
 

การก ากบัดูแลกจิการ 
 คณะกรรมการบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ไดต้ระหนกัและให้
ความส าคญัในการด าเนินธุรกิจภายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยไดจ้ดัท าและอนุมติันโยบายการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีมาตั้งแต่ปี 2550 พร้อมทั้งไดมี้การเปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 
www.deltathailand.com และระบบส่ือสารภายในขององคก์ร (Intranet) ซ่ึงจดัแบ่งเป็น 5 หมวดหลกั คือ 

 สิทธิของผูถื้อหุน้ 
 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 
 การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
 การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 
 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

 (รายละเอียดของนโยบายการก ากบัดูแลกิจการสามารถดูไดจ้ากเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ www.deltathailand.com) 
ทั้งน้ี ในการประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 4/2556 เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการ

บริษทัมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการบริหารเป็นผูดู้แลการก ากบักิจการของบริษทัฯ 
ในปี 2556 บริษทัฯไดด้ าเนินกิจกรรมตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีดงัน้ี  

 สิทธิของผู้ถอืหุ้น   

บริษทัฯตระหนกัและใหค้วามส าคญักบัสิทธิของผูถื้อหุน้โดยส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิโดย
ครอบคลุมสิทธิพื้นฐานทางการไดรั้บข่าวสารขอ้มูลของกิจการอยา่งเพียงพอพร้อมทั้งขอ้มูลท่ีส าคญัท่ีเป็น
ปัจจุบนัผา่นเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์และเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ รวมทั้งมีนโยบายส่งเสริมและ
สนบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้ทุกกลุ่มรวมถึงผูถื้อหุน้ประเภทสถาบนัไดเ้ขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อใชสิ้ทธิในการ
ตดัสินใจในเร่ืองส าคญัต่างๆ ท่ีกระทบหรือเก่ียวขอ้งกบัสิทธิและผลประโยชน์ เป็นตน้  

 การประชุมผู้ถือหุ้น 
 บริษทัฯไดก้ าหนดใหจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีภายใน 4 เดือนนบัจากวนัส้ินสุดรอบปี
บญัชี โดยในปี 2556 บริษทัฯไดจ้ดัใหมี้การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีข้ึนในวนัท่ี 29 มีนาคม 2556 ณ 
ส านกังานของบริษทัฯท่ีนิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ ซ่ึงไดด้ าเนินการจดัประชุมโดยยดึถือ
และปฏิบติัตามหลกัการก ากบักิจการท่ีดีในดา้นการจดัการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีดี โดยบริษทัฯไดรั้บการ
ประเมินคุณภาพในระดบั “ดีเยีย่ม” จากการจดัประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปี 2556 (AGM Assessment) 
โดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ทั้งน้ี ในระหวา่งปีไม่มีการเรียกประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้น 

 การด าเนินการก่อนวนัประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษทัฯใชว้ธีิ Record Date ในการรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมโดยไดม้อบหมาย

ใหบ้ริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงเป็นนายทะเบียนของบริษทัฯจดัส่งหนงัสือเชิญ
ประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ทั้งภาษาไทยและองักฤษให้แก่ผูถื้อหุ้นล่วงหนา้มากกวา่ 

http://www.deltathailand.com/


 

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 7 รายจากจ านวนทั้งหมด 9 
ราย เน่ืองจากกรรมการท่านหน่ึงป่วยและตอ้งพ านกัอยูโ่รงพยาบาลและอีกท่านติดภารกิจอยูท่ี่ต่างประเทศ ซ่ึง
ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดยอ่ยทุกคณะและประธานบริหาร รวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้งในแต่ละ
วาระ อาทิเช่น ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงินและผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น
และตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุ้นเช่นเดียวกบัปีก่อนๆ บริษทัฯไดน้ าระบบการลงทะเบียน นบัคะแนนและ
แสดงผลมาใชเ้พื่อใหก้ารด าเนินการประชุมกระท าไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยก่อนเร่ิมการประชุมไดมี้การแจง้องค์
ประชุมและจ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีมาประชุมดว้ยตนเองและมอบฉนัทะ รวมทั้งมีการช้ีแจงวธีิการ
ลงคะแนนและวธีิการนบัคะแนนอยา่งชดัเจน โดยนบัคะแนนแบบ 1 หุ้นเป็น1 เสียงและถือเสียงขา้งมากเป็น
มติ (ยกเวน้กรณีหากมีการลงมติอ่ืนท่ีก าหนดให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง) 
กรณีท่ีผูถื้อหุ้นคนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระการประชุมเร่ืองใด ผูถื้อหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงใน
เร่ืองนั้นๆ และในวาระเลือกตั้งกรรมการ ผูถื้อหุ้นสามารถเลือกกรรมการไดเ้ป็นรายบุคคล ซ่ึงในการนบั
คะแนนบริษทัฯจะจดัเก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะกรณีท่ีมีผูถื้อหุน้คดัคา้นหรืองดออกเสียงน ามาหกัออกจาก
จ านวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุม เพื่อใหก้ระบวนการนบัคะแนนเป็นไปอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงการประชุมไดด้ าเนินไป
ตามล าดบัวาระ โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมท่ีไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุ้นทราบเป็นการล่วงหนา้ และผล
คะแนนในขั้นตน้ไดมี้การรายงานในท่ีประชุมอยา่งเปิดเผย และจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีจากบริษทั อลัเลน แอนด์ โอ



 

