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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 1 

 
 
 
 
พนัธกจิของบริษทั  

“มุ่งมัน่สร้างสรรค์นวตักรรมการใช้พลงังานสะอาดและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพ่ืออนาคตท่ีดีกว่า”  
วัฒนธรรมองค์กร “กล้าท่ีจะเปล่ียนแปลงเพ่ือธุรกิจท่ียัง่ยืน” 

 
นวัตกรรม : สร้างสรรค์แนวคิดใหม่และรังสรรค์สู่ความส าเร็จ 
ความพอใจของลูกค้า : คาดการณ์และตอบสนองความต้องการ 
ของลกูค้าให้เหนือกว่าความคาดหมาย 
คุณภาพ : น าเสนอผลงานท่ีดีเย่ียมพร้อมมุ่งมั่นปรับปรุงคุณภาพ 
ไม่หยดุยัง้ 
ความร่วมมือ : เสริมความแขง็แกร่งด้วยพลงัของเครือข่าย  
เพ่ือความส าเร็จร่วมกัน 
ความฉับไว : มุ่งสรรหาโอกาสใหม่ๆ อยู่เสมอ 

 
ภาพรวมบริษทั 

บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ด าเนินธุรกิจดา้นการผลิตและส่งออกผลิตภณัฑ์
เพาเวอร์ซพัพลายและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ โดยไดก่้อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน 2531 ดว้ยทุนจดทะเบียนแรกเร่ิม 40 
ลา้นบาท ต่อมาบริษทัฯ ไดแ้ปลงสภาพเป็นบริษทัมหาชน เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2537 และเขา้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2538  ภายใตห้ลกัทรัพยช่ื์อ "DELTA"  โดยไดเ้ป็นบริษทัในกลุ่ม 
SET50 มาตั้งแต่ปี 2548 ปัจจุบนั บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 1,259,000,000 บาทและทุนช าระแลว้ 1,247,381,614 บาท โดยมี
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

เดลตา้ ประเทศไทย เป็นผูผ้ลิตชั้นน าของโลกดา้นผลิตภณัฑเ์พาเวอร์ซพัพลายและช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ประเภท 
พดัลมอิเล็กทรอนิกส์ (DC Fan) อีเอ็มไอ ฟิลเตอร์ (EMI Filter) และโซลินอยด ์โดยไดด้ าเนินธุรกิจเก่ียวกบัผลิตภณัฑด์า้นการ
จดัการระบบก าลงัไฟฟ้า (Power management solutions) ซ่ึงครอบคลุมผลิตภณัฑต่์างๆ หลายประเภท ไดแ้ก่ ระบบก าลงัไฟ 
(Power Systems) ท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศ ระบบโทรคมนาคม อุปกรณ์ในภาคอุตสาหกรรม อุปกรณ์
ส านกังาน อุปกรณ์การแพทย ์รวมทั้งเพาเวอร์ซพัพลายเพื่อการใชง้านกบัเซิร์ฟเวอร์ คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย 
(Networking) เคร่ืองปรับระดบัแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง (DC-DC converter) และอแดปเตอร์ ปัจจุบนัไดข้ยายการด าเนินงาน
ไปยงัธุรกิจพลงังานทดแทนไดแ้ก่ ระบบพลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานลม และอุปกรณ์ส าหรับยานยนตไ์ฟฟ้า (EV) และยาน
ยนตไ์ฮบริด (HEV)  

ส่วนที่ 1   การประกอบธุรกจิ 
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั (ณ 31 ธนัวาคม 2557)  
บริษทัฯมิไดมี้นโยบายแบ่งการด าเนินงานแบบเบด็เสร็จท่ีชดัเจน ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัสภาพความพร้อมของบุคลากรในแต่ละประเทศและความตอ้งการของตลาดในแต่ละภูมิภาคโดย

บริษทัในกลุ่มมีดงัน้ี  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรษิทั เดลตา้ อเีลคโทรนคิส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)
 

100% บรษิทั ดอีที ีอนิเตอรเ์นช ัน่แนล โฮลดิง้
 

100% บรษิทั เดลตา้ เอนเนอรย์ ี ่ซสิเต็ม 

(สวสิเซอรแ์ลนด)์ 
 

100% บรษิทั เดลตา้ กรนี 
อนิดสัเตรยีล (ประเทศไทย)  

 

100% บรษิทั เดลตา้ เอนเนอรย์ ี ่ซสิเต็ม 

(สงิคโปร)์ 
 

100% บรษัิท เดลตา้ เอนเนอรย์ี ่ซสิเต็ม (สาธารณรัฐเช็ก) 

 

100% บรษัิท เดลตา้ เอนเนอรย์ี ่ซสิเต็ม (ฟินแลนด)์ 

 

100% บรษัิท เดลตา้ เอนเนอรย์ี ่ซสิเต็ม (ฝร่ังเศส) 

 

 100% บรษัิท เดลตา้ เอนเนอรย์ี ่ซสิเต็ม (อติาล)ี 

 

 100% บรษัิท เดลตา้ เอนเนอรย์ี ่ซสิเต็ม (สเปน) 

 

 100% บรษัิท เดลตา้ เอนเนอรย์ี ่ซสิเต็ม (สวเีดน) 

 

 100% บรษัิท เดลตา้ เอนเนอรย์ี ่ซสิเต็ม (โปแลนด)์ 

 

100% บรษัิท เดลตา้ เอนเนอรย์ี ่ซสิเต็ม ประเทศรัสเซยี 

 

100% บรษัิท เดลตา้ เอนเนอรย์ี ่ซสิเต็ม (ออสเตรเลยี)

(ฟินแลนด)์ 

100% บรษัิท เดลตา้ กรนีเทค (บราซลิ) 

 

 100% บรษัิท เดลตา้ กรนีเทค (ครธูบิา) 

 

 

   
100% บรษัิท เดลตา้ กรนีเทค (เนเธอรแ์ลนด)์ คอรป์อเรตี ้

 

100% บรษัิท เดลตา้ กรนีเทค (เนเธอรแ์ลนด)์ บวีี
 

 

100% บรษัิท เดลตา้ กรนีเทค อเีลคโทรนคิส ์อนิดัสตรี ้

100% บรษัิท เดลตา้ กรนีเทค (ยเูอสเอ) คอรป์อเรชัน่ 

 

100% บรษัิท ดอีที ีโลจสิตคิ (ยเูอสเอ)
 

100% บรษัิท ดอีที ีวดีโีอ เทคโนโลย ี 

 

100% บรษัิท เดลตา้ เอนเนอรย์ี ่ซสิเต็ม (เยอรมัน)  

 

100% บรษัิท เดลตา้ เอนเนอรย์ี ่ซสิเต็ม (อนิเดยี) 

 

100% บรษัิท เดลตา้ อเีลคโทรนคิส ์(สโลวาเกยี) 

Ltd. 

 100% บรษัิท เดลตา้ เอนเนอรย์ี ่ซสิเต็ม (โรมาเนยี)  

 

100% บรษัิท เดลตา้ เอนเนอรย์ี ่ซสิเต็ม พร็อพเพอรต์ี ้(เยอรมัน) 

100% บรษัิท เดลตา้ กรนีเทค อนิเตอรเ์นชัน่แนล (สงิคโปร)์ 

 100% บรษัิท เดลตา้ กรนีเทค อนิเตอรเ์นชัน่แนล โฮลดิง้  
 

100% บรษัิท เดลตา้ เพาเวอร ์โซลชูัน่ (อนิเดยี) 

100% บรษัิท ดอีที ีเอสจพี ี 

 

100% บรษัิท เดลตา้ อนิเดยี อเีลคโทรนคิส ์ 
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ช่ือบริษัท สถานที่ตั้ง ประเภทธุรกจิ ผลติภัณฑ์ ชนิดหุ้น ทุนจดทะเบียน ทุนช าระแล้ว ถือหุ้นร้อยละ 
1. บริษัท ดอีทีี อนิเตอร์เนช่ัน
แนล โฮลดิง้ จ ากดั 

Floor 4, Willow House, Cricket Square, P O 
Box 2804, Grand Cayman KY1-1112, Cayman 
Islands 

ธุรกจิเพื่อการลงทุน - หุ้นสามัญ 300,000,000 
เหรียญสหรัฐ 

(USD) 

264,357,329 
เหรียญสหรัฐ 

(USD) 

100 

1.1 บริษทั ดีอีที โลจิสติค  
(ยเูอสเอ) คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 

4405 Cushing Parkway Fremont, CA 94538 USA. 
Tel:  +1 510 668 5100   Fax: +1 510 668 0680 

บริการดา้นโลจิสติกส์ใน
ประเทศสหรัฐฯ 

- หุน้สามญั 1,000,000 
เหรียญสหรัฐ 

(USD) 

500,000 
เหรียญสหรัฐ 

(USD) 

100 

1.2 บริษทั ดีอีที วดีีโอ 
เทคโนโลย ีจ ากดั 

Portcullis, Trust Net, Chambers, Po.Box 3444 Road 
Town, Tortola, Bristish Virgin Island   
Tel:  284 494 5296    Fax: 284 494 5283 

ธุรกิจเพ่ือการลงทุน - หุน้สามญั 100,000 
เหรียญสหรัฐ 

(USD) 

100,000 
เหรียญสหรัฐ 

(USD) 

100 

1.3 บริษทั เดลตา้ เอนเนอร์ยี ่ 
ซิสเตม็ (เยอรมนั)  

Coesterweg 45, D-59494 Soest, Germany  
Tel: +49 2921 987 0   Fax: +49 2921 987 601 

- การตลาดและการจดั
จ าหน่าย 

- วจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ 
 

- Power Supply 
- Solar Inverter 
- Wind Turbine Power 
-  ผลิตภณัฑอิ์เลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ 

หุน้สามญั 18,301,000 
ยโูร  

(EUR) 

18,301,000 
ยโูร 

(EUR) 

100 

1.3.1 บริษทั เดลตา้ เอนเนอร์ยี ่ 
ซิสเตม็ พร็อพเพอร์ต้ี (เยอรมนั) 

Coesterweg 45, D-59494 Soest, Germany ธุรกิจดา้นพฒันา
อสังหาริมทรัพย ์

- หุน้สามญั 25,000 
ยโูร 

(EUR) 

25,000 
ยโูร 

(EUR) 

100 

1.4 บริษทั เดลตา้ เอนเนอร์ยี ่ 
ซิสเตม็ (อินเดีย)  

Plot No. 43, Sector-35, Industrial Estate, Gurgaon, 
Haryana, India 122001 
Tel: +91 124 4874900   Fax: +91 124 4874945 

การตลาดและการจดัจ าหน่าย ผลิตภณัฑอิ์เลก็ทรอนิกส์ หุน้สามญั 494,500,000 
รูปีอินเดีย 

(INR) 

490,476,020 
รูปีอินเดีย 

(INR) 

100 

1.5 บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ 
(สโลวาเกีย)  

Priemyselna ulica 4600/1, SK – 018 41 Dubnica 
nad Vahom, Slovakia 
Tel: +421 42 466 1111   Fax: +421 42 466 1130 

โรงงานผลิตและจ าหน่าย 
 

- Power Supply 
- Power Systems 
- รับผลิตตามแบบของลูกคา้และแบบ OEM 

หุน้สามญั 47,120,947 
ยโูร 

(EUR) 

47,120,947 
ยโูร 

(EUR) 

100 

1.6 บริษทั เดลตา้ เอนเนอร์ยี ่ 
ซิสเตม็ (โรมาเนีย) 

Str.Negru Voda Nr. 2, BI. C4 Sc.A, Suite 14-15.  
Sect 3, RO-70462 Bucharest, Romania  
Tel:  +40 1 321 3653   Fax: +40 1 322 1644 

วจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ์  - หุน้สามญั 395,200 
ลิวโรมาเนียใหม่ 

(RON) 

395,200 
ลิวโรมาเนียใหม่ 

(RON) 

100 

1.7 บริษทั ดีอีที เอส จี พี จ  ากดั 4 Kaki Bukit Avenue 1 #05-04 Singapore 417939 
Tel: +65 6747 5155  Fax: +65 6744 9228 

- ธุรกิจเพ่ือการลงทุน  
- การใหบ้ริการดา้นการจดัการ
และท่ีปรึกษา 

-  การจดัจ าหน่าย 

- หุน้สามญั 46,736,460 
เหรียญสหรัฐ 

(USD) 

46,736,460 
เหรียญสหรัฐ 

(USD) 

100 

1.7.1 บริษทั เดลตา้ อินเดีย   
อีเลคโทรนิคส์ จ ากดั 

Plot No. 43, Sector-35, Industrial Estate, Gurgaon, 
Haryana, India 122001 
Tel: +91 124 4874900   Fax: +91 124 4874945 

 การตลาดและการจดัจ าหน่าย 
 

- Telecom Power System 
- UPS 
- ผลิตภณัฑอิ์เลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ 

หุน้สามญั 1,650,000,000 
รูปีอินเดีย 

(INR) 

1,604,446,780 
รูปีอินเดีย 

(INR) 

100 

1.8 บริษทั เดลตา้ กรีนเทค  
อินเตอร์เนชัน่แนล โฮลด้ิง จ ากดั 

Floor 4, Willow House, Cricket Square, P.O. Box 
2804, Grand Cayman KY1-1112, Cayman Islands 

ธุรกิจเพ่ือการลงทุน  เนน้ธุรกิจดา้น Telecom Power   หุน้สามญั 100,000,000 
เหรียญสหรัฐ 

(USD) 

28,051,850 
เหรียญสหรัฐ 

(USD) 

100 
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ช่ือบริษัท สถานที่ตั้ง ประเภทธุรกจิ ผลติภัณฑ์ ชนิดหุ้น ทุนจดทะเบียน ทุนช าระแล้ว ถือหุ้นร้อยละ 
1.8.1 บริษทั เดลตา้ กรีนเทค  
อินเตอร์เนชัน่แนล (สิงคโปร์)

 4 Kaki Bukit Avenue 1 #05-04 Singapore 417939 
Tel: +65 6747 5155   Fax: +65 6744 9228 

ธุรกิจเพ่ือการลงทุน   - หุน้สามญั 37,153,800 
เหรียญสหรัฐ 

(USD) 

37,153,800 
เหรียญสหรัฐ 

(USD) 

100 

1.8.1.1  บริษทั เดลตา้ เพาเวอร์ 
โซลูชัน่ (อินเดีย) จ  ากดั 

Plot No. 38, Phase 1, Sector - 5, IIE, SIDCUL Pant 
Nagar, Rudrapur Uttrakhand-263153, India 
Tel : +91 05944-309000   Fax: +91 05944-662477 

- การตลาดและการจดัจ าหน่าย 
- โรงงานประกอบช้ินส่วน  
- วจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ 

- Telecom Power Systems 
- UPS 

หุน้สามญั 1,700,000,000 
รูปีอินเดีย 

(INR) 

1,638,626,520 
รูปีอินเดีย 

(INR) 

100 

2. บริษัท เดลต้า เอนเนอร์ยี่  
ซิสเต็ม (สิงคโปร์) 

4 Kaki Bukit Avenue 1 #05-04 Singapore 417939 
Tel: +65 6747 5155     Fax: +65 6744 9228 

- ธุรกจิเพื่อการลงทุน 
- การให้บริการด้านการจัดการ
และที่ปรึกษา 

- การจัดจ าหน่าย 

- หุ้นสามัญ 30,393,490 
เหรียญสหรัฐ 

(USD) 

30,393,490 
เหรียญสหรัฐ 

(USD) 

100 

2.1 บริษทั เดลตา้ เอนเนอร์ยี ่ 
ซิสเตม็ (ออสเตรเลีย) 

Unit 20-21 , 45 Normanby Road, Notting Hill VIC 
3168, Australia 
Tel: +61 9543 3720 Fax: +61 9544 0606 

การตลาด Renewable Energy Products หุน้สามญั 500,000 
เหรียญ

ออสเตรเลีย 
(AUD) 

500,000 
เหรียญ

ออสเตรเลีย 
(AUD) 

100 

2.2 บริษทั เดลตา้ กรีนเทค  
(เนเธอร์แลนด)์ คอร์ปอเรต้ี ยเูอ 

Zandsteen 15, 2132 MZ Hoofddorp, The 
Netherlands 
Tel.: +31 20 655 0900   Fax: +31 20 655 0999 

ธุรกิจเพ่ือการลงทุน  เนน้ธุรกิจดา้น Telecom Power   หุน้สามญั ไม่มีการจด
ทะเบียน 

22,378,784 
ยโูร 

(EUR) 

100 

2.2.1 บริษทั เดลตา้ กรีนเทค 
 (เนเธอร์แลนด)์ บีว ี 

Zandsteen 15, 2132 MZ Hoofddorp, The 
Netherlands 
Tel.: +31 20 655 0900   Fax: +31 20 655 0999 

ธุรกิจเพ่ือการลงทุน  เนน้ธุรกิจดา้น Telecom Power   หุน้สามญั 22,318,778 
ยโูร 

(EUR) 

22,318,778 
ยโูร 

(EUR) 

100 

2.2.1.1 บริษทั เดลตา้ กรีนเทค 
อีเลคโทรนิคส์ อินดสัตร้ี แอล
แอลซี  

Serifali Mevkii Soylesi Sok No:19/1, 34775, 
Yukaridudullu/Istanbul, Turkey 

การตลาดและการจดัจ าหน่าย ผลิตภณัฑอิ์เลก็ทรอนิกส์ หุน้สามญั 770,000 
ไลราตุรกี 

(TRY) 

770,000 
ไลราตุรกี 

(TRY) 

100 

2.2.1.2 บริษทั เดลตา้ กรีนเทค 
 (ยเูอสเอ) คอร์ปอเรชัน่ 

701 Brazos Street, Suite 1050 Austin TX 78701, 
USA 
Tel.: (972) 437-7900    

การตลาดและการจดัจ าหน่าย 
 

- Telecom Power Systems 
- UPS 

หุน้สามญั 10,000,000 
เหรียญสหรัฐ 

(USD) 

6,000,000 
เหรียญสหรัฐ 

(USD) 

100 

2.2.1.3 บริษทั เดลตา้ กรีนเทค 
 (บราซิล) 

Rua Almirante Alexandrino, 3100 Bairro Afonso 
Pena - 83045-210 São José dos Pinhis - PR, Brazil  
Tel: +55 41 2141 6363   Fax: +55 41 2141 6300 

- การตลาดและการจดัจ าหน่าย 
- โรงงานประกอบช้ินส่วน  
 

- Power Systems 
- UPS 
- รับผลิตตามแบบของลูกคา้และแบบ OEM 
- ผลิตภณัฑอิ์เลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ 

หุน้สามญั 37,877,446.30 
เฮอลั 

(BRL) 

37,877,446.30 
เฮอลั 

(BRL) 

100 

2.2.1.3.1 บริษทั เดลตา้ กรีนเทค 
 (คูรธิบา) 

Rua Almirante Alexandrino, 1130, Afonso Pena 
CEP 83040-420, São José dos Pinhais-PR, Brazil 

ใหบ้ริการทางดา้นวศิวกรรม
แก่ บ. เดลตา้ กรีนเทค 
(บราซิล) 

- หุน้สามญั 1,000 
เฮอลั 

(BRL) 

1,000 
เฮอลั 

(BRL) 
 

100 
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ช่ือบริษัท สถานที่ตั้ง ประเภทธุรกจิ ผลติภัณฑ์ ชนิดหุ้น ทุนจดทะเบียน ทุนช าระ ถือหุ้นร้อยละ 

3. บริษัท เดลต้า เอนเนอร์ยี่  
ซิสเต็ม (สวิสเซอร์แลนด์) 

Freiburgstrasse 251, CH-3018 , Bern-Bümpliz, 
Swizerland 
Tel: +41 31 998 5388   Fax: +41 31 998 5485 

- การตลาดและการจัดจ าหน่าย 
- วิจัยและพฒันาผลติภัณฑ์ 

Power System 
 

หุ้นสามัญ 20,000,000 
ฟรังก์สวิสฯ 

(CHF) 

20,000,000 
ฟรังก์สวิสฯ

(CHF) 

100 

3.1 บริษทั เดลตา้ เอนเนอร์ยี ่ 
ซิสเตม็ (สาธารณรัฐเช็ก) 

Perucka 2482/7, 120 00 Praha 2,  Czech Republic 
Tel: +420 2 7175 18 00   Fax: +420 271 751 799 

การตลาดและการจดัจ าหน่าย 
 

Power Systems หุน้สามญั 8,000,000 
เช็กโครูน่า 

(CZK) 

8,000,000 
เช็กโครูน่า 

(CZK) 

100 

3.2 บริษทั เดลตา้ เอนเนอร์ยี ่ 
ซิสเตม็ (ฟินแลนด)์ 

Juvan Teollisuuskatu 15, PL63, FI-02921 Espoo, 
Finland  
Tel: +358 9 8496 60   Fax: +358 9 8496 6100 

- การตลาดและการจดัจ าหน่าย 
- โรงงานประกอบช้ินส่วน  

Power Systems หุน้สามญั 269,100.68 
ยโูร 

(EUR) 

134,550.34 
ยโูร 

(EUR) 

100 

3.3 บริษทั เดลตา้ เอนเนอร์ยี ่ 
ซิสเตม็ (ฝร่ังเศส) 

ZI du Bois Chaland2 - 15 rue des Pyrénées, 
LISSES, 91056 EVRY CEDEX, France 
Tel: +33 1 69 77 82 60   Fax: +33 1 64 97 05 77 

 การตลาดและการจดัจ าหน่าย Power Systems หุน้สามญั 1,000,000 
ยโูร 

(EUR) 

1,000,000 
ยโูร 

(EUR) 

100 

3.4 บริษทั เดลตา้ เอนเนอร์ยี ่ 
ซิสเตม็ (อิตาลี) 

Piazza Grazioli 18 , 00186 Roma, Italy   
Tel: +39 06 69941209   Fax: +39 06 69942293 

- การตลาดและการจดัจ าหน่าย 
- โรงงานประกอบช้ินส่วน  

Power Systems หุน้สามญั 100,000 
ยโูร 

(EUR) 

100,000 
ยโูร 

(EUR) 

100 

3.5 บริษทั เดลตา้ เอนเนอร์ยี ่ 
ซิสเตม็ (สเปน) 

Calle Luis I n˚ 60, Nave 1a, P.I. de Vallecas, E-
28031 Madrid, Spain 
Tel: +420 2 7175 18 00   Fax: +420 2 7175 17 99 

การตลาดและการจดัจ าหน่าย 
 

- Power Systems 
 

หุน้สามญั 200,000 
ยโูร 

(EUR) 

200,000 
ยโูร 

(EUR) 

100 

3.6 บริษทั เดลตา้ เอนเนอร์ยี ่ 
ซิสเตม็ (สวเีดน) 

Annavägen 3, P.O.Box 3096, S-350 33 Växjö, 
Sweden  
Tel: +46 470 70 68 00   Fax: +46 470 70 68 90 

การตลาดและการจดัจ าหน่าย 
 

 Power Systems หุน้สามญั 2,010,000 
โครนา 
(SEK) 

2,010,000 
โครนา 
(SEK) 

100 

3.7 บริษทั เดลตา้ เอนเนอร์ยี ่ 
ซิสเตม็ (โปแลนด)์ 

Poleczki 23, Street 02-822 Warsaw, Poland 
Tel: +48 22 335 2600   Fax: +48 22 335 2601 

การตลาดและการจดัจ าหน่าย Power Systems หุน้สามญั 2,500,000 
สวอ็ตต้ีโปแลนด ์

(PLN) 

2,500,000 
สวอ็ตต้ีโปแลนด ์

(PLN) 

100 

3.8 บริษทั เดลตา้ เอนเนอร์ยี่ 
ซิสเตม็ ประเทศรัสเซีย 

Office 401, Vereyskaya Plaza II, Vereyskaya Street 
17, 121357, Moscow, Russia  
Tel: +7 495 644 3240   Fax: +7 495 644 3241 

การตลาดและการจดัจ าหน่าย Power System หุน้สามญั 30,000 
รูเบิลรัสเซีย 

(RUR) 

30,000 
รูเบิลรัสเซีย 

(RUR) 

100 

4. บริษัท เดลต้า กรีน  
อนิดสัเตรียล (ประเทศไทย) 
จ ากดั 

111 หมู่ 9 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 
Tel: +66 38 522455   Fax: +66 38 522460    

โรงงานผลติ ประกอบช้ินส่วน ติดตั้ง และ
ให้บริการรวมทั้งจัดจ าหน่าย 

- LED Street light 
- Solar system 
- Telecom Power 

หุ้นสามัญ 200,000,000 
บาท 

(THB) 

190,000,000 
บาท 

(THB) 

100 

อตัราแลกเปล่ียนของเงินสกลุต่างๆ (ราคาเฉล่ีย) ณ 31 ธ.ค. 57  
1 AUD = 0.82584 USD 1 BRL = 0.37915 USD 1 CHF = 1.02505 USD 1 CZK = 0.04467 USD  1 EUR = 1.23347 USD  1 GBP = 1.56428 USD 1 INR = 0.01595 USD  
1 PLN = 0.29272 USD 1 RON = 0.27685 USD 1 RMB = 0.16161 USD 1 RUR = 0.017027 USD 1 SEK = 0.13120 USD 1 TRY = 0.43721 USD  
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ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 2 
 
 
 
ลกัษณะการด าเนินธุรกจิ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยด าเนินธุรกิจดา้นการผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เพาเวอร์ซพัพลายและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ปัจจุบนับริษทัฯ มีโรงงานในประเทศไทย 2 แห่งตั้งอยูท่ี่เขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู จงัหวดั
สมุทรปราการ และในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา และมีโรงงานในต่างประเทศ ไดแ้ก่ประเทศอินเดีย 
(ในเมืองรูดราเพอร์ (Rudrapur) และนิวเดลี) และสโลวาเกีย (เมือง Dubnica nad Vahom) โดยไดแ้บ่งการด าเนินธุรกิจ
ออกเป็น 3 กลุ่มดงัน้ี  

