของบริษทัฯเขา้ร่วมประชุมจ านวน 8 รายจากจ านวนทั้งหมด 9 
ราย ซ่ึงประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดยอ่ยทุกคณะและประธานบริหาร รวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้งในแต่
ละวาระ อาทิเช่น ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงินและผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมประชุมเพื่อรับฟังความ
คิดเห็นและตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุ้นเช่นเดียวกบัปีก่อนๆ โดยก่อนเร่ิมการประชุมไดมี้การแจง้องคป์ระชุม
และจ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีมาประชุมดว้ยตนเองและมอบฉนัทะ รวมทั้งมีการช้ีแจงวธีิการลงคะแนนและ
วธีิการนบัคะแนนอยา่งชดัเจน โดยนบัคะแนนแบบ 1 หุน้เป็น1 เสียงและถือเสียงขา้งมากเป็นมติ (ยกเวน้กรณี
หากมีการลงมติอ่ืนท่ีก าหนดใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง) กรณีท่ีผูถื้อหุ้นคน
ใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระการประชุมเร่ืองใด ผูถื้อหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงในเร่ืองนั้นๆ และใน
วาระเลือกตั้งกรรมการ ผูถื้อหุ้นสามารถเลือกกรรมการไดเ้ป็นรายบุคคล ซ่ึงในการนบัคะแนนบริษทัฯจะ
จดัเก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะกรณีท่ีมีผูถื้อหุ้นคดัคา้นหรืองดออกเสียงน ามาหกัออกจากจ านวนเสียงท่ีเขา้ร่วม
ประชุม เพื่อใหก้ระบวนการนบัคะแนนเป็นไปอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงการประชุมไดด้ าเนินไปตามล าดบัวาระ โดย



 

ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมท่ีไม่ไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบเป็นการล่วงหนา้ และผลคะแนนในขั้นตน้ไดมี้การ
รายงานในท่ีประชุมอยา่งเปิดเผย และจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีจากบริษทั อลัเลน แอนด์ โอเวอร่ี (ประเทศไทย) จ ากดั 
ท าหนา้ท่ีเป็นคนกลางในการตรวจนบั รวมทั้งมีการเก็บบตัรลงคะแนนเหล่าน้ีไวเ้พื่อใหส้ามารถตรวจสอบได้
ภายหลงั ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดโตแ้ยง้หรือขอตรวจสอบผลคะแนนในภายหลงั และระหวา่งการประชุมได้
เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นไดแ้สดงความคิดเห็นและซกัถามโดยใหเ้วลาอยา่งเหมาะสม นอกจากน้ี บริษทัฯไดเ้ปิด
โอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถส่งค าถามเป็นการล่วงหนา้ผา่นทางอีเมล ์info@deltathailand.com หรือโดยทาง
ไปรษณียห์รือโทรสารเพื่อให้คณะกรรมการไดต้อบขอ้ซกัถามในท่ีประชุมอีกดว้ย ทั้งน้ี ค  าถามท่ีจะไดรั้บการ
คดัเลือกจะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินกิจการหรือเร่ืองท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ
อยา่งมีนยัส าคญัเป็นหลกั 

 ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษทัฯไดร้ายงานผลการลงมติในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ผา่นทางเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ภายใน 1 

วนัหลงัจากเสร็จส้ินการประชุม และไดบ้นัทึกมติท่ีประชุมโดยแบ่งเป็นจ านวนเสียงท่ีเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ 
งดออกเสียง และไม่มีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรในรายงานการประชุม โดยมีการ
บนัทึกค าถาม ค าช้ีแจง และความคิดเห็นของท่ีประชุมไวเ้พื่อใหส้ามารถตรวจสอบไดภ้ายหลงั นอกจากน้ียงั
ไดน้ าส่งรายงานการประชุมดงักล่าวต่อกระทรวงพาณิชยแ์ละเผยแพร่รายงานดงักล่าวทางเวบ็ไซตข์องบริษทั
ฯภายใน 14 วนัหลงัการประชุมผูถื้อหุน้ (รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูไดจ้ากรายงานการประชุมผูถื้อหุน้
สามญัประจ าปี 2555 บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ) 

การปฏบัิติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นรายใดไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้ผูถื้อหุ้นสามารถใชสิ้ทธิในการ
มอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนหรือกรรมการอิสระท่ีบริษทัฯเสนอช่ือใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนแทนได ้โดยบริษทัฯไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมทั้งรายละเอียดการมอบฉนัทะ
และรายละเอียดของกรรมการอิสระไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้
จากเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

นอกจากน้ี บริษทัฯยงัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยไดใ้ชสิ้ทธิในการเสนอระเบียบวาระการ
ประชุมและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัเป็นการ
ล่วงหนา้ โดยไดเ้ผยแพร่ขั้นตอนการเสนอและรายละเอียดอ่ืนๆ ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ และเปิดรับ
เร่ืองตั้งแต่ช่วงวนัท่ี 3 ตุลาคม - 31 ธนัวาคม 2554 โดยในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2555 ไม่มีผู ้
ถือหุน้รายใดใชสิ้ทธิดงักล่าว ทั้งน้ี ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 2556 บริษทัฯไดเ้ปิดรับเร่ือง
ดงักล่าวตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม - 31 ธนัวาคม 2555  

 
 



 

การป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน 
บริษทัฯมีนโยบายป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในโดยจ ากดัให้อยูใ่นวงเฉพาะผูบ้ริหารตั้งแต่ระดบักลาง

ถึงระดบัสูงท่ีเก่ียวขอ้งภายในแผนกหรือโรงงานเท่านั้น โดยหา้มมิใหมี้การใชข้อ้มูลภายในไปเพื่อประโยชน์
ส่วนตนหรือท าใหเ้กิดความเสียหาย ซ่ึงบริษทัฯจะถือวา่เป็นความผดิร้ายแรงเพื่อคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุน้
จากการไดเ้ปรียบของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ทั้งน้ียงัไดก้ าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯตอ้งแจง้การถือ
ครองหลกัทรัพยข์องตนรวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ตามท่ีกฎหมายก าหนด  

การป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
โดยทัว่ไป การตดัสินใจใดๆท่ีกระท าโดยกรรมการและฝ่ายบริหารตอ้งเป็นไปเพื่อผลประโยชน์

สูงสุดของบริษทัฯ ในกรณีหากเกิดความขดัแยง้ดา้นผลประโยชน์ กรรมการหรือผูบ้ริหารจะน าเร่ืองดงักล่าว
เสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาถึงความจ าเป็นในการท ารายการดงักล่าวแลว้แต่
กรณีรวมทั้งผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบับริษทัฯ ในการพิจารณาอนุมติัรายการท่ีอาจก่อให้เกิดผลความขดัแยง้
ทางประโยชน ์กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในกรณีดงักล่าวจะไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในมติดงักล่าวได ้
และตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยฉ์บบัใหม่ ไดก้  าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯจะตอ้งจดัท า
รายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งใหบ้ริษทัฯรับทราบ โดยให้เลขานุการบริษทัเป็นผูน้ าส่ง
ส าเนาให้แก่ประธานกรรมการบริษทัและประธานกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงทางบริษทัฯไดก้ าหนดให้กรรมการ
และผูบ้ริหารของบริษทัฯจะตอ้งจดัท าฉบบัปรับปรุงและน าส่งรายงานดงักล่าวภายในเดือนมกราคมของทุกปี 
นอกจากน้ี บริษทัฯยงัไดด้ าเนินการเก่ียวกบัรายการเก่ียวโยงตามกฎเกณฑท่ี์ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนก าหนดไว ้รวมทั้งไดเ้ปิดเผยรายการระหวา่งกนัท่ีมีกบับริษทัในเครือไวใ้นงบการเงินและในแบบ
แสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1)   

ในปี 2555 บริษทั Delta Greentech International Holding Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุ้น
ร้อยละ 100 ไดท้  ารายการเก่ียวโยงโดยไดเ้ขา้ท าสัญญาขายเงินลงทุน (หุน้สามญั) ในบริษทั Delta Greentech 
SGP PTE Ltd. จ านวน 6,676,368 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 54.83 ของหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายทั้งหมด ใหแ้ก่
บริษทั Delta International Holding Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั Delta Electronics Inc. (DEI) ท่ีเป็นผู ้
ถือหุน้ใหญ่โดยถือหุน้ในบริษทัฯทั้งโดยตรงและโดยออ้มรวมร้อยละ 20 มีมูลค่ารายการรวม 15 ลา้นเหรียญ
สหรัฐ (หรือประมาณ 465 ลา้นบาท) คิดเป็นขนาดรายการร้อยละ 2.51 ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ 
(NTA) ของบริษทัฯ ตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิ.ย. 55 โดยราคาดงักล่าวประเมินจากมูลค่าสินทรัพย์
สุทธิ (Net asset value) ซ่ึงไดป้รับปรุงมูลค่าเงินลงทุนในบริษทั Delta Greentech (China) ดว้ยมูลค่าตลาด
ยติุธรรม (Fair market value) ท่ีประเมินดว้ยวธีิรายได ้(Income Approach) โดยผูป้ระเมินอิสระ ณ วนัท่ี 17 
กนัยายน 2555 ทั้งน้ี กรรมการบริษทัซ่ึงเป็นผูบ้ริหารของ DEI (ผูถื้อหุน้รายใหญ่) ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมและ
ไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมติัรายการดงักล่าวและไม่มีกรรมการหรือกรรมการตรวจสอบท่านใดมี
ความเห็นต่าง ปัจจุบนัรายการขายเงินลงทุนยงัไม่แลว้เสร็จและยงัอยูใ่นระหวา่งด าเนินการ 