เวอร่ี (ประเทศไทย) จ ากดั ท าหนา้ท่ีเป็นคนกลางในการตรวจนบั รวมทั้งมีการเก็บบตัรลงคะแนนเหล่าน้ีไว้
เพื่อใหส้ามารถตรวจสอบไดภ้ายหลงั ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุน้รายใดโตแ้ยง้หรือขอตรวจสอบผลคะแนนในภายหลงั 
และระหวา่งการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นไดแ้สดงความคิดเห็นและซกัถามโดยให้เวลาอยา่งเหมาะสม 
นอกจากน้ี บริษทัฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นสามารถส่งค าถามเป็นการล่วงหนา้ผา่นทางอีเมล ์
info@deltathailand.com หรือโดยทางไปรษณียห์รือโทรสารเพื่อใหค้ณะกรรมการไดต้อบขอ้ซกัถามในท่ี
ประชุมอีกดว้ย โดยในปีน้ี บริษทัฯไดเ้ผยแพร่การเปิดรับเร่ืองดงักล่าวไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 
1 ตุลาคม 2556 โดยทัว่ไป ส านกัแลขานุการบริษทัจะเป็นผูก้ลัน่กรองค าถามเพื่อเสนอให้คณะกรรมการ
พิจารณา ซ่ึงค าถามท่ีจะไดรั้บการคดัเลือกจะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินกิจการหรือเร่ืองท่ีอาจมีผลกระทบ
ต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ อยา่งมีนยัส าคญัเป็นหลกั โดยในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2556 ไม่
มีผูถื้อหุน้รายใดส่งค าถามเป็นการล่วงหนา้และไม่มีค  าถามในท่ีประชุม 

 ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษทัฯไดร้ายงานผลการลงมติในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นผา่นทางเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ภายใน 1 

วนัหลงัจากเสร็จส้ินการประชุม และไดบ้นัทึกมติท่ีประชุมโดยแบ่งเป็นจ านวนเสียงท่ีเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ 
งดออกเสียง และไม่มีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรในรายงานการประชุม โดยมีการ
บนัทึกค าถาม ค าช้ีแจง และความคิดเห็นของท่ีประชุมไวเ้พื่อใหส้ามารถตรวจสอบไดภ้ายหลงั นอกจากน้ียงั
ไดน้ าส่งรายงานการประชุมดงักล่าวต่อกระทรวงพาณิชยแ์ละเผยแพร่รายงานดงักล่าวทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 
ภายใน 14 วนัหลงัการประชุมผูถื้อหุ้น (รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูไดจ้ากรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นสามญั
ประจ าปี 2556 บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ) 

 การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นรายใดไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้ผูถื้อหุ้นสามารถใชสิ้ทธิในการ
มอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนหรือกรรมการอิสระท่ีบริษทัฯเสนอช่ือใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนแทนได ้โดยบริษทัฯไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมทั้งรายละเอียดการมอบฉนัทะ
และรายละเอียดของกรรมการอิสระไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้
จากเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้รายยอ่ยไดใ้ชสิ้ทธิในการเสนอระเบียบวาระการ
ประชุมและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัเป็นการ
ล่วงหนา้ โดยไดเ้ผยแพร่ขั้นตอนการเสนอและรายละเอียดอ่ืนๆ ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ และเปิดรับ
เร่ืองตั้งแต่ช่วงวนัท่ี 1 ตุลาคม - 31 ธนัวาคม 2555 โดยส านกัแลขานุการบริษทัจะเป็นผูก้ลัน่กรองเบ้ืองตน้
ก่อนน าเสนอใหค้ณะกรรมการพิจารณาซ่ึงในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2556 ไม่มีผูถื้อหุน้รายใด
ใชสิ้ทธิดงักล่าว ทั้งน้ี ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 2557 บริษทัฯไดเ้ปิดรับเร่ืองดงักล่าวตั้งแต่
วนัท่ี 1 ตุลาคม - 31 ธนัวาคม 2556  



 

การป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
โดยทัว่ไป การตดัสินใจใดๆท่ีกระท าโดยกรรมการและฝ่ายบริหารตอ้งเป็นไปเพื่อผลประโยชน์

สูงสุดของบริษทัฯ ในกรณีหากเกิดความขดัแยง้ดา้นผลประโยชน์ กรรมการหรือผูบ้ริหารจะน าเร่ืองดงักล่าว
เสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาถึงความจ าเป็นในการท ารายการดงักล่าวแลว้แต่
กรณีรวมทั้งผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบับริษทัฯ ในการพิจารณาอนุมติัรายการท่ีอาจก่อให้เกิดผลความขดัแยง้
ทางประโยชน ์กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในกรณีดงักล่าวจะไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในมติดงักล่าวได ้
และตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยฉ์บบัใหม่ ไดก้  าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯจะตอ้งจดัท า
รายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งใหบ้ริษทัฯรับทราบ โดยให้เลขานุการบริษทัเป็นผูน้ าส่ง
ส าเนาให้แก่ประธานกรรมการบริษทัและประธานกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงทางบริษทัฯไดก้ าหนดให้กรรมการ
และผูบ้ริหารของบริษทัฯจะตอ้งจดัท าฉบบัปรับปรุงและน าส่งรายงานดงักล่าวทุกปี นอกจากน้ี บริษทัฯยงัได้
ด าเนินการเก่ียวกบัรายการเก่ียวโยงตามกฎเกณฑท่ี์ส านกังานคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด รวมทั้งได้
เปิดเผยรายการระหวา่งกนัท่ีมีกบับริษทัในเครือไวใ้นงบการเงินและในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 
(แบบ 56-1)  ซ่ึงในปี 2556 บริษทัฯไม่มีการท ารายการเก่ียวโยงใดๆ 
 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษทัฯไดใ้หค้วามส าคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียในทุกกลุ่ม อนัไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ ลูกคา้ พนกังาน 
คู่คา้ เจา้หน้ี และสังคมในการไดรั้บการดูแลจากบริษทัฯตามสิทธิท่ีมีตามกฎหมายหรือขอ้ตกลงท่ีมีกบัทาง
บริษทัฯ และไดเ้ปิดช่องทางการรับแจง้ขอ้มูลให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มสามารถส่งขอ้เสนอแนะหรือขอ้
ร้องเรียนมาทางช่องทางต่างๆ  