1. กลุ่มเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ (Power Electronics) ไดแ้ก่ 
1.1 กลุ่มผลิตภณัฑ ์EPSBG (Embedded Power Solutions) ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มยอ่ยไดแ้ก่ 

 ผลิตภณัฑดี์ซี-ดีซี คอนเวอร์เตอร์ (DC-DC converter) 
 ผลิตภณัฑเ์พาเวอร์ซพัพลายส าหรับคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย เช่น เพาเวอร์ซพัพลายส าหรับ

อุปกรณ์เก็บขอ้มูลในระบบคอมพิวเตอร์ (Storage) เซิร์ฟเวอร์ และคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย  
 ผลิตภณัฑ ์DES เป็นเพาเวอร์ซพัพลายอีกประเภทหน่ึงท่ีใชเ้ทคโนโลยรีะดบัสูงและมีการออกแบบ

เฉพาะส าหรับอุตสาหกรรมดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ โทรคมนาคมและภาคอุตสาหกรรม 
 ผลิตภณัฑเ์พาเวอร์ซพัพลายท่ีใชส้ าหรับรถยนต์ 

1.2  กลุ่มผลิตภณัฑ ์MPBG (Mobile Power) ไดแ้ก่ อแดปเตอร์ส าหรับ บรอดแบนด ์(broadband) พร๊ินเตอร์ 
เคร่ืองเล่นเกมส์ อุปกรณ์ในภาคอุตสาหกรรมและการใชง้านส่วนบุคคล 

1.3 กลุ่มผลิตภณัฑ ์FMBG (Fan & Thermal Management) ไดแ้ก่ พดัลมอิเล็กทรอนิกส์ อีเอม็ไอ ฟิลเตอร์
และโซลินอยด ์ 

2. กลุ่มการจดัการพลงังาน (Energy Management) ไดแ้ก่ 
2.1 กลุ่มผลิตภณัฑ ์PSBG (Power System) ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มยอ่ยไดแ้ก่ 

 เพาเวอร์ซิสเตม็ส าหรับระบบโทรคมนาคม (TPS) 
 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า (UPS)  
 ผลิตภณัฑพ์ลงังานลม  

2.2  กลุ่มผลิตภณัฑ ์IABG (Industrial Automation) ไดแ้ก่ อุปกรณ์อตัโนมติัท่ีใชใ้นภาคอุตสาหกรรม 
2.3 กลุ่มผลิตภณัฑ ์AEBG (Automotive Electronics) ไดแ้ก่ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยานยนตแ์ละเคร่ือง

ชาร์จส าหรับยานยนตไ์ฟฟ้า 
3. กลุ่มสมาร์ท กรีนไลฟ์ (Smart Green Life) ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑจ์อแสดงภาพและหลอดไฟ LED 

 (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหวัขอ้ประเภทผลิตภณัฑ)์ 
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โครงสร้างรายได้ของบริษทัฯ และบริษทัย่อย มีดงัน้ี      หน่วย : ลา้นบาท 
 

กลุ่มผลติภัณฑ์ 2557 2556 2555 

  รายได้ % รายได้ % รายได้ % 

กลุ่มเพาเวอร์อเิลก็ทรอนกิส์ (Power Electronics)    30,469  69.1%    29,306  71.1%    28,439  69.7% 
ผลิตภณัฑ ์EPSBG (Embedded Power Supplies)     20,012  45.4%     19,448  47.2% 18,708 45.9% 
 - ผลิตภณัฑดี์ซี-ดีซี คอนเวอร์เตอร์ (DC-DC converter)  3,481  7.9%       4,067  9.9% 3,997 9.8% 
 - ผลิตภณัฑเ์พาเวอร์ซพัพลายส าหรับคอมพิวเตอร์และ
ระบบเครือข่าย   5,191  11.8%       4,455  10.8% 3,750 9.2% 

 - ผลิตภณัฑ ์DES    9,779  22.2%       9,631  23.4% 9,730 23.9% 
 - ผลิตภณัฑเ์พาเวอร์ซพัพลายท่ีใชส้ าหรับรถยนต ์    1,560  3.5%       1,295  3.1% 1,231 3.0% 
ผลิตภณัฑ ์MPBG (Mobile Power)       4,939  11.2%       4,675  11.3% 4,502 11.0% 
ผลิตภณัฑ ์FMBG (Fan & Thermal Management)   5,519  12.5%       5,182  12.6% 5,229 12.8% 
กลุ่มการจดัการพลงังาน (Energy Management)     12,154  27.5%     10,224  24.8%       9,669  23.7% 
ผลิตภณัฑ ์PSBG (Power System)     11,118  25.2%       9,346  22.7% 8,934 21.9% 
 - เพาเวอร์ซิสเตม็ส าหรับระบบโทรคมนาคม (TPS)      9,852  22.3%       8,214  19.9% 7,931 19.4% 
 - เคร่ืองส ารองไฟฟ้า (UPS)       1,169  2.6%      1,118  2.7%          991  2.4% 
 - ผลิตภณัฑพ์ลงังานลม     98  0.2%            15  0.0%            12  0.0% 
กลุ่มผลิตภณัฑ ์IABG (Industrial Automation)   942  2.1%        784  1.9%          709  1.7% 
กลุ่มผลิตภณัฑ ์AEBU (Automotive Electronics )           94  0.2%          94  0.2%            26  0.1% 
กลุ่มสมาร์ท กรีนไลฟ์ (Smart Green Life)          568  1.3%          521  1.3%         364  0.9% 
ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ         929  2.1%       1,151  2.8% 2,307 5.7% 
        ยอดขายรวม     44,121  100.0%     41,201  100.0%    40,779  100.0% 
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ประเภทผลติภัณฑ์ 

บริษทัฯไดป้รับตวัเขา้กบัการเปล่ียนแปลง
ของโลกดว้ยวถีิทางต่างๆ เช่น ก าหนดพนัธกิจและ
วฒันธรรมองคก์รใหเ้ขา้กบัการด าเนินงานระยะ
ยาวเพื่อพฒันาพลงังานรูปแบบใหม่ๆ มีการพฒันา
ขีดความสามารถของผลิตภณัฑใ์หมี้ประสิทธิภาพ
ในการใหพ้ลงังานท่ีสูงข้ึนรวมทั้งพฒันาอุปกรณ์ท่ี
ใชใ้นการผลิตพลงังานทดแทนประเภทต่างๆ และ
จากรูปแบบเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป บริษทัฯได้
พฒันาความสามารถดา้นเทคโนโลย ีการออกแบบ 
การผลิตและตอบสนองต่อความตอ้งการของคู่คา้ 
ดว้ยความเช่ือในพลงัของเทคโนโลยแีละการ
ร่วมมือในการท างานหรือรับฟังความเห็นของคู่คา้ 
บริษทัฯสามารถสนองความตอ้งการของลูกคา้ดว้ย
ผลิตภณัฑแ์ละระบบท่ีมีประสิทธิภาพในการให้
พลงังาน ส่ิงส าคญัท่ีเราตระหนกัถึงอยูเ่สมอคือการ
ลงทุนในเทคโนโลยเีพื่อธุรกิจในอนาคต 
”Smarter.Greener.Together." ถือเป็นสัญญาท่ีแบ
รนด์เดลตา้ไดน้ าเสนอต่อลูกคา้ บริษทัฯทุ่มเทเพื่อ
พฒันานวตักรรมดา้นเทคโนโลย ีซ่ึงมีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงรูปแบบผลิตภณัฑอิ์เล็กทรอนิกส์ 
รวมทั้งการจดัการและการใชพ้ลงังานของมนุษย ์
และดว้ยความร่วมมืออยา่งใกลชิ้ดระหวา่งคู่คา้ท า
ใหบ้ริษทัฯและคู่คา้สามารถสร้างสรรคโ์ลกให้
ฉลาดข้ึน (Smarter) สะอาดข้ึน (Greener) ร่วมกนั 
(Together) 
 

กลุ่มผลติภณัฑ์ 

เพาเวอร์อเิลก็ทรอนิกส์  
• กลุ่มผลิตภณัฑ ์EPSBG 
• กลุ่มผลิตภณัฑ ์MPBG 
• กลุ่มผลิตภณัฑ ์FMBG  

 

การจัดการพลงังาน  
• เพาเวอร์ซิสเตม็ส าหรับระบบ

โทรคมนาคม 
• เคร่ืองส ารองไฟฟ้า  
• ผลิตภณัฑพ์ลงังานลม  
• ระบบอตัโนมติัส าหรับ

อุตสาหกรรม  
• อิเล็กทรอนิกส์ยานยนตแ์ละเคร่ือง

ชาร์จส าหรับยานยนตไ์ฟฟ้า  
 

สมาร์ท กรีนไลฟ์  
• จอภาพและระบบแสดงผล 
• หลอดไฟ LED 
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บริษทัฯเป็นผูใ้หบ้ริการครบวงจรในดา้นการจดัการพลงังานและการจดัการความร้อน รวมทั้งการเป็นผูผ้ลิต
ผลิตภณัฑส์วิตช่ิงเพาเวอร์ซพัพลายและพดัลมดีซีแบบไร้แปรงถ่านชั้นน าของโลก 

บริษทัฯให้ผลิตและจ าหน่ายเพาเวอร์ซพัพลายซ่ึงคดัสรรแลว้ท่ีมีความหลากหลายและสามารถน าไปใชง้านได้
หลายรูปแบบ เช่น การน าไปใชก้บัระบบจดัการความร้อน ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ระบบท่ีใชส้ าหรับอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก อุปกรณ์ส าหรับระบบเก็บขอ้มูลแบบ cloud เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในครัวเรือน และอุปกรณ์ท่ีใชก้บั
เคร่ืองมือทางการแพทย ์พร้อมกนัน้ีบริษทัฯยงัจดัเป็นผูใ้ห้บริการปรับแต่งการออกแบบผลิตภณัฑ์ตามความตอ้งการของ
ลูกคา้ท่ีเป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุดใหก้บัผูผ้ลิตชั้นน าดา้น OEM และ ODM 

นอกจากน้ี บริษทัฯยงัเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งผลิตภณัฑ์และบริการท่ีเก่ียวขอ้งตาม
แบบของลูกคา้ เพื่อช่วยเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัใหแ้ก่ลูกคา้ บริษทัฯไดแ้บ่งธุรกิจในกลุ่มน้ีออกเป็น 3 กลุ่มยอ่ย ดงัน้ี 
 
 

ดว้ยความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีท าใหบ้ริษทัฯใส่ใจกบัการปรับปรุงพฒันาผลิตภณัฑ์โดยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของผลิตภณัฑเ์พาเวอร์ซพัพลายไดสู้งข้ึนอยา่งต่อเน่ือง และน าเสนอผลิตภณัฑท่ี์มีคุณสมบติัทางดา้นการ
ประหยดัพลงังานควบคู่ไปดว้ย  ปัจจุบนัผลิตภณัฑใ์นกลุ่มน้ียงัแบ่งยอ่ยออกเป็น 4 กลุ่มดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มผลติภัณฑ์ EPSBG (Embedded Power Supplies)  

ดีซี ดีซี คอนเวอร์เตอร์ 

 

ดีซี ดีซี คอนเวอร์เตอร์ท าหนา้ท่ีป้อนแรงดนัคงท่ี
ใหก้บั Micro Processor ท่ีมกัมีการเปล่ียนแปลงของ (Load) 
ในขณะท างาน (Dynamic Load) ซ่ึงดีซี ดีซี คอนเวอร์เตอร์ 
จะช่วยท าใหก้ารท างานของระบบ Micro Processor เป็นไป
อยา่งราบร่ืน ปัจจุบนั ดีซี ดีซี คอนเวอร์เตอร์ท่ีบริษทัฯ 
ออกแบบ มีขนาดท่ีเล็กแต่ใหก้ าลงัวตัตแ์ละประสิทธิภาพ
สูง โดยสามารถใหก้ าลงัไฟไดสู้งถึง 700 วตัต ์ 
 

ผลิตภณัฑก์ลุ่ม เดลตา้ เอ็นเนอร์ยี ่ซิสเต็ม (DES) คือ
เพาเวอร์ซพัพลายท่ีมีนวตักรรมสูงและออกแบบเฉพาะเพื่อ
น ามาใชใ้นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ส านกังานอตัโนมติั 
เคร่ืองมือการแพทย ์อุปกรณ์ท่ีใชใ้นอุตสาหกรรม
โทรคมนาคม งานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมยานยนต ์
และดว้ยความเป็นผูน้ าทางดา้นเทคโนโลย ีผลิตภณัฑท่ี์
บริษทัฯออกแบบจึงเป็นผลิตภณัฑท่ี์น าเอานวตักรรมหรือ
เทคโนโลยใีหม่ๆ เขา้มาร่วมดว้ยเสมอ 

ผลติภัณฑ์ส าหรับคอมพวิเตอร์และระบบเครือข่าย  

 

สินคา้ในกลุ่มน้ีประกอบดว้ยเพาเวอร์ซพัพลายส าหรับ
คอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์หลกัในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
(Workstation) อุปกรณ์เก็บขอ้มูลในระบบคอมพิวเตอร์ 
(Storage) และเพาเวอร์ซพัพลายก าลงัไฟสูงอ่ืนๆ โดยสามารถ
ใหก้ าลงัไฟไดถึ้ง 7,200 วตัตต่์อโมดูลและใหป้ระสิทธิภาพ
การท างานมากกวา่ร้อยละ 90 และมีก าลงัวตัตต่์อความ
หนาแน่น (Power density) สูงถึง 25 วตัตต่์อลูกบาศกน้ิ์ว 

ผลติภัณฑ์ DES 

 

เพาเวอร์
อเิลก็ทรอนิกส์  
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ผลติภัณฑ์ส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า  

 
เดลตา้ฯ เป็นผูจ้ดัจ  าหน่ายโดยตรงใหก้บับริษทัผลิตรถยนต์

ยกัษใ์หญ่ของโลก  โดยผลิตภณัฑใ์นกลุ่มน้ี ไดแ้ก่ On Board 
Charger Module, DC-DC Converter, DC-AC Inverter  และ
ผลิตภณัฑท่ี์รองรับเทคโนโลยดีา้นยานยนตใ์นอนาคตส าหรับ
รถยนตไ์ฟฟ้าประสิทธิภาพสูง เช่น รถยนตไ์ฮบริดแบบเสียบ
ปลัก๊ (Plug-In Hybrid Vehicles; PHEVs)  และแบบท่ีใช้
แบตเตอร่ีไฟฟ้า (Battery Electric Vehicles; BEVs)  
 

สินคา้กลุ่มน้ีประกอบดว้ยอแดปเตอร์ส าหรับบรอด
แบนด์ (Broadband) พร๊ินเตอร์ เคร่ืองเล่นเกมส์ อุปกรณ์ใน
ภาคอุตสาหกรรมและเพื่อการบริโภค ซ่ึงเดลตา้นบัเป็นหน่ึงใน
ผูผ้ลิตรายใหญ่ท่ีสุดในโลกส าหรับอแดปเตอร์ของคอมพิวเตอร์
พกพาและอุปกรณ์ต่อพว่งอ่ืนๆ ซ่ึงจากการน าระบบวงจรรวม
ชนิดพิเศษ (ASIC) วงจรไฟฟ้าแบบผสม (Hybrid Circuit) และ
เทคโนโลยฟิีลม์บางมาใช ้ท าใหบ้ริษทัฯสามารถออกแบบ
อแดปเตอร์ใหมี้ขนาดเล็กลงแต่ยงัคงมีประสิทธิภาพสูงและให้
ก าลงัวตัตต่์อความหนาแน่นสูง  

กลุ่มผลติภัณฑ์ MPBG (Mobile Power Supplies)   
 

กลุ่มผลติภัณฑ์ FMBG (Fan / Thermal Management) 
เดลตา้ผลิตพดัลมอิเล็กทรอนิกส์ตามความตอ้งการของ

ลูกคา้ เพื่อใชใ้นการลดอุณหภูมิ ระบายความร้อน และ
ขบัเคล่ือนการใชง้านของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ซ่ึง
ลูกคา้ส าคญัของบริษทัฯ ส่วนใหญ่เป็นผูผ้ลิตชั้นน าใน
อุตสาหกรรมยานยนต ์ โทรคมนาคม IT อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการบริโภคและภาคอุตสาหกรรม 

อเีอม็ไอ ฟิลเตอร์  

 

โซลนิอยด์  

 

ผลิตภณัฑต์วัป้องกนัการรบกวนของคล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้า (อีเอม็ไอฟิลเตอร์) เป็นอุปกรณ์ท่ีช่วยใน
การลดทอนหรือตดัสัญญาณรบกวนท่ีเขา้ไปในผลิตภณัฑ์
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ซ่ึงใชก้นัอยา่งแพร่หลาย
ในอุปกรณ์เพื่อการอุปโภคบริโภค อุปกรณ์ ITและระบบ
โทรคมนาคมส าหรับภาคอุตสาหกรรม 

โซลินอยดเ์ป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีน าไปใช้
ในการควบคุมระบบอตัโนมติั ส าหรับอุปกรณ์ท่ีใชใ้น
ครัวเรือนและยานยนต ์ซ่ึงบริษทัฯสามารถใหบ้ริการ
โซลินอยดท่ี์มีลกัษณะเฉพาะตามความตอ้งการท่ี
หลากหลายของลูกคา้ เช่น ใชส้ าหรับระบบเบรก ABS 
ในยานยนต ์เคร่ืองท าความเยน็ในครัวเรือน เคร่ืองท า
น ้าแขง็ และระบบล็อคประตูไฟฟ้าอตัโนมติั  
 

เพาเวอร์
อเิลก็ทรอนิกส์  

 

กลุ่มผลติภัณฑ์ EPSBG (Embedded Power Supplies) (ต่อ)  

พดัลมอเิลก็ทรอนิกส์ 
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บริษทัฯ คือผูน้ าในการพฒันาและใหบ้ริการเพาเวอร์ซิสเตม็ส าหรับงานโทรคมนาคม  เคร่ืองส ารองกระแสไฟฟ้า 

อุปกรณ์ควบคุมแรงดนัระดบักลาง (Medium Voltage Drives) รวมทั้งใหบ้ริการครบวงจรดา้นพลงังานแสงอาทิตยแ์ละพลงังาน
ลม โดยเป็นผูใ้หบ้ริการครบวงจรดา้นระบบพลงังานเพื่อการโทรคมนาคมอนัดบั 1 ในอินเดียและบราซิล ทั้งยงัเป็นซพัพลาย
เออร์ชั้นน าในยโุรป อเมริกา และเอเชียแปซิฟิก 

นอกจากน้ี ยงัมีการน าเสนอผลิตภณัฑเ์พื่อการจดัการพลงังานหลากหลายรูปแบบโดยใชค้วามสามารถดา้นวศิวกรรม
ชั้นสูงในการออกแบบหรือปรับเปล่ียนแบบตามความตอ้งการของลูกคา้เพื่อใหไ้ดร้ะบบและบริการครบวงจรส าหรับ
ผลิตภณัฑศ์ูนยเ์ก็บขอ้มลู พลงังานทดแทน ยานยนตอิ์เล็กทรอนิกส์ ระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการคมนาคมท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม  อาคารสีเขียวและอ่ืนๆ  
 

 
บริษทัฯออกแบบผลิตภณัฑเ์พาเวอร์ซิสเตม็ท่ีมีความ

หลากหลายและมีการให้บริการทัว่โลกแก่บริษทั
ผูป้ระกอบการโทรคมนาคม ผูผ้ลิตอุปกรณ์ระบบเครือข่าย 
(Network) และผูป้ระกอบและติดตั้งระบบส าหรับการใชง้าน
ดา้นการเช่ือมต่อแบบไร้สาย (Wireless Broadband Access) 
และการเช่ือมต่อแบบใชส้าย รวมถึงระบบท่ีใชก้บังาน
ทางดา้นอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์ศูนยเ์ก็บขอ้มูล (Data 
Centers) เน่ืองจากผลิตภณัฑท่ี์บริษทัฯออกแบบมีความ
น่าเช่ือถือและมีคุณสมบติัทางประสิทธิภาพสูง 

จึงท าใหบ้ริษทัฯเป็นผูน้ าดา้นการออกแบบเพาเวอร์ซิสเต็มท่ีใชใ้นระบบโทรคมนาคม  นอกจากน้ี บริษทัฯยงัไดอ้อกแบบ
ระบบแหล่งจ่ายไฟส ารองท่ีใชใ้นอาคาร กลางแจง้หรือในชั้นวาง (Rack) เพื่อการใชง้านท่ีหลากหลายมากข้ึน และผลิตภณัฑ์
ของบริษทัฯไดน้ าระบบช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายทางดา้นพลงังาน (OPEX saving solution) มาใชใ้นพื้นท่ีมีปัญหาในการใช้
ไฟฟ้าระบบปกติและในพื้นท่ีท่ีมีการใชไ้ฟฟ้าจากระบบท่ีไม่ไดต่้อเขา้กบัระบบสายส่ง (Off-grid) โดยเพิ่มตวัควบคุมการน า
พลงังานทดแทนเขา้มาใชเ้พื่อจดัการการท างานใหมี้ประสิทธิภาพ  

ผลิตภณัฑท่ี์ออกแบบมาน้ีใชไ้ดก้บัเทคโนโลยกีารติดตามผลระยะไกล จึงช่วยในการประหยดัและง่ายต่อการ
บ ารุงรักษา โดยทัว่ไปเพาเวอร์ซิสเตม็ส าหรับงานระบบโทรคมนาคมจะใชก้นัอยา่งกวา้งขวางในระบบเครือข่ายแบบไร้สาย
และแบบใชส้ายเคเบิล อุปกรณ์ระบบเครือข่าย (Network) ชุมสายการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตแบบ xDSL terminal การติดต่อทาง
โทรศพัทผ์า่นครือข่ายความเร็วสูง (Mobile Broadband) สถานีรับส่งสัญญาณระบบโทรศพัทมื์อถือ (Cellular Sites) และระบบ
สายส่งขอ้มลู ทั้งน้ี บริษทัฯออกแบบผลิตภณัฑต์ามมาตรฐานอุตสาหกรรมโทรคมนาคมทั้งในระดบัประเทศและภูมิภาคโดย
ด าเนินการผลิตตามมาตรฐานท่ีไดรั้บการรับรองอยา่ง TL9000 และ ISO14000 
  

 
 
 

เพาเวอร์ซิสเต็มส าหรับระบบโทรคมนาคม  

การจัดการ 
พลงังาน 
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บริษทัฯมีประสบการณ์ในการออกแบบ ผลิตและท าการตลาด

ทางดา้นผลิตภณัฑ ์UPS กวา่ทศวรรษและมีความมุ่งมัน่จะออกแบบ
ผลิตภณัฑท่ี์มีนวตักรรมในดา้นเทคนิคท่ีเหนือกวา่และใหพ้ลงังานท่ีมี
ประสิทธิภาพส าหรับการใชง้านทั้งอุปกรณ์ท่ีใชใ้นบา้น ในท่ีท างาน ใน
อุปกรณ์ศูนยข์อ้มูลและในโรงงานอุตสาหกรรม โดยฐานลูกคา้ของบริษทัฯ
จะครอบคลุมถึงองคก์รระดบัโลกไม่วา่จะเป็นลูกคา้ในธุรกิจเซมิคอนดคัเตอร์
ธุรกิจใยแกว้น าแสง (Optoelectronics) การแปรรูปอาหาร ธุรกิจการเงิน  
ปิโตรเคมีและโทรคมนาคม ซ่ึงผลิตภณัฑ ์UPS ท่ีบริษทัฯออกแบบจะครอบคลุมทุกรูปแบบของการใชง้านของ UPS รวมไป
ถึงระบบการจดัการโดยใชซ้อฟแวร์และการใชง้านกบังานอุตสาหกรรมเฉพาะดา้นท่ีครอบคลุมภาคธุรกิจหรือตลาดท่ี
หลากหลาย นอกจากบริษทัฯจะออกแบบให้ผลิตภณัฑมี์ความน่าเช่ือถือแลว้ยงัออกแบบให้ตอบสนองตามความตอ้งการของ
ภาคธุรกิจท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัและมีความยดืหยุน่สูงอีกดว้ย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เดลตา้ประสบความส าเร็จในการออกผลิตภณัฑเ์คร่ืองชาร์จพลงังานไฟฟ้าส าหรับยานยนตไ์ฟฟ้า (EV 
Charging) เพื่อความสะดวกในการเดินทางระยะใกล ้บริษทัฯไดพ้ฒันาเคร่ืองชาร์จส าหรับรถยนตใ์นหลากหลายรูปแบบ
เพื่อใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะการใชง้านท่ีจะช่วยส่งเสริมการใชพ้ลงังานสะอาดและลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า (UPS) 

 

ผลติภัณฑ์พลงังานลม 

อเิลก็ทรอนิกส์ยานยนต์และ 
เคร่ืองชาร์จส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า  

 

การจัดการ 
พลงังาน 

 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้น จึงให้ความส าคญัต่อการลงทุนพฒันา
พลงังานหมุนเวยีนหรือพลงังานทดแทนดว้ยการออกแบบ
ผลิตภณัฑท่ี์มีนวตักรรมสูง เช่น คอนเวอร์เตอร์ท่ีใชพ้ลงังาน
ลม (Megawatt Converter) บริษทัฯมีจุดมุ่งหมายท่ีจะช่วย
พฒันาพลงังานท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและจะเป็นส่วน
หน่ึงในการเป็นผูผ้ลกัดนัให้เกิดส่ิงแวดลอ้มสีเขียวกบัโลก 