 

การปฏบัิติต่อผู้มส่ีวนได้เสีย 
บริษทัฯไดใ้หค้วามส าคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียในทุกกลุ่ม อนัไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น ลูกคา้ พนกังาน คู่

คา้ เจา้หน้ี และสังคมในการไดรั้บการดูแลจากบริษทัฯตามสิทธิท่ีมีตามกฎหมายหรือขอ้ตกลงท่ีมีกบัทาง
บริษทัฯ และเพื่อใหม้ัน่ใจวา่บริษทัฯมีการด าเนินธุรกิจอยา่งมีคุณธรรม โปร่งใส และดว้ยความรับผดิชอบต่อ
ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษทัจึงไดจ้ดัท าคู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบติังานส าหรับพนกังาน
ข้ึนเพื่อเป็นแนวทางใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานไดถื้อปฏิบติัเป็นมาตรฐานเดียวกนัและเป็นท่ียอมรับ
กนัโดยทัว่ไป และไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตภ์ายในขององคก์ร (Intranet) และเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ดงัน้ี 

จรรยาบรรณในการปฏิบติังาน  
จรรยาบรรณในการปฏิบติังานของบริษทัฯไดค้รอบคลุมถึงเร่ืองท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 
1. การปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบบริษทัฯ (Compliance with laws and Company’s 

regulations) 
2. ความถูกตอ้งและครบถว้นในการบนัทึกขอ้มูล (Integrity of Records) 
3. การปกป้องทรัพยสิ์นของบริษทัฯ (Protection of Company’s assets) 
4. ของก านลัและการเล้ียงรับรอง (Gifts and entertainment) 
5. ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 
6. การปกป้องทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทัฯ (Protection of Company's intellectual property rights) 
7. การหา้มใชข้อ้มูลภายใน (Inside information) 
นอกจากน้ี เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นไปตามหลกัมาตรฐานสากล บริษทัฯ

ไดน้ ามาตรฐานสากลต่างๆ มาเป็นแนวทางในการด าเนินงานดว้ย เช่น จรรยาบรรณทางการคา้ของ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Industry Code of Conduct หรือ EICC) ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิ
มนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights หรือ UDHR) ปฏิญญาขององคก์ารแรงงานระหวา่ง
ประเทศวา่ดว้ยหลกัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานประกอบการขา้มชาติและนโยบายทางสังคม (International 
Labor Office Tripartite Declaration of Principles Concerning Multinational Enterprises and Social Policy) 
และแนวทาง OECD ส าหรับบริษทัขา้มชาติ (OECD Guidelines for Multi-National Enterprise) เป็นตน้  

พร้อมกนัน้ี บริษทัฯไดเ้ปิดช่องทางการรับแจง้ขอ้มูลใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มสามารถส่ง
ขอ้เสนอแนะหรือขอ้ร้องเรียนมาตามท่ีอยูห่รืออีเมลข์องบริษทัฯ โดยเลขานุการคณะกรรมการจะส่งขอ้
ร้องเรียนต่อไปยงัคณะผูบ้ริหาร หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อท าการ
พิจารณาตรวจสอบและแกไ้ขแลว้แต่กรณีดงัน้ี 

1. กรณีท่ีเป็นขอ้ร้องเรียนจากผูถื้อหุน้จะส่งต่อไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือ
คณะกรรมการบริษทั ในกรณีน้ีผูถื้อหุ้นอาจติดต่อประธานกรรมการตรวจสอบโดยตรงตามท่ี
อยูข่องบริษทัฯ 



 

2. กรณีท่ีเป็นขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ คู่คา้ พนกังานหรือประชาชนทัว่ไป จะน าส่งไปยงัคณะ
ผูบ้ริหารเพื่อหาแนวทางแกไ้ขและรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัฯทราบ 

3. กรณีท่ีเป็นขอ้ร้องเรียนจากเจา้หน้ี ขอ้ร้องเรียนจะส่งไปยงัคณะผูบ้ริหาร หรือผูบ้ริหารอาจ
พิจารณาส่งขอ้ร้องเรียนดงักล่าวไปยงัคณะกรรมการบริษทัฯเพื่อพิจารณาต่อไป 

นอกจากน้ี บริษทัฯยงัไดก้ าหนดแนวทางในการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆดงัน้ี  
ผู้ถือหุ้น :   

บริษทัฯมุ่งมัน่ใหมี้การด าเนินธุรกิจท่ีดี มีการเติบโตอยา่งมัน่คง เพื่อเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนท่ีดี
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระยะยาว ซ่ึงนบัจากท่ีบริษทัฯไดเ้ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์เม่ือปี 2538 บริษทัฯได้
สร้างผลก าไรและจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นอยา่งสม ่าเสมอและในอตัราท่ีน่าพอใจ ซ่ึงตั้งแต่ปี 2553 ถึงปี 
2555 บริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผลคิดเป็นอตัราเฉล่ียประมาณร้อยละ 51 - 69 ของก าไรสุทธิในแต่ละปี 
ลูกค้า :   

บริษทัฯมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกคา้ดว้ยการน าเสนอสินคา้ท่ีดีมีคุณภาพและบริการ
ท่ีเช่ือถือได ้ซ่ึงงานดา้นคุณภาพนบัเป็นหน่ึงในค่านิยมหลกัของวฒันธรรมของบริษทั และในปัจจุบนั บริษทัฯ
ไดรั้บการรับรองมาตรฐานต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างความมัน่ใจและความเช่ือถือในบริษทัฯ ใหแ้ก่ลูกคา้ดงัน้ี 

 มาตรฐานการจดัการดา้นคุณภาพ (ISO9001:2008)  
 มาตรฐานการจดัการดา้นคุณภาพส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต ์(TS16949)  
 มาตรฐานการจดัการดา้นคุณภาพส าหรับธุรกิจการส่ือสารและโทรคมนาคม (TL9000)  
 มาตรฐานระบบคุณภาพห้องปฏิบติัการ (ISO/IEC17025)  
 มาตรฐานการควบคุมและการตรวจวดัไฟฟ้าสถิต (IEC-61340-5-1 และ ANSI/ESD S20.20)  

นอกจากน้ี เพื่อให้การพฒันาเป็นไปอยา่งต่อเน่ืองและเป็นการตอบสนองต่อความตอ้งการในอนาคต 
รวมถึงการขยายขอบข่ายของธุรกิจ บริษทัฯไดอ้ยูใ่นระหวา่งการด าเนินการเพื่อให้ไดก้ารรับรองระบบการ
จดัการดา้นคุณภาพอ่ืนๆเพิ่มเติม อาทิเช่น มาตรฐานการจดัการดา้นความปลอดภยัของขอ้มูล (ISO27001) 
มาตรฐานการจดัการดา้นคุณภาพส าหรับอุตสาหกรรมเคร่ืองมือแพทย ์(ISO13485) และมาตรฐานการจดัการ
ดา้นคุณภาพส าหรับอุตสาหกรรมการบินและยานอวกาศ (AS9100) 
พนักงาน : 

บริษทัฯตระหนกัดีวา่ทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยสิ์นท่ีมีค่าสูงสุด จึงไดมี้การก าหนดนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคลท่ีชดัเจนในการพฒันาบุคลากรของบริษทัฯใหมี้คุณภาพและจดัสวสัดิการท่ีเหมาะสม
ใหแ้ก่พนกังาน โดยมีการก าหนดเป็นนโยบายและเปิดเผยแนวปฏิบติัต่างๆ ไวใ้ห้เป็นท่ีทราบโดยทัว่กนัดงัน้ี  

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
บริษทัฯใหค้วามส าคญัต่อนโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน

เทียบเท่าเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจดา้นอ่ืนๆของบริษทัฯ ซ่ึงผูบ้ริหารตามสายงานจะเป็นผูรั้บผดิชอบใน



 