นอกจากน้ี บริษทัฯยงัไดก้ าหนดแนวทางในการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆดงัน้ี 
ผู้ถือหุ้น :   

บริษทัฯมุ่งมัน่ใหมี้การด าเนินธุรกิจท่ีดี มีการเติบโตอยา่งมัน่คง เพื่อเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนท่ีดี
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระยะยาว สร้างผลก าไรและจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้อยา่งสม ่าเสมอและในอตัราท่ีน่า
พอใจ  
ลูกค้า :   

บริษทัฯมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกคา้ดว้ยการน าเสนอสินคา้ท่ีดีมีคุณภาพและบริการ
ท่ีเช่ือถือได ้
พนักงาน : 

บริษทัฯมีการก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ในการพฒันาบุคลากรของบริษทัฯใหมี้
ทกัษะและคุณภาพรวมทั้งจดัสวสัดิการท่ีเหมาะสมใหแ้ก่พนกังาน  
คู่ค้า :   



 

บริษทัฯไดส้ร้างและรักษาความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัคู่คา้อยา่งสม ่าเสมอและปฏิบติัต่อคู่คา้ตามเง่ือนไข
ทางการคา้พร้อมทั้งมีการร่วมมือโดยท างานร่วมกนัอยา่งใกลชิ้ด เพื่อปรับปรุงคุณภาพของวตัถุดิบและ
สินคา้ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของทั้งสองฝ่ายรวมถึงการป้องกนัภาวะการขาดแคลนวตัถุดิบ   

เจ้าหนี ้:    
บริษทัฯไดย้ดึมัน่และพร้อมจะปฏิบติัตามสัญญาและช าระหน้ีสินต่อเจา้หน้ีทุกรายอยา่งเคร่งครัด 

ซ่ึงปัจจุบนับริษทัฯไดรั้บความไวว้างใจเป็นอยา่งดีจากธนาคารพาณิชยท์ั้งในประเทศและต่างประเทศ 

สังคมและส่ิงแวดล้อม : 

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

ทั้งน้ี สามารถดูรายละเอียดเก่ียวกบัการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียเพิ่มเติมไดจ้ากหวัขอ้รายงานความ
รับผดิชอบต่อสังคม 

 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษทัฯ มีนโยบายในการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศของบริษทัฯอยา่งถูกตอ้งครบถว้นและ
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 2556 น้ีโดยความอนุเคราะห์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทัฯไดมี้การจดัการ
ประชุมและแถลงผลการด าเนินงานทุกไตรมาสต่อนกัวเิคราะห์ นกัลงทุนสถาบนันกัข่าวและผูส้นใจทัว่ไป
และเป็นโอกาสใหมี้การพบปะพดูคุยกบัผูบ้ริหาร เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 
นอกจากน้ี ฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ยงัไดจ้ดัใหผู้ถื้อหุ้นเขา้เยีย่มชมโรงงานท่ีนิคมเวลโกร์ล จ. ฉะเชิงเทราและ
นิคมบางปู จ.สมุทรปราการเพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดเ้ขา้ใจถึงกระบวนการผลิต รวมทั้งมีการประชุมเพื่อพบปะ
และใหข้อ้มูลนกัวเิคราะห์หลกัทรัพยแ์ละนกัลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มเติมอยา่งสม ่าเสมอ  



 

เน่ืองจากนกัลงทุนทั้งในและต่างประเทศส่วนใหญ่ไดล้งทุนและถือครองหุน้ของบริษทัฯ มาเป็นระยะ
ยาวนาน นกัลงทุนสัมพนัธ์ของบริษทัฯ จึงไดใ้หข้อ้มูลเป็นระยะแก่นกัลงทุนในภูมิภาคโดยผา่นการเขา้
ร่วมการประชุมกบับริษทัหลกัทรัพยแ์ละงานประชุมสัมมนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหค้วามรู้เร่ืองหุ้นต่างๆ 2-3 
คร้ังในแต่ละปี ส าหรับนกัลงทุนในภูมิภาคอ่ืน ๆ การประชุมทางโทรศพัทจ์ะถูกจดัให้มีข้ึนเม่ือมีการร้อง
ขอ  และในปี 2556 ก็ไดพ้ิสูจน์ใหเ้ห็นแลว้วา่เส้นทางการเจริญเติบโตอยา่งต่อเน่ืองของยอดขายและอตัรา
การท าก าไรท่ีปรับปรุงข้ึนอยา่งมากของบริษทัฯ ไดดึ้งดูดนกัลงทุนต่างประเทศให้เพิ่มมากข้ึนโดยเฉพาะ
อยา่งยิง่จากบริษทัต่างๆในยโุรปและสหรัฐอเมริกา แมว้า่ผลการด าเนินงานท่ีผา่นมาจะมีอตัราการเติบโตท่ี
น่าพอใจและมีการจ่ายเงินปันผลอยา่งงาม บริษทัฯจะยงัคงใชค้วามพยายามอยา่งเตม็ท่ีในการสร้าง
ผลตอบแทนท่ีดีแก่นกัลงทุนเช่นน้ีต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