ระบบอตัโนมตัิส าหรับอตุสาหกรรม บริษทัฯมุ่งเนน้คุณภาพ ความน่าเช่ือถือและความเป็นเลิศ
มาโดยตลอด เพื่อใหเ้ห็นวา่ “ระบบอตัโนมติัเพื่อเปล่ียนโลก” 
เป็นอยา่งไร บริษทัฯใชค้วามเช่ียวชาญในดา้นการปรับความเร็ว
รอบ และก าลงั การเคล่ือนไหว ระบบเซ็นเซอร์และการควบคุม
ของอุปกรณ์ดงักล่าว และพร้อมกนัน้ีไดน้ าอุปกรณ์อตัโนมติั
ส าหรับอุตสาหกรรมท่ีมีอยูเ่หล่าน้ีมาประกอบร่วมกบัระบบการ
ควบคุมอุปกรณ์ดงักล่าวท่ีบริษทัฯไดพ้ฒันาข้ึนมา ท าใหส้ามารถ
น าเสนอการบริการแบบครบวงจรใหแ้ก่ลูกคา้ทัว่โลกได ้
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กลุ่มเดลตา้เป็นผูบุ้กเบิกงานดา้นการออกแบบจอภาพนานาชนิด และดว้ยการผลิตทีใชเ้ทคโนโลยชีั้นน าใน

วงการอุตสาหกรรมการฉายภาพและจอภาพและเทคโนโลยจีอภาพขนาดจ๋ิว  กลุ่มเดลตา้จึงสามารถผลิตอุปกรณ์ฉาย
ภาพหรือแสดงภาพไดห้ลากหลายรูปแบบในการใชง้าน อาทิ ใชเ้พื่อความบนัเทิงในครัวเรือน ห้องควบคุมระบบ ห้อง
ประชุม ระบบขอ้มูลสาธารณะ และอาคารนิทรรศการ เป็นตน้ 

เน่ืองจากบริษทัเดลตา้ประเทศไทยไดมี้การด าเนินงานหลายแห่งในภูมิภาคท าใหบ้ริษทัฯมีความพร้อมใน
ดา้นการขายจึงไดด้ าเนินการเป็นตวัแทนจ าหน่ายเพื่อขายผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพดีเด่นท่ีผลิตโดยกลุ่มบริษทัในเครือ 
เช่น ผลิตภณัฑ์จอแสดงภาพ โดยบริษทัยอ่ยในอินเดียเป็นผูข้ายผลิตภณัฑจ์อแสดงภาพท่ีมีใหเ้ลือกอยา่งหลากหลาย
ในขณะท่ีบริษทัเดลตา้ กรีน อินดสัเตรียล (ประเทศไทย) จ ากดั (DGiT)  ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยในประเทศไทยเป็นผูจ้ดั
จ  าหน่ายจอแสดงภาพและหลอดไฟ LED โดยผา่นช่องทางธุรกิจการใหบ้ริการดา้นการจดัการพลงังาน ดว้ย
สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(SEA) ท่ีมีความแขง็แกร่งและแผนธุรกิจในเชิงรุก
ของบริษทัฯ จึงคาดวา่ตลาด SEA จะเป็นตลาดท่ีมีศกัยภาพของผลิตภณัฑห์ลายชนิดในกลุ่มธุรกิจน้ีไดเ้ป็นอยา่งดี 

 
 

 
เดลตา้ใหบ้ริการจอภาพหลากหลายรูปแบบรวมถึง

เคร่ืองฉายภาพขนาดใหญ่ท่ีใหภ้าพสวา่งสดใสเป็นพิเศษ
ไดถึ้ง 30,000 ลูเมน เคร่ืองฉายภาพส าหรับระบบโฮมเธียร์
เตอร์และเคร่ืองฉายภาพส าหรับงานน าเสนอส าหรับธุรกิจ 
ส าหรับระบบห้องควบคุมและระบบจอเพื่อการ
ประชาสัมพนัธ์ เดลตา้ฯ น าเสนอเคร่ืองฉายภาพความ
สวา่งสูงและระบบควบคุมภาพแบบแยกส่วน 
(Distributive Control Systems: DCS) ส าหรับวดีิโอวอลล์
ขนาดใหญ่  

 
 

เดลตา้ผลิตหลอด LED โดยใชเ้ทคโนโลยขีั้นสูง 
คุณภาพเช่ือถือได ้จดัส่งตรงเวลา มีการออกแบบใหไ้ด้
ประสิทธิสูงและใหบ้ริการสินคา้สามประเภทหลกัแก่
ลูกคา้ อนัประกอบดว้ย ชุดส่องสวา่งส าหรับถนน 
หลอดไฟท่ีใชไ้ดก้บัขั้วหลอดเข้ียวและขั้วหลอดเกลียว
แบบเดิม (Retrofit) รวมทั้งโคมส่องสวา่งก าลงัสูง 
(Luminair) นอกจากน้ี เรายงัใหบ้ริการแผงและระบบ
ควบคุมการท างานระบบไฟ LED เพื่อการใชง้านท่ี
ยดืหยุน่ไดต้ามความตอ้งการของอุตสาหกรรม  

ระบบอตัโนมัตสิ าหรับอุตสาหกรรม 

หลอดไฟ LED 

 

สมาร์ท  
กรีนไลฟ์ 
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ก าลงัการผลติในปี 2557 
1. กลุ่มผลิตภณัฑ ์EPSBG (Embedded Power Solutions) 

1.1 ผลิตภณัฑ์ DC-DC Converter 
สถานท่ีตั้ง  :  นิคมอุตสาหกรรมบางปู จงัหวดัสมุทรปราการ 
พื้นท่ีการผลิต :  6,863 ตารางเมตร 
จ านวนพนกังาน  :  313 คน 
สายการผลิต :  12 สาย 
ผลิตจริงเฉล่ีย :  ร้อยละ 89 ของก าลงัการผลิตเตม็ท่ี 

1.2 ผลิตภณัฑเ์พาเวอร์ซพัพลายส าหรับคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย  
สถานท่ีตั้ง  :  นิคมอุตสาหกรรมบางปู จงัหวดัสมุทรปราการ 
พื้นท่ีการผลิต :  5,866 ตารางเมตร 
จ านวนพนกังาน :  733 คน  
สายการผลิต :  10 สาย 
ผลิตจริงเฉล่ีย :  ร้อยละ 90 ของก าลงัการผลิตเตม็ท่ี 

1.3 ผลิตภณัฑ ์DES 
โรงงานในประเทศไทย  

สถานท่ีตั้ง  :  นิคมอุตสาหกรรมบางปู จงัหวดัสมุทรปราการ 
พื้นท่ีการผลิต :  22,000 ตารางเมตร 
จ านวนพนกังาน :   1,354 คน 
สายการผลิต  :   24 สาย 
ผลิตจริงเฉล่ีย :   ร้อยละ 78 ของก าลงัการผลิตเตม็ท่ี 
โรงงานในสโลวาเกีย   

สถานท่ีตั้ง          :  Dubnica nad Vahom, Slovak Republic 
พื้นท่ีการผลิต     :  6,500 ตารางเมตร 
จ านวนพนกังาน : 291 คน 
สายการผลิต  :  8 สาย 
ผลิตจริงเฉล่ีย      :   คิดเป็นร้อยละ 65 ของก าลงัการผลิตเตม็ท่ี    

1.4 ผลิตภณัฑเ์พาเวอร์ซพัพลายท่ีใชส้ าหรับรถยนต์  
สถานท่ีตั้ง  :  นิคมอุตสาหกรรมบางปู จงัหวดัสมุทรปราการ 
พื้นท่ีการผลิต       :  14,800 ตารางเมตร 
จ านวนพนกังาน : 485 คน 
สายการผลิต         :  10 สาย  
ผลิตจริงเฉล่ีย      :  ร้อยละ 70 ของก าลงัการผลิตเตม็ท่ี 
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2. กลุ่มผลิตภณัฑ ์MPBG (Mobile power) 
สถานท่ีตั้ง  :  นิคมอุตสาหกรรมบางปู จงัหวดัสมุทรปราการ 
พื้นท่ีการผลิต :   4,865 ตารางเมตร 
จ านวนพนกังาน :   1,100 คน 
สายการผลิต  :   9 สาย  
ผลิตจริงเฉล่ีย       :  ร้อยละ 80 ของก าลงัการผลิตเตม็ท่ี 

3. กลุ่มผลิตภณัฑ ์FMBG (Fan & Thermal Management) 
3.1 พดัลมระบายความร้อน (DC Fan) 

สถานท่ีตั้ง :  Wellgrow Industrial Estate, Chachoengsao 
พื้นท่ีการผลิต :  19,180 ตารางเมตร 
จ านวนพนกังาน :  1,600 คน 
สายการผลิต :  40 สาย  
ผลิตจริงเฉล่ีย :  ร้อยละ 70 ของก าลงัการผลิตเตม็ท่ี 

3.2 ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ESP LOB) 
     อีเอม็ไอ ฟิลเตอร์ (EMI Filter)  

 สถานท่ีตั้ง :  นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว ์
 พื้นท่ีการผลิต :   3,500 ตารางเมตร 

จ านวนพนกังาน :   657 คน  
 สายการผลิต  :   28 สาย 
     ผลิตจริงเฉล่ีย     :  ร้อยละ 65 ของก าลงัการผลิตเตม็ท่ี 

โซลินอยด ์(Solenoid)  
สถานท่ีตั้ง :  Wellgrow Industrial Estate, Chachoengsao 
พื้นท่ีการผลิต :  1,000 ตารางเมตร 
จ านวนพนกังาน : 146 คน 
สายการผลิต  :  19 สาย 
ผลิตจริงเฉล่ีย :  ร้อยละ 50 ของก าลงัการผลิตเตม็ท่ี 

4. กลุ่มผลิตภณัฑ ์PSBG (Power System)  
โรงงานในประเทศไทย  

สถานท่ีตั้ง  :  นิคมอุตสาหกรรมบางปู จงัหวดัสมุทรปราการ 
พื้นท่ีการผลิต :  967 ตารางเมตร 
จ านวนพนกังาน :  110 คน 
สายการผลิต  :  เพาเวอร์ซิสเตม็ส าหรับงานระบบโทรคมนาคม (TPS) 5 สาย 
ผลิตจริงเฉล่ีย :  ร้อยละ 89 ของก าลงัการผลิตเตม็ท่ี 
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โรงงานในอินเดีย  
สถานท่ีตั้ง           :  Plot No 38, Phase 1, Sector 5, Integrated Industrial Estate, Pantnagar  
  (Rudrapur), Udhamsingh Nagar, Uttarakhand India -263153 
พื้นท่ีการผลิต :  13,500 ตารางเมตร  
จ านวนพนกังาน :  275 คน 
สายการผลิต        :  เพาเวอร์ซิสเตม็ส าหรับงานระบบโทรคมนาคม (TPS) 8 สาย 
  เคร่ืองส ารองไฟฟ้า (UPS) 2 สาย 
  ผลิตภณัฑพ์ลงังานลม (Wind Power) 3 สาย 
ผลิตจริงเฉล่ีย   :   TPS ร้อยละ 55 ของก าลงัการผลิตเตม็ท่ี 
   UPS ร้อยละ 30 ของก าลงัการผลิตเตม็ท่ี  
  Wind Power ร้อยละ 25 ของก าลงัการผลิตเตม็ท่ี 

โรงงานในสโลวาเกีย  
สถานท่ีตั้ง           :  Dubnica nad Vahom, Slovak Republic 
พื้นท่ีการผลิต :  6,500 ตารางเมตร  
จ านวนพนกังาน :  264 คน 
สายการผลิต :  เพาเวอร์ซิสเตม็ส าหรับงานระบบโทรคมนาคม (TPS) 8 สาย 

  ผลิตภณัฑพ์ลงังานลม (Wind Power) 1 สาย 
ผลิตจริงเฉล่ีย   :   ร้อยละ 70 ของก าลงัการผลิตเตม็ท่ี 

 
โดยผลิตภณัฑส่์วนใหญ่ท่ีผลิตในประเทศไทยไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

(BOI) โดยไดรั้บสิทธิประโยชน์ดงัน้ี 
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การส่งเสริมการลงทุน 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยในประเทศไทยไดรั้บสิทธิพิเศษทางดา้นภาษีอากรจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนภายใตเ้ง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีก าหนดไว ้บริษทัฯและ

บริษทัยอ่ยในประเทศไทยไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางดา้นภาษีอากรท่ีมีสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 
รายละเอยีด บรษิทัฯ บรษิทัยอ่ยในประเทศไทย 

1. บตัรสง่เสรมิเลขที ่ 1710(2)/2549 1541(2)/2552 1494(2)/2552 2061(1)/2553 2062(1)/2553 1732(2)/2557 1813(2)/2554 1814(2)/2554 

2. เพือ่สง่เสรมิการลงทนุในกจิการ ผลติ Electro-magnetic 

products 

ผลติ Electro-magnetic 

products 

ผลติ DC FAN ผลติอปุกรณ์โทรคมนาคม 

และชิน้สว่นอเีลคโทรนคิส์

ส าหรับยานพาหนะ 

ผลติอปุกรณ์

โทรคมนาคม 

ผลติ Electro-

magnetic 

products 

ผลติ Inverter ผลติหลอดไฟฟ้า              

โคมไฟฟ้าและ                  

อปุกรณ์แสดงภาพ 

3. สทิธปิระโยชนส์ าคญัทีไ่ดร้ับ         

3.1ไดร้ับยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลส าหรับก าไรสทุธทิี่

ไดจ้ากการประกอบกจิการทีไ่ดร้ับการสง่เสรมิและ

ไดร้ับยกเวน้ไมต่อ้งน าเงนิปันผลจากกจิการทีไ่ดร้ับ

การสง่เสรมิซึง่ไดร้ับยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลไป

รวมค านวณเพือ่เสยีภาษี 

8 ปี 7 ปี 

(วงเงนิไมเ่กนิ   

90,690,852 บาท) 

7 ปี 

(วงเงนิไมเ่กนิ   

298,170,000 บาท) 

8 ปี 8 ปี 7 ปี 

(วงเงนิไมเ่กนิ   

124,000,000 

บาท) 

7 ปี 

(วงเงนิไมเ่กนิ   

182,000,000 

บาท) 

7 ปี 

(วงเงนิไมเ่กนิ   

202,400,000 

บาท) 

3.2ไดร้ับยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเครือ่งจักรตามที่

คณะกรรมการพจิารณาอนุมตั ิ

ไดร้ับ ไดร้ับ ไดร้ับ ไดร้ับ ไดร้ับ ไดร้ับ ไดร้ับ ไดร้ับ 

3.3 ไดร้ับยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับวตัถดุบิและวสัดุ

จ าเป็นทีต่อ้งน าเขา้จากตา่งประเทศเพือ่ใชใ้นการ

ผลติเพือ่การสง่ออก 

ไมไ่ดร้ับ ไดร้ับ ไดร้ับ ไมไ่ดร้ับ ไดร้ับ ไดร้ับ ไดร้ับ ไดร้ับ 

3.4 ไดร้ับลดหยอ่นภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลส าหรับก าไร

สทุธทิีไ่ดร้ับจากการลงทนุในอตัรารอ้ยละหา้สบิของ

อตัราปกตเิป็นระยะเวลาหา้ปี นับจากวนัทีพ่น้ก าหนด

ระยะเวลาการไดร้ับยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล

ดงักลา่วขา้งตน้ 

ไมไ่ดร้ับ ไมไ่ดร้ับ ไมไ่ดร้ับ ไดร้ับ ไดร้ับ ไมไ่ดร้ับ ไมไ่ดร้ับ ไมไ่ดร้ับ 

3.5 ไดร้ับอนุญาตใหห้กัคา่ขนสง่ คา่ไฟฟ้าและคา่ประปา

เป็นสองเทา่ของคา่ใชจ้า่ยดงักลา่วเป็นระยะเวลาสบิ

ปี นับแตว่นัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการนัน้ 

ไมไ่ดร้ับ ไมไ่ดร้ับ ไมไ่ดร้ับ ไดร้ับ ไดร้ับ ไมไ่ดร้ับ ไมไ่ดร้ับ ไมไ่ดร้ับ 

3.6 ไดร้ับอนุญาตใหห้กัเงนิลงทนุในการตดิตัง้หรอื

กอ่สรา้งสิง่อ านวยความสะดวกรอ้ยละยีส่บิหา้ของเงนิ

ลงทนุนอกเหนอืไปจากการหกัคา่เสือ่มราคาตามปกต ิ

ไมไ่ดร้ับ ไมไ่ดร้ับ ไมไ่ดร้ับ ไดร้ับ ไดร้ับ ไมไ่ดร้ับ ไมไ่ดร้ับ ไมไ่ดร้ับ 

4. วนัทีเ่ริม่ใชบ้ตัรสง่เสรมิ 27 มกราคม 2552 4 มกราคม 2553 12 มนีาคม 2556 ยังไมไ่ดข้อเปิด

ด าเนนิการ 

ยังไมไ่ดข้อเปิด

ด าเนนิการ 

ยังไมไ่ดข้อเปิด

ด าเนนิการ 

ยังไมไ่ดข้อ

เปิดด าเนนิการ 

ยังไมไ่ดข้อเปิด

ด าเนนิการ 

5. สทิธแิละประโยชน์เพิม่เตมิ ไดร้ับประโยชนท์างภาษี

อากรเพิม่เตมิส าหรับการ

ลงทนุเพือ่พัฒนาทักษะ 

เทคโนโลย ีและนวัตกรรม 

ไดร้ับประโยชนท์างภาษี

อากรเพิม่เตมิส าหรับการ

ลงทนุเพือ่พัฒนาทักษะ 

เทคโนโลย ีและนวัตกรรม 

ไดร้ับประโยชนท์างภาษี

อากรเพิม่เตมิส าหรับการ

ลงทนุเพือ่พัฒนาทักษะ 

เทคโนโลย ีและนวัตกรรม 

- - - - - 
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รายไดข้องบริษทัฯส าหรับปีจ าแนกตามกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและไม่ไดรั้บการส่งเสริมการ
ลงทุนสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม กิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริม รวม 
 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
งบการเงินเฉพาะกิจการ       
รายไดจ้ากการขาย       
รายไดจ้ากการขายในประเทศ 393 420 - - 393 420 
รายไดจ้ากการส่งออก 29,490 27,967 213 296 29,703 28,263 

รวม 29,883 28,387 213 296 30,096 28,683 

 สิทธิพิเศษทางภาษีท่ีมีสาระส าคญัท่ีบริษทัยอ่ยอ่ืนๆไดรั้บ มีดงัน้ี  

- Delta Electronics (Slovakia) s.r.o. ไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากรัฐบาลของประเทศสโลวาเกียเม่ือวนัท่ี 
22 ธนัวาคม 2549 ส าหรับผลิตสินคา้ประเภท Power supply และ Solar inverter ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนด
บางประการ สิทธิพิเศษดงักล่าวรวมถึงการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน
ประมาณ 6.2 ลา้นยโูรเป็นระยะเวลา 10 ปีนบัตั้งแต่ปี 2553 ซ่ึงเป็นปีท่ีเร่ิมประกอบกิจการ 

-  Delta Power Solutions (India) Pvt. Ltd. ไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากรัฐบาลของประเทศอินเดียเม่ือ
วนัท่ี 1 เมษายน 2551 ส าหรับผลิตสินคา้ประเภท Telecom Power Systems และ Un-interrupted Power 
Solutions ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนดบางประการ สิทธิพิเศษดงักล่าวรวมถึงการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลส าหรับก าไรท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 5 ปีนบัแต่วนัท่ีเร่ิมมี
รายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้นและไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับกิจการท่ีไดรั้บการ
ส่งเสริมในอตัราร้อยละ 30 ของอตัราปกติ มีก าหนด 5 ปีนบัจากวนัท่ีพน้ก าหนดไดรั้บยกเวน้ภาษี 

การจัดหาวตัถุดิบและผู้จ าหน่ายวตัถุดิบ 
วตัถุดิบหลกัของบริษทัฯ สามารถจดัแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทหลกัๆ คือ ช้ินส่วนไฟฟ้า (Electrical parts) และ

ช้ินส่วนเชิงกล (Mechanical parts) โดยช้ินส่วนไฟฟ้าประกอบดว้ยช้ินส่วนประเภท semiconductor (ไดแ้ก่ IC, diode, 
Mosfet, PWM เป็นตน้) และช้ินส่วนประเภท Passive (ไดแ้ก่ Capacitors, fuse, Resister, รีเลย ์เป็นตน้) ซ่ึงวตัถุดิบ
ส่วนใหญ่น าเขา้มาจากประเทศสิงคโ์ปร์ ฮ่องกง ญ่ีปุ่น ไตห้วนั ยโุรป และอเมริกา โดยใชส้กุลเงินเหรียญสหรัฐเป็น
หลกัในการช าระค่าสินคา้โดยช้ินส่วนเชิงกล ประกอบดว้ย งานป๊ัมข้ึนรูป งานตดัช้ินงานต่างๆ wire harness งานฉีด
พลาสติกและบรรจุภณัฑ ์ซ่ึงส่วนใหญ่บริษทัฯ ท าการจดัหาจากผูผ้ลิตภายในประเทศและน าเขา้จากประเทศจีน
บางส่วนเพื่อกระจายความเส่ียงและเปรียบเทียบตน้ทุน ทั้งน้ี สัดส่วนมูลค่าการน าเขา้ของวตัถุดิบทั้งหมดเทียบกบัการ
สั่งซ้ือในประเทศ คิดเป็นอตัราส่วนประมาณร้อยละ 70 ต่อ 30 ในปัจจุบนับริษทัฯ มีคู่คา้ประมาณ 1,300 ราย โดยการ
สั่งซ้ือในแต่ละรายจะไม่เกินร้อยละ 4.0 ของยอดการสั่งซ้ือทั้งหมดของบริษทัฯ และคู่คา้ของเราจะตอ้งไดรั้บการ
รับรองมาตรฐาน ISO9001, ISO14001, ONSAS18001, TS16949 อีกดว้ย 
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การวจิัยและพฒันา 
ในปี 2557 ศูนยว์จิยัและพฒันาของเดลตา้ในประเทศไทย จีน เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด ์โรมาเนีย และสกอตแลนด์ 

ต่างมุ่งมัน่วจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ์อยา่งยิง่ยวดเพื่อเพิ่มความหนาแน่นทางพลงังาน (Power density) และประสิทธิภาพของ
ผลิตภณัฑใ์นกลุ่มต่างๆ รวมถึงไดป้รับปรุงให้ผลิตภณัฑก์ลุ่มเพาเวอร์ซพัพลายแบบมาตรฐานและแบบเฉพาะเจาะจงให้มี
มูลค่าเพิ่มมากข้ึนดว้ยการปรับปรุงระบบและการใชง้านให้เป็นแบบอจัฉริยะ โดยไดน้ าเทคโนโลยใีหม่ๆ หลายรูปแบบมา
ประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาผลิตภณัฑ ์โดยมีกุญแจส าคญัคือการใชแ้กลเลียมไนไตรและซิลิคอนคาร์ไบน์กบัอุปกรณ์ประเภท
เซมิคอนดคัเตอร์ (GaN/ SiC based semiconductor) ผนวกกบัการใชก้ารออกแบบวงจรชั้นสูง (Advanced topology) เป็นตน้ 

ปัจจุบนัศูนยว์จิยัของบริษทัฯและศูนยว์จิยัของกลุ่มบริษทัเดลตา้ท่ีตั้งอยูท่ี่เมืองราลีย ์รัฐนอร์ทแคโรไลนา ประเทศ
สหรัฐอเมริกาและเมืองเซ่ียงไฮ ้ประเทศจีนไดร่้วมมือกบัมหาวทิยาลยัต่างๆและกลุ่มลูกคา้ท าการศึกษาแบบเจาะลึกในทุก
อุตสาหกรรมเพื่อให้ไดเ้ทคโนโลยท่ีีสามารถผลิตพลงังานไฟฟ้าไดอ้ยา่งย ัง่ยืน นอกจากน้ี บริษทัฯยงัไดจ้ดัใหมี้การฝึกอบรม
สัมมนาเชิงปฏิบติัการดา้นนวตักรรมเพื่อเสริมสร้างองคค์วามรู้และความร่วมมือในการท างานให้แก่บุคลากรอยา่งต่อเน่ือง 

เน่ืองจากการมีส านกังานท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ีท่ีเป็นตลาดส าคญัของผลิตภณัฑด์า้นการจดัการและแปลงก าลงัไฟฟ้า
(Power management & conversion) ท าให้บริษทัฯสามารถรู้ถึงความตอ้งการของลูกคา้และมีความเช่ียวชาญในการใชง้าน
ระดบัสูง ดว้ยเหตุน้ี จึงท าใหฝ่้ายวจิยัและพฒันาของบริษทัฯสามารถครองต าแหน่งผูน้ าในอุตสาหกรรมการจดัการและ
แปลงก าลงัไฟฟ้าท่ีมีการแข่งขนัสูงไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  
 
ผลติภัณฑ์ทีใ่ช้กบัระบบคอมพวิเตอร์เครือข่ายและอุปกรณ์เกบ็ข้อมูลในระบบคอมพวิเตอร์ (Server Storage 
Networking หรือ SSN)  

ฝ่ายวจิยัและพฒันาของบริษทัฯไดส้ั่งสมความรู้และประสบการณ์
มายาวนานเพื่อพฒันาผลิตภณัฑเ์พาเวอร์ซพัพลายท่ีออกแบบตามความ
ตอ้งการของลูกคา้ (Customized power supply) ท่ีมีความซบัซอ้นสูงใหก้บั
กลุ่มลูกคา้ชั้นน าในอุตสาหกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศ ระบบเครือข่ายและ
โทรคมนาคม และความเช่ียวชาญดงักล่าวนั้นมีส่วนส าคญัในการช่วยให้
บริษทัฯสามารถคิดคน้ผลิตภณัฑใ์หม่ๆท่ีล ้าหนา้กวา่เพาเวอร์ซพัพลายแบบ
ดั้งเดิม ในทอ้งตลาดไดส้ าเร็จ ซ่ึงไดท้  าใหบ้ริษทัฯกา้วสู่การเป็นผูใ้หบ้ริการ
ส าหรับกลุ่มผลิตภณัฑน้ี์อยา่งครบวงจร (System solution provider) 