การด าเนินการตามนโยบายน้ีใหเ้ป็นไปอยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมินผลกระทบใน
แต่ละจุดปฏิบติังานและจดัฝึกอบรมใหแ้ก่พนกังานอยา่งสม ่าเสมอ นอกจากน้ี ไดมี้การแต่งตั้ง
คณะกรรมการดา้นส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยั และความปลอดภยัเพื่อดูแลใหมี้การปฏิบติัตามมาตรฐาน
ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO14001 และระบบมาตรฐานอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
OHSAS18001 อยา่งต่อเน่ืองและถูกตอ้ง 

ด้านสวัสดิการพนักงาน   
บริษทัฯมีการจดัตั้งคณะกรรมการสวสัดิการเพื่อดูแลและรักษาผลประโยชน์ใหแ้ก่พนกังานรวมทั้ง

ส่งเสริมดา้นแรงงานสัมพนัธ์ระหวา่งพนกังานและผูบ้ริหาร ซ่ึงจากการใหค้วามส าคญัดา้นแรงงานสัมพนัธ์
และสวสัดิการท่ีดีใหแ้ก่พนกังานมาอยา่งต่อเน่ือง ท าใหไ้ดรั้บคดัเลือกใหเ้ป็นสถานประกอบการดีเด่นดา้น
แรงงานสัมพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน ซ่ึงจดัโดยกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
เป็นปีท่ี 7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

นอกจากสวสัดิการพนกังานโดยทัว่ไปแลว้ บริษทัฯยงั
ไดด้ าเนินกิจกรรมประเภทต่างๆ เพื่อส่งเสริมความเป็นอยูแ่ละ
คุณภาพชีวิตให้แก่พนกังาน เช่น การลงนามเขา้ร่วมโครงการ
แนวทางการสร้างความสุข 8 ประการ (Happy 8 Workplace) 
เพื่อสร้างความสมดุลของการใชชี้วติในครอบครัว การท างาน
และสังคมใหแ้ก่พนกังาน ร่วมกบัส านกังานกองทุนสนบัสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ไทย (The Association of Thai Electrical & 
Electronic Industries) ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2  

โครงการดงักล่าวไดส่้งผลต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตให้แก่พนกังานเป็นอยา่งดีและท าให้ในปี 2555 
บริษทัฯไดรั้บการคดัเลือกจากองคก์รปฏิบติัการใหเ้ป็นองคก์รพี่เล้ียงโดยมีหนา้ท่ีใหค้  าปรึกษากบัองคก์ร
ปฏิบติัการอีก 4 แห่งรวมทั้งไดเ้ป็นองคก์รตน้แบบในการศึกษาการด าเนินโครงการ Happy Workplace ใหก้บั
หน่วยงานอ่ืนๆ อีกดว้ย  

บริษัทฯได้รับรางวลั สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวสัดิการแรงงาน 
ประจ าปี 2555 เม่ือวนัท่ี 14 กันยายน 2555 

 

ลงนามความร่วมมือโครงการ Happy Workplace ปีท่ี 2 



 

บริษทัฯไดส่้งเสริมและสนบัสนุนโครงการท่ีเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวติของพนกังานใหพ้นกังาน
มีท่ีอยูอ่าศยัเป็นของตนเอง โดยไดท้  าขอ้ตกลงไวก้บัธนาคารสงเคราะห์และธนาคารออมสิน เพื่อใหพ้นกังาน
ไดรั้บเง่ือนไขท่ีดีและมีทางเลือกในการขอสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั รวมทั้งมีสหกรณ์ยเูน่ียนธารน ้าใจเดลตา้
เพื่อใหพ้นกังานท่ีเป็นสมาชิกไดอ้อมเงินและกูย้มืเงินในกรณีฉุกเฉินเพื่อลดการเป็นหน้ีนอกระบบ 

บริษทัฯยงัคงสนบัสนุนใหมี้โครงการมุมนมแม่อยา่งต่อเน่ืองเพราะเล็งเห็นวา่เป็นประโยชน์ต่อ
พนกังานและสังคมโดยรวมเน่ืองจากการเล้ียงลูกดว้ยน ้านมแม่สามารถช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายในการซ้ือนมผง
ดดัแปลง และท าใหลู้กมีสุขภาพแข็งแรง มีภูมิคุม้กนัท่ีดี รวมทั้งเป็นการสร้างสายสัมพนัธ์ภายในครอบครัวซ่ึง
เป็นส่วนรากฐานท่ีส าคญัของสังคมอีกทางหน่ึงดว้ย 

นอกจากน้ี ยงัมีโครงการอ่ืนๆ ไดแ้ก่ โครงการไหวพ้ระเกา้วดัซ่ึงจะช่วยส่งเสริมใหพ้นกังานไดท้  าบุญ
ร่วมกบัครอบครัวในวนัหยดุพกัผอ่น โครงการธรรมะ-ท ามะท่ีช่วยใหพ้นกังานไดเ้ขา้รับการพฒันาดา้นจิตใจ
ใหเ้ป็นผูมี้ความเมตตา ปรารถนาดีกบัผูอ่ื้นและสังคม รวมทั้งจดัโครงการอบรมให้ความรู้ดา้นเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นประจ าทุกปี เพื่อใหพ้นกังานไดต้ระหนกัถึงการวางแผนชีวิตทั้งดา้นการเงินและดา้นอ่ืนๆ เพื่อให้
พนกังานมีคุณภาพชีวิตท่ีดียิง่ข้ึน และยงัมีโครงการโรงงานสีขาวเพื่อรณรงคใ์หพ้นกังานไดต้ระหนกัถึงโทษ
และห่างไกลจากยาเสพติด เป็นตน้  

 ด้านการพฒันาบุคลากร 
บริษทัฯมุ่งมัน่และใหค้วามส าคญัในการพฒันาบุคลากรของบริษทัฯ ทั้งในดา้นของการศึกษาและ

การพฒันาดา้นคุณภาพ โดยในปี 2555 บริษทัฯไดด้ าเนินโครงการ DET Leadership and Coaching Course 
และ Professional Selling Skill ซ่ึงเป็นโครงการท่ีพฒันาภาวะผูน้ าและการเป็นนกัการขายมืออาชีพใหแ้ก่
พนกังานเพื่อให้เป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพใหแ้ก่องคก์ร 

 
 
 
 
 
 
 

นอกจากน้ี บริษทัฯไดใ้ห้ความส าคญัในการสนบัสนุนดา้นการศึกษาโดยมีโครงการสนบัสนุน
ทุนการศึกษาให้แก่พนกังานและบุตรของพนกังานท่ีมีผลการเรียนดีเด่นต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกปี รวมทั้งมีการ
ส่งเสริมโครงการความร่วมมือระหวา่งบริษทัฯกบัสถานศึกษาต่างๆในการพฒันาดา้นการศึกษาให้แก่
พนกังานอยา่งต่อเน่ือง โดยในปีน้ีไดมี้การเปิดสอนหลกัสูตรปริญญาตรีต่อเน่ืองในสาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม แขนงการจดัการอุตสาหกรรมร่วมกบัมหาวทิยาลยัราชภฎัธนบุรี รวมทั้งเปิดโครงการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั (กศน.) ในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และมธัยมศึกษาตอนปลาย ร่วมกบั

โครงการ DET Leadership and Coaching Course โครงการ Professional Selling Skill 



 

ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัสมุทรปราการ และ “โครงการ
ยกระดบัศกัยภาพแรงงานไทยใหมี้ศกัยภาพสูงข้ึน” สาขาพูดภาษาองักฤษค าต่อค าเพื่อการท างาน โดยสถาบนั
พฒันาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการร่วมกบัสมาคมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาองักฤษแบบธรรมชาติ เพื่อ
เสริมสร้างให้พนกังานมีความรู้และทกัษะการใชภ้าษาองักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้ง สามารถส่ือสารภาษาองักฤษใน
ชีวติประจ าวนัและในการท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพโดยมีพนกังานเขา้ร่วม 120 คน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ในปี 2555 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีพนกังานรวมประมาณ 12,220 คน มีผลตอบแทนซ่ึงรวม
เงินเดือน โบนสั และเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีจ่ายใหแ้ก่พนกังานรวมเป็นเงินประมาณ 6,831 
ลา้นบาท โดยในประเทศไทยมีพนกังานรวมทั้งส้ิน 9,836 คน ผลตอบแทนซ่ึงรวมเงินเดือน โบนสั และเงิน
สมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีจ่ายใหแ้ก่พนกังานรวมเป็นเงินประมาณ 3,245 ลา้นบาท โดยมีพนกังาน
ตามส่วนงานต่างๆ ดงัน้ี 

1. พนกังานในแต่ละสายงานการผลิต                 จ านวนพนกังาน (31 ธ.ค. 55) 
 กลุ่มผลิตภณัฑ ์EPSBG                                    5,157                   
 กลุ่มผลิตภณัฑ ์PSBG                                              613 
 กลุ่มผลิตภณัฑ ์MPBG                        884 
 กลุ่มผลิตภณัฑ ์FMBG                                               1,601 
 กลุ่มผลิตภณัฑ ์COBG และอ่ืนๆ                                             1,271  