โครงสร้างคณะกรรมการ 
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) 

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบันเข้าเย่ียมชมโรงงานท่ีนิคมเวลโกร์ล จ. ฉะเชิงเทราและนิคมบางปู จ.สมทุรปราการ
เม่ือวนัท่ี 25 พ.ย.56 



 

 

วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี กรรมการบริษทัจ านวนหน่ึงในสามหรือใกลเ้คียงกบัจ านวน

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

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2556 กรรมการซ่ึงพน้วาระไดแ้ก่ นายชู ชี หยวน นางสาว
นิรมล ตนัติพนูธรรม และศาสตราจารยกิ์ตติคุณ สุภาพรรณ รัตนาภรณ์ ซ่ึงกรรมการทั้งสามรายไดรั้บการ
เลือกตั้งกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่อีกวาระหน่ึง 

คณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยเพื่อช่วยปฏิบติังานในการศึกษาและ

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

คณะกรรมการบริหาร  

คณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการ 8 ท่านดงัน้ี 
รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

1. นายเซีย เหิง เซียน ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายหมิง เจ้ิง หวงั กรรมการบริหาร 
3. นายอนุสรณ์  มุทราอิศ กรรมการบริหาร 
4. นายเซีย เชน เยน* กรรมการบริหาร 
5. นายหย ูเป๋อ เหวนิ กรรมการบริหาร 
6. นายวชิยั  ศกัด์ิสุริยา กรรมการบริหาร 
7. นายซิม กุย เกียง กรรมการบริหาร 
8. นายจาง ไซ ้ซิง* กรรมการบริหาร 

* ไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2556 

ขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  
1. ด าเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษทัฯ ตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบียบ ขอ้ก าหนด 

ค าสั่ง และมติของท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ทุกประการ 



 

2. ก าหนดนโยบาย แผนธุรกิจ ทิศทาง กลยทุธ์ งบประมาณ และโครงสร้างการบริหารงานหลกัและอ านาจการ
บริหารต่างๆ ของบริษทัฯ ในการด าเนินธุรกิจรวมทั้งผงัองคก์รของบริษทัฯ เพื่อเสนอใหท่ี้ประชุม
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาและอนุมติัและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและ
ติดตามผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ตามนโยบายท่ีก าหนด 

3. ใหมี้อ านาจในการเขา้ท าธุรกรรมกบัธนาคารในเร่ืองดงัต่อไปน้ี แต่จะตอ้งรายงานธุรกรรมท่ีไดท้  าไปใหท่ี้
ประชุมคณะกรรมการบริษทัทราบในการประชุมคร้ังถดัไปหลงัการท ารายการดงักล่าว 

(ก) ใหมี้อ านาจในการเปิดหรือปิดบญัชีธนาคาร 
(ข) ใหมี้อ านาจในการเขา้ท าสัญญาเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษทัฯและหรือท าธุรกรรม

ใดๆ กบัธนาคารและสถาบนัการเงินต่างๆ ภายในวงเงินไม่เกิน 50 ลา้นเหรียญสหรัฐหรือเทียบเท่า
ในเงินตราสกุลอ่ืนต่อหน่ึงธนาคาร และในกรณีท่ีตอ้งใชท้รัพยสิ์นของบริษทัฯเป็นหลกัประกนั
ตอ้งน าเสนอขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

(ค) ใหมี้อ านาจในการออกหนงัสือค ้าประกนัจากบริษทัฯ เพื่อค ้าประกนัใหแ้ก่บริษทัยอ่ยในวงเงินไม่
เกิน 50 ลา้นเหรียญสหรัฐหรือเทียบเท่าในเงินตราสกุลอ่ืนต่อหน่ึงบริษทั 

(ง) ใหมี้อ านาจในการขอต่ออายุวงเงินสินเช่ือกบัธนาคารโดยไม่จ  ากดัจ านวน 
4. ใหมี้อ านาจในการอนุมติัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยภายในวงเงินไม่เกิน 5 ลา้นเหรียญสหรัฐหรือเทียบเท่า

ในเงินตราสกุลอ่ืนต่อหน่ึงต่อโครงการ แต่เม่ือรวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกิน 20 ลา้นเหรียญสหรัฐหรือเทียบเท่า
ในเงินตราสกุลอ่ืนเม่ือรวมกบัโครงการอ่ืนในหน่ึงปีปฏิทิน ทั้งน้ี การอนุมติัการลงทุนดงักล่าวตอ้ง
รายงานใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษทัทราบในการประชุมคร้ังถดัไป 

5.  ใหมี้อ านาจในการอนุมติัแต่งตั้ง โยกยา้ย เล่ือน หรือถอดถอนกรรมการและ/หรือผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ย 
6.  ใหมี้อ านาจในการมอบอ านาจใหบุ้คคลคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบติัการอยา่งหน่ึงอยา่ง

ใด โดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอ านาจเพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวมี
อ านาจตามท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร 
ซ่ึงคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขบุคคลท่ีไดรั้บมอบอ านาจ หรือ
การมอบอ านาจนั้นๆไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

ทั้งน้ี การมอบหมายอ านาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มี
ลกัษณะเป็นการมอบอ านาจหรือมอบอ านาจช่วงท่ีท าใหก้รรมการบริหารหรือผูรั้บมอบอ านาจจาก
กรรมการบริหาร สามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (ตามท่ีนิยามไวใ้น
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย)์ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย เวน้แต่เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามปกติ
ธุรกิจท่ีมีการก าหนดขอบเขตชดัเจน 

7. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 



 

 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 3 รายซ่ึงกรรมการทุกราย
ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ มีวาระด ารงต าแหน่งตามวาระการแต่งตั้งกรรมการบริษทัโดยมี
คุณสมบติัและหนา้ท่ีความรับผดิชอบตามท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ก าหนด โดยมีรายช่ือดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
1. ศาสตราจารยกิ์ตติคุณสุภาพรรณ รัตนาภรณ์ * ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2.  นายสุพฒัน์ ลิมปาภรณ์ กรรมการตรวจสอบ 
3.  ศาสตราจารยลี์ จิ เลน** กรรมการตรวจสอบ 
หมายเหตุ * เป็นผูมี้ความรู้และมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษทัฯ แต่งตั้งตั้งแต่ปี 2547 

** เป็นอาจารยท่ี์มีความเช่ียวชาญดา้นการบริหารเชิงกลยทุธ์ของมหาวทิยาลยั National Taiwan University ประเทศไตห้วนั 

คุณสมบติัของคณะกรรมการตรวจสอบ   
1. ทุกคนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 
2. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของ

บริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ 

3. ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย และบริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนัท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
4. มีหนา้ท่ีตามท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ก าหนด 
5. มีกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 คนท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะท าหนา้ท่ีในการสอบ

ทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได ้  
6. ไดรั้บแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

ขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  
1. สอบทานใหบ้ริษทัฯมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ 
2. สอบทานใหบ้ริษทัฯมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการ
ตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้ริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความสามารถและความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบ
บญัชีของบริษทัฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดย
ไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 



 

 

5. สอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์วา่เป็นไปตาม
กฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทั้งน้ี เพื่อใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและ
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ  

6. จดัท ารายงานการก ากบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของ
บริษทัฯ ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอย่าง
น้อยดงัต่อไปน้ี 

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทัฯ 
(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ 
(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของ

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ  
(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการเก่ียวโยงและรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่

ละท่าน 
(ช) ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร

ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
(ซ) รายการอ่ืนท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่ผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใต้

ขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
7. ปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่านซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระ
จ านวน 2 ท่านและกรรมการบริหารท่ีด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล 1 ท่าน มี
วาระด ารงต าแหน่งตามวาระการแต่งตั้งกรรมการบริษทั โดยมีรายช่ือดงัน้ี 

 
รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

1. นายสุพฒัน์ ลิมปาภรณ์ ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) 
2. ศาสตราจารยลี์ จิ เลน กรรมการก าหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)  
3. นายอนุสรณ์ มุทราอิศ กรรมการก าหนดค่าตอบแทน (ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล) 

ขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  

1. ประเมินผลการปฏิบติังานของประธานบริหารหรือกรรมการผูจ้ดัการรวมทั้งผูบ้ริหารระดบั 8 ข้ึนไป
ทุกปีในแต่ละปี 

2. พิจารณาค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทั คณะอนุกรรมการซ่ึงรวมถึงค่าตอบแทนรายเดือน 
ค่าเบ้ียประชุม โบนสัประจ าปี และผลประโยชน์อ่ืนๆ ทั้งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงิน โดยมี



 

 

หลกัเกณฑห์รือวธีิการและโครงสร้างท่ีเป็นธรรมและสมเหตุสมผล และเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการและท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติั 

3. พิจารณานโยบายค่าตอบแทนใหแ้ก่ประธานบริหารหรือกรรมการผูจ้ดัการรวมทั้งผูบ้ริหารระดบั 8 
ข้ึนไปซ่ึงรวมถึงค่าจา้ง เงินรางวลัประจ าปี และผลประโยชน์อ่ืนๆ ทั้งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงิน โดย
มีหลกัเกณฑห์รือวธีิการและโครงสร้างท่ีเป็นธรรมและสมเหตุสมผล และเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมติั 

4. พิจารณาทบทวนนโยบายค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ประธานบริหารหรือ
กรรมการผูจ้ดัการรวมทั้งผูบ้ริหารระดบั 8 ข้ึนไป โดยพิจารณาตามผลการปฏิบติังาน ผลการ
ด าเนินงานของบริษทั แนวปฏิบติัในอุตสาหกรรมและบริษทัจดทะเบียนชั้นน าในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

5. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามขอ้น้ี คณะกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทนอาจหาความเห็นจากท่ีปรึกษาอิสระทางวชิาชีพอ่ืน เม่ือเห็นวา่มีความจ าเป็นและ
เหมาะสม รวมทั้งใหก้รรมการก าหนดค่าตอบแทนไดรั้บการอบรมและเสริมสร้างความรู้ในเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้งต่อการด าเนินงานของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนไดด้ว้ย โดยบริษทัฯ เป็นผูรั้บ
ค่าใชจ่้าย 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบดว้ยสมาชิกทั้งหมด 10 ท่านโดยมีรายช่ือดงัน้ี 
รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

1. นายเซีย เหิง เซียน ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
2. นายหมิง เจ้ิง หวงั รองประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
3. นายอนุสรณ์  มุทราอิศ กรรมการบริหารความเส่ียง 
4. นายหลิน หนาน หุง กรรมการบริหารความเส่ียง 
5. นายหย ูเป๋อ เหวนิ กรรมการบริหารความเส่ียง 
6. นายวชิยั  ศกัด์ิสุริยา กรรมการบริหารความเส่ียง 
7. นายซิม กุย เกียง กรรมการบริหารความเส่ียง 
8. นายเจียง เจีย ฉือ กรรมการบริหารความเส่ียง 
9. นายซี ไค มนั  กรรมการบริหารความเส่ียง 
10. นายชง ไค คอก กรรมการบริหารความเส่ียง 

ขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
1. จดัท าขั้นตอนการปฏิบติังานในการบริหารความเส่ียง  
2. ด าเนินการการบริหารความเส่ียงและมอบหมายใหห้วัหนา้งานในแต่ละส่วนงานเป็นผูรั้บผดิชอบการ

ประเมินและบริหารความเส่ียงในส่วนงานของตน 



 

3. พฒันาและทบทวนแผนกลยทุธ์ท่ีใชใ้นการบริหารความเส่ียง 
4. รายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาสและ/หรือรายปีและ/หรือเม่ือมีเหตุการณ์อาจมีผลกระทบท่ีมี

นยัส าคญัใหค้ณะกรรมการบริษทัหรือคณะกรรมการตรวจสอบทราบ 
5. ติดตามผลและปรับปรุงการบริหารความเส่ียงอยา่งต่อเน่ือง 
6. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงอาจขอปรึกษาหรือขอค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญพิเศษในบางกรณี  

การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ  
 เน่ืองจากปัจจุบนับริษทัฯ ยงัไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ดงันั้นคณะกรรมการบริษทัจะเป็นผู ้
พิจารณาคุณสมบติัและสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือใหด้ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทั
หรือกรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ย ทั้งน้ี เพื่อเป็นการสนบัสนุนหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯได้
เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้รายยอ่ยมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ โดยผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือ
เขา้รับการพิจารณาเป็นกรรมการตอ้งมีคุณสมบติัเบ้ืองตน้ตามหลกัเกณฑท่ี์ไดก้ าหนดและด าเนินการตาม
ขั้นตอนท่ีไดแ้จง้ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ โดยคณะกรรมการจะใชม้ติเสียงขา้งมากของท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัในการพิจารณาคดัเลือกและน ารายช่ือของผูส้มคัรท่ีได้รับการคดัเลือกเสนอใหท่ี้ประชุมผู ้
ถือหุ้นอนุมติัต่อไป 
คุณสมบติัของกรรมการบริษทั  
1. กรรมการบริษทัตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยบริษทั

มหาชนจ ากดั รวมทั้งตอ้งไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจให้
บริหารจดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ประกาศก าหนด  

2.  เป็นบุคคลท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมและประวติัการท างานท่ีดี  
3.  มีความรู้หรือประสบการณ์ในดา้นการบริหารธุรกิจโดยเฉพาะดา้นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์หรือ

โทรคมนาคม หรือดา้นการเงิน บญัชี หรือดา้นอ่ืนๆท่ีคณะกรรมการเห็นควร 
4.  สามารถเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมผูถื้อหุ้นไดทุ้กคร้ัง ยกเวน้กรณีมีเหตุจ าเป็นหรือ

สุดวสิัย  
5.  คุณสมบติัอ่ืนท่ีอาจก าหนดเพิ่มเติมเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายและความเหมาะสมอ่ืนๆในภายหลงั 

คุณสมบติัของกรรมการอิสระ  
บริษทัฯ ไดก้ าหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระเท่ากบัหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก ากบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด ดงัน้ี 

1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย 
บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ทั้งน้ีใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน/ลูกจา้ง/พนกังาน/ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า 
หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติ



 

บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนการ
เป็นกรรมการอิสระ 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา
มารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม 
หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ี
อาจมีความขดัแยง้ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่
เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหารของผูท่ี้มี
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนการเป็นกรรมการอิสระ
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
4.1 ความสัมพนัธ์ในลกัษณะของการใหบ้ริการทางวชิาชีพ 

4.1.1  ไม่เป็นผูส้อบบญัชีในทุกกรณี 
4.1.2  ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพอ่ืน (เช่นท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผูป้ระเมิน

ราคาทรัพยสิ์น เป็นตน้) ท่ีมีมูลค่าการท ารายการเกิน 2 ลา้นบาทต่อปี  
4.2 ความสัมพนัธ์ทางการคา้/ทางธุรกิจอ่ืน  

4.2.1  ลกัษณะความสัมพนัธ์จะครอบคลุมรายการท่ีเป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่า
อสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพย/์บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน 

4.2.2  ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีขนาดมูลค่ารายการตั้งแต่ 20 ลา้นบาท หรือ 3% ของ NTA 
ของบริษทัข้ึนไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่ (การพิจารณามูลค่ารายการใหร้วมรายการท่ี
เกิดข้ึนกบับุคคลเดียวกนัในระหวา่ง 6 เดือนก่อนวนัท่ีมีการท ารายการในคร้ังน้ีดว้ย) 

4.2.3  กรณีมีเหตุจ าเป็นและสมควรซ่ึงมิไดเ้กิดข้ึนอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง กรรมการอิสระอาจ
มีความสัมพนัธ์เกินระดบันยัท่ีก าหนดในระหวา่งด ารงต าแหน่งก็ได ้แต่ตอ้งไดรั้บอนุมติั
จากคณะกรรมการบริษทัก่อนและมติท่ีไดต้อ้งเป็นมติเอกฉนัท ์และตอ้งเปิดเผย
ความสัมพนัธ์ดงักล่าวของกรรมการรายนั้นไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 
56-1)  และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) ของบริษทั และหากต่อมากรรมการอิสระรายนั้น
ไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระหน่ึง จะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั
ความสัมพนัธ์ดงักล่าวในหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ในวาระเลือกตั้งกรรมการดว้ย   