ในปี 2557 ลูกคา้ไดใ้หค้วามส าคญัในเร่ืองของประสิทธิภาพมากข้ึนโดยเฉพาะส าหรับกลุ่มลูกคา้ในอุตสาหกรรม
อินเตอร์เน็ต บริษทัฯไดเ้ผชิญกบัตลาดท่ีมีความผนัผวนสูง จึงไดน้ าเทคโนโลยใีหม่ล่าสุดในการน าวงจรรวมแบบแมกเนติกส์ 
(Integrated magnetic component) มาใชเ้พื่อใหผ้ลิตภณัฑมี์ความหนาแน่นทางพลงังานและประสิทธิภาพสูงสุด โดยผลิตภณัฑ์
เพาเวอร์ซพัพลายส าหรับเซิร์ฟเวอร์รุ่นใหม่ท่ีบริษทัฯไดพ้ฒันาข้ึนมาจะมีประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานสูงถึงร้อยละ 98 

นอกจากน้ี ฝ่ายวจิยัและพฒันาของบริษทัฯยงัสามารถปรับปรุงผลิตภณัฑ์เพาเวอร์ซพัพลายท่ีจ่ายพลงังานขนาด 
3kW ท่ีออกแบบตามความตอ้งการของลูกคา้ท่ีมีการใชอ้ยา่งแพร่หลายในปัจจุบนัใหมี้การใชง้านไดเ้พิ่มข้ึนและมีคุณสมบติั
ทางเทคนิคท่ีดีข้ึนดว้ย นอกจากน้ียงัมีการพฒันาผลิตภณัฑด์งักล่าวเพื่อใหมี้ประสิทธิภาพในเชิงไฟฟ้าและเชิงกลท่ีสามารถ
ปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกบัการใชง้านของลูกคา้ท่ีมีระบบแบตเตอร่ีส ารอง (Battery backup) และระบบการชาร์จแบตเตอร่ี
ในตวั (Battery charging) ซ่ึงแสดงให้เห็นความมุ่งมัน่และเช่ียวชาญของฝ่ายวิจยัและพฒันาของบริษทัฯในการตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ในกลุ่มศูนยข์อ้มูล (Data center) ไดเ้ป็นอยา่งดี 

เพาเวอร์ซพัพลายปรับแรงดนั (AC/DC 
Power Supply) ท่ีมีฟังกช์นัแบตเตอรี

ส ารองและประจุไฟในตวั   
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อุปกรณ์ประจุไฟฟ้าภายในรถ 
ก าลงัไฟ 7.2 kW  

โซลูช่ันส าหรับระบบจ่ายไฟฟ้าในยานยนต์ไฟฟ้า (EV) 
นอกจากการใชโ้ซลูชัน่เพาเวอร์ซพัพลายส าหรับระบบประจุไฟฟ้าภายในรถ (AC/DC on-board charging 

unit) แลว้บริษทัฯยงัไดพ้ฒันาใหผ้ลิตภณัฑส์ าหรับตลาดยานยนตมี์ความหลากหลายและมีประสิทธิภาพมากข้ึน เช่น 
คอนเวอร์เตอร์ กระแสตรง/กระแสตรงท่ีมีประสิทธิภาพสูง (DC/DC converter) และผลิตภณัฑป์ระจุไฟภายใน
รถยนต ์(on-boardcharging) รูปแบบต่างๆ นอกจากน้ี ในปี 2557 บริษทัฯยงัไดเ้ปิดตวัชุดเช่ือมต่อระหวา่งแบตเตอรี
กบัชาร์จเจอร์ (Battery Junction Boxes หรือ BJB) ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑใ์หม่ในกลุ่มจดัการพลงังานของแบตเตอร่ี 
(Battery power management) ดว้ย  

อุปกรณ์ประจุไฟฟ้าภายในรถ (On-board charger หรือ OBC) 
ก าลงัไฟฟ้า 7.2 kW ไดรั้บการตอบรับจากตลาดเป็นอยา่งดี โดยผลิตภณัฑ์
น้ีมีคุณสมบติัท่ีโดดเด่นหลายประการ เช่น มีความหนาแน่นก าลงัเป็นสอง
เท่า (Doubled power density) มีประสิทธิภาพการประหยดัไฟสูงข้ึน และมี
ฟังกช์นัการใชง้านท่ีหลากหลายข้ึน 

นอกจากน้ี บริษทัฯยงัคงมุ่งเนน้พฒันาเทคโนโลยปีระจุไฟแบบไร้
สาย (Wireless charging technology) เพื่อตอบสนองความตอ้งการใชง้าน
ในลกัษณะท่ีเป็นการประมวลก าลงัส าหรับยานยนต ์(Automotive power 
processing) ส าหรับยานยนตไ์ฮบริด/แบตเตอร่ีพลงังานไฟฟ้า (HEV/BEV) 
ซ่ึงเป็นตลาดท่ีมีอนาคตสดใส 

ในปี 2557 บริษทัฯไดพ้ฒันาระบบผลิตภณัฑช์าร์จเจอร์แบบไร้สายท่ีมีขนาดก าลงั 3.6 kW โดยสามารถ
ส่งผา่นพลงังานไดแ้มว้า่ในระบบตวัส่งและตวัรับไม่ไดว้างอยูใ่นแนวเดียวกนั  

ส าหรับในปี 2558 บริษทัฯจะน าเทคโนโลยน้ีีไปประยกุตใ์ชก้บัการส่งผา่นก าลงัไฟฟ้าท่ีสูงข้ึน (~30kW) และ
จะปรับปรุงใหส้ามารถใชง้านกบัยานยนตแ์ละงานอุตสาหกรรมใหไ้ดห้ลายรูปแบบข้ึน เช่น ส าหรับการยกของโดย
ฟอร์คลิฟท ์เป็นตน้  

 
เพาเวอร์ซัพพลายออกแบบโดยเฉพาะส าหรับการใช้งานในอุตสาหกรรม/การแพทย์ (Custom Designed Power 
Supplies) 

ในปี 2557 ฝ่ายวจิยัและพฒันาของเดลตา้ยุโรปไดส้ร้างนวตักรรมต่างๆ อยา่งมากมายเพื่อใหผ้ลิตภณัฑข์องเรา
มีประสิทธิภาพสูงและเป็นทางเลือกท่ีคุม้ค่าส าหรับการใชง้านเชิงอุตสาหกรรมและการแพทย ์อาทิเช่น ส าหรับระบบ
โรงงานอตัโนมติั (Factory automation) เคร่ืองจกัรกลและหุ่นยนต ์เทคโนโลยปีระจุไฟ เคร่ืองอลัตร้าซาวด ์ตลอดจน
เคร่ืองช่วยหายใจและฟอกไต เป็นตน้  

การน าเทคโนโลยกี าลงัไฟและการควบคุมขั้นสูงมาประยกุตใ์ชเ้พื่อเพิ่มความเสถียรภาพของการท างาน ความ
มีประสิทธิภาพในการใชไ้ฟฟ้า และความยดืหยุน่ในการใชง้านลกัษณะต่างๆใหสู้งข้ึนเป็นส่ิงท่ีบริษทัฯด าเนินการอยา่ง
ต่อเน่ือง เพื่อใหลู้กคา้กลุ่มผลิตภณัฑเ์พาเวอร์ซพัพลายส าหรับการใชง้านเฉพาะทางเชิงอุตสาหกรรมและการแพทย์
ไดรั้บความพึงพอใจอยา่งสูงสุด โดยเฉพาะอยา่งยิง่ส าหรับการใชง้านเชิงการแพทยท่ี์ตอ้งการผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพและ
มาตรฐานระดบัสูง 
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ส าหรับผลิตภณัฑ์เด่นในกลุ่มน้ีในปี 2557 คือเพาเวอร์ซพัพลาย
ส าหรับเคร่ืองอลัตร้าซาวด์ ซ่ึงบริษทัฯไดพ้ฒันาข้ึนมาเพื่อลูกคา้รายหน่ึง
ท่ีเป็นผูน้ าตลาดอุปกรณ์การแพทยช์ั้นแนวหนา้ เน่ืองจากผลิตภณัฑ์
ดงักล่าวของบริษทัฯมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงมาก ลูกคา้จึงได้
จดัล าดบัใหบ้ริษทัฯเป็นผูผ้ลิตระดบั Class A ซ่ึงถือวา่เป็นล าดบัสูงสุด 

นอกจากน้ี บริษทัฯยงัไดน้ าผลิตภณัฑก์ลุ่มรับจา้งผลิต (ODM) 
ท่ีหลากหลายรูปแบบออกสู่ทอ้งตลาดอยา่งต่อเน่ืองในปี 2557 ส าหรับ
ในกลุ่มผลิตภณัฑป์ระจุไฟส าหรับงานอุตสาหกรรมทัว่ไป (Industrial 
battery charger) และเพาวเวอร์ซพัพลายส าหรับงานอุตสาหกรรม
เฉพาะทาง (Custom industrial power supply) ไดมี้การออกผลิตภณัฑท่ี์
มีแรงดนัมาตรฐาน (Standard output voltage) เช่น คอนเวอร์เตอร์กระ
แสตรง/กระแสตรง (DC/DC converter) ส าหรับรถฟอร์คลิฟท ์เป็นตน้ 
 
ซอฟต์แวร์การส่ือสารและจัดการระยะไกล (Remote Communication and Management Software) 

ฝ่ายวจิยัและพฒันาของเดลตา้อินเดีย ซ่ึงเป็น
ส่วนหน่ึงของฝ่ายวจิยัและพฒันาของบริษทัฯประสบ
ความส าเร็จในการพฒันา “ซอฟตแ์วร์ติดตามระยะไกล” 
(Remote Monitoring Software) ส าหรับระบบควบคุมท่ี
สามารถอ่านขอ้มูลจากสถานีโทรคมนาคมไดจ้าก
ระยะไกลผา่นศูนยป์ฏิบติัการเครือข่ายซอฟทแ์วร์ 
ProTecht น้ีถือเป็นโซลูชัน่ท่ีไดรั้บการยอมรับอยา่ง
กวา้งขวางและไดถู้กน าไปติดตั้งท่ีสถานีโทรคมนาคม
จ านวนมากทัว่อินเดีย  

นอกจากน้ี ซอฟแวร์ ProTecht ยงัถือวา่เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัส าหรับการจดัการดา้นความปลอดภยัของ
ธนาคารต่างๆใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึนดว้ย แมว้า่ในตลาดจะมีซอฟทแ์วร์ลกัษณะดงักล่าวจ าหน่ายอยูเ่ป็นเวลานานแลว้ก็
ตาม แต่การเติบโตของตลาดและความกา้วหนา้ของเทคโนโลยต่ีางๆเป็นปัจจยัท่ีช่วยเสริมใหโ้ซลูชัน่น้ีไดรั้บการยอมรับ
มากข้ึน และการท่ีลูกคา้ใหค้วามเช่ือมัน่กบัโซลูชัน่ของบริษทัฯในวงกวา้งยิง่ท  าให้เรากลายเป็นผูน้ าตลาดท่ีมีเครือข่าย
สถานีโทรคมนาคมกวา้งขวางกวา่บริษทัคู่แข่งมาก 
 เดลตา้ อินเดียยงัมุ่งมัน่พฒันาใหซ้อฟทแ์วร์มีความสามารถมากข้ึน โดยเพิ่มฟังกช์นัจดจ าใบหนา้ (Face recognition) 
จดจ ารูป (Picture recognition) รวมถึงฟังกช์นัวิเคราะห์รูปและขอ้มูลให้เป็นส่วนหน่ึงของพื้นฐานดา้นความปลอดภยัของ
ระบบดว้ย ระบบดงักล่าวสามารถป้องกนัการคุกคามจากภยัดา้นความปลอดภยัรูปแบบต่าง ๆ และแสดงภาพและวดีิโอ ณ 
เวลาปัจจุบนั (Real time) จากตูเ้อทีเอ็มตามจุดต่าง ๆ โดยใชก้ าลงัไฟท่ีประหยดั และเพื่อให้การเฝ้าระวงัเคร่ืองเอทีเอ็มใน
ระบบเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ท่ีศูนยป์ฏิบติัการเครือข่ายของเดลตา้ก็ยงัมีเจา้หนา้ท่ีคอยเฝ้าระวงัความเคล่ือนไหวท่ี
เคร่ืองเอทีเอม็ตลอด 24 ชัว่โมงทุกวนั ทั้งน้ี จะมีการด าเนินการหรือออกแจง้เตือนในทนัทีกรณีท่ีพบเหตุตอ้งสงสัย  
 
 

เพาเวอร์ซพัพลายส าหรับเคร่ืองอลัตร้า 

คอนเวอร์เตอร์กระแสตรง/กระแสตรง
ส าหรับงานหนกัเพ่ือใชก้บัรถฟอร์คลิฟท ์

 

บรรยากาศการท างานของเดลตา้ อินเดีย  
ท่ีศูนยป์ฏิบติัการเครือข่าย 
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ระบบคอนเวอร์เตอร์ส าหรับกงัหันพลงังานลมขนาดใหญ่ (Megawatt Wind Power Energy) 
บริษทัฯไดคิ้ดคน้พฒันานวตักรรมต่างๆออกสู่ตลาดมากมาย เช่น คอนเวอร์เตอร์ส าหรับกงัหนัพลงังานลมขนาด

ใหญ่ (Megawatt-Converter Wind power) ซ่ึงถือเป็นอีกหน่ึงความส าเร็จของฝ่ายวจิยัและพฒันาของบริษทัฯท่ีไดช่้วยใหลู้กคา้
ของเรากา้วเขา้สู่การใชเ้ทคโนโลยท่ีีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มอยา่งแทจ้ริง ส าหรับในปี 2557 บริษทัฯไดลู้กคา้รายใหม่เพิ่มข้ึน
หลายรายในอินเดียทั้งน้ี ความร่วมมือระหวา่งทีมงานวจิยัและพฒันาของเยอรมนีและอินเดียเป็นส่วนส าคญัในการ 
ผลกัดนัใหเ้ทคโนโลยดีา้นน้ีพฒันาข้ึนไปอีกระดบั นอกจากเทคโนโลยคีอนเวอร์เตอร์เตม็
ก าลงั (Full power converter) แลว้ ทีมงานดา้นพลงังานลมของภูมิภาคยโุรป (Wind Power 
Europe หรือ WPE) ยงัไดน้ าเทคโนโลยคีอนเวอร์เตอร์แบบ DFIG (Double fed induction 
generator) ท่ีไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวางมาประยกุตใ์ชด้ว้ย เทคโนโลยน้ีีไดถู้กน ามา
ทดสอบในระบบพลงังานลมขนาด 2MW ส าหรับลูกคา้ชั้นน ารายหน่ึงในอินเดีย  

ซ่ึงการน าเทคโนโลยดีงักล่าวมาใชเ้พื่อตอบสนองลูกคา้ให้ไดดี้ข้ึนถือวา่เป็น
กา้วส าคญัส าหรับฝ่ายวจิยัและพฒันาของบริษทัฯเลยทีเดียว และเน่ืองจากความ
เช่ียวชาญในเร่ืองเทคโนโลย ีFPC และ DFIG เป็นอยา่งดีของทีมวจิยัและพฒันาของ
เยอรมนีและอินเดีย บริษทัฯจึงสามารถเจาะตลาดในอุตสาหกรรมน้ีได ้โดยผลิตภณัฑ์
รุ่นแรกไดถู้กน าไปติดตั้งในทุ่งกงัหนัลมขนาด 50 MW ในอินเดียเรียบร้อยแลว้ ทั้งน้ี 
ในปี 2558 ทีมงานจะยงัคงกา้วต่อไปในการพฒันาผลิตภณัฑโ์ดยจะผสมผสาน
องคป์ระกอบดา้นการควบคุมของบริษทัฯลงไปในการออกแบบ 
 
เพาเวอร์ซัพพลายส าหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมมาตรฐาน (Standard Industrial Power Supply) 

ในปี 2557 ทีมงานวจิยัและพฒันาในไทยและไตห้วนัไดร่้วมกนัสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑใ์หม่ๆ ออกสู่ทอ้งตลาด
หลายตวั เช่น เพาเวอร์ซพัพลายส าหรับหนา้จอรุ่น PMH (PMH panel mount power supply) ซ่ึงออกแบบตามมาตรฐาน
ความปลอดภยัส าหรับอุปกรณ์ท่ีใชใ้นครัวเรือน EN60335-1 โดยเฉพาะ นอกจากน้ียงัมีเพาเวอร์ซพัพลายแบบเปลือยรุ่น 
PJT (PJT open frame power supply) ซ่ึงมีขนาด 2”x 3” 2”x 4” และ 3”x 5” เพาเวอร์ซพัพลายรุ่น PJT มาพร้อมกบัวงจร
แบบ Active PFC ในตวั (Built-in active PFC circuit) และระบบป้องกนัไฟร่ัวดว้ยผลิตภณัฑใ์นกลุ่มน้ีไดรั้บการตอบรับ
จากลูกคา้เป็นอยา่งดีเพราะการออกแบบผลิตภณัฑท่ี์ดีเพื่อใหร้องรับความตอ้งการท่ีหลากหลายของลูกคา้ได ้ไม่วา่จะเพื่อ
เนน้ความประหยดัหรือประสิทธิภาพการท างานระดบัสูง ดว้ยเหตุน้ีเอง ผลิตภณัฑใ์นกลุ่มน้ีของเราจึงสามารถไดรั้บการ
ยอมรับจากลูกคา้ในหลายๆ ภูมิภาคไดภ้ายในเวลาอนัรวดเร็ว  

นอกจากน้ี ในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2557 จะมีการ
ผนวกผลิตภณัฑเ์พาเวอร์ซพัพลายส าหรับอุปกรณ์
การแพทยใ์หม่ๆและในปี 2558 น้ีคาดวา่จะเป็นปีท่ีดีท่ี
บริษทัฯจะไดน้ าเสนอผลิตภณัฑเ์พาเวอร์ซพัพลายท่ีใชก้บั
ระบบแสงสวา่งแบบหลอดไฟ LED และเพาเวอร์ซพัพลาย
แบบแขวนราง (Din Rail) อีกหลายรุ่นเขา้มาในกลุ่มน้ี 
บริษทัฯ จึงมัน่ใจวา่จะสามารถเร่งยอดขายใหสู้งข้ึนได ้
ทั้งน้ี เน่ืองจากบริษทัฯเป็นผูน้ าท่ีโดดเด่นในตลาดเพาเวอร์ซพัพลาย อีกทั้งยงัมีการท าการตลาดและวจิยัพฒันาผลิตภณัฑ์
อยา่งต่อเน่ืองจึงคาดวา่ยอดขายในกลุ่มผลิตภณัฑน้ี์จะเพิ่มข้ึนในปี 2558 อยา่งแน่นอน 

กงัหนัลมของบริษทัฯท่ีใช้
เทคโนโลยท่ีีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
 

เพาเวอร์ซพัพลายแบบแขวนราง (Din Rail) 
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ภาพรวมและแนวโน้มธุรกจิปี 2557-2558 
ภาพรวมภาวะเศรษฐกจิ 
ภาวะเศรษฐกจิโลก 

รายงานภาวะเศรษฐกิจโลกส าหรับปี 2558 ของสหประชาชาติระบุวา่ เศรษฐกิจโลกมีแนวโนม้จะเติบโตข้ึนเล็กนอ้ย
แต่จะเป็นการเติบโตในระดบัปานกลาง โดยในปี 2557 เศรษฐกิจโลกขยายตวัร้อยละ 2.6 และในปี 2558 คาดวา่จะมีการ
ขยายตวัในอตัราร้อยละ 3.1 ของผลิตภณัฑม์วลรวมโลก (World Gross Product) 
ภาวะเศรษฐกจิภูมิภาคยุโรป 

เศรษฐกิจของประเทศในสหภาพยโุรปปรับตวัดีข้ึนในปี 2557 และอตัราเงินเฟ้อลดลงถึงจุดต ่าท่ีสุดในปีเดียวกนัน้ี
เน่ืองจากราคาอาหารและพลงังานปรับตวัลดลง จึงคาดวา่อตัราเงินเฟ้อในช่วงปี 2558 จะยงัคงติดลบในหลายประเทศและอยู่
ในระดบัต ่ามากในบางประเทศ แมว้า่ตลาดแรงงานจะปรับตวัดีข้ึน แต่ก็ยงัมีแนวโนม้ขยายตวัเฉพาะบางประเทศในภูมิภาคน้ี 
ส าหรับประเทศท่ีมีระบบอตัราแลกเปล่ียนแบบลอยตวั (Flexible currency) ไดมี้การลดดอกเบ้ียใหอ้ยูใ่นระดบัต ่าท่ีสุด โดยคาด
วา่ในปี 2558 นโยบายการคลงัจะยงัคงเป็นไปในทิศทางเดิมเพื่อกระตุน้เศรษฐกิจ ตลอดจนผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ 
(Aggregate GDP) ของประเทศสมาชิกใหมข่องสหภาพยโุรปจะเพิ่มข้ึนร้อยละ 2.9 ในปี 2558 จากท่ีเคยประเมินไวท่ี้ร้อยละ 2.6 
ในปี 2557 ส าหรับอตัราการเจริญเติบโตของสหภาพยโุรปโดยรวมในปี 2557 (สมาชิกเดิม 15 ประเทศและสมาชิกใหม)่ คาดวา่
จะมีอตัราร้อยละ 1.6 ในปี 2558 
ภาวะเศรษฐกจิภูมิภาคแอฟริกา 

ในกลุ่มประเทศก าลงัพฒันาทั้งหมด คาดวา่ภูมิภาคแอฟริกาจะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งต่อเน่ืองโดยประมาณ
การวา่ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) จะเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 3.5 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 4.6 ในปี 2558 

 
แนวโน้มตลาดผลิตภัณฑ์เพาเวอร์ซัพพลาย 

รายงานสภาวะตลาดของสถาบนัวจิยั IHS ระบุวา่ตลาดเพาเวอร์ซพัพลายในปี 2556 มีมูลค่า 2.07 หม่ืนลา้นดอลลาร์
สหรัฐ และคาดวา่จะขยายตวัร้อยละ 4.6 โดยมีมูลค่า 2.16 หม่ืนลา้นดอลลาร์สหรัฐในปี 2557 และคาดวา่ธุรกิจน้ีจะยงัคงมี
การเติบโตอยา่งแข็งแกร่งอยา่งต่อเน่ืองโดยมีมูลค่าประมาณ 2.51 หม่ืนลา้นดอลลาร์สหรัฐในปี 2561 
 
ส่วนแบ่งตลาดเพาเวอร์ซัพพลาย - ตลาดโลกและตลาด EMEA 

ในปี 2556 กลุ่มบริษทัเดลตา้ ยงัคงสามารถรักษาต าแหน่งผูน้ าในการผลิตเพาเวอร์ซพัพลายเพื่อจ าหน่าย 
(Merchant power supply1) ไวไ้ด ้โดยมีส่วนแบ่งการตลาดท่ีร้อยละ 17 และถือเป็นผูผ้ลิตเพาเวอร์ซพัพลายเพื่อจ าหน่าย
รายท่ีใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาค EMEA (ยโุรป ตะวนัออกกลางและแอฟริกา)  

 
1 ผลิตเพ่ือจ าหน่ายต่อให้กับบริษทัอ่ืน 
 
ตลาดผลิตภัณฑ์ AC-DC เพือ่การอุปโภค (AC-DC Commodity Market) 

ในปี 2556 ตลาดอุปกรณ์แปลงไฟกระแสสลบั/กระแสตรงเพื่อการอุปโภค (AC-DC Commodity) มีมูลค่า 9.4 
พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ คาดวา่ตลาดจะมีมูลค่าสูงสุดท่ี 1.01 หม่ืนลา้นดอลลาร์สหรัฐในปี 2559 ก่อนจะลดลงไปอยูท่ี่ 
9.6 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐในปี 2561 เน่ืองจากความตอ้งการของตลาดลดลง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ส าหรับโทรศพัทมื์อถือ
ท่ีปัจจุบนัผูผ้ลิตในบางประเทศไม่ไดบ้รรจุอุปกรณ์น้ีไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของชุดผลิตภณัฑด์ว้ย ทั้งน้ี ตลาดอุปกรณ์แปลง
ไฟกระแสสลบั/กระแสตรงเพื่อการอุปโภครวมถึงอุปกรณ์แปลงไฟประเภทต่างๆ เช่น อุปกรณ์แปลงไฟส าหรับ
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ แทบ็เล็ต และโทรศพัทมื์อถือ เป็นตน้ 
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ตลาดผลิตภัณฑ์ AC-DC เพือ่การอุตสาหกรรม (AC-DC Non-commodity Market) 
ตลาดอุปกรณ์แปลงไฟกระแสสลบั/กระแสตรงส าหรับอุตสาหกรรม (AC-DC non-commodity) ครอบคลุมการใช้