2. พนกังานในส่วนบริหารและอ่ืนๆ               310 
รวม               9,836    

 
คู่ค้า :   

บริษทัฯไดส้ร้างและรักษาความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัคู่คา้อยา่งสม ่าเสมอและปฏิบติัต่อคู่คา้ตามเง่ือนไข
ทางการคา้พร้อมทั้งมีการร่วมมือโดยท างานร่วมกนัอยา่งใกลชิ้ด เพื่อปรับปรุงคุณภาพของวตัถุดิบและ
สินคา้ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของทั้งสองฝ่ายรวมถึงการป้องกนัภาวะการขาดแคลนวตัถุดิบ   

บัณฑิตจากบริษัทฯท่ีส าเร็จการศึกษาด้านการจัดการ
อุตสาหกรรมจากมหาวิทยาลยัราชภัฎธนบุรีในปี 2555 

พนักงานท่ีเข้าร่วมโครงการยกระดับศักยภาพแรงงานไทยฯ 
สาขาพูดภาษาอังกฤษค าต่อค าเพ่ือการท างาน 



 

เจ้าหนี ้:    
บริษทัฯไดย้ดึมัน่และพร้อมจะปฏิบติัตามสัญญาและช าระหน้ีสินต่อเจา้หน้ีทุกรายอยา่งเคร่งครัด 

ซ่ึงปัจจุบนับริษทัฯไดรั้บความไวว้างใจเป็นอยา่งดีจากธนาคารพาณิชยท์ั้งในประเทศและต่างประเทศ 

สังคมและส่ิงแวดล้อม : 

บริษทัฯไดมี้การก าหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมข้ึนเพื่อให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน
ของบริษทัฯไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ โดยใหย้ดึถือปฏิบติัและมุ่งมัน่พฒันา ปรับปรุง เพื่อสร้าง
รากฐานความรับผดิชอบต่อสังคมอยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยืน โดยไดส่ื้อสารใหพ้นกังาน คู่คา้ ผูรั้บเหมา และ
ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกคนไดรั้บทราบเพื่อให้เกิดความตระหนกัถึงความส าคญัในการรับผดิชอบต่อสังคมร่วมกนั 

บริษทัฯไดจ้ดัตั้งคณะท างานดา้นการด าเนินธุรกิจดว้ยความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social 
Responsibility) หรือ CSR ข้ึนโดยไดมี้การก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติัให้สอดคลอ้งกบัการปฏิบติัตาม
แนวทางตามจรรยาบรรณทางการคา้ของกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Industry Code of Conduct 
- EICC) ท่ีไดมี้การก าหนดมาตรฐานใหก้ลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีกระบวนการผลิตรวมถึงการด าเนิน
ธุรกิจใหมี้ความปลอดภยัและมีความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มซ่ึงครอบคลุมการด าเนินงาน 5 ส่วน
หลกัประกอบดว้ย ดา้นแรงงาน (Labor) ดา้นสุขอนามยัและความปลอดภยั (Health & Safety) ดา้นระบบบริหาร
จดัการ (Management System) ดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environmental) และดา้นจริยธรรมทางธุรกิจ (Ethics) 

ในปี 2555 บริษทัฯไดรั้บรางวลั CSR-DIW Continuous Award จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรมซ่ึงเป็นรางวลัท่ีบริษทัฯไดรั้บเน่ืองจากมีการด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม
อยา่งต่อเน่ืองหลงัจากไดรั้บเกียรติบตัรรับรองการปฏิบติัตามเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบของ
ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมอยา่งมีส่วนร่วม (Standard for Corporate Social Responsibility-
Department of Industrial Work: CSR-DIW) จากการด าเนินงานเม่ือปี 2554 นอกจากน้ี บริษทัฯยงัไดเ้ขา้ร่วม
โครงการส่งเสริมให้เป็นผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมท่ีสังคมยอมรับอยา่งย ัง่ยนืและโครงการส่งเสริมสถาน
ประกอบการรวมพลงัสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสุขอยา่งย ัง่ยืน ดว้ยการสนบัสนุนใหมี้การจดักิจกรรม
ต่างๆ เพื่อรณรงคใ์หพ้นกังานไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของส่ิงแวดลอ้มรวมทั้งผลกระทบจากภาวะโลกร้อนท่ี
เป็นอยูใ่นปัจจุบนั ตลอดจนปลูกฝังจิตส านึกในการรักษาส่ิงแวดลอ้มและลดการใชพ้ลงังาน 

บริษทัฯยงัเล็งเห็นถึงความส าคญัในการจดัท าระบบการจดัการดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อช่วย
ผลกัดนักระบวนการท างานของบริษทัฯผา่นหลกัการ PDCA (Plan / Do / Check / Action) เพื่อให้การจดัการ
ดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้มในบริบทต่างๆไดก้ลายมาเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินกิจกรรมในชีวิตประจ าวนั
ของพนกังานทุกระดบัในบริษทัฯอยา่งต่อเน่ือง ปัจจุบนับริษทัฯไดรั้บการรับรองมาตรฐานระบบการจดัการ
ดา้นส่ิงแวดลอ้มในระดบัประเทศและระดบัโลกดงัน้ี 

 ISO14001 – มาตรฐานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
 ISO14067 – มาตรฐานระบบการประเมินปริมาณคาร์บอนฟุตพร้ินทใ์นผลิตภณัฑ์ 



 

 ISO14064-1 – มาตรฐานระบบการจดัการการประเมินปริมาณและการรายงานการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก 

 IECQ QC08000 – มาตรฐานการบริหารจดัการสารตอ้งหา้ม (Hazardous Substance Process 
Management) 

 ISO50001 – มาตรฐานระบบบริหารจดัการดา้นพลงังาน 
 OHSAS18001 – มาตรฐานการจดัการอนามยัและความปลอดภยัในสถานประกอบการ 

บริษทัฯนบัเป็นรายแรกในประเทศไทยท่ีไดรั้บใบรับรองมาตรฐาน ISO14064-1 และ ISO50001 
และยงัคงด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองในการต่อยอดเพื่อยกระดบัขีดความสามารถของบริษทัฯต่อไป 

บริษทัฯไดน้ าหลกัการดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม แนวทางจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ 
(EICC) และระบบมาตรฐานต่างๆมาผนวกเขา้กนัเพื่อสรรสร้างธุรกิจสีเขียว (Green Business) และใชเ้ป็น
ทิศทางในการด าเนินธุรกิจในอนาคต โดยมุ่งเนน้การพฒันาสินคา้และการด าเนินการท่ีเป็นการอนุรักษ์
พลงังาน ดว้ยการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานและสามารถสร้างพลงังานทดแทนได ้ซ่ึงจากศกัยภาพ
ดา้นอุตสาหกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) ของบริษทัฯในปัจจุบนั บริษทัฯคาดวา่จะสามารถขยายธุรกิจ
ไปในทิศทางของอุตสาหกรรมเทคโนโลยดีา้นพลงังาน (ET) ไดม้ากข้ึนในอนาคต โดยไดด้ าเนินการ
พฒันาผลิตภณัฑพ์ลงังานสีเขียว ซ่ึงไดแ้ก่ หลอดไฟ LED ชนิดต่างๆ อุปกรณ์ระบบพลงังานแสงอาทิตย ์
กงัหนัเพื่อผลิตพลงังานลม และอุปกรณ์ประจุไฟฟ้าและอุปกรณ์อ่ืนๆ ในรถยนตไ์ฟฟ้า 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
นอกจากน้ี บริษทัฯไดร้วมแผนงานดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้มเขา้ดว้ยกนั พร้อมทั้งมุ่งเนน้การดูแล

ชีวติความเป็นอยูค่วามปลอดภยัและสุขอนามยัของพนกังาน เนน้การจดัการดา้นสารปนเป้ือนในผลิตภณัฑ ์
(Environmental Related-Substances) การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) การจดัการดา้น
พลงังาน การจดัการดา้นสิทธิมนุษยชน และการเลิกใชแ้ร่ท่ีมีขอ้ขดัแยง้ (Conflict Minerals/Metals) โดยไดมี้

แผนภูมิความสมัพนัธ์ของความรับผิดชอบต่อสงัคมและการด าเนินธุรกิจสีเขียว 



 

การก าหนดเป็นแผนงานดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มและไดมี้การด าเนินกิจกรรมท่ีส าคญั
ตามแผนงานดงักล่าวในปีท่ีผา่นมา ดงัน้ี 

  
 
 
 
 
 
 

   แผนงานดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม  
 

1. การลดผลกระทบทีม่ีต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ  
ภาวะโลกร้อนนบัเป็นหน่ึงในวกิฤตท่ีคุกคามการด าเนินชีวติของมนุษย ์ซ่ึงบริษทัฯไดเ้ล็งเห็นถึง