5. เป็นกรรมการท่ีไม่ไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเป็นตวัแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษทั ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 

6. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระได ้



 

7.  กรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบติัตาม 1 – 6 อาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัใหต้ดัสินใจใน
การด าเนินกิจการของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติ
บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบองคค์ณะ (collective decision) ได ้

การแต่งตั้งกรรมการ 
การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ โดยขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ไดก้ าหนดใหท่ี้

ประชุมผูถื้อหุน้ใชว้ธีิการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยผูถื้อหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง ผู้
ถือหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดเลือกตั้งบุคคลหน่ึงคนหรือหลายคนพร้อมกนัตามท่ีไดรั้บ
การเสนอช่ือโดยวธีิการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนพร้อมกนัซ่ึงจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูห้น่ึงผูใ้ด
มากหรือนอ้ยเพียงใดไม่ได ้บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็น
กรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนน
เสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี ใหผู้เ้ป็นประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็น
เสียงช้ีขาด 
การปฐมนิเทศกรรมการเขา้ใหม่ 

บริษทัฯมีการปฐมนิเทศกรรมการท่ีเขา้ด ารงต าแหน่งในบริษทัเป็นคร้ังแรกโดยใหผู้บ้ริหารแนะน า
ธุรกิจของบริษทัฯและเยีย่มชมโรงงานรวมทั้งให้เลขานุการบริษทัฯสรุปหนา้ท่ีและบทบาทของกรรมการ
บริษทั พร้อมกนัน้ียงัไดแ้จกเอกสารท่ีประกอบไปดว้ยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบับริษทัฯ อยา่งละเอียดรวมทั้งคู่มือ
กรรมการบริษทัจดทะเบียน 

การด ารงต าแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน 
เพื่อเป็นการรักษาประสิทธิภาพในการท างานของกรรมการและสอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแล

กิจการท่ีดี คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดใหก้รรมการแต่ละคนสามารถด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการใน
บริษทัจดทะเบียนอ่ืนรวมกนัไดไ้ม่เกิน 5 แห่ง และหากกรรมการ ประธานบริหารและ/หรือผูบ้ริหารระดบัสูง
อ่ืนๆ จะรับต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษทัอ่ืนเพิ่มตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน ทั้งน้ี การ
ด ารงต าแหน่งขา้งตน้ใหย้กเวน้กรณีท่ีเป็นการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ย เน่ืองจากบริษทัฯ มี
นโยบายในการส่งกรรมการหรือผูบ้ริหารระดบัสูงไปเป็นกรรมการผูมี้อ านาจเพื่อควบคุมดูแลการด าเนิน
ธุรกิจของบริษทัยอ่ย 
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  

การเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆในปี 2556 สรุปได ้ดงัน้ี 
หน่วย    คร้ัง 

รายนามกรรมการ คณะกรรมการ
บริษทั 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
ก าหนดค่าตอบแทน 

ประชุมสามญั
ผูถื้อหุน้ 

จ านวนคร้ังของการประชุมทั้งหมด 4 8 3 1 
นายอ้ึง กวง ม้ิง  4/4 ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี 1/1 
นายหมิง เจ้ิง หวงั 4/4 ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี 1/1 
นายเซีย เหิง เซียน 4/4 ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี 1/1 
นายชู ชี หยวน 4/4 ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี 1/1 
นายอนุสรณ์ มุทราอิศ 4/4 ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี 3/3 1/1 
นายเซีย เชน เยน* 1/1 ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี - 
ศ. กิตติคุณ สุภาพรรณ รัตนาภรณ์ 4/4 8/8 ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี 1/1 
นายสุพฒัน์ ลิมปาภรณ์  4/4 8/8 3/3 1/1 
ศ.ลี จิ เลน** 3/4 5/8 1/3 0/1 
*ไดรั้บการแต่งตั้ง เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2556 ใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการแทนนางสาวนิรมล ตนัติพนูธรรมท่ีถึงแก่กรรม 
** ศ.ลี จิ เลน ไดเ้ขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบผา่นทางโทรศพัทจ์  านวน 2 คร้ังและประชุมคณะกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทนจ านวน 1 คร้ัง 

การประชุมของคณะกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร 
กรรมการอิสระสามารถจดัประชุมโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมไดต้ามท่ีเห็นสมควร ซ่ึงโดย

ปกติการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบไดด้ าเนินการไดอ้ยา่งอิสระโดยไม่มีกรรมการบริหารเขา้ร่วม
ประชุมดว้ยและผูส้อบบญัชีของบริษทัฯจะเขา้ร่วมประชุมกบัคณะกรรมการดงักล่าวในเร่ืองเก่ียวกบังบ
การเงินเป็นประจ าทุกไตรมาส และในบางกรณีกรรมการตรวจสอบอาจขอใหก้รรมการบริหารบางรายเขา้
ช้ีแจงรายละเอียดในเร่ืองต่างๆตามท่ีเห็นควร  

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 2556 นางสาววไิลลกัษณ์ ฟุ้งธนะกุล เลขานุการบริษทัไดเ้ขา้ร่วมอบรมหลกัสูตรของสมาคม
บริษทัจดทะเบียนไทย จ านวน 3 หลกัสูตร ไดแ้ก่  

 หลกัสูตรพื้นฐานกฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบับริษทัจดทะเบียน  
 หลกัสูตรผูป้ฏิบติังานเลขานุการบริษทั  
 Risk Management Workshop  