งานในรูปแบบต่างๆ เช่น ส าหรับระบบโทรคมนาคม ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการส่ือสารขอ้มูล (Telecom/ 
Datacom) และอุปกรณ์ส าหรับอุตสาหกรรมและการแพทย ์เป็นตน้ ส าหรับตลาดน้ีคาดวา่ในอนาคตจะมีการขยายตวัมาก
ท่ีสุดในกลุ่มผลิตภณัฑ์เพาเวอร์ซพัพลายเพื่อจ าหน่าย (Merchant power supply) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการเติบโตของตลาด
เซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์เก็บขอ้มูล และแสงสวา่ง ส าหรับในปี 2556 ตลาดน้ีมีมูลค่า 8.3 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐและคาดวา่ในปี 
2561 จะมีมูลค่าสูงข้ึนเป็น 1.24 หม่ืนลา้นดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงหมายถึงการเติบโตเฉล่ียมากกวา่ร้อยละ 8 ต่อปี อยา่งไรก็ตาม 
การเติบโตของตลาดอุปกรณ์แปลงไฟกระแสสลบั/กระแสตรงท่ีมีขนาดใหญ่ส าหรับอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิม เช่น เพื่อการ
ใชใ้นงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ คาดวา่จะเติบโตเพียงเล็กนอ้ย 
 
ตลาดผลิตภัณฑ์ DC-DC Converter 

ตลาดอุปกรณ์เคร่ืองปรับระดบัแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง (DC-DC converter) ในภาพรวมมีมูลค่าประมาณ 2.9 
พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐในปี 2556 แต่ในปี 2557 คาดวา่จะขยายตวัไดเ้พิ่มข้ึนเพียงร้อยละ 1 เท่านั้น อยา่งไรก็ตาม ในปี 
2561 คาดวา่ตลาดน้ีจะมีอุปสงคม์ากข้ึนโดยมีมูลค่าประมาณ 3.1 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ 
 
ตลาดทีม่ีการเติบโต 
ตลาดผลิตภัณฑ์ Digital Power 

ตลาดอุปกรณ์ระบบก าลงัไฟแบบดิจิตอล (Digital Power) คาดวา่จะมีมูลค่า 2.84 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐในปี 
2557 มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 13 ของตลาดทัว่โลก ทั้งน้ี สถาบนัวจิยั IHS ประมาณการวา่ในปี 2562 ตลาดน้ีจะมีมูลค่า 
1.13 หม่ืนลา้นดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 37 ของตลาดทัว่โลก 

 
ตลาดอุปกรณ์ระบบส่งพลังงานแบบไร้สาย (Wireless Power) อุปกรณ์ประจุไฟฟ้า (Charger) และระบบแสงสว่าง 

ตลาดน้ีถือเป็นตลาดท่ีมีแนวโนม้การเติบโตมากท่ีสุด โดยเฉพาะอุปกรณ์ระบบส่งพลงังานแบบไร้สาย และ
อุปกรณ์ประจุไฟฟ้า ทั้งน้ี คาดวา่จะเติบโตเพิ่มจาก 7.9 ลา้นดอลลาร์สหรัฐในปี 2556 เป็น 719.7 ลา้นดอลลาร์สหรัฐใน
ปี 2561 ซ่ึงถือวา่เป็นอตัราการเติบโตเฉล่ียสะสมต่อปี (CAGR) ท่ีสูงมากหรือเท่ากบัร้อยละ 146.5 แมว้า่การใชง้าน
ส าหรับระบบแสงสวา่งจะมีอตัราการเติบโตเฉล่ียสะสมต่อปีสูงเป็นล าดบัสองท่ีร้อยละ 31 ในกลุ่มผลิตภณัฑเ์พาเวอร์
ซพัพลายเพื่อจ าหน่าย (Merchant power supply) แต่จดัวา่มีปริมาณความตอ้งการสูงสุดเป็นอนัดบัหน่ึงในธุรกิจและการ
ใชง้านส าหรับระบบแสงสวา่งแบบ LED ทั้งน้ี สถาบนัวจิยั IHS ประมาณการวา่ตลาดน้ีจะมีมูลค่าเพิ่มข้ึนจาก 1.086 
พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐในปี 2556 เป็น 4.193 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐในปี 2561 นอกจากน้ี อุปกรณ์เหล่าน้ียงัสามารถใช้
งานไดก้บัแทบ็เล็ตหรืออุปกรณ์เก็บขอ้มูล เป็นตน้ ซ่ึงเป็นตลาดท่ีมีการเติบโตค่อนขา้งสูง 
 
ตลาดผลติภัณฑ์อืน่ๆ 
ภาพรวมตลาดเคร่ืองส ารองไฟฟ้า (UPS) 

มูลค่าตลาดเคร่ืองส ารองไฟฟ้า (UPS) โดยรวมในปี 2557 ลดลงอยา่งต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 3 ติดต่อกนั ทั้งน้ี การท่ี
มูลค่าของกลุ่มผลิตภณัฑน้ี์ลดลงร้อยละ 0.8 ในปีน้ีจะท าให้รายไดร้วมของตลาดลดลงเหลือ 7.7 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐซ่ึง
นอ้ยกวา่รายไดร้วมในปี 2555 และ 2556 นอกจากน้ี ยงัแสดงใหเ้ห็นวา่ยอดขายเคร่ืองส ารองไฟฟ้าทัว่โลกอยูใ่นช่วง
ปรับตวัเน่ืองจากภาวะธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ไดมี้การฟ้ืนตวั อยา่งไรก็ตาม จากผลส ารวจของ IHS พบวา่
ความตอ้งการผลิตภณัฑ์ของทั้ง 5 ภูมิภาคไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ในภูมิภาค EMEA (ยโุรปตะวนัออกกลาง
และแอฟริกา) คาดวา่ตลาดจะขยายตวัข้ึนร้อยละ 1.7 ในปี 2557 ในขณะท่ีตลาดในภูมิภาคอเมริกาใตแ้ละยุโรปตะวนัตก
อาจไม่มีการขยายตวัส่วนตลาดในภูมิภาคอเมริกาเหนือและเอเชียคาดวา่จะลดลงร้อยละ 1.8 และร้อยละ 1.9 ตามล าดบั 
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อยา่งไรก็ตาม IHS ประเมินวา่มูลค่าตลาดของผลิตภณัฑ์น้ีเพิ่มข้ึนร้อยละ 7.7 ในปี 2556 ซ่ึงจะท าให้รายไดใ้นกลุ่มธุรกิจน้ี
เพิ่มข้ึนเป็น 3.1 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐในปี 2557 หรือมีมูลค่าเพิ่มข้ึน 2.894 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ แมว้า่ยอดขายของตลาด
ฮาร์ดแวร์ยงัคงซบเซา แต่อยา่งไรก็ตาม คาดวา่ตลาดของกลุ่มผลิตภณัฑน้ี์จะกลบัมาเติบโตอยา่งชา้ๆในระยะเวลา 5 ปี 
 
ตลาดผลิตภัณฑ์แผงพลังงานแสงอาทติย์ (Photovoltaic - PV) 

ในปี 2557 ไดมี้การเปล่ียนแปลงคร้ังส าคญัส าหรับอุปสงคข์องตลาดภูมิภาคส าหรับผลิตภณัฑแ์ผงพลงังาน
แสงอาทิตย ์โดยไดมี้การติดตั้งแผงพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศจีนมากกวา่ในทวีปยโุรปโดยสถาบนัวิจยั IHS ประเมิน
วา่ในปี 2558 ความตอ้งการผลิตภณัฑน้ี์จะเพิ่มข้ึนในอตัราร้อยละ 16 - 25 และก าลงัการผลิตจะอยูร่ะหวา่ง 53 - 57 GW 
โดยปัจจยัผลกัดนัการเติบโตของตลาดน้ีก็จะยงัเป็นปัจจยัเดิมต่อเน่ืองจากปี 2557 

ในปี 2557 บริษทัท่ีปรึกษาวศิวกรรมและรับเหมาโครงการพลงังานแสงอาทิตย ์(Engineering, Procurement and 
Construction - EPC) ขนาดใหญ่ 10 อนัดบัของโลกไดติ้ดตั้งแผงพลงังานแสงอาทิตย ์(PV) ท่ีมีขนาดรวม 8 GW คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 20 ของความตอ้งการของตลาดท่ีไม่ใช่ภาคครัวเรือน (Non-residential) ทัว่โลก 

จากขอ้มูลของ IHS ผูผ้ลิตแผงพลงังานแสงอาทิตยร์ายใหญ่ 5 อนัดบัแรกของโลกในปี 2557 ประกอบดว้ย 1. First 
Solar 2. TBEA Sun Oasis 3. SunEdison 4. SunPower และ 5. GD Solar ส่วนแบ่งการตลาดการติดตั้งแผงพลงังานแสงอาทิตย์
แบ่งตามประเทศในปี 2558 จะใกลเ้คียงกบัในปี 2557 ดงัน้ีคือ (1) จีนร้อยละ 14.4 (2) ญ่ีปุ่นร้อยละ 9 (3) สหรัฐอเมริการ้อย
ละ 8.4 (4) สหราชอาณาจกัรร้อยละ 3.2 และ (5) เยอรมนีร้อยละ 2.5  

อยา่งไรก็ตาม ในแง่การเติบโตท่ีแทจ้ริง ประเทศท่ีมีการเติบโต
มากท่ีสุดไดแ้ก่ จีน สหรัฐอเมริกา และอินเดีย โดยปัจจยัผลกัดนัท่ีส าคญั
คือตน้ทุนในอุตสาหกรรมพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ถูกลง 

สถาบนัวจิยั IHS คาดวา่ภายในส้ินปี 2558 รัฐแคลิฟอร์เนียจะ
กลายเป็นตลาดพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ใหญ่ท่ีสุดของสหรัฐอเมริกา ตาม
ดว้ยอิตาลี กรีซ เยอรมนี ญ่ีปุ่นและจีน 
 
สรุปแนวโน้มอุตสาหกรรมพลงังานแสงอาทติย์ปี 2558 โดย IHS 

1.  ความตอ้งการแผงพลงังานแสงอาทิตย ์(PV) จะเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 25 ในปี 2558 
2.  อุตสาหกรรมพลงังานแสงอาทิตยเ์ขม้ขน้ (CPV) จะเติบโตในอตัราท่ีสูงข้ึนอยา่งรวดเร็วในปี 2558 
3.  เครือข่าย PV ในจีนเติบโตต ่ากวา่ความคาดหวงั แต่ยงัมีแนวโนม้เติบโตอยู ่
4.  การติดตั้งเครือข่ายเก็บพลงังานท่ีไดจ้าก PV จะเพิ่มข้ึนเป็นสามเท่าในปี 2558 
5.  ตลาดเกิดใหม่จะเร่ิมอ่ิมตวั ประเทศชิลีจะมีก าลงัการผลิตไฟฟ้าจาก PV 1 GW เช่นเดียวกบัแอฟริกาใต ้
6.  เทคโนโลยแีบบ Monocrystalline จะมีส่วนแบ่งการตลาดมากข้ึนในปี 2558 
7.  ระบบขนาดไม่เกิน 100 kW จะมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 30 ของการติดตั้งทั้งหมดในปี 2558 
8.  การหยดุโครงการ PV ขนาดใหญ่ในสหราชอาณาจกัรในไตรมาสท่ี 2 จะท าใหเ้กิดการควบรวมกิจการของ

บริษทัท่ีปรึกษาวศิวกรรมและรับเหมาโครงการพลงังานแสงอาทิตย ์(EPC) ในยโุรป 
9.  โซล่าร์อินเวอร์เตอร์ 3 เฟสแบบแขวนจะมีส่วนแบ่ง 1 ใน 3 ของตลาดโลกในปี 2558 
10.  รัฐแคลิฟอร์เนียจะกลายเป็นผูน้ าตลาดพลงังานแสงอาทิตยข์องโลกในปี 2558 

หมายเหตุ 
สถิติท่ีใชใ้นเอกสารน้ีน ามาจากรายงานภาวะเศรษฐกิจโลกของสหประชาชาติประจ าปี 2557-2558 และ

รายงานต่างๆ ของ IHS Market Research โดยเดลตา้ ไดรั้บอนุญาตจาก IHS Research ใหส้ามารถตีพิมพเ์น้ือหาและ
ขอ้มูลต่างๆ ไดใ้นลกัษณะตามท่ีปรากฏดา้นบน 
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ทศิทางการด าเนินธุรกจิในปี 2558 
ภาพรวมการด าเนินงานในประเทศไทย 

ผลิตภาพโดยรวมของโรงงานในประเทศไทยเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้โดยมีปัจจยัหลกัจากการ
ลงทุนและด าเนินการอยา่งจริงจงัในกระบวนการผลิตให้เป็นระบบอตัโนมติั (Process Automation) และมีโครงการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตอยา่งต่อเน่ือง มากกวา่ 14 โครงการในโรงงานทุกแห่งในประเทศไทย ผลิตภาพท่ีเพิ่มข้ึนน้ีท า
ใหส้ามารถลดตน้ทุนไดก้วา่ 2.5 ลา้นบาทต่อปี 

โครงการ “ปรับปรุงเทคโนโลยกีารผลิต” (Production Technology Upgrade หรือ PTU) ใหผ้ลลพัธ์ท่ีน่าพอใจโดย
ช่วยเพิ่มอตัราผลิตภณัฑท่ี์ผา่นตั้งแต่ขั้นแรก (First Pass Yield Rate หรือ FPYR) และลดอตัราผลิตภณัฑถู์กตีกลบัจากความ
ผดิพลาดในกระบวนการผลิต (Verified Line Reject Rate หรือ VLRR) 

ในปี 2558 บริษทัฯ จะลงทุนเพิ่มเติมดา้นกระบวนการผลิตอตัโนมติัดว้ยการติดตั้งแขนหุ่นยนต ์(Robotic arm) ใน
สายการผลิต และศูนยร์ะบบอตัโนมติัของเดลตา้ (Delta Automation Center) จะเป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในโครงการ SCARA 
(Selective Compliance Assembly Robot Arm) นอกจากน้ี เน่ืองจากบริษทัฯมียอดสั่งซ้ือท่ีมีจ  านวนเพิ่มข้ึนและความ
ตอ้งการสินคา้ท่ีมีคุณภาพสูงจากผูผ้ลิตยานยนตช์ั้นน า จึงไดมี้แผนท่ีจะติดตั้งแขนหุ่นยนตท่ี์โรงงานผลิตพดัลม
อิเล็กทรอนิกส์เป็นโรงงานแรกของบริษทัฯ 
 
กลุ่มธุรกจิเพาเวอร์ซัพพลายส าหรับระบบโทรคมนาคมในอินเดีย 

ธุรกิจเพาเวอร์ซพัพลายส าหรับระบบโทรคมนาคมของบริษทัฯในอินเดียมีรายไดเ้พิ่มข้ึนร้อยละ 44 ในปี 2557 
และยงัคงเป็นผูน้ าตลาดในธุรกิจน้ีโดยมีส่วนแบ่งตลาดท่ีร้อยละ 60 การเติบโตท่ีต่อเน่ืองและการเป็นผูน้ าในตลาดเพาเวอร์
ซพัพลายส าหรับระบบโทรคมนาคมเป็นผลมาจากผูใ้ห้บริการรายใหญ่ไดมี้โครงการพฒันาระบบออกมาอยา่งมากมายใน
ปี 2557 จากการกระตุน้ของนโยบายใหม่ของรัฐบาลและกรอบการก ากบัดูแลกิจการดา้นโทรคมนาคมของอินเดีย 
(Telecom Regulatory Authority of India หรือ TRAI) 

นอกจากน้ี จากการให้บริการ 3G และ 4G ท่ีมากข้ึน คาดวา่จะมีการเติบโตของการส่ือสารระหวา่งอุปกรณ์ 
(machineto-machine หรือ M2M) ในอินเดียในอนาคตอนัใกลน้ี้ ซ่ึงผูป้ระกอบการรายใหญ่ต่างมีแผนท่ีจะลงทุนใน
อุตสาหกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยสีารสนเทศเพิ่มเติมเป็นเม็ดเงินมหาศาล เช่น Softbank ของญ่ีปุ่นวางแผนจะ
ลงทุนมูลค่า 1 หม่ืนลา้นดอลลาร์สหรัฐในธุรกิจเทคโนโลยสีารสนเทศของอินเดีย ส่วน Reliance Jio ก็มีแผนจะพฒันา
เครือข่าย 4G ดว้ยมูลค่า 1.5 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐดว้ยเช่นกนั ทั้งน้ี ดว้ยการลงทุนและนโยบายส่งเสริมของรัฐบาลจะเป็น
ส่วนส าคญัในการผลกัดนัให้อุตสาหกรรมน้ีมีการขยายตวัมากข้ึน 

ในปี 2558 บริษทัฯตอ้งการบุกตลาดดว้ยการเขา้ถึงโครงการต่างๆของภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐในลกัษณะ
แบบ Turn Key มากข้ึน (Turn Key Solutions Provider หรือ TSP) โครงการเหล่าน้ีจะช่วยใหบ้ริษทัฯสามารถบูรณาการ
ความเช่ียวชาญและน าผลิตภณัฑจ์ากทุกกลุ่มธุรกิจของบริษทัฯมาใชไ้ดอ้ยา่งครบวงจร ซ่ึงประกอบดว้ย เคร่ืองส ารอง
ไฟฟ้า (UPS) ระบบจอแสดงผล (Display solution) และระบบควบคุมระยะไกล (Remote monitoring solution) เป็นตน้ 
ทั้งน้ี โครงการของรัฐบาลท่ีจะลงทุนในโครงการ Smart City มูลค่า 1.1 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐถือวา่เป็นโอกาสทางธุรกิจ
ท่ีมีศกัยภาพมาก บริษทัชั้นน า เช่น Reliance Jio ไดว้างแผนจะใชร้ะบบพลงังานขนาดยอ่ยมากกวา่ 50,000 หน่วยในการ
เช่ือมต่อระหวา่งเครือข่ายระยะไกล (Last mile connectivity) ส่วนยกัษใ์หญ่ในธุรกิจท่ีใกลเ้คียงกนั เช่น Indus Tower และ 
BhartiInfratel ต่างมีแผนจะใชร้ะบบโซลูชัน่ขนาดเล็กส าหรับ Smart City ดว้ยเช่นกนั แนวโนม้ธุรกิจดา้นน้ีท่ีมีอนาคต
สดใสจะช่วยเสริมสร้างการเติบโตของธุรกิจและการให้บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกนั เช่น ดา้นความปลอดภยัและการเฝ้าระวงั 
การตรวจสอบตูเ้อทีเอม็จากระยะไกล การจดัการระบบอตัโนมติัท่ีใชใ้นครัวเรือน การจดัการดา้นการจราจร การคา้ปลีก 
ระบบโลจิสติกส์ และโครงข่ายพลงังาน (Grid energy) ซ่ึงจะช่วยใหมี้การใชพ้ลงังานท่ีเหมาะสม 
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ธุรกจิเพาเวอร์ซัพพลายส าหรับระบบโทรคมนาคมในภูมิภาคยโุรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา (EMEA) 

ในปี 2557 ท่ีผา่นมา ธุรกิจเพาเวอร์ซพัพลายส าหรับระบบโทรคมนาคมของภูมิภาคน้ีถือวา่เป็นไปในทิศทางท่ี
ดี ซ่ึงยอดขายของบริษทัฯไดป้รับตวัข้ึนจากปี 2556 อยา่งไรก็ตาม แมว้า่ตลาดในภูมิภาคน้ีจะมีความหลากหลาย
ค่อนขา้งมาก แต่บริษทัฯ ก็สามารถเจาะตลาดผูใ้หบ้ริการโทรศพัทมื์อถือรายใหญ่ในภูมิภาคไดเ้กือบทุกราย และส่งผล
ใหมี้อตัราก าไรขั้นตน้สูงกวา่ประมาณการและการด าเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ไดรั้บผลตอบแทนท่ีดี แมว้า่ในช่วง
ปลายปี 2557 การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน LTE จะชะลอตวัลงโดยเฉพาะในสหราชอาณาจกัร แต่คาดวา่การลงทุนใน
ประเทศอ่ืนๆในกลุ่มน้ี เช่น ฝร่ังเศส สเปนและเยอรมนีจะเร่ิมเกิดข้ึนอยา่งชดัเจนในปี 2558 ซ่ึงทีมงานของเดลตา้ประจ า
ภูมิภาคน้ีจะติดตามความเคล่ือนไหวของการลงทุนดา้น LTE และโครงการปรับปรุง 3G ในประเทศต่างๆ ในพื้นท่ีน้ี
ต่อไป ส่ิงท่ีบริษทัฯ ใหค้วามส าคญัคือตอ้งเร่งใหเ้กิดธุรกิจโซลูชัน่แบบผสมผสานข้ึนเพื่อช่วยใหลู้กคา้สามารถ
ประหยดัพลงังานและตน้ทุน ทั้งน้ี บริษทัฯมองวา่จะตอ้งใหค้วามส าคญักบัประเด็นดงักล่าวในปี 2558 เพราะเป็นปัจจยั
ส าคญัท่ีจะช่วยผลกัดนัใหธุ้รกิจของบริษทัฯเติบโตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดงันั้น บริษทัฯจึงตอ้งใหค้วามส าคญัและมี
การลงทุนในทรัพยากรดว้ยการขยายส านกังานขายและใหบ้ริการเพื่อเขา้ถึงลูกคา้ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
 
เพาเวอร์ซัพพลายมาตรฐานส าหรับอุตสาหกรรม (Delta Standard Industrial Power Supply) 

ปี 2557 เป็นอีกปีหน่ึงท่ีทีมธุรกิจเพาเวอร์ซพัพลาย
มาตรฐานส าหรับอุตสาหกรรม (IPS) ประสบความส าเร็จเป็นอยา่ง
ดี แมว้า่จะเพิ่งก่อนตั้งเม่ือปี 2551 และเป็นผลิตภณัฑเ์พาเวอร์ซพั
พลายกลุ่มแรกท่ีออกจ าหน่ายในช่องทางการขายปกติแต่ธุรกิจน้ีก็
เติบโตไดอ้ยา่งรวดเร็วและสามารถสร้างรายไดใ้หก้บับริษทัฯได้
อยา่งรวดเร็ว โดยในปี 2557 มียอดขายเพิ่มข้ึนร้อยละ 25 เม่ือเทียบ
กบั ปี 2556 และมีก าไรเป็นเลขสองหลกัโดยบริษทัฯ ไดบ้รรลุ 
เป้าหมายท่ีส าคญัหลายประการ เช่น การสร้างพนัธมิตรกบัตวัแทนจ าหน่ายระดบัภูมิภาคท่ีเป็นเจา้ตลาดในภูมิภาค EMEA 
(ยโุรป ตะวนัออกกลาง และแอฟริกา) และอเมริกา ผลิตภณัฑเ์พาเวอร์ซพัพลายในกลุ่ม IPS ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑเ์พาเวอร์
ซพัพลายแบบแขวนราง (DIN Rail) แบบ Panel mount และแบบไม่มีฝาครอบขนาดเล็ก (open frame) ส าหรับในปี 2558 
บริษทัฯ จะน าผลิตภณัฑ์เพาเวอร์ซพัพลายท่ีใชส้ าหรับไฟ LED และแบบแขวนรางรุ่นใหม่ออกสู่ตลาดดว้ย ซ่ึงผลิตภณัฑ์
ส าหรับใชง้านท่ีใชส้ าหรับไฟ LED ไดรั้บความสนใจจากตวัแทนจ าหน่ายเป็นอยา่งมาก และบริษทัฯเช่ือวา่ผลิตภณัฑก์ลุ่ม
ดงักล่าวและกลุ่มเพาเวอร์ซพัพลายแบบแขวนรางท่ีปรับราคาลงจะเป็นปัจจยัส าคญัท่ีผลกัดนัใหธุ้รกิจน้ีเติบโตอยา่งต่อเน่ือง 
นอกจากน้ี ผลิตภณัฑใ์หม่ของบริษทัฯ จะออกสู่ทอ้งตลาดอยา่งสม ่าเสมอทุกเดือนซ่ึงจะท าใหย้อดขายในปี 2558 เพิ่มข้ึน 
ทั้งน้ี บริษทัฯให้ความส าคญัอยา่งยิง่กบัคุณภาพของสินคา้ การให้บริการ ตลอดจากพนัธมิตรทางธุรกิจ เน่ืองจากเรา
ตระหนกัดีวา่ความหลากหลายของผลิตภณัฑ์เพียงอยา่งเดียวไม่สามารถท าใหธุ้รกิจกา้วหนา้ได ้ 

ในปี 2558 บริษทัฯจะเร่งท าตลาดในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตโ้ดยเนน้การเขา้ร่วมงานแสดงสินคา้และเพิ่ม
จ านวนตวัแทนจ าหน่ายใหค้รอบคลุมทัว่ภูมิภาคพร้อมไปกบัการปรับปรุงกลยทุธ์การตลาดให้เหมาะสมกบัพนัธมิตรทาง
ธุรกิจระดบัโลกดว้ย นอกจากน้ี บริษทัฯคาดวา่ตลาดประเทศสหรัฐอเมริกาและจีนจะขยายตวัข้ึนมาก และเน่ืองจากลูกคา้
ผลิตภณัฑ์ OEM มีแนวโนม้จะหนัไปใชผ้ลิตภณัฑม์าตรฐานท่ีมีในตลาดเพื่อลดตน้ทุนและลดความผนัผวนดา้นสินคา้ 
บริษทัฯเช่ือมัน่วา่ธุรกิจในสายงานน้ีจะยงัคงเติบโตไดอ้ยา่งต่อเน่ืองในปี 2558 อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากในตลาดมีการแข่งขนั
ดา้นราคากนัอยา่งมากและอตัราแลกเปล่ียนในตลาดส าคญัหลายๆตลาดมีความผนัผวนสูง บริษทัฯ จึงคาดวา่ธุรกิจดา้นน้ีอาจ
ตอ้งเตรียมรับมือกบัความทา้ทายดา้นดงักล่าวตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบผลิตภณัฑไ์ปจนการส่งมอบสินคา้ 