ความส าคญัของการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงดงักล่าว จึงไดจ้ดัเตรียมมาตรการท่ีเป็นรูปธรรมในการ
ด าเนินการบริหารจดัการดา้นพลงังานอยา่งต่อเน่ือง เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานและลด
ปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนลง โดยไดเ้ร่ิมมีส่วนร่วมในโครงการการเปิดเผยขอ้มูลคาร์บอน (Carbon 
Disclosure Project - CDP) มาตั้งแต่ปี 2550 โดยมีการเก็บขอ้มูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและ
ทางออ้มมาตั้งแต่ปี 2552 และไดร้ายงานผลความกา้วหนา้ไวบ้นเวบ็ไซตข์องมาตรฐานระบบการจดัการ
การประเมินปริมาณและการรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ISO14064-1) ในปี 2553 และในปี 2555 
บริษทัฯ มีการจดัตั้งกลยทุธ์และเป้าหมายเก่ียวกบัประสิทธิภาพการท างานเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายการลด
ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยไดก้ าหนดความเขม้ขน้ของปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจก (คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อตนั/มูลค่าการส่งออกต่อลา้นเหรียญสหรัฐ) ดว้ยการก าหนด
ขอบเขตของกิจกรรมเฉพาะโรงงานท่ีด าเนินการในประเทศไทย 

บริษทัฯไดว้างแผนในการจดัการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดม์าตั้งแต่ปี 2552 โดย
ก าหนดเป้าหมายในการลดการปล่อยคาร์บอนลงในปลายปี 2557 ซ่ึงจะด าเนินการไปในทิศทางเดียวกบั
โครงการดา้นการอนุรักษพ์ลงังานของบริษทัฯ เพื่อลดปริมาณความเขม้ของการใชไ้ฟฟ้า(ปริมาณการใช้
ไฟฟ้า/ปริมาณการผลิต) ลงร้อยละ 50 ภายในปี 2557 เช่นกนั 



 

 
ตารางการเปรียบเทียบความเขม้ขน้ของปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
(คาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่าต่อตนั / มูลค่าการส่งออกต่อลา้นเหรียญสหรัฐ) 

 

2. การพฒันาโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม  
บริษทัฯไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของการอนุรักษพ์ลงังานและการส่งเสริมใหมี้การใชท้รัพยากร

อยา่งมีประสิทธิภาพ จึงไดมี้การก าหนดเป็นนโยบายดา้นการจดัการพลงังานข้ึนและมุ่งมัน่ใหเ้กิดการพฒันา
อยา่งต่อเน่ือง โดยไดมี้การส่ือสารใหแ้ก่พนกังานทุกระดบัในองคก์รไดรั้บทราบและมีการด าเนินการ
ตรวจสอบ ติดตาม แกไ้ขปรับปรุงโครงการต่างๆท่ีไดด้ าเนินการ รวมทั้งส่งเสริมใหมี้การฝึกอบรมเพื่อให้
พนกังานไดมี้ความรู้และตระหนกัถึงความส าคญัของการอนุรักษพ์ลงังาน โดยบริษทัฯและกลุ่มบริษทัใน
เครือไดด้ าเนินโครงการประหยดัพลงังานร่วมกนั โดยน าแนวคิดดา้นการจดัการพลงังานมาใชใ้นการ
ปรับปรุงระบบเคร่ืองปรับอากาศ ระบบแสงสวา่ง รวมทั้งติดตั้งแผงพลงังานแสงอาทิตยเ์พื่อผลิต
กระแสไฟฟ้าข้ึนใชเ้องภายในโรงงาน และมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองโดยการศึกษาเรียนรู้ควบคู่ไปกบัการ
ปฏิบติั (Learning by Doing) ผา่นทางการหารือ แบ่งปันประสบการณ์ในรูปแบบของการวางแผนและการ
จดัสรรการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงในปีท่ีผา่นมาบริษทัฯไดด้ าเนินโครงการอนุรักษ์
พลงังานในรูปแบบต่างๆ ดงัน้ี 

 โครงการปรับปรุงระบบท าความเยน็ โดยการติดตั้ง Ball Cleaning System เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การท างานของระบบท าความเยน็ และลดการใชพ้ลงังาน 

 ระบบแสงสวา่ง โดยการเปล่ียนหลอดไฟธรรมดาเป็นหลอดไฟ LED ซ่ึงเป็นหลอดไฟประหยดั
พลงังานมีการติดตั้งเซ็นเซอร์เปิดปิดไฟอตัโนมติั เพื่อลดการใชพ้ลงังานส้ินเปลืองโดยเปล่า
ประโยชน ์ออกแบบอาคารเพื่อใชป้ระโยชน์จากพลงังานธรรมชาติใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

 ติดตั้งเคร่ืองลดปริมาณรอบหมุนของมอเตอร์ในเคร่ืองจกัรต่างๆรวมถึงระบบท าความเยน็ 
 ติดตั้งระบบเซอร์โวมอเตอร์หรือระบบควบคุมมอเตอร์ใหก้บัเคร่ืองฉีดพลาสติก เพื่อลดการใช้

พลงังานไฟฟ้าของเคร่ืองจกัร และติดตั้ง Smart Meter เพื่อเฝ้าติดตามการท างานของระบบไฟฟ้า
อยา่งต่อเน่ือง 



 

 ติดแผน่ฉนวนกนัความร้อนใหก้บัเคร่ืองจกัรท่ีมีการแผค่วามร้อนออกสู่ภายนอก เพื่อควบคุม
ระดบัอุณหภูมิการท างานของเคร่ืองจกัรใหค้งท่ีสม ่าเสมอ ใหเ้คร่ืองจกัรท างานไดอ้ยา่งเตม็
ประสิทธิภาพ และเป็นการลดภาระแก่ระบบท าความเยน็ในโรงงาน 

 ติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ในเคร่ืองจกัรของกระบวนการต่างๆใหใ้ชพ้ลงังานในช่วงท่ีจ าเป็นเท่านั้น 
 โครงการลดการใช้ทรัพยากรน ้ า โดยการติดตั้งเคร่ืองสุขภณัฑ์ประหยดัน ้ าในรูปแบบต่างๆ เช่น 

เซ็นเซอร์ระบบเปิดปิดน ้าอตัโนมติั โถปัสสาวะไม่ใชน้ ้า 
 พฒันาแผงพลงังานแสงอาทิตยเ์พื่อผลิตกระแสไฟฟ้าท่ีไดจ้ากธรรมชาติแทนการใชไ้ฟฟ้าท่ีไดม้า

จากเช้ือเพลิง และน าไฟฟ้าท่ีไดม้าใชใ้นกิจกรรมต่างๆภายในบริษทัฯ 
 ออกแบบระบบการรีไซเคิลพลงังาน (Energy Recycling System) ท่ีสามารถน าพลงังานท่ีเสียจากการ

ทดสอบการจ าลองการท างานของผลิตภณัท์ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ (Burn-in) กลบัมาแปลง
เป็นพลงังานไฟฟ้า ซ่ึงสามารถน าพลงังานกลบัมาใชไ้ดถึ้ง 95% ของกระแสไฟฟ้าท่ีใชใ้นการทดสอบ
ดงักล่าว  
 
 
 
 
 
 

 
                        ระบบการรีไซเคิลพลงังาน (Energy Recycling System) 

 

 การพฒันาโครงการอาคารสีเขียวท่ีมีประสิทธิภาพในการลด
ปริมาณคาร์บอน หลีกเล่ียงการสูญเสียพลงังานท่ีไม่จ  าเป็น มี
เทคโนโลยท่ีีเหมาะสม ประหยดัการใชว้สัดุ สะดวกสบาย เป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและวงจรชีวภาพโดยรอบ ปัจจุบนัอาคาร
โรงงานท่ีจะสร้างใหม่ของบริษทัยอ่ยจะมีการออกแบบตาม
มาตรฐานอาคารสีเขียว LEED (Leadership in Energy & 
Environmental Design) ซ่ึงในปีท่ีผา่นมา โรงงานของ 
บริษทัยอ่ยในประเทศอินเดียท่ีเมือง Rudrapur ไดรั้บประกาศนียบตัรของ LEED ประเทศอินเดียใน

ระดบั “ฉลากทอง” (Gold-Rate) จากสภาอาคารสีเขียวประเทศอินเดีย (Indian Green Building 
Council (IGBC)) แลว้ ซ่ึงโรงงานอีกแห่งหน่ึงในเมือง Gurgaon ไดรั้บใบรับรองในระดบั 

“แพตทินมั” ท่ีเป็นระดบัสูงสุด 



 