การสืบทอดต าแหน่ง/การบริหารกลุ่มบุคคลท่ีมีศกัยภาพ 
บริษทัฯไดน้ าการบริหารกลุ่มบุคคลท่ีมีศกัยภาพ (Talent Pool) มาใชใ้นการสรรหาบุคคลท่ีจะสืบ

ทอดต าแหน่งเน่ืองจากมีความยดืหยุน่ในการสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมและสามารถรองรับกลยทุธ์ธุรกิจท่ี
อาจตอ้งปรับเปล่ียนอยา่งรวดเร็ว คณะกรรมการบริษทัฯไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มบุคคลท่ีมี
ศกัยภาพ (Talent Pool Management Committee) ข้ึน เพื่อคดัเลือกและพฒันาผูมี้ศกัยภาพท่ีสอดคลอ้งกบั
แผนกลยทุธ์และแผนการด าเนินงาน 5 ปีของบริษทัฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการสืบทอด
ต าแหน่งท่ีส าคญัเช่น ประธานบริหาร ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน ผูอ้  านวยการฝ่ายการผลิต ผูอ้  านวยการฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลและต าแหน่งท่ีส าคญัอ่ืนๆ โดยขณะน้ีอยูใ่นระหวา่งด าเนินการวางแผนงานและ
กระบวนการด าเนินงานในการพฒันาบุคลากรดงักล่าว 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดเ้ชิญผูมี้ประสบการณ์ดา้นการจดัตั้ง Talent Pool Management ของกลุ่ม
เดลตา้ในประเทศจีน มาแลกเปล่ียนและใหค้วามรู้แก่ฝ่ายบริหาร เพื่อเป็นแนวทางในการจดัท า Talent Pool 
Management ใหก้บัเดลตา้ ประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดม้อบหมายให้คณะกรรมการบริหารท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลและรับผดิชอบการ

ด าเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม คณะกรรมการบริหารมีอ านาจอนุมติัเงินลงทุนไดใ้นระดบัหน่ึง 
และมีอ านาจหนา้ท่ีในการจะส่งกรรมการหรือผูบ้ริหารระดบัสูงไปเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารรวมทั้งอาจมี

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ เข้าร่วม
รับฟังและสอบถามด้านการจัดท า 
Talent pool Management จาก 
Executive Vice President ของ
กลุ่ม Delta ประเทศจีน 



 

การแต่งตั้งบุคคลากรในทอ้งถ่ินร่วมเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารเพื่อก าหนดนโยบายท่ีส าคญัและทิศทางใน
การด าเนินธุรกิจของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ทั้งน้ีคณะกรรมการบริหารจะรายงานการส่งตวัแทนหรือ
แต่งตั้งกรรมการหรือผูบ้ริหารระดบัสูงดงักล่าวใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ รับทราบ อยา่งไรก็ตาม 
หากการลงทุนในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมเกินกวา่ท่ีก าหนดไวใ้นอ านาจของคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหารจะตอ้งด าเนินการขออนุมติัการลงทุนจากคณะกรรมการบริษทัฯก่อน  

นอกจากน้ี บริษทัฯยงัไดน้ าระบบ ERP มาใชใ้นการบนัทึกขอ้มูลธุรกิจทั้งดา้นการเงิน บญัชีและ
ขอ้มูลอ่ืนๆของกลุ่ม เพื่อใหส้ามารถตรวจสอบ ติดตามและดูแลการด าเนินงานไดอ้ยา่งใกลชิ้ดและมี
ประสิทธิภาพ ประกอบกบับริษทัฯยงัไดมี้หน่วยงานดา้นบริหารเงินและการลงทุนซ่ึงท าหนา้ท่ีดูแลการใชเ้งิน
และการเพิม่ทุนหรือลดทุนของบริษทัยอ่ยโดยตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริหารหรือ
คณะกรรมการบริษทัแลว้แต่กรณี และเน่ืองจากบริษทัในกลุ่มเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 100 
เกือบทั้งหมด ดงันั้น การท ารายการระหวา่งกนัจึงไม่จดัเป็นรายการเก่ียวโยง และหากมีการท ารายการกบั
บริษทัในเครืออ่ืนๆ บริษทัฯไดแ้จง้ใหบ้ริษทัยอ่ยตอ้งแจง้และขออนุมติัการท ารายการท่ีส าคญัต่อผูบ้ริหารหรือ
คณะกรรมการบริษทัฯก่อน ซ่ึงบริษทัฯจะด าเนินการขั้นตอนตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยห์รือ
ส านกังาน ก.ล.ต.ท่ีเก่ียวขอ้ง 

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษทัฯ มีนโยบายป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในโดยจ ากดัให้อยูใ่นวงเฉพาะผูบ้ริหารตั้งแต่

ระดบักลางถึงระดบัสูงท่ีเก่ียวขอ้งภายในแผนกหรือโรงงานเท่านั้น โดยหา้มมิใหมี้การใชข้อ้มูลภายในไป
เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือท าใหเ้กิดความเสียหาย ซ่ึงบริษทัฯจะถือวา่เป็นความผดิร้ายแรงเพื่อคุม้ครองสิทธิ
ของผูถื้อหุน้จากการไดเ้ปรียบของผูท่ี้เก่ียวขอ้งและไดก้ าหนดเร่ืองการซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยใชข้อ้มูล
ภายในไวใ้นคู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบติังานเพื่อเผยแพร่ใหท้ราบโดยทัว่กนั ทั้งน้ียงัไดก้ าหนดให้
กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ตอ้งแจง้การถือครองและรายงานการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องตนรวมถึงคู่
สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ก.ล.ต.) ตามท่ีกฎหมายก าหนด  

 