เพาเวอร์ซพัพลายมาตฐานส าหรับอุตสาหกรรม (IPS) 
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เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA) และออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (ANZ) 
 
อุปกรณ์อตัโนมัติที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม (Industrial Automation หรือ IA) 

ระบบอตัโนมติัส าหรับอุตสาหกรรมของบริษทัฯสามารถน าไปใชไ้ดอ้ยา่งกวา้งขวาง เช่น เคร่ืองจกัรส าหรับแปร
รูปโลหะท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมอาหาร ส่ิงทอ เคมี อิเล็กทรอนิกส์และพลาสติก เคร่ืองมืออตัโนมติัส าหรับอุตสาหกรรมดา้น
เภสัชกรรมและการพิมพ ์ระบบเคร่ืองปรับอากาศประหยดัพลงังาน และระบบน ้ าในอาคาร เป็นตน้ ในปี 2557 ธุรกิจดา้น
ระบบอตัโนมติัในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตข้องบริษทัฯขยายตวัเกือบร้อยละ 30 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ นอกจากน้ี 
เน่ืองจากแหล่งรายไดท่ี้ส าคญัในภูมิภาคน้ีมาจากตวัแทนจ าหน่ายท่ีเป็นพนัธมิตรธุรกิจยาวนานกวา่ 10 ปี และเม่ือมี
โซลูชัน่ใหม่ๆ ออกสู่ทอ้งตลาด เช่น HES (ตวัควบคุมการฉีดข้ึนรูปแบบไฟฟ้า) SCADA และ EMS บริษทัฯจึงตอ้งเปล่ียน
มาเป็นผูใ้หบ้ริการในลกัษณะของโซลูชัน่อยา่งเร่งด่วน 

ส าหรับตลาดระบบอตัโนมติัส าหรับอุตสาหกรรมมีปัจจยัส่งเสริมการขยายตวัท่ีส าคญัคือ การมีสินคา้พร้อม
จดัส่งและความเช่ียวชาญทางเทคนิค และเพื่อรองรับความตอ้งการท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งมากในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้บริษทัฯ
จึงไดต้ั้งส านกังานขายและบริการระดบัประเทศข้ึนในเวยีดนามและอินโดนีเซีย ซ่ึงบริษทัฯ คาดวา่การสนบัสนุนให้
ตวัแทนจ าหน่ายท ายอดไดต้ามเป้าหมายท่ีวางไวแ้ละการเจาะตลาดใหม่ท่ีมีศกัยภาพ เช่น โครงการดา้นการประหยดั
พลงังาน หรือโครงการปรับปรุงเคร่ืองฉีดข้ึนรูป (Injection molding machine) จะท าใหย้อดขายเพิ่มข้ึนอีกกวา่ร้อยละ 40 
เม่ือเทียบกบัปี 2557 ดงันั้น การวางแผนและก าหนดแนวทางการท างานร่วมกนัพนัธมิตรกวา่ 14 รายในภูมิภาคน้ีให้
สอดคลอ้งกนัถือเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะท าให้บรรลุตามยอดขายท่ีตอ้งการได ้โดยบริษทัฯจะร่วมกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ
อยา่งใกลชิ้ดในการพฒันาศกัยภาพซ่ึงกนัและกนัเพื่อใหบ้ริษทัฯและตวัแทนจ าหน่ายสามารถเจาะตลาดและมีส่วนแบ่ง
ตลาดเพิ่มเติมจากคู่แข่งท่ีมาจากยโุรปและญ่ีปุ่นได ้
 
ระบบส ารองไฟฟ้า (Mission Critical Infrastructure Solutions หรือ MCIS) 

ระบบส ารองไฟฟ้าน้ีมีบทบาทส าคญัเป็นอยา่งยิง่ส าหรับระบบจดัการพลงังานและการใชพ้ลงังานอยา่งมี
ประสิทธิภาพเน่ืองจากเป็นการน าผลิตภณัฑส์ ารองไฟท่ีมีความเช่ือถือไดสู้ง (Uninterruptible Power Supply หรือ UPS) มา
ใชร่้วมกบัโซลูชัน่ดา้นการจดัการโครงสร้างพื้นฐานของศูนยข์อ้มูล เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ระบบของลูกคา้จะสามารถท างานได้
อยา่งต่อเน่ืองแมใ้นภาวะวกิฤติพร้อมทั้งช่วยลดค่าใชจ่้าย 

ในปี 2557 ธุรกิจน้ีของบริษทัฯเติบโตข้ึนร้อยละ 21.8 จากปี 2556 เน่ืองจากไดมี้การเสริมสร้างความเขม้แขง็
ใหก้บัทีมงานในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้รวมถึงออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ปัจจุบนัคาดวา่ส่วนแบ่งการตลาด
ของบริษทัฯในภูมิภาคมีสัดส่วนกวา่ร้อยละ 4 ซ่ึงถือวา่ติดกลุ่ม 1 ใน 5 ของแบรนดช์ั้นน าในภูมิภาคน้ี และจากแนวโนม้
ธุรกิจท่ีสดใสน้ีคาดวา่อตัราการเติบโตเฉล่ียสะสมต่อปี (CAGR) จะไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 120 ในระยะ 3 ปีขา้งหนา้ 

ทีมงานในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตมุ้่งสร้างความแขง็แกร่งของธุรกิจดว้ยการสร้างแบรนดแ์ละสานสัมพนัธ์ท่ีดี
กบัลูกคา้อยา่งสม ่าเสมอ นอกจากน้ี เพื่อเจาะตลาดเคร่ืองส ารองไฟฟ้าใหไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ บริษทัฯจึงเห็น
ความส าคญัในการใชก้ลยทุธ์สร้างรายไดจ้ากการขายภายใตแ้บรนดข์องตนเองควบคู่ไปกบัการขายแบบ OEM ใหม้าก
ข้ึนกวา่การขายแบบ OEM เพียงอยา่งเดียว ในปี 2558 บริษทัฯจะเสนอกลุ่มผลิตภณัฑ ์MCIS แบบครบชุดออกสู่ตลาด
เอเชียตะวนัออกเฉียงใตพ้ร้อมกบัการใชซ้อฟทแ์วร์เจเนอเรชนัใหม่ควบคู่ไปดว้ย เพื่อขยายกรอบบริการก่อนและหลงั
การขายใหก้บัลูกคา้ ทั้งน้ี ลูกคา้จะไดค้วามสบายใจและมัน่ใจวา่ระบบจะท างานต่อไปไดแ้มใ้นภาวะวกิฤติ 
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ธุรกจิพลังงานส าหรับอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Telecom Power Systems หรือ TPS) 
บริษทัฯ จะผนัตวัเองไปเป็นผูใ้หบ้ริการดา้นพลงังานอยา่งครบวงจร ซ่ึงจะเปล่ียนโฉมหนา้จากการเนน้ธุรกิจ

ระบบไฟฟ้ากระแสสลบั (DC power system) ไปเนน้การอุปกรณ์โทรคมนาคมแทน ในช่วงปลายปี 2557 ทีมงาน TPS 
ในภูมิภาคน้ีไดน้ าวงจรเปล่ียนกระแสตรง (DC rectifier) อุปกรณ์ควบคุมสถานีฐาน (Site management controller) 
ซอฟทแ์วร์บริหารพลงังาน (Energy management software) และโซลูชัน่จ่ายไฟแบบผสมผสาน (Hybrid solar/ genset 
power solution) มาใชร่้วมกนั ท าใหส้ามารถจ่ายไฟเขา้สถานีฐานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงท าใหบ้ริษทัฯช่วยใหลู้กคา้
ไดป้ระโยชน์จากเงินลงทุนและตน้ทุนการด าเนินงานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

ส าหรับในปี 2558 ถึง 2560 ประเทศในภูมิภาคน้ีส่วนใหญ่จะอพัเกรด BTS ไปเป็นระบบ 4G/LTE/LTE-A BTS 
เพื่อรองรับการส่งผา่นขอ้มูลทางโทรศพัทมื์อถือท่ีเพิ่มข้ึนและท าใหผู้ป้ระกอบการโทรคมนาคมตอ้งเร่งลงทุนเป็นอยา่ง
มากในช่วงเวลาดงักล่าว ดงันั้น บริษทัฯคาดวา่ส่วนแบ่งการตลาดของเราในภูมิภาคน้ีและโอเชเนียจะเพิ่มข้ึนอยา่งมากใน
ปี 2561 โดยลูกคา้ใหม่จะเป็นปัจจยัส่งเสริมยอดขายท่ีส าคญั 

ทีมงานเร่งพฒันาศกัยภาพอยา่งเตม็ท่ีเพื่อใหส้ามารถกระตุน้ยอดขายและใหบ้ริการไดอ้ยา่งเตม็ระบบ นอกจากน้ี
บริษทัฯจะเนน้พฒันาโซลูชนัและผลิตภณัฑ์อยา่งเตม็รูปแบบเพื่อใหต้อบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งตรงจุด
ตลาดท่ีส าคญัประกอบดว้ย ออสเตรเลีย พม่า ไทย และเวยีดนาม โดยผลิตภณัฑส์ าคญัคือระบบจ่ายไฟภายนอกอาคาร
(Outdoor power solution) และระบบจ่ายไฟแบบโซล่าร์ผสมผสาน (Hybrid solar solution) 
 
Delta Energy Systems หรือ DES 

กลุ่มธุรกิจเซิร์ฟเวอร์ คอมพิวเตอร์เครือข่าย และโทรคมนาคม (Server, Networking and Telecom Business 
หรือ SNT) ปี 2557 เป็นปีท่ีตลาดน้ีค่อนขา้งซบเซาเน่ืองจากมีการชะลอการลงทุนในเร่ืองเซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่ทัว่โลก 
อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ไดน้ าเพาเวอร์ซพัพลายระดบัสูงส าหรับลูกคา้ชั้นน าในอุตสาหกรรมเซิร์ฟเวอร์ออกสู่ตลาด
ในช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปี 2557 ซ่ึงคาดวา่จะช่วยกระตุน้ความตอ้งการของลูกคา้และยอดขายใหก้ระเต้ืองข้ึนในช่วง
ปี 2558 โดยลูกคา้ตอ้งการปรับปรุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใชเ้ทคโนโลยรีะดบัสูงใหท้นักบัเทคโนโลยใีหม่ การออกแบบ
ผลิตภณัฑใ์นกลุ่มน้ีจะเนน้ดา้นความหนาแน่นทางพลงังานและมีประสิทธิภาพสูงเพื่อจ าหน่ายใหก้บับริษทัชั้นน าท่ีอยู่
ในธุรกิจของศูนยข์อ้มูล ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ และสถานีโทรคมนาคมต่างๆ 

บริษทัฯมุ่งพฒันาให้ผลิตภณัฑใ์นกลุ่มน้ีมีความหลากหลายมากข้ึนทั้งทางดา้นการแปลงพลงังาน (Power 
conversion) และการจ่ายไฟ (Power distribution) ในระดบัปริมาณท่ีแตกต่างกนัไปจากระบบสายส่งไปยงั bulk load 
และเขา้ถึงศูนยก์ลางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบงานของลูกคา้ นอกจากน้ี เน่ืองจากตลาดมีความตอ้งการเพาเวอร์
ซพัพลายท่ีสามารถท างานไดอ้ยา่งสมบุกสมบนัภายใตส่ิ้งแวดลอ้มหรือสภาพอากาศท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว
บริษทัฯจึงไดย้กระดบัทกัษะการออกแบบงานระบบไฟฟ้าของทีมงานอยา่งต่อเน่ืองและผลกัดนัใหเ้กิดแนวคิดใหม่ๆ 
เช่น แนวความคิดการท าความเยน็และการปรับปรุงบรรจุภณัฑเ์ขา้มาช่วยในการพฒันาผลิตภณัฑด์ว้ย โดยในปี 2558 
บริษทัฯ จะน าเสนอผลิตภณัฑก์ลุ่มใหม่ออกสู่ตลาดเพื่อตอบสนองความตอ้งการของบริษทัขนาดกลางท่ีตอ้งการใช้
ผลิตภณัฑแ์บบมาตรฐานขนาดก าลงัไฟระดบั 3kW ทั้งน้ี ผลิตภณัฑก์ลุ่มน้ีจะมีทั้งแบบปรับแรงดนัจากกระแสสลบัเป็น
กระแสตรง (AC/DC) และกระแสตรงเป็นกระแสตรง (DC/DC) ดว้ย 

 
กลุ่มธุรกจิอุตสาหกรรมและการแพทย์ 

ผลิตภณัฑห์ลกัในกลุ่มธุรกิจน้ีไดแ้ก่ เพาเวอร์คอนเวอร์เตอร์ออกแบบเฉพาะชนิดแขวนราง (Customized DIN 
Rail power converter) ปัจจุบนั บริษทัฯอยูใ่นระหวา่งการพฒันาผลิตภณัฑ์ชนิดแขวนรางรุ่นใหม่ในขั้นตอนของการ
น าเสนอผลิตภณัฑต์น้แบบ (Prototype) ใหลู้กคา้พิจารณา ซ่ึงผลการทดสอบค่อนขา้งเป็นท่ีน่าพอใจ ส าหรับคุณสมบติัท่ี
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โดดเด่นต่างๆ ของผลิตภณัฑ์รุ่นใหม่น้ีจะเป็นนวตักรรมใหม่ท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อนในตลาดเพาเวอร์ซพัพลาย ดงันั้น การ
น าเสนอผลิตภณัฑด์งักล่าวออกสู่ตลาดใหไ้ดส้ าเร็จจึงถึงเป็นกา้วท่ีส าคญัส าหรับการเติบโตทางธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม 
(Industrial Segments) 

ในปี 2557 ทีมงานของธุรกิจน้ีไดป้ระสบความส าเร็จในการ
ปรับปรุงผลิตภณัฑก์ลุ่มเพาเวอร์ซพัพลายมาตรฐานรุ่น IMA (Standard 
power supply IMA series) ซ่ึงมีความสามารถในการจ่ายก าลงัไฟฟ้า 
(Power rating) ในช่วง 400W 600W และ 1kW โดยมีแรงดนัไฟฟ้า 
(Power output) ในช่วง 12V 24V และ 48V ทั้งน้ี ผลิตภณัฑ์เหล่าน้ีถูก
ออกแบบมาเพื่อใชใ้นงานดา้นอุตสาหกรรมและการแพทย ์และ
ผลิตภณัฑรุ่์น IMA จะช่วยเพิ่มยอดขายและขยายฐานลูกคา้ใหค้รอบคลุม
หลากหลายกลุ่มมากข้ึนดว้ย  

ตวัอยา่งลูกคา้ใหม่ท่ีส าคญัรายหน่ึงของบริษทัฯคือบริษทัเคร่ืองด่ืมชั้นน ารายหน่ึงของโลก ส าหรับกลุ่มธุรกิจน้ี
หวัใจของการเติบโตธุรกิจในปี 2558 คือการท าตลาดกลุ่มอุปกรณ์ทางการแพทยด์ว้ยผลิตภณัฑรุ่์น IMA เป็นหลกั 

 
ธุรกจิผลติภัณฑ์ส าหรับยานยนต์ 

ในปี 2557 บริษทัฯไดเ้ร่ิมผลิตอุปกรณ์ประจุไฟฟ้าภายในรถ (On-board charger หรือ OBC) สองรุ่นแรกเพื่อ
จ าหน่ายแก่ลูกคา้ OEM ชั้นน าในยโุรป 2 ราย โดยอุปกรณ์ดงักล่าวจะเขา้สู่สายการผลิตของรถยนตรุ่์นใหม่ของลูกคา้ทั้ง
สองรายขา้งตน้อยา่งต่อเน่ืองทุกไตรมาสในปี 2558 นอกจากน้ี อุปกรณ์ประจุไฟฟ้าและโมดุลกระแสตรง/กระแสตรง 
(DC/DC module) ของบริษทัฯยงัไดรั้บรางวลัจากผูผ้ลิตรถยนตป์ระเภท OEM ในยโุรปรายส าคญัหลายรายในปี 2557 อีก
ทั้งบริษทัฯอยูร่ะหวา่งออกแบบตูบ้ริการชาร์จแบตเตอร่ี (Battery Junction Box) ดว้ย 

ส าหรับผลิตภณัฑ์ต่างๆท่ีบริษทัฯรับผลิตใหก้บัผูผ้ลิตยานยนตช์ั้นน านั้นส่วนมากจะใชก้บัรถยนตไ์ฮบริดจท่ี์ใช้
ไฟฟ้าแบบเสียบสาย (Plug-in hybrid electrical vehicle หรือ PHEV) และจะออกจ าหน่ายในปี 2558 ส่วนอุปกรณ์ประจุ
ไฟฟ้าภายในรถยนตก์ าลงัไฟฟ้าในช่วง 3.3kW ถึง 7.2 kW อยูใ่นระหวา่งการออกแบบเพื่อเป็นพื้นฐานส าหรับการ
ประยกุตใ์ชง้านในลกัษณะอ่ืนๆต่อไป เคร่ืองปรับระดบัแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง (DC/DC) ท่ีมีความสามารถในการจ่าย
ก าลงัไฟฟ้าในช่วง 1.8 kW ถึง 3.2 kW จะออกสู่ตลาดในทั้งรูปแบบผลิตภณัฑเ์ด่ียวหรือเป็นส่วนหน่ึงของระบบ และ
นอกจากเคร่ืองปรับระดบัแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 12V แบบดั้งเดิมแลว้ บริษทัฯก าลงัขยายสายผลิตภณัฑเ์พิ่มใน
รุ่นแรงดนัขนาด 48V เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตลาดกลุ่มน้ีท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งชดัเจน นอกจากน้ี บริษทัฯยงัมีโครง
กาพฒันาเทคโนโลยปีระจุไฟฟ้าแบบไร้สาย (Wireless charging technology) อีกดว้ย ทั้งน้ี เพื่อให้เป็นไปตาม
แผนพฒันาสินคา้ระยะยาว ประกอบกบัการไดรั้บความไวว้างใจจากลูกคา้ดว้ยผลการตรวจสอบท่ีดีเลิศ บริษทัฯจึงได้
ก าหนดเป้าหมายในการกา้วข้ึนผูน้ าการผลิตอุปกรณ์การจดัการพลงังานส าหรับยานยนตช์ั้นแนวหนา้ของโลก 

 
 
 
 
 
 
 
 

Standard power supply series  
IMA series 
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ปัจจยัความเส่ียง 3 
 

 
บริษทัฯไดป้ระเมินความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจทั้งจากเหตุการณ์ท่ีไดเ้กิดข้ึนในปีก่อน รวมทั้ง

คาดการณ์สถานการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนและมีผลต่อการด าเนินงานของบริษทัฯในปี 2558 พร้อมทั้งไดก้ าหนดแนวทาง
รองรับผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน ดงัน้ี 

1. ความเส่ียงทีเ่กดิจากความผันผวนของเศรษฐกจิโลก 
สถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปี 2557 แมว้า่ภาวะเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีแนวโนม้ฟ้ืนตวั แต่ยงัมี

บางภูมิภาค เช่น ยโุรปท่ียงัมีความล่าชา้ในการฟ้ืนตวัของภาวะเศรษฐกิจ ท าใหมี้ผลกระทบกบัผลการด าเนินงานของ
บริษทัยอ่ยในยโุรปบา้งเล็กนอ้ย แต่มิไดมี้ผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษทัฯโดยรวมมากนกั โดยยอดขายรวมของ
บริษทัฯยงัเติบโตในอตัราประมาณร้อยละ 7 ทั้งน้ี เน่ืองจากการขยายตวัของยอดขายในตลาดท่ีส าคญัอ่ืนๆอนัไดแ้ก่ 
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และเอเชียไดมี้การขยายตวัสูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั จึงท าใหผ้ลประกอบการโดยรวมของบริษทั
ฯเป็นไปอยา่งค่อนขา้งน่าพอใจ 

บริษทัฯเช่ือวา่เศรษฐกิจโลกจะยงัคงมีแนวโนม้อ่อนไหวอยา่งต่อเน่ืองต่อไปโดยเฉพาะเศรษฐกิจในยุโรปท่ีมี
การฟ้ืนตวัล่าชา้ตามท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ แต่จากการท่ีธนาคารกลางยโุรปไดอ้อกมาตรการผอ่นคลายเชิงปริมาณอาจช่วย
กระตุน้ภาวะเศรษฐกิจในภูมิภาคดงักล่าวใหฟ้ื้นตวัไดเ้ร็วข้ึน อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯจะยงัคงตอ้งระมดัระวงัและติดตาม
สถานการณ์ดงักล่าว และลดความเส่ียงขา้งตน้ดว้ยการขยายฐานลูกคา้ในตลาดอ่ืน เช่น ประเทศอินเดีย เอเชียตะวนัออก
เฉียงใตแ้ละอ่ืนๆ ท่ีมีแนวโนม้และศกัยภาพท่ีจะเติบโต พร้อมทั้งพฒันาผลิตภณัฑ์และบริการใหเ้หมาะกบัความตอ้งการ
ของตลาดดงักล่าวต่อไป 

2. ความเส่ียงด้านอตัราแลกเปลีย่น 
คร่ึงแรกของปี 2557 เงินบาทไดแ้ขง็ค่าเม่ือเทียบกบัปลายปีก่อนโดยอตัราแลกเปล่ียนของเงินบาทอยูท่ี่ระดบั 32 

บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ เน่ืองจากมีการเคล่ือนยา้ยเงินลงทุนออกจากสหรัฐฯ จากมาตรการผอ่นคลายเชิงปริมาณ 
(Quantitative Easing) ส่วนในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2557 ค่าเงินบาทกลบัอ่อนค่าลงอยูท่ี่ระดบั 33 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ
ตามแนวโนม้ของตลาดการเงินโลกท่ีเกิดจากการเร่ิมฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีท าใหรั้ฐบาล
สหรัฐอเมริกาตดัสินใจลดมาตรการผอ่นคลายเชิงปริมาณลง เป็นผลใหเ้งินดอลลาร์สหรัฐแขง็ค่าข้ึนสถานการณ์ดงักล่าว
ไดส่้งผลบวกต่อผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และท าให้บริษทัฯมีก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนรวมประมาณ 231 ลา้น
บาท และในปี 2558 เน่ืองจากการคาดการณ์การปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียนโยบายการเงินสหรัฐอาจจะเกิดข้ึนในช่วงคร่ึงปี 
2558 อาจจะส่งผลใหค้่าเงินดอลลาร์สหรัฐในตลาดโลกแข็งค่าข้ึน แต่อยา่งไรก็ดี ยงัคงมีปัจจยัเส่ียงต่างๆท่ีมีต่อเศรษฐกิจ
โลก ไดแ้ก่ เศรษฐกิจโลกท่ียงัมีความเส่ียงท่ีจะขยายตวัต ่า ความผนัผวนของราคาน ้ามนัในตลาดโลก การด าเนิน
มาตรการผอ่นคลายเชิงปริมาณของญ่ีปุ่นและกลุ่มประเทศยโูร 

นอกจากเงินดอลลาร์สหรัฐแลว้ บริษทัฯยงัตอ้งดูแลการบริหารเงินตราสกุลอ่ืนๆท่ีเกิดจากการด าเนินงานของ
บริษทัยอ่ย เช่น เงินยโูร อินเดียรูปี และอ่ืนๆ ซ่ึงการบริหารความเส่ียงตอ้งพิจารณาเป็นรายประเทศ เน่ืองจากผลกระทบ
จากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนของแต่ละประเทศจะแตกต่างกนัไป จึงมีความจ าเป็นตอ้งเฝ้าระวงัดูแลอยา่ง
ใกลชิ้ดเช่นกนั 

ในการบริหารความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนน้ี แมว้า่สถานการณ์ในปัจจุบนัท่ีค่าเงินบาทยงัคงมีแนวโนม้
อ่อนค่าซ่ึงจะส่งผลในดา้นผลบวกต่อการด าเนินธุรกิจโดยรวมของบริษทัฯก็ตาม แต่บริษทัฯจะยงัคงด าเนินโยบายท่ีจะ
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ท าการป้องกนัความเส่ียงแบบคุม้ครองสถานะสุทธิของเงินแต่ละสกุลแบบเตม็จ านวนเช่นเดิม เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนหรืออตัราดอกเบ้ียโดยการบริหารความ
เส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนของบริษทัฯยงัคงมีจุดมุ่งหมายหลกัเพื่อการลดความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียนโดยหลีกเล่ียง
การเก็งก าไร และค านึงถึงค่าใชจ่้ายโดยรวมท่ีอาจเกิดข้ึน เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนเม่ือเทียบกบัความเส่ียงแลว้
อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและยอมรับได ้

3. ความเส่ียงด้านการจัดหาวัตถุดิบ 
ในการสร้างความมัน่ใจในคุณภาพท่ีไดม้าตรฐานและความต่อเน่ืองในการจดัหาวตัถุดิบ บริษทัฯไดบ้ริหาร

จดัการซพัพลายเออร์โดยการใหค้วามส าคญักบัซพัพลายเออร์หลกั (Key/Critical supplier) และวตัถุดิบท่ีเป็นรายการ
ส าคญั (Key/Critical parts) ซ่ึงนอกจากการจดัความส าคญัในดา้นราคา คุณภาพ ระดบัเทคโนโลยี ความรวดเร็วในการ
จดัส่งและการตอบสนองของซพัพลายเออร์แลว้ บริษทัฯยงัใหค้วามส าคญัต่อการจดัการดา้นอุปทานและอุปสงคข์อง
วตัถุดิบท่ีเป็นรายการส าคญัดว้ยการติดต่อประสานงานเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลจากผูบ้ริโภคและผูป้ระกอบการท่ีท าหนา้ท่ีดา้น
การประกอบและติดตั้ง (System Integrator) ผา่นระบบจดัการขอ้มูลของบริษทัฯ ดว้ยการบริหารจดัการท่ีครอบคลุมทั้ง
การจดัเก็บขอ้มูลและดา้นโลจิสติกส์ ท าใหบ้ริษทัฯสามารถลดความเส่ียงดว้ยการมีขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัและสามารถ
ช่วยในดา้นการจดัการสินคา้คงเหลือและการวางแผนการผลิตในระยะยาว โดยทัว่ไปบริษทัฯมกัใชบ้ริการจากซพั
พลายเออร์ในประเทศเน่ืองจากความรวดเร็วในการจดัส่งและการติดต่อส่ือสาร แต่ซพัพลายเออร์ดงักล่าวจะตอ้ง
สามารถจดัหาวตัถุดิบท่ีมีเทคโนโลยี คุณภาพและราคาในระดบัมาตรฐานท่ีบริษทัฯก าหนดไว ้