 ระบบปรับอากาศเป็นส่วนท่ีใชพ้ลงังานและทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางตรงและทางออ้มมากท่ีสุด
ในธุรกิจและดว้ยสภาพอากาศร้อนช้ืนแบบประเทศไทย ระบบปรับอากาศมีสัดส่วนการใชไ้ฟฟ้า
ถึงประมาณ 60% ของการใชไ้ฟฟ้าทั้งหมดของอาคารหรือโรงงาน บริษทัฯจึงไดอ้อกแบบพฒันา
ระบบ Heating Ventilation and Air Conditioning System - HVAC ซ่ึงเป็นระบบปรับอากาศและ
ระบบระบายอากาศภายในอาคาร หรือโรงงาน ทั้งดา้นขนาดและเทคนิคตามความตอ้งการของ
ลูกคา้โดยค านึงถึงการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งคุม้ค่าท่ีสุด  

 การน าผลิตภณัฑป์ระหยดัพลงังานต่างๆ มาประยกุตใ์ชใ้นภาคธุรกิจและท่ีอยูอ่าศยั ซ่ึงมีการใช้
พลงังานอยูใ่นล าดบัท่ี 3 รองลงมาจากภาคการขนส่งและอุตสาหกรรม และยงัเป็นภาคท่ีนบัวนัจะ
มีแนวโนม้การใชพ้ลงังานเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการใชพ้ลงังานใน
รูปแบบของส่ิงอ านวยความสะดวกในชีวติประจ าวนั ไดแ้ก่ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าต่างๆ ทั้งในส่วนของ
ระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง ระบบท าความเยน็ปรับอากาศ รวมไปถึงเคร่ืองมืออุปโภคบริโภค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นอกจากน้ี บริษทัฯยงัมีนโยบายพฒันาสินคา้ท่ีใชพ้ลงังานสะอาด เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และ
ประหยดัพลงังานรวมทั้งไดส่้งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การด าเนินการผลิตภายใตก้ฎเกณฑข์องผลิตภณัฑ์
ฉลากเขียว (Green Label) ท่ีมุ่งเนน้ใหมี้กระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยมีการก ากบัดูแลดา้น
การจดัการของเสีย การลดมลภาวะและการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ มีการบนัทึกและตรวจวดัเพื่อ
ประเมินผลกระทบท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าทุกเดือน ตลอดจนจดัฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่พนกังานอยา่งสม ่าเสมอ 

ผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑท์ั้งหมดของบริษทัฯมีความโดดเด่นและเป็นไปตามมาตรฐานความ
ปลอดภยัระดบัสากลสอดคลอ้งตามกฎระเบียบดา้นส่ิงแวดลอ้มต่างๆ เช่น EU RoHS (Restriction of 
Hazardous Substances หรือขอ้ก าหนดของสหภาพยุโรปวา่ดว้ยเร่ืองของการใชส้ารท่ีเป็นอนัตรายในอุปกรณ์
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์) และ WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment หรือ “เศษ

เหลือทิ้งของผลิตภณัฑไ์ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์”) ซ่ึงเป็นมาตรการในการควบคุมมลพิษและของเสียจาก
ผลิตภณัฑส์ารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากน้ี บริษทัฯไดแ้สดงขอ้มูลการรับรองดา้นส่ิงแวดลอ้มต่างๆ 

การประยกุตใ์ชผ้ลิตภณัฑป์ระหยดัพลงังานในครัวเรือน  



 

เช่น Energy Star (มาตรฐานดา้นพลงังานของผลิตภณัฑไ์อที) และ 80 PLUS (มาตรฐานเพาเวอร์ซพัพลาย 80 
PLUS) ในผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ 

ทั้งน้ี บริษทัฯเช่ือวา่แนวทางประหยดัพลงังานและการส่งเสริมสินคา้สีเขียวของบริษทัฯจะ
สามารถเป็นก าลงัส าคญัส่วนหน่ึงในการร่วมอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและลดปริมาณการใชพ้ลงังานท่ีมีอยูอ่ยา่ง
จ ากดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. การด าเนินการด้านสิทธิมนุษยชน 
บริษทัฯมีนโยบายท่ีจะเคารพต่อหลกัสิทธิมนุษยชน โดยมีการก าหนดเป็นนโยบายเร่ืองการปฏิบติั

ท่ีมิชอบและการไม่ล่วงละเมิด ไม่เลือกปฏิบติั โดยไม่ค  านึงถึงเพศ เช้ือชาติหรือความบกพร่องทางร่างกาย 
ซ่ึงบริษทัฯถือเป็นนโยบายท่ีเขม้งวด โดยไดมี้การประกาศใหรั้บทราบและไดมี้การเปิดช่องทางในการรับ
เร่ืองร้องเรียนต่างๆ ซ่ึงบริษทัฯยงัไม่ไดรั้บการร้องเรียนในเร่ืองดงักล่าวแต่อยา่งใด 

ในปีท่ีผา่นมาบริษทัฯไดเ้ขา้ร่วมโครงการ “การป้องกนัและบริหารจดัการดา้นวณัโรคและเอดส์ใน
สถานประกอบกิจการ (TB-HIV/AIDS PREVENTION AND MANAGEMENT IN THE WORKPLACE) 
กบักรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขและ
สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยตา้นภยัเอดส์ โดยบริษทัฯไดก้ าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติัต่อผูท่ี้ติด
เช้ือเอดส์ในสถานประกอบการ ใหพ้นกังานมีความรู้ความเขา้ใจและไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัโรคเอดส์
และวณัโรคอยา่งถูกตอ้ง ปฏิบติัต่อพนกังานและผูส้มคัรงานอยา่งเท่าเทียมกนัโดยไม่มีการบงัคบัใหต้รวจ
เลือดเพื่อหาเช้ือเอชไอว ีรักษาความลบัส่วนบุคคลของพนกังานท่ีติดเช้ือโรคเอดส์และวณัโรค มีนโยบาย
เผยแพร่ใหพ้นกังานไดรั้บทราบถึงแนวทางปฏิบติัท่ีถูกตอ้งเหมาะสมต่อพนกังานท่ีป่วยเป็นโรคเอดส์และ
วณัโรคอยา่งถูกตอ้ง และปฏิบติัต่อพนกังานและผูส้มคัรงานอยา่งเท่าเทียมกนั จนไดรั้บใบรับรองมาตรฐาน 
ASO-T Thailand ระดบัทอง ซ่ึงประเมินมาตรฐานโดยสมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยตา้นภยัเอดส์ (TBCA) 
เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2555 

4. การเลกิใช้แร่ทีม่ีข้อขัดแย้ง  
สงครามเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (Democratic Republic of the 

Congo) และยงัมีทีท่าวา่จะทวีความรุนแรงมากข้ึนเร่ือยๆ ในขณะท่ีแหล่งเงินทุนหลกัท่ีใชส้นบัสนุนสงคราม
เช่ือวา่มาจากการท าเหมืองแร่โลหะท่ีมีค่า ไดแ้ก่ แทนทาลมั ทอง สังกะสี และทงัสเตน ฯลฯ ซ่ึงเป็นแร่โลหะ
หายากท่ีเป็นวตัถุดิบส าคญัส าหรับการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอยูม่ากในประเทศท่ียงัเตม็ไปดว้ยการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น คองโก และรวนัดา ท่ีถูกเรียกกนัวา่ “แร่ท่ีมีขอ้ขดัแยง้ (Conflict Minerals/Metals)” 

บริษทัฯไดใ้หค้วามส าคญัในเร่ืองสิทธิมนุษยชนและตอบสนองต่อขอ้ขดัแยง้ดงักล่าว โดยการ
ตรวจสอบแหล่งท่ีมาของแร่ธาตุ และจดัหาแหล่งแร่ท่ีอยูน่อกพื้นท่ีขดัแยง้มาแทนท่ีทั้งหมด และไดว้าง
นโยบายการเลิกใชแ้ร่ท่ีมีขอ้ขดัแยง้ท่ีมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและประเทศท่ีอยูติ่ดกนัทั้ง
ทางตรงและทางออ้ม พร้อมทั้งไดส่้งต่อนโยบายน้ีไปสู่ห่วงโซ่อุปทาน โดยใหผู้ข้ายวตัถุดิบลงนามใน “การ
ส ารวจแหล่งท่ีมาของแร่และโลหะ” (Minerals/Metals Source Survey) และ“ประกาศเก่ียวกบัการเลิกใชแ้ร่ท่ีมี



 

ขอ้ขดัแยง้” (Declaration on Non-use of Conflict Minerals/Metals) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของขั้นตอนการบริหาร
จดัการของบริษทัฯ 

5. การปฏิบัติต่อพนักงาน 
บริษทัฯตระหนกัถึงความส าคญัของพนกังานทั้งในสายการผลิตและส่วนงานอ่ืนๆ โดยไดป้ฎิบติั

ต่อพนกังานดว้ยความเป็นธรรมทั้งทางดา้นค่าตอบแทน สวสัดิการ รวมทั้งดา้นความปลอดภยัและ
ส่ิงแวดลอ้มในการท างาน ซ่ึงรายละเอียดทั้งหมดไดก้ล่าวไวใ้นส่วน “พนกังาน” ภายใตห้วัขอ้ “การปฏิบติั
ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย” 

6. การมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน  
การเสริมสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีและใหค้วามช่วยเหลือแก่ชุมชนและสังคมถือเป็นหน่ึงในนโยบาย

ดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีบริษทัฯไดป้ฏิบติัมาอยา่งสม ่าเสมอ เช่น การสร้างรายไดใ้หแ้ก่ชุมชนใน
ต่างจงัหวดักวา่ 50 แห่งทัว่ประเทศดว้ยการจา้งชุมชนดงักล่าวในลกัษณะของการเป็นผูรั้บเหมาช่วงให้
ประกอบหรือผลิตช้ินงานให้แก่บริษทัฯ โดยบริษทัฯเป็นผูดู้แลดา้นการควบคุมคุณภาพ ซ่ึงท าใหเ้กิดการ
กระจายรายไดสู่้ชนบท ในขณะเดียวกนัยงัช่วยลดการเคล่ือนยา้ยแรงงานทอ้งถ่ินสู่เมืองหลวง ท าให้
แรงงานไดอ้ยูก่บัครอบครัวซ่ึงจะช่วยลดปัญหาดา้นสังคมลงได ้

บริษทัฯไดส้นบัสนุนใหพ้นกังานมีรายไดเ้พิ่มเติมโดยส่งเสริมใหมี้โครงการปลูกผกัปลอดสารพิษ
ข้ึนในชุมชนเพื่อสร้างรายไดใ้หแ้ก่พนกังานและครอบครัวและยงัมีผกัท่ีสะอาดปลอดภยัไวบ้ริโภคเองดว้ย 

 
 
 
 
 
 

จากเหตุการณ์อุทกภยัเม่ือปี 2554 ท าให้โรงเรียนในหลายพื้นท่ีไดรั้บผลกระทบ บริษทัฯไดจ้ดั
โครงการเดลตา้ร่วมใจ “Big Cleaning Day” คร้ังท่ี 2 ข้ึนท่ีโรงเรียนบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา โดยมี
พนกังานและผูบ้ริหาร 100 กวา่คนร่วมเป็นจิตอาสาในการช่วยกนัท าความสะอาด ทาสี ปลูกตน้ไมแ้ละ
ปรับปรุงภูมิทศัน์โดยรอบบริเวณอาคารท่ีไดรั้บความเสียหายจากอุทกภยัน ้าท่วม เม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2555 

 
 

 
 
 
 
 

โครงการเดลตา้ร่วมใจ “Big Cleaning Day” คร้ังท่ี 2 โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” จ. พระนครศรีอยธุยา 
 

 

โครงการส่งเสริมใหพ้นกังานปลูกผกัปลอดสารพิษภายในชุมชน 
 

 



 

“Big Cleaning Day” คร้ังท่ี 3 ไดจ้ดัข้ึนท่ีโรงเรียนวดัลาดสนุ่น จ. ปทุมธานี บริษทัฯไดช่้วยซ่อมแซม 
ปรับปรุงห้องน ้ า ทาสี ปลูกตน้ไมแ้ละปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณห้องน ้า พร้อมทั้งบริจาคอุปกรณ์การกีฬาใหแ้ก่
โรงเรียน เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2555 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บริษทัฯยงัใหก้ารสนบัสนุนเงินทุนเพื่องานวจิยัของนกัศึกษาในระดบัมหาวทิยาลยั เช่น 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์เป็นประจ าทุกปี เพื่อใหมี้การพฒันาทกัษะความรู้ความสามารถในการวิจยัอนัจะท า
ใหเ้กิดผลงานวจิยัท่ีมีประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป รวมทั้งใหก้ารสนบัสนุนดา้นการศึกษาแก่สถานศึกษา
ต่างๆ โดยในปี 2555 ท่ีผา่นมา บริษทัฯไดมี้การมอบทุนการศึกษาจ านวน 200 ทุนรวมทั้งอุปกรณ์การศึกษาและ
ส่ิงของจ าเป็นแก่โรงเรียนในจงัหวดัเชียงราย เชียงใหม่ เลยและชลบุรีรวมกวา่ 30 แห่ง พร้อมทั้งไดม้อบ
ทุนการศึกษาแก่นกัศึกษา ม.ราชภฏัธนบุรีจ านวน 15 ทุน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

     
 

โครงการเดลตา้ร่วมใจ “Big Cleaning Day” คร้ังท่ี 3 โรงเรียนวดัลาดสนุ่น จ. ปทุมธานี 
 

 

มอบทุนการศึกษาจ านวน 200 ทุน ใหแ้ก่นกัเรียนในจงัหวดัเชียงรายและเชียงใหม่ ณ สมาคมยนูนานเชียงรายและ
สมาคมยนูนานเชียงใหม่ 

มอบทุนในการก่อสร้างสนามกีฬาและอุปกรณ์การศึกษาใหก้บัโรงเรียนในจงัหวดัเชียงรายและเชียงใหม่ 
รวมเป็นเงินจ านวนทั้งส้ิน 574,600 บาท 

 



 

นอกจากน้ี บริษทัฯยงัไดร่้วมมือกบัสภากาชาดไทยจดัใหมี้การบริจาคโลหิตของพนกังานทุกๆ 3 เดือน 
ซ่ึงบริษทัฯ จดัเป็นสถานประกอบการท่ีใหก้ารสนบัสนุนการบริจาคโลหิตเป็นจ านวนมากและต่อเน่ืองมากวา่
สิบปี ท าไหไ้ดรั้บประกาศเกียรติคุณชั้นท่ี 3 จากพระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้โสมสวลี พระวรราชาทินดัดา
มาตุในปี 2555  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษทัฯมีนโยบายในการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศของบริษทัฯอยา่งถูกตอ้งครบถว้นและ
ทนัเวลา เพื่อให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆสามารถรับทราบขอ้มูลท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงผลการด าเนินงานฐานะ
ทางการเงิน พฒันาการท่ีส าคญัและขอ้มูลต่างๆ ของบริษทัฯ เช่น งบการเงิน รายงานประจ าปี และแบบ
แสดงรายการขอ้มูล (แบบ 56-1) ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ไดจ้ากเวบ็ไซตข์องหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ไดแ้ก่ ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยฯ์ รวมทั้งเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ
www.deltathailand.com โดยผูท่ี้สนใจสามารถโทรศพัทติ์ดต่อขอขอ้มูลเพิ่มเติมหรืออีเมลม์าท่ี 
info@deltathailand.com ซ่ึงบริษทัฯไดจ้ดัใหมี้หน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ ท าหนา้ท่ีในการดูแลใหข้อ้มูล
ของบริษทัฯแก่ผูถื้อหุน้ นกัลงทุน นกัวเิคราะห์หลกัทรัพยแ์ละหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งโดยสามารถติดต่อ
ไดท่ี้ investor@deltathailand.com 

ในปี 2555 น้ี บริษทัฯไดมี้การจดัการประชุมและแถลงผลการด าเนินงานทุกไตรมาสต่อ
นกัวเิคราะห์ นกัลงทุนสถาบนันกัข่าวและผูส้นใจทัว่ไปและเป็นโอกาสใหมี้การพบปะพดูคุยกบัผูบ้ริหาร 
เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายนอกจากน้ี นกัลงทุนสัมพนัธ์ยงัไดจ้ดัการประชุมเพื่อ
พบปะและใหข้อ้มูลนกัวเิคราะห์หลกัทรัพยแ์ละนกัลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มเติมอยา่ง
สม ่าเสมอ 

ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

โครงสร้างคณะกรรมการ 

ผู้บริหารเข้ารับประกาศเกียรติคุณช้ันท่ี 3 จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
ในการสนับสนุนการบริจาคโลหิตเป็นจ านวนมากและต่อเน่ืองมากว่าสิบปี 



 

คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 9 ราย โดยเป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 6 ราย 
และเป็นกรรมการอิสระ 3 ราย ซ่ึงคิดเป็น 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยคุณสมบติัของกรรมการอิสระ
เท่ากบัเกณฑท่ี์ส านกังาน ก.ล.ต ก าหนด 

บุคคลผูด้  ารงต าแหน่งประธานกรรมการและประธานบริหารในปัจจุบนัของบริษทัฯเป็นคนละ
บุคคล และไดก้ าหนดอ านาจหนา้ท่ีความรับผดิชอบแยกออกจากกนั รวมถึงแบ่งแยกบทบาทหนา้ท่ีระหวา่ง
คณะกรรมการและฝ่ายจดัการเพื่อความโปร่งใสในการบริหารงาน (รายละเอียดของคณะกรรมการซ่ึง
ประกอบดว้ย รายช่ือและขอบเขตหนา้ท่ีความรับผดิชอบของคณะกรรมการสามารถดูเพิ่มเติมไดใ้นหวัขอ้
โครงสร้างการจดัการขององคก์ร) 

วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี กรรมการบริษทัจ านวนหน่ึงในสามหรือใกลเ้คียงกบัจ านวน

หน่ึงในสามมากท่ีสุดตอ้งออกจากต าแหน่ง โดยกรรมการซ่ึงพน้ต าแหน่งน้ีอาจไดรั้บเลือกตั้งกลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งใหม่อีกวาระได ้ทั้งน้ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราว
ออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงและมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงในการประชุมนั้น 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2555 กรรมการซ่ึงพน้วาระไดแ้ก่ นายอ้ึง กวง มิ้ง นายเซีย 
เหิง เซียน และนายสุพฒัน์ ลิมปาภรณ์ ซ่ึงกรรมการทั้งสามรายไดรั้บการเลือกตั้งกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่
อีกวาระหน่ึง 

คณะกรรมการชุดยอ่ย 
คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยเพื่อช่วยปฏิบติังานในการศึกษาและ

กลัน่กรองงานในแต่ละดา้นและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ซ่ึงในปัจจุบนั บริษทัฯมีคณะกรรมการ
ชุดยอ่ย 4 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

นอกจากน้ี ยงัไดมี้การแต่งตั้งหน่วยงานหรือต าแหน่งงานเพื่อช่วยในการบริหารงานใหเ้ป็นไปดว้ย
ความเรียบร้อย ดงัน้ี 

 เลขานุการบริษทั 
คณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติแต่งตั้ง นางสาวดวงรัตน์ เลิศวรสิริกุลและนางสาววไิลลกัษณ์ ฟุ้งธ

นะกุลเป็นเลขานุการบริษทั ท าหนา้ท่ีจดัเตรียมการประชุม รวมทั้งใหค้  าแนะน าดา้นกฎหมายและกฎเกณฑ์
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบและปฏิบติัหนา้ท่ีดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้ง
ประสานงานใหมี้การปฏิบติัตามมติคณะกรรมการ เพื่อใหก้ารบริหารงานของบริษทัฯมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
และเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี รวมทั้งมีหนา้ท่ีความรับผดิชอบตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 หน่วยงานตรวจสอบภายใน 



 

หน่วยงานตรวจสอบภายในไดถู้กจดัตั้งข้ึนมาเป็นเวลากวา่ 10 ปี โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อท างาน
สนบัสนุนการท างานของคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นผูก้  ากบัดูแลงานดา้นการ
ตรวจสอบภายใน เพื่อช่วยประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน
ขององคก์ร รวมทั้งระบบการบริหารความเส่ียงต่างๆหน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานโดยตรงและ
ท างานโดยการมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

การประชุมคณะกรรมการ 
บริษทัฯก าหนดใหมี้การประชุมคณะกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ังหรือในทุกไตรมาส 

โดยอาจมีการประชุมเพิ่มเติมเม่ือมีเร่ืองตอ้งพิจารณา และมีการก าหนดวนัประชุมล่วงหนา้ตลอดทั้งปี โดย
บริษทัฯจะจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมใหก้รรมการแต่ละท่านล่วงหนา้ไม่
นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม ในกรณีท่ีมีเหตุพิจารณาเร่งด่วนอาจส่งหนงัสือเชิญประชุมนอ้ยกวา่ 7 วนัได้
ซ่ึงกรรมการทุกท่านมีความเป็นอิสระในการเสนอเร่ืองเขา้สู่วาระการประชุม โดยมีเลขานุการบริษทัท า
หนา้ท่ีจดัการประชุมรวมทั้งดูแลและเสนอแนะใหก้ารประชุมของคณะกรรมการเป็นไปตามกฎหมาย 
ขอ้บงัคบั และกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และใหมี้การบนัทึกรายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร
และมีการจดัเก็บรายงานการประชุมท่ีผา่นการรับรองของคณะกรรมการบริษทัไวเ้ป็นหลกัฐาน นอกจากน้ี 
กรรมการอิสระสามารถจดัประชุมโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมไดต้ามท่ีเห็นสมควร ซ่ึงโดยปกติการ
ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบไดด้ าเนินการไดอ้ยา่งอิสระโดยไม่มีกรรมการบริหารเขา้ร่วมประชุม
ดว้ยและผูส้อบบญัชีของบริษทัฯจะเขา้ร่วมประชุมกบัคณะกรรมการดงักล่าวในเร่ืองเก่ียวกบังบการเงิน
เป็นประจ าทุกไตรมาส และในบางกรณีกรรมการตรวจสอบอาจขอใหก้รรมการบริหารบางรายเขา้ช้ีแจง
รายละเอียดในเร่ืองต่างๆตามท่ีเห็นควร  

แนวทางการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 
คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพ้ิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ คณะอนุกรรมการ 

ประธานบริหารและผูบ้ริหารโดยจะเสนอค่าตอบแทนดงักล่าวใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั
ต่อไป ทั้งน้ีในส่วนของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัและคณะอนุกรรมการตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ โดยแนวทางการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารสรุปไดด้งัน้ี 

1.  แนวทางการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการ  
1.1 อตัราค่าตอบแทนตอ้งมีความเหมาะสมเพื่อสามารถดึงดูดและรักษากรรมการท่ีมีความสามารถ

ใหท้ างานกบับริษทัฯโดยปัจจยัหลกัในการพิจารณาการก าหนดค่าตอบแทนประกอบดว้ย 
 หนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 อตัราค่าตอบแทนกรรมการโดยเฉล่ียของตลาด 
 ผลประกอบการของบริษทัฯ 
 ปัจจยัอ่ืนท่ีอาจพิจารณาเพิ่มเติมโดยคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนหรือ

คณะกรรมการบริษทั 



 

1.2 โครงสร้างของค่าตอบแทนอาจเป็นแบบคงท่ีทั้งจ  านวนหรือแบบคงท่ีบางส่วนและ
ค่าตอบแทนแปรผนับางส่วน โดยอาจมีค่าเบ้ียประชุมหรือค่าตอบแทนอ่ืนๆ ร่วมดว้ย 

2.  แนวทางก าหนดค่าตอบแทนส าหรับผูบ้ริหาร  
2.1 ค่าตอบแทนตอ้งมีความเหมาะสมเพียงพอในการท่ีจะรักษาผูบ้ริหารใหท้  างานกบับริษทัฯ

และสามารถจูงใจใหผู้บ้ริหารท างานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  
2.2 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนมีหนา้ท่ีก าหนดตวัช้ีวดัผลงานหลกั (Key Performance 

Indicator-KPI) ของผูบ้ริหารและจะน าเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัเป็นผูอ้นุมติัก่อน
ส้ินสุดปีการเงินต่อไป  

2.3 การพิจารณาข้ึนค่าตอบแทนหรือเงินเดือนประจ าปีจะพิจารณาจากการประเมินผลการ
ท างานเม่ือเทียบกบั KPI ท่ีก าหนดไว ้และความส าเร็จในการปฏิบติังานดา้นอ่ืนๆ  

2.4 ในการก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาอตัราค่าตอบแทนเฉล่ียของตลาดหรืออุตสาหกรรม
ท่ีใกลเ้คียงกนัเป็นเกณฑเ์ทียบเคียง นอกจากน้ี ยงัอาจจดัใหมี้ขอ้มูลการวจิยัตลาดดา้น
ค่าตอบแทนของตลาดหรืออาจขอค าปรึกษาจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นทรัพยากรบุคคลเพื่อช่วย
ประกอบการพิจารณา โดยบริษทัเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายดงักล่าว 

(สามารถดูรายละเอียดของจ านวนค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารในหวัขอ้โครงสร้างการ
จดัการขององคก์ร) 

การประเมินผลการท างานของประธานบริหาร 
 คณะกรรมการบริษทัฯไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูก้  าหนดและ
น าเสนอตวัช้ีวดัผลการท างาน (KPI) ในการประเมินผลการท างานของประธานบริหารต่อคณะกรรมการ
บริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติั โดยจะมีการพิจารณาทบทวนตวัช้ีวดัผลการท างานตามความเหมาะสมทุกปีและ
รายงานผลการประเมินใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบทุกไตรมาส 

การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 
บริษทัฯมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการ ผูบ้ริหาร รวมทั้งเลขานุการบริษทั เขา้รับการอบรมเก่ียวกบั

การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่งต่อเน่ือง ทั้งจากการจดัอบรมภายในและการอบรมจากสถาบนัต่างๆเช่น ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส านกังาน ก.ล.ต. หรือสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ในปี 
2555 นายสุพฒัน์ ลิมปาภรณ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบไดเ้ขา้ร่วมหลกัสูตรของสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) จ านวน 3 หลกัสูตรไดแ้ก่หลกัสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) 
หลกัสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) และหลกัสูตร Monitoring the Quality of Financial 
Reporting (MFR)    