ตามท่ีเคยกล่าวไวแ้ลว้วา่ บริษทัฯไดท้  าการตรวจสอบพิเคราะห์ฐานะทางการเงินของซพัพลายเออร์รายส าคญั
ในเชิงลึกหลงัจากท่ีไดเ้กิดวกิฤติการณ์ทางการเงินของโลก รวมทั้งไดจ้ดัหาผูข้ายวตัถุดิบใหมี้มากรายและแหล่งผลิต
วตัถุดิบมีการกระจายอยูใ่นหลายๆภูมิภาคของโลก เพื่อลดความเส่ียงจากภาวะการขาดแคลนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศและภยัพิบติัทางธรรมชาติท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต และส าหรับภาพรวมในปี 2557 บริษทัฯมิได้
เผชิญปัญหาหรือความยากล าบากในการบริหารจดัการดา้นวตัถุดิบแต่อยา่งใด และในปี 2558 ก็คาดวา่จะไม่มีปัญหาท่ี
ส าคญัท่ีจะกระทบต่อการจดัหาวตัถุดิบ แต่เพื่อความรอบครอบ บริษทัฯจะยงัคงระมดัระวงัและเฝ้าติดตามสถานการณ์
ต่างๆเพื่อใหม้ัน่ใจวา่การด าเนินงานจะไม่อยูใ่นภาวะชะงกังนั 

4. ความเส่ียงด้านความสามารถในการเรียกช าระหนี้ 
ดว้ยระบบการบริหารจดัการลูกหน้ีและการประเมินสถานะของลูกคา้ท่ีมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการมีทีม

บุคลากรท่ีมีประสบการณ์และมีคุณภาพ ท าใหใ้นหลายๆปีท่ีผา่นมาแมว้า่บริษทัฯตอ้งเผชิญกบัความทา้ทายในรูปแบบ
ต่างๆ แต่ยงัสามารถบริหารลูกหน้ีและการเรียกช าระหน้ีไดอ้ยา่งน่าพอใจ ดงัจะเห็นไดจ้ากจ านวนลูกหน้ีการคา้คา้ง
ช าระตั้งแต่ 6 เดือนข้ึนไปมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 2 ของลูกหน้ีการคา้รวม ท าใหบ้ริษทัฯมีกระแสเงินสดรับอยา่ง
เพียงพอและสามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งราบร่ืน 

แต่อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯยงัตอ้งติดตามเศรษฐกิจโลกท่ีแมใ้นส่วนของประเทศสหรัฐอเมริกาจะเร่ิมมีการฟ้ืน
ตวัข้ึนบา้งและธนาคารกลางยโุรปไดใ้ชม้าตรการผอ่นคลายเชิงปริมาณซ่ึงจะช่วยกระตุน้เศรษฐกิจในภูมิภาคดงักล่าว
แลว้ก็ตาม แต่ยงัมีความกงัวลในดา้นความสามารถในการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจของยุโรป ท าใหบ้ริษทัฯยงัจ าเป็นตอ้ง
ติดตามสถานการณ์ดงักล่าวอยา่งใกลชิ้ดและต่อเน่ืองถึงผลกระทบดงักล่าวท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของ
บริษทัฯและลูกคา้ พร้อมทั้งยงัตอ้งดูแลและประเมินฐานะทางการเงินของลูกคา้อยา่งระมดัระวงัเพื่อใหม้ัน่ใจวา่การขาย
สินคา้จะสามารถเรียกช าระเงินได ้
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ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 4 

5. ความเส่ียงด้านการลงทุนและการให้ความช่วยเหลอืทางการเงิน 
การลงทุนและการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่กลุ่มบริษทัยอ่ยยอ่มมีความเส่ียงทางธุรกิจเกิดข้ึน บริษทัฯจึง

ตอ้งมีเคร่ืองมือท่ีช่วยบริหารความเส่ียงดงักล่าวท่ีเหมาะสม โดยบริษทัฯ จะด าเนินการดูแลอยา่งใกลชิ้ดในดา้นการ
บริหารการเงิน อตัราแลกเปล่ียน ลูกหน้ีการคา้ และการดูแลดา้นกิจกรรมการเงินและการบริหารท่ีส าคญัอ่ืนๆ นอกจากน้ี 
ยงัไดจ้ดัใหผู้บ้ริหารของบริษทัยอ่ยต่างๆ เขา้มาน าเสนอผลงาน แผนงาน รวมทั้งมีการฝึกอบรมและพบปะกนัท่ีบริษทัฯ 
เป็นคร้ังคราวหรือประชุมผา่นวดิีทศัน์ทางไกลทุกเดือน เพื่อใหมี้การประเมินผลและติดตามการท างานรวมทั้งเอ้ืออ านวย
ใหผู้บ้ริหารกลุ่มดงักล่าวไดแ้ลกเปล่ียนความคิดและสามารถบริหารงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนัอยา่งมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งยงัเป็นการสร้างขวญัและก าลงัใจในการท างานและมีการประสานงานท่ีดีภายในกลุ่มอีกดว้ย 

6. ความเส่ียงด้านแรงงานสัมพนัธ์ 
บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัอยา่งยิง่ต่อการบริหารดา้นแรงงานสัมพนัธ์ เน่ืองจากบริษทัฯมีพนกังานในประเทศ

ไทยถึงเกือบ 10,000 คน บริษทัฯไดมี้การจดักิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างแรงงานสัมพนัธ์ร่วมกบัพนกังานและสหภาพ
แรงงานอยา่งต่อเน่ือง โดยมีคณะกรรมการแรงงานสัมพนัธ์ร่วมกนัระหวา่งนายจา้งและลูกจา้ง ซ่ึงจะจดัใหมี้การพบปะ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและประชุมหารือร่วมกนัเป็นประจ าทุกเดือน เพื่อรับฟังปัญหาและหาแนวทางแกปั้ญหา
ร่วมกนัซ่ึงนอกจากจะเป็นการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนัแลว้ ยงัน ามาซ่ึงการพฒันาสร้างสรรคส่ิ์งท่ีเป็นประโยชน์
ต่อพนกังานและองคก์รต่อไป 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดจ้ดัท าแผนการรองรับสถานการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนหากบริษทัฯ และพนกังานไม่สามารถท่ี
จะตกลงกนัได ้ซ่ึงอาจจะน าไปสู่ขอ้พิพาทดา้นแรงงาน มีการประทว้งหรือนดัหยดุงาน โดยไดจ้ดัท าแผนฉุกเฉินรองรับ
กรณีเกิดเหตุการณ์ดงักล่าว โดยมีการระบุหนา้ท่ีความรับผิดชอบของผูบ้ริหาร หวัหนา้งาน พนกังานรวมถึงเจา้หนา้ท่ีและ
หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อร่วมประสานงานและแกปั้ญหาหากเกิดเหตุการณ์ดงักล่าวใหไ้ดอ้ยา่งทนัท่วงที 
 
 
 
ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ดงัน้ี 

1) ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์         
(หน่วย : ลา้นบาท) 

ประเภททรัพย์สิน ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ     มูลค่า ภาระผูกพนั 

ท่ีดิน เป็นเจา้ของ 511 ไม่มี 
อาคารส านกังานและอาคารโรงงาน  เป็นเจา้ของ 2,146 ไม่มี 
เคร่ืองจกัร/อุปกรณ์ เป็นเจา้ของ 1,032 ไม่มี 
แม่พิมพ ์ เป็นเจา้ของ 82 ไม่มี 
เคร่ืองติดตั้ง เป็นเจา้ของ 389 ไม่มี 
งานระหวา่งก่อสร้าง เป็นเจา้ของ 32 ไม่มี 
คอมพิวเตอร์ เป็นเจา้ของ 48 ไม่มี 
อ่ืน ๆ เป็นเจา้ของ 121 ไม่มี 

   รวม                    4,361     
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ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 2557 มีจ านวนทั้งส้ิน 776 ลา้นบาท (2556: 832 ลา้นบาท) โดยค่าเส่ือมราคาจ านวน 552 
ลา้นบาท (2556: 563 ลา้นบาท) รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือจ านวน 224 ลา้นบาท (2556: 269 ลา้นบาท) เป็น
ค่าใชจ่้ายในการขาย บริหารและวจิยัพฒันา  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์จ านวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคา
หมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจ านวนเงินประมาณ 6,276 
ลา้นบาท (2556: 6,437 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 4,958 ลา้นบาท 2556: 4,940 ลา้นบาท) 

 
2)  สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน่                       

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 แสดงไดด้งัน้ี  
(หน่วย:ลา้นบาท) 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

 

สิทธิบตัร 
คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์ 

 
อ่ืนๆ 

 
รวม 

คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์ 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 538 39 6 583 8 

อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน  มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย:ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 ท่ีดินใหเ้ช่า อาคารส านกังานให้เช่า รวม 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 39 206 245 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยเช่ือวา่ มูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ท่ี
แสดงอยูใ่นงบการเงินมีจ านวนใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม  

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษทัร่วม 

 บริษทัในกลุ่มส่วนใหญ่ด าเนินธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัผลิตภณัฑอิ์เล็กทรอนิกส์หรือธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองหรือ
สนบัสนุนการด าเนินงานของบริษทัฯ ซ่ึงจากการท่ีบริษทัเหล่าน้ี มีจุดแขง็ท่ีแตกต่างท าใหส้ามารถช่วยเหลือสนบัสนุนซ่ึง
กนัและกนัได ้ประกอบกบับริษทัฯ ไดมี้การควบคุมดูแลการด าเนินงานโดยเฉพาะบริษทัยอ่ยอยา่งใกลชิ้ดดว้ยการส่ง
กรรมการหรือผูบ้ริหารไปดูแลในดา้นนโยบายและทิศทางการด าเนินธุรกิจ รวมทั้งใหมี้การรายงานผลประกอบการและ
ติดตามผลการด าเนินงานอยา่งใกลชิ้ดและต่อเน่ือง ท าให้บริษทัยอ่ยในกลุ่มมีความเขา้ใจในทิศทางการท างานและมี
จุดมุ่งหมายในการท างานร่วมกนัในการใหบ้ริการท่ีดีท่ีสุดแก่ลูกคา้รวมทั้งเสริมสร้างความแขง็แกร่งให้แก่ธุรกิจของกลุ่ม 
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ข้อพพิาททางกฎหมาย 5 
 
 

 
ในปี 2549 บริษทัฯไดรั้บหนงัสือประเมินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากกรมสรรพากรส าหรับปี 2540 ถึง 2543 เป็น

จ านวนเงินประมาณ 740 ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) บริษทัฯไดย้ื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ของกรมสรรพากร (“คณะกรรมการฯ”) และในระหวา่งปี 2554 คณะกรรมการฯไดมี้ค าวนิิจฉยัการอุทธรณ์วา่ใหป้รับลด
จ านวนเงินลงเหลือประมาณ 734 ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดย้ืน่ฟ้องต่อศาลภาษีอากร
กลางใหพ้ิจารณาเพิกถอนการประเมินภาษีดงักล่าวของกรมสรรพากร และในระหวา่งปี 2555 ศาลภาษีอากรกลางก็ไดมี้
ค าพิพากษาใหก้รมสรรพากรลดเฉพาะเบ้ียปรับลงร้อยละ 50 (กล่าวคือ เบ้ียปรับลดลงเหลือจ านวนประมาณ 121 ลา้นบาท 
จากเดิมท่ีกรมสรรพากรค านวณไวท่ี้ 241 ลา้นบาท) ส่วนค าขออ่ืนของบริษทัฯ ศาลภาษีอากรกลางใหย้กฟ้อง อยา่งไรก็
ตาม บริษทัฯไม่เห็นดว้ยกบัค าพิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง จึงไดย้ืน่อุทธรณ์ค าพิพากษาดงักล่าวต่อศาลฎีกา ปัจจุบนั
คดียงัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา 
 ในระหวา่งปี 2555 บริษทัฯไดรั้บหนงัสือประเมินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากกรมสรรพากรส าหรับปี 2544 ถึง 2547 
เป็นจ านวนเงินประมาณ 401 ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) และบริษทัฯไดย้ืน่อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ของกรมสรรพากร ซ่ึงในระหวา่งปี 2556 คณะกรรมการฯมีค าวนิิจฉยัใหย้กอุทธรณ์ทั้งหมดของบริษทัฯ ดงันั้น 
บริษทัฯจึงไดย้ืน่ฟ้องต่อศาลภาษีอากรกลางใหพ้ิจารณาเพิกถอนการประเมินภาษีดงักล่าวของกรมสรรพากรและเม่ือวนัท่ี 
24 มิถุนายน 2557 ศาลภาษีอากรกลางไดมี้ค าพิพากษาใหก้รมสรรพากรลดเบ้ียปรับและเงินเพิ่มลงเหลือจ านวนประมาณ 
201 ลา้นบาท จากเดิมท่ีกรมสรรพากรค านวณไวท่ี้ 270 ลา้นบาท     ส่วนค าขออ่ืนของบริษทัฯศาลภาษีอากรกลางใหย้ก
ฟ้อง อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไม่เห็นดว้ยกบัค าพิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง จึงไดย้ื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาดงักล่าวต่อศาล
ฎีกา ปัจจุบนัคดียงัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา 
 อยา่งไรก็ตาม ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัฯเช่ือวา่บริษทัฯจะชนะคดีในท่ีสุด ดว้ยเหตุน้ีบริษทัฯจึงมิไดบ้นัทึก
ส ารองส าหรับการประเมินภาษีดงักล่าวไวใ้นบญัชี 
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ข้อมูลทั่วไป 6 
 
 
 
ช่ือ บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)   
เลขท่ีทะเบียนบริษทั 0107537002559  
ท่ีอยูท่ี่ติดต่อ 909 ซอย 9 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต าบลแพรกษา  

อ าเภอเมืองสมุทรปราการ  จงัหวดัสมุทรปราการ 10280 
โทรศพัท ์:  (662) 709-2800   โทรสาร  :  (662) 709-2833 

ประเภทธุรกิจ ผลิตและส่งออกผลิตภณัฑ์เพาเวอร์ซพัพลาย อุปกรณ์และช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ 
เวบ็ไซต ์      www.deltathailand.com  
ทุนจดทะเบียน                            หุน้สามญั 1,259,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 
ทุนเรียกช าระแลว้                       หุน้สามญั 1,247,381,614 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท  
(ณ วนัท่ี 21 มกราคม 2558) 
นิติบุคคลท่ีบริษทัฯ ถือหุน้ โปรดดูรายละเอียดในหวัขอ้ “โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั” 
มากกวา่ร้อยละ 10 
บุคคลอา้งอิงอ่ืน                          1.  ผูส้อบบญัชี  
      บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั  
  (เดิมช่ือบริษทั ส านกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จ  ากดั) 
                                                           ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย  
   กรุงเทพฯ 10110 
   โทรศพัท ์:  (662) 264-0777, (662) 661-9190 
                                                            โทรสาร  :   (662) 264-0789, (662) 661-9192 
                                                    2.   นายทะเบียนหลกัทรัพย ์ 
                  บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
                                                      อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
  62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพ ฯ 10110 
  โทรศพัท ์: (662) 229-2800    
  โทรสาร   : (662) 359-1259 
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ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถอืหุ้น 7 

 
 
 
 
ทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีดงัน้ี 
 

 รายการ    จ านวนหุ้น มูลค่าหุ้น (บาท)   จ านวนเงิน (บาท) 
1.          ทุนจดทะเบียน             1,259,000,000                       1                      1,259,000,000 
2.           ทุนช าระแลว้       1,247,381,614          1          1,247,381,614 

 
ผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ 

 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก (ณ วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2558)  

     ท่ี รายช่ือ   จ  านวนหุ้น        ร้อยละ 
1 Citibank Nominees Singapore Pte Ltd-S.A. PBG Clients SG 718,158,350 57.5% 

2 บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จ  ากดั                                                 108,098,079 8.7% 

3 Delta Electronics Inc. 69,128,140 5.5% 

4 UBS AG Singapore, Branch 53,172,220 4.3% 

5 State Street Bank Europe Limited 49,674,023 4.0% 

6 Nortrust Nominees Ltd-CL AC 14,032,872 1.1% 

7 State Street Bank and Trust Company 13,807,836 1.1% 

8 HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd.                                                    10,153,335 0.8% 
9 Deutsche Bank AG Singapore (DCS) a/c The Navis Asia Navigator Master Fund 10,099,400 0.8% 

10 The Bank of New York (Nominees) Limited 7,408,695 0.6% 

11 อ่ืนๆ 193,648,664 15.5% 

  รวม 1,247,381,614 100.0% 

 
 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทีม่ีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการด าเนินงาน 

- ไม่มี – 
 

 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (shareholders’ agreement) 
 - ไม่มี - 

 
 

ส่วนที่ 2   การจัดการและการก ากบัดูแลกจิการ 
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นโยบายการจ่ายปันผล 
บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 30 ของผลก าไรสุทธิ บริษทัฯ อาจเปล่ียนแปลงอตัราดงักล่าว

หากบริษทัฯ มีแผนการลงทุนและ/หรือความจ าเป็นในการใชเ้งินทุนท่ีอาจมีในอนาคตท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
คร้ังท่ี 1/2558 ประชุมเม่ือวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2558 ไดมี้มติอนุมติัจ่ายเงินปันผล 

จากผลการด าเนินงานในปี 2557 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุ้นละ 3.00 บาท (สามบาท) หรือคิดเป็นประมาณร้อย
ละ 62.8 ของก าไรสุทธิต่อหุ้น ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลข้ึนอยูก่บัมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึงคณะกรรมการจะเสนอเร่ือง
ดงักล่าวต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 เพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป (ในปี 2557 เงินปันผลจ่ายในอตัราหุ้นละ 2.70 
บาท (สองบาทเจ็ดสิบสตางค)์ หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 62.2 ของก าไรสุทธิต่อหุ้น) 

ส่วนการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ยนั้น จะพิจารณาจากความสามารถในการท าก าไรและโอกาสในการลงทุน
หรือความตอ้งการใชเ้งินทุนในการขยายงานของแต่ละบริษทั นอกจากน้ี ยงัไดพ้ิจารณาถึงขอ้ก าหนดดา้นกฎหมายหรือ
กฎระเบียบอ่ืนๆ รวมทั้งโครงสร้างทางภาษีและนโยบายการควบคุมอตัราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจ่ายเงินปันผลของ
แต่ละประเทศ ทั้งน้ี การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจะค านึงถึงประโยชน์สูงสุดโดยรวมของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้นเป็นหลกั 
 
การจ่ายเงินปันผลปี 2553 – 2557 

ปี 2553 2554 2555 2556 2557 
อตัราก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 3.33 2.30 3.49 4.34 4.78 
อตัราเงินปันผลต่อหุน้ (บาท) 1.7 1.2 2.4 2.7 3.0 
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ (%) 51% 52% 69% 62% 63% 
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โครงสร้างการจดัการ 8 
 
 

คณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน โดยเป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 2 ท่านและกรรมการ

ท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 7 ท่าน ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยรายช่ือคณะกรรมการของบริษทัฯ ตามหนงัสือรับรองของ
กระทรวงพาณิชย ์ลงวนัท่ี 21 มกราคม 2558 มีดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง การเขา้ร่วมประชุม 
1. นายอ้ึง กวง มิ้ง ประธานกรรมการ  3 พ.ค. 2533 6/6 
2. นายหมิง เจ้ิง หวงั รองประธานกรรมการ  3 พ.ค. 2533 6/6 
3. นายเซีย เชน เยน* กรรมการและประธานบริหาร  13 ส.ค. 2556 6/6 
4. นายเซีย เหิง เซียน กรรมการ  30 มี.ค. 2549 6/6 
5. นายชู ชี หยวน กรรมการ  30 เม.ย. 2531 6/6 
6. นายอนุสรณ์ มุทราอิศ* กรรมการ  22 ส.ค. 2537 5/6 
7. ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ 

 สุภาพรรณ รัตนาภรณ์ 
กรรมการอิสระ  29 มี.ค. 2547 6/6 

8. นายสุพฒัน์ ลิมปาภรณ์ กรรมการอิสระ  29 มี.ค. 2550 6/6 
9. ศาสตราจารยลี์ จิ เลน  กรรมการอิสระ  1 เม.ย. 2554 3/6 

 นางสาววิไลลักษณ์ ฟุ้งธนะกลุ เป็นเลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
* กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร  

กรรมการผูมี้อ านาจลงนามแทนบริษทั 
 กรรมการผูมี้อ านาจลงนามประกอบดว้ยกรรมการรวม 6 ท่านและมีเง่ือนไขการลงนามแทนบริษทัฯ ดงัน้ี “นาย
อ้ึง กวง มิ้ง นายหมิง เจ้ิง หวงั นายอนุสรณ์ มุทราอิศ คนใดคนหน่ึงในสามคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกบันายเซีย เหิง เซียน 
หรือ นายเซีย เชน เยน หรือนายชู ชี หยวน รวมเป็นสองคนและประทบัตราส าคญัของบริษทัฯ”  
ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการ  
1. คณะกรรมการบริษทัตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษทัฯตลอดจนมติ

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ 
2. ก าหนดวสิัยทศัน์และพนัธกิจของบริษทัโดยมีการทบทวนทุก 5 ปี 
3. ก าหนดหรืออนุมติันโยบาย กลยทุธ์ แผนงานทางธุรกิจและงบประมาณของบริษทัฯ ควบคุมก ากบัดูแลการบริหาร

และการจดัการรวมถึงการติดตามผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริหาร เพื่อใหแ้น่ใจวา่ไดด้ าเนินการ
ปฏิบติังานตามแผนงาน นโยบายและงบประมาณท่ีวางไวอ้ยา่งเหมาะสม  

4. ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียงวา่ไดมี้การด าเนินการอยา่งถูกตอ้งและมี
ประสิทธิผล 

5. ก ากบัดูแลใหบ้ริษทัปฏิบติัตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงหมายรวมถึงหลกัเกณฑ ์ขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
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หลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อาทิเช่น การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการซ้ือหรือขาย
ทรัพยสิ์นท่ีส าคญัตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

6. จดัใหมี้การท างบดุลและงบก าไรขาดทุนของบริษทัฯ ณ วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชีของบริษทัฯ ซ่ึงผูส้อบบญัชี
ตรวจสอบแลว้และน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาและอนุมติั 

7. ตรวจสอบการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯ ต่อสาธารณชนใหมี้ความถูกตอ้งครบถว้นภายในเวลาท่ีก าหนด 
8. กรรมการบริษทัอาจแต่งตั้งบุคคลอ่ืนใดใหด้ าเนินกิจการของบริษทัฯ ภายใตก้ารควบคุมของกรรมการ หรืออาจ

มอบอ านาจเพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวมีอ านาจตามท่ีกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน
เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขอ านาจนั้นๆ ไดเ้ม่ือเห็นสมควร  

ทั้งน้ี การมอบอ านาจนั้นจะตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจท่ีท าใหผู้รั้บมอบอ านาจสามารถพิจารณาและ
อนุมติัรายการท่ีผูรั้บมอบอ านาจ หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้มีส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
อ่ืนใดกบับริษทัฯ ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการพิจารณาและ
อนุมติัไวแ้ลว้ 

อ านาจหนา้ท่ีของประธานกรรมการ 
1.  เป็นผูน้ าในการก าหนดนโยบายในการก ากบั ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และ

คณะอนุกรรมการอ่ืนๆ ใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามแผนงานท่ีก าหนดไว ้ 
2.  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผูถื้อหุน้ของบริษทั  
3.  เป็นผูล้งคะแนนเสียงช้ีขาดในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีการลงคะแนนเสียงเท่ากนั 
4. ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดไวโ้ดยเฉพาะใหเ้ป็นหนา้ท่ีของประธานกรรมการ 

คณะผู้บริหาร    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหต ุ:  * DES หมายถึงบริษทัในกลุ่ม Delta Energy Systems ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีส่วนใหญ่ตั้งอยูใ่นยโุรป 

 
 

ฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

DES* 

ฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน 

คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 

ฝ่ายบรหิารและ

ทรพัยากรบคุคล/ 

ประชาสมัพนัธ ์

โครงสร้างการบริหารจดัการของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

คณะกรรมการ 

ก าหนด

คา่ตอบแทน 

คณะกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการ

บรหิาร 

ประธานบรหิาร 

คณะกรรมการ

บรหิารความเสีย่ง 

ฝ่ายปฏบิตักิาร ฝ่ายการเงนิ 
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คณะบริหารของบริษทัฯ ประกอบดว้ยผูบ้ริหาร 5 ท่าน มีรายช่ือดงัน้ี 
รายช่ือผูบ้ริหาร ต าแหน่ง 

1. นายเซีย เชน เยน* ประธานบริหารบริษทั 
2. นายอนุสรณ์ มุทราอิศ                        ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล/ประชาสัมพนัธ์ 
3. นายหย ูเป๋อ เหวนิ ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน 
4. นายวชิยั ศกัด์ิสุริยา** รองผูอ้  านวยการฝ่ายปฏิบติัการ 
5. นายชิน หมิง เฉิน ผูอ้  านวยการฝ่ายสารสนเทศ 
* ไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2557 โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2557 
** มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2558 

ขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของประธานบริหาร 
1. บริหาร ควบคุม และรับผิดชอบต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ ในแนวทางท่ีไดก้ าหนดไวใ้นงบประมาณของบริษทัฯ 

ท่ีไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ แลว้ รวมถึงการดูแลใหค้  าแนะน า
และปรับปรุงการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 

2. น าเสนอนโยบาย กลยทุธ์ของบริษทัฯและของหน่วยธุรกิจในบริษทัฯ เพื่อใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษทัรับทราบ
และอนุมติั และรับผิดชอบต่อการน ากลยทุธ์ดงักล่าวไปปฏิบติั 

3. ร่วมกบัคณะกรรมการบริหารรับผิดชอบต่อการจดัท างบประมาณประจ าปีและแผนการด าเนินงานของบริษทัฯ 
ทบทวนงบประมาณประจ าปีทุกไตรมาส และน าเสนองบประมาณหลงัการปรับปรุงต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

4. รายงานผลการด าเนินงานประจ าไตรมาสต่อกรรมการบริษทั  
5. มีอ านาจพิจารณาอนุมติัวงเงินค่าใชจ่้ายในเร่ืองต่างๆ อยา่งไรก็ตาม เร่ืองใดๆท่ีไม่ใช่การด าเนินงานตามปกติของธุรกิจ

นั้น จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัก่อน 
6. มีหนา้ท่ีและรับผิดชอบในการก าหนดใหมี้ระบบ ใหมี้การส่งเสริม สนบัสนุนและควบคุมดูแลดา้นการก ากบัดูแล

กิจการท่ีดี รวมทั้งการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ส่ือสารไปยงัพนกังานและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายไดมี้การปฏิบติั
ตาม ตลอดจน ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ 
ขอ้บงัคบัและขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

7. มีอ านาจแต่งตั้งและบริหารงานคณะท างานชุดต่างๆ เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพการจดัการท่ีดีและโปร่งใส และ
ใหมี้อ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนปฏิบติังานแทนไดโ้ดยการมอบอ านาจช่วง และ/
หรือการมอบหมายดงักล่าวใหอ้ยูภ่ายใตข้อบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนงัสือมอบอ านาจฉบบัน้ี และ/หรือให้
เป็นไปตามระเบียบ ขอ้ก าหนด หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษทั และ/หรือบริษทัฯไดก้ าหนดไว ้

ทั้งน้ี การมอบหมายอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของประธานบริหารนั้น จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบ
อ านาจหรือมอบอ านาจช่วงท่ีท าใหป้ระธานบริหาร หรือผูรั้บมอบอ านาจจากประธานบริหารสามารถอนุมติัรายการท่ี
ตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (ตามท่ีนิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย)์ มี
ส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย เวน้แต่เป็นการอนุมติัรายการท่ี
เป็นไปตามธุรกิจปกติท่ีมีการก าหนดขอบเขตชดัเจน 

8. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
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เลขานุการบริษทั 
คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติแต่งตั้งนางสาววไิลลกัษณ์ ฟุ้งธนะกุลเป็นเลขานุการบริษทั ท าหนา้ท่ีจดัเตรียมการ

ประชุม รวมทั้งใหค้  าแนะน าดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต่์างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบและปฏิบติั
หนา้ท่ีดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานใหมี้การปฏิบติัตามมติคณะกรรมการ เพื่อใหก้าร
บริหารงานของบริษทัฯมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน และเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี รวมทั้งมีหนา้ท่ีความ
รับผดิชอบตามท่ีกฎหมายก าหนด 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพ้ิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ คณะอนุกรรมการ ประธานบริหาร

และผูบ้ริหารโดยจะเสนอค่าตอบแทนดงักล่าวใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัต่อไป ทั้งน้ีในส่วนของ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัและคณะอนุกรรมการตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ โดยมีนโยบายและแนว
ทางการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารสรุปไดด้งัน้ี 

1. นโยบายและแนวทางการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย  
1.1 อตัราค่าตอบแทนตอ้งมีความเหมาะสมเพื่อสามารถดึงดูดและรักษากรรมการท่ีมีความสามารถใหท้ างาน

กบับริษทัฯ โดยปัจจยัหลกัในการพิจารณาการก าหนดค่าตอบแทนมีดงัน้ี 
 หนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 อตัราค่าตอบแทนกรรมการโดยเฉล่ียของตลาด 
 ผลประกอบการของบริษทัฯ 
 ปัจจยัอ่ืนท่ีอาจพิจารณาเพิ่มเติมโดยคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการบริษทัฯ 

1.2 ประธานกรรมการบริษทัหรือประธานกรรมการชุดยอ่ยจะไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มข้ึน ตาม
ความรับผดิชอบท่ีเพิ่มข้ึน 

1.3 กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารจะไดรั้บค่าตอบแทนโดยเทียบเคียงกบัอตัราของตลาดซ่ึงอาจสูงกวา่
กรรมการบริหาร  ทั้งน้ี เพื่อจูงใจบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถใหเ้ขา้มาเป็นกรรมการท่ีไม่เป็น
ผูบ้ริหารหรือกรรมการอิสระ 

1.4 โครงสร้างของค่าตอบแทนอาจเป็นแบบคงท่ีทั้งจ  านวนหรือแบบคงท่ีบางส่วนและค่าตอบแทนแปรผนั
บางส่วน โดยอาจมีค่าเบ้ียประชุมหรือค่าตอบแทนอ่ืนๆ ร่วมดว้ย 

2.  นโยบายและแนวทางก าหนดค่าตอบแทนส าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง 
2.1 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูก้  าหนดหลกัเกณฑแ์ละโครงสร้างค่าตอบแทนของประธาน

บริหารและผูบ้ริหารระดบัสูง (ระดบั 10 ข้ึนไป) โดยพิจารณาตามหลกัการและนโยบายท่ี
คณะกรรมการบริษทัฯก าหนด โดยใหมี้ความสอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และผลการ
บริหารงานของผูบ้ริหารแต่ละท่าน 

2.2 ค่าตอบแทนตอ้งมีความเหมาะสมเพียงพอในการท่ีจะรักษาผูบ้ริหารใหท้  างานกบับริษทัฯและสามารถ
จูงใจใหผู้บ้ริหารท างานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  

2.3 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนมีหนา้ท่ีก าหนดตวัช้ีวดัผลงานหลกั (Key Performance Indicator-
KPI) ของผูบ้ริหารและจะน าเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัเป็นผูอ้นุมติัก่อนส้ินสุดปีการเงินต่อไป  
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2.4 ประธานบริหารจะเป็นผูพ้ิจารณาความเหมาะสมในการก าหนดค่าตอบแทนซ่ึงรวมถึงการปรับอตัรา
เงินเดือน โบนสัประจ าปี และ/หรือค่าตอบแทนอ่ืน (ถา้มี) ของผูบ้ริหารระดบัสูงโดยจะพิจารณาจาก
การประเมินผลการท างานเทียบกบั KPI ท่ีก าหนดไว ้ 

2.5 ในการก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาอตัราค่าตอบแทนเฉล่ียของตลาดหรืออุตสาหกรรมท่ีใกลเ้คียง
กนัเป็นเกณฑ์เทียบเคียง นอกจากน้ี ยงัอาจจดัใหมี้ขอ้มูลดา้นค่าตอบแทนของตลาดหรืออาจขอ
ค าปรึกษาจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นทรัพยากรบุคคลเพื่อช่วยประกอบการพิจารณา โดยบริษทัฯ เป็น
ผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายดงักล่าว 

โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารในปี 2557 มีดงัน้ี 
1. ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงิน 

1.1 คา่ตอบแทนกรรมการบริษทั  
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ไดอ้นุมติัค่าตอบแทนของกรรมการประจ าปี 2557 ซ่ึงประกอบดว้ยค่าตอบแทน

กรรมการรายปีและเบ้ียประชุม ดงัน้ี  
รายช่ือกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการ เบีย้ประชุม 1) รวมค่าตอบแทน2) 

หน่วย  บาท 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
นายอ้ึง กวง มิ้ง  1,650,000    1,650,000  70,000 40,000 1,720,000 1,690,000 
นายหมิง เจ้ิง หวงั 1,150,000 500,000 50,000 - 1,150,000 500,000 
นายเซีย เชน เยน 500,000 - - - 500,000 - 
นายเซีย เหิง เซียน 1,150,000 500,000 50,000 - 1,150,000 500,000 
นายชู ชี หยวน 1,150,000 500,000 50,000 - 1,150,000 500,000 
นายอนุสรณ์ มุทราอิศ 500,000 500,000 - - 500,000 500,000 
ศ. กิตติคุณสุภาพรรณ รัตนาภรณ์   1,250,000  1,250,000  130,000 120,000 1,380,000 1,370,000 
นายสุพฒัน์ ลิมปาภรณ์  1,250,000 1,250,000 160,000 150,000 1,410,000 1,400,000 
ศ.ลี จิ เลน 1,150,000 1,150,000 70,000 90,000 1,220,000 1,240,000 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 9,750,000 7,800,000 580,000 400,000 10,330,000 8,200,000 

หมายเหตุ : 1 เบ้ียประชุมจะไดรั้บเฉพาะประธานกรรมการบริษทัและกรรมการอิสระในการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการทุกชุดและ
การประชุมผูถื้อหุน้ 

  2. บริษทัฯไม่มีค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบอ่ืน เช่น โบนสั บ าเหน็จ และสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ 
 
1.2 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  
ในปี 2557 บริษทัฯ ไดจ่้ายค่าตอบแทนของผูบ้ริหารซ่ึงรวมถึงเงินเดือนและโบนสัรวม 5 ท่านคิดเป็นเงินรวม

ทั้งส้ินประมาณ 42,782,135 บาท เม่ือเทียบกบัจ านวน 46,375,233 บาทท่ีจ่ายในปี 2556  
 

2. ค่าตอบแทนทีไ่ม่เป็นตัวเงิน    
 - ไม่มี – 
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รายงานการถือหลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั  
รายช่ือกรรมการ หุ้นสามัญ (DELTA)* 

 31 ม.ค.58 31 ม.ค.57 เพิม่ (ลด) 
นายอ้ึง กวง มิ้ง - - - 
นายหมิง เจ้ิง หวงั 75,010 75,010 - 
นายเซีย เชน เยน           - - - 
นายเซีย เหิง เซียน - 140,755 (140,755) 
นายชู ชี หยวน - - - 
นายอนุสรณ์ มุทราอิศ - - - 
ศ.กิตติคุณ สุภาพรรณ รัตนาภรณ์                  - - - 
นายสุพฒัน์ ลิมปาภรณ์ - - - 
ศ.ลี จิ เลน - - - 
นายหย ูเป๋อ เหวนิ  10 10 - 
นายวชิยั ศกัด์ิสุริยา  - - - 
นายชิน หมิง เฉิน  - - - 
หมายเหตุ * รวมส่วนท่ีถือโดยคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
 
บุคลากร 

ในปี 2557 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีพนกังานรวมประมาณ 11,682 คน มีผลตอบแทนซ่ึงรวมเงินเดือน โบนสั 
และเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีจ่ายใหแ้ก่พนกังานรวมเป็นเงินประมาณ 7,525 ลา้นบาท โดยในประเทศไทยมี
พนกังานรวมทั้งส้ิน 9,712 คน ผลตอบแทนซ่ึงรวมเงินเดือน โบนสั และเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีจ่ายใหแ้ก่
พนกังานรวมเป็นเงิน 4,004 ลา้นบาท โดยมีพนกังานตามส่วนงานต่างๆ ดงัน้ี  
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การพฒันาบุคลากร 
บริษทัฯมุ่งมัน่และใหค้วามส าคญัในการพฒันาบุคลากรของบริษทัฯทั้งในดา้นของการศึกษาและทกัษะในการ

ท างานโดยมีนโยบายส่งเสริมการฝึกอบรมในองคก์รรวมทั้งมีโครงการความร่วมมือกบัสถานศึกษาต่างๆ ในการพฒันา
บุคลากรใหแ้ก่พนกังานอยา่งต่อเน่ือง  
 การสนบัสนุนดา้นการศึกษา 

 โครงการพฒันาดา้นภาษาให้กบัพนกังานโดยร่วมกบัมหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติเปิดสอนหลกัสูตร
ภาษาไทยส าหรับผูบ้ริหารต่างชาติและหลกัสูตรภาษาจีนระดบัพื้นฐานและระดบักลางให้กบัพนกังานรวม 84 คน 
เพื่อเสริมสร้างใหพ้นกังานมีความรู้และทกัษะการใชภ้าษาไทยและภาษาจีนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง สามารถส่ือสารใน
ชีวติประจ าวนัและในการท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 โครงการสนบัสนุนทุนการศึกษาใหแ้ก่พนกังานและบุตรของพนกังานท่ีมีผลการเรียนดีเด่นต่อเน่ืองเป็นประจ า
ทุกปี  

 
 
 
 
 
 
 
 การพฒันาทกัษะในการท างาน 

บริษทัฯ มีนโยบายในการส่งเสริมใหมี้การฝึกอบรมพนกังานอยา่งสม ่าเสมอ โดยมีการก าหนดขั้นตอนการฝึกอบรม
อยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่พนกังานท่ีเขา้มาใหม่และพนกังานท่ีท างานอยูเ่ดิม เพื่อพฒันาศกัยภาพและคุณภาพการ
ท างานอยา่งต่อเน่ือง โดยในปี 2557 มีชัว่โมงการฝึกอบรมพนกังานดงัน้ี 

 พนกังานประจ า จ านวน 1,829 คน มีการฝึกอบรมรวม 31,709 ชัว่โมงคิดเป็นเฉล่ีย 17.3 ชัว่โมงต่อคน 
 พนกังานฝ่ายผลิต จ านวน 7,977 คน มีการฝึกอบรมรวม 110,833 ชัว่โมงคิดเป็นเฉล่ีย 13.9 ชัว่โมงต่อคน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พนักงานท่ีเข้าร่วมหลกัสูตรภาษาจีน 
 

การมอบทุนการศึกษาประจ าปี 2557 ให้แก่พนักงานและบุตร 
ของพนักงานจ านวน 20 ทุน 
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การก ากบัดูแลกจิการ 9 
 
 

คณะกรรมการบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ไดต้ระหนกัและใหค้วามส าคญัใน
การด าเนินธุรกิจภายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยไดจ้ดัท าและอนุมติันโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีมาตั้งแต่ปี 
2550 ทั้งน้ี ในการประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 5/2557 เม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2557 คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติั
ปรับปรุงนโยบายการก ากบัดูแลกิจการเป็นฉบบัท่ี 3 โดยรายละเอียดของนโยบายการก ากบัดูแลกิจการไดมี้การเปิดเผยไว้
บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ http://www.deltathailand.com/th/about_corp.php และระบบส่ือสารภายในขององคก์ร 
(Intranet) ซ่ึงจดัแบ่งเป็น 5 หมวดหลกั คือ 

• สิทธิของผูถื้อหุ้น 
• การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 
• การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
• การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 
• ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
ในปี 2557 บริษทัฯไดด้ าเนินกิจกรรมตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีดงัน้ี 

 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
บริษทัฯตระหนกัและให้ความส าคญักบัสิทธิของผูถื้อหุ้นโดยมีนโยบายส่งเสริม สนบัสนุนและอ านวยความ

สะดวกใหผู้ถื้อหุ้นทุกกลุ่มรวมถึงผูถื้อหุ้นประเภทสถาบนัใหไ้ดรั้บสิทธิพื้นฐานต่างๆ การไดรั้บข่าวสารขอ้มูลของกิจการ
อยา่งเพียงพอพร้อมทั้งขอ้มูลท่ีส าคญัท่ีเป็นปัจจุบนัผา่นเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์และเวบ็ไซตข์องบริษทัฯการเขา้ร่วม
ประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อใชสิ้ทธิในการตดัสินใจในเร่ืองส าคญัต่างๆ ท่ีกระทบหรือเก่ียวขอ้งกบัสิทธิและผลประโยชน์ เป็นตน้ 

บริษทัฯไดก้ าหนดใหจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีภายใน 4 เดือนนบัจากวนัส้ินสุดรอบปีบญัชี โดยในปี 
2557 บริษทัฯไดจ้ดัใหมี้การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีข้ึนในวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 ณ ส านกังานของบริษทัฯท่ีนิคม
อุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ ซ่ึงไดด้ าเนินการจดัประชุมโดยยดึถือและปฏิบติัตามหลกัการก ากบักิจการท่ีดีในดา้น
การจดัการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีดี โดยบริษทัฯไดรั้บการประเมินคุณภาพในระดบั “ดีเยีย่ม” จากการจดัประชุมผูถื้อหุน้สามญั
ประจ าปี 2557 (AGM Assessment) โดยไดรั้บคะแนนประเมิน 100 คะแนนเตม็จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ทั้งน้ี ใน
ระหวา่งปีไม่มีการเรียกประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ 

 การด าเนินการก่อนวนัประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษทัฯใชว้ธีิ Record Date ในการรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมโดยไดม้อบหมายใหบ้ริษทั

ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงเป็นนายทะเบียนของบริษทัฯจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสาร
ประกอบการประชุมต่างๆ ทั้งภาษาไทยและองักฤษให้แก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้มากกวา่ 14 วนัก่อนวนัประชุม พร้อมทั้ง
ประกาศบอกกล่าวการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นผา่นหนงัสือพิมพร์ายวนัฉบบัภาษาไทยต่อเน่ืองกนัเป็นเวลา 3 วนัและก่อนวนั
ประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั รวมทั้งไดเ้ผยแพร่เอกสารดงักล่าวทั้งภาษาไทยและองักฤษบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯล่วงหนา้ก่อน
วนัประชุมเป็นเวลา 30 วนั ซ่ึงขอ้มูลท่ีเปิดเผยเป็นขอ้มูลเดียวกบัท่ีจะจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ในรูปแบบเอกสาร เพื่อให้ผูถื้อหุ้น
ไดรั้บทราบขอ้มูลไดโ้ดยสะดวกรวดเร็วและมีเวลาพิจารณาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอ โดยในหนงัสือเชิญประชุมไดร้ะบุ
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล รวมทั้งรายละเอียดในแต่ละวาระอยา่งชดัเจนวา่เป็นเร่ืองเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมติั หรือเพื่อ
พิจารณาพร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการและเอกสารขอ้มูลประกอบท่ีมีรายละเอียดเพียงพอ เพื่อใหผู้ถื้อหุ้นไดใ้ช้
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ประกอบการพิจารณา และไดมี้การแจง้รายละเอียดให้ผูถื้อหุน้ทราบถึงเอกสารหลกัฐานท่ีจ าเป็นท่ีตอ้งน ามาแสดงให้
ครบถว้นในวนัประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อรักษาสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม รวมทั้งแนบหนงัสือมอบฉนัทะ (ตามแบบท่ีกระทรวง
พาณิชยก์ าหนด) เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิในการมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นมาประชุมแทนตน 

 วนัประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษทัฯไดจ้ดัใหมี้รถรับ-ส่งผูถื้อหุน้จากบริเวณอาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมายงัสถานท่ีประชุมเพื่อ

อ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นท่ีสนใจเขา้ร่วมการประชุม โดยไดเ้ปิดใหล้งทะเบียนเขา้ร่วมประชุมไดล่้วงหนา้ก่อน
เวลาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง และยงัใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ท่ีมาร่วมประชุมหลงัจากท่ีไดเ้ร่ิมการประชุมไปแลว้สามารถออก
เสียงลงคะแนนในระเบียบวาระท่ียงัไม่ไดล้งมติได ้และนบัเป็นองคป์ระชุมตั้งแต่วาระท่ีไดเ้ขา้ประชุมเป็นตน้ไป เวน้แต่ท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้จะมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน นอกจากน้ี ไดน้ าระบบบาร์โคด้ (Barcode) มาใชใ้นการลงทะเบียนพร้อมทั้ง
จดัพิมพบ์ตัรลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผูถื้อหุน้พร้อมทั้งใหบ้ริการอากรแสตมป์ส าหรับติดหนงัสือมอบฉนัทะโดยไม่
คิดค่าใชจ่้ายใดๆ 

ในการประชุมผูถื้อหุน้ปีน้ีมีกรรมการทุกท่านไดเ้ขา้ร่วมประชุมซ่ึงประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุด
ยอ่ยทุกคณะและประธานบริหาร รวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้งในแต่ละวาระ อาทิเช่น ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงินและผูส้อบบญัชีของ
บริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุ้นเช่นเดียวกบัปีก่อนๆ บริษทัฯไดน้ าระบบ
การลงทะเบียน นบัคะแนนและแสดงผลมาใชเ้พื่อใหก้ารด าเนินการประชุมกระท าได้อยา่งรวดเร็ว โดยก่อนเร่ิมการประชุม
ไดมี้การแจง้องคป์ระชุมและจ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีมาประชุมดว้ยตนเองและมอบฉนัทะ รวมทั้งมีการช้ีแจงวธีิการ
ลงคะแนนและวธีิการนบัคะแนนอยา่งชดัเจนโดยนบัคะแนนแบบ 1 หุ้นเป็น1 เสียงและถือเสียงขา้งมากเป็นมติ (ยกเวน้
กรณีหากมีการลงมติอ่ืนท่ีก าหนดให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง) กรณีท่ีผูถื้อหุน้คนใดมี
ส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระการประชุมเร่ืองใด ผูถื้อหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงในเร่ืองนั้นๆ และในวาระเลือกตั้ง
กรรมการ ผูถื้อหุน้สามารถเลือกกรรมการไดเ้ป็นรายบุคคล ซ่ึงในการนบัคะแนนบริษทัฯจะจดัเก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะ
กรณีท่ีมีผูถื้อหุ้นคดัคา้นหรืองดออกเสียงน ามาหกัออกจากจ านวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระนั้นๆ เพื่อใหก้ระบวนการ
นบัคะแนนเป็นไปอยา่งรวดเร็ว ในวาระค่าตอบแทนของกรรมการไดช้ี้แจงใหผู้ถื้อหุ้นไดท้ราบจ านวนและประเภทของ
ค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละคนไดรั้บ โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนกรรมการและเบ้ียประชุมใหผู้ถื้อหุ้นพิจารณา ซ่ึงการ
ประชุมไดด้ าเนินไปตามล าดบัวาระ โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมท่ีไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุ้นทราบเป็นการล่วงหนา้ และผล
คะแนนในขั้นตน้ไดมี้การรายงานในท่ีประชุมอยา่งเปิดเผยและจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีจากบริษทั อลัเลน แอนด ์โอเวอร่ี (ประเทศ
ไทย) จ ากดั ท าหนา้ท่ีเป็นคนกลางในการตรวจนบั รวมทั้งมีการเก็บบตัรลงคะแนนเหล่าน้ีไวเ้พื่อใหส้ามารถตรวจสอบได้
ภายหลงั ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุน้รายใดโตแ้ยง้หรือขอตรวจสอบผลคะแนนในภายหลงั และระหวา่งการประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้ผู ้
ถือหุ้นไดแ้สดงความคิดเห็นและซกัถามโดยให้เวลาอยา่งเหมาะสม นอกจากน้ี บริษทัฯไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้สามารถส่ง
ค าถามเป็นการล่วงหนา้ผา่นทางอีเมล ์info@deltathailand.com หรือโดยทางไปรษณียห์รือโทรสารเพื่อให้คณะกรรมการ
ไดต้อบขอ้ซกัถามในท่ีประชุมอีกดว้ย โดยในปีน้ี บริษทัฯไดเ้ผยแพร่การเปิดรับเร่ืองดงักล่าวไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 
ตั้งแต่วนัท่ี 15 ตุลาคม 2557 โดยทัว่ไป ส านกัแลขานุการบริษทัจะเป็นผูก้ลัน่กรองค าถามเพื่อเสนอให้คณะกรรมการ
พิจารณา ซ่ึงค าถามท่ีจะไดรั้บการคดัเลือกจะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินกิจการหรือเร่ืองท่ีอาจมีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ อยา่งมีนยัส าคญัเป็นหลกั โดยในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2557 ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดส่ง
ค าถามเป็นการล่วงหนา้และไม่มีค  าถามในท่ีประชุม 
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 ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษทัฯไดร้ายงานผลการลงมติในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นผา่นทางเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ภายใน 1 วนัหลงัจาก

เสร็จส้ินการประชุม และไดบ้นัทึกมติท่ีประชุมโดยแบ่งเป็นจ านวนเสียงท่ีเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง และไม่มี
สิทธิออกเสียงในแต่ละวาระไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรในรายงานการประชุม โดยมีการบนัทึกค าถาม ค าช้ีแจง และความ
คิดเห็นของท่ีประชุมไวเ้พื่อใหส้ามารถตรวจสอบไดภ้ายหลงั นอกจากน้ียงัไดน้ าส่งรายงานการประชุมดงักล่าวต่อ
กระทรวงพาณิชยแ์ละเผยแพร่รายงานดงักล่าวทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯภายใน 14 วนัหลงัการประชุมผูถื้อหุ้น (รายละเอียด
เพิ่มเติม สามารถดูไดจ้ากรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปี 2557 บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ) 

 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 
ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นรายใดไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้ผูถื้อหุ้นสามารถใชสิ้ทธิในการมอบฉนัทะให้

บุคคลอ่ืนหรือกรรมการอิสระท่ีบริษทัฯเสนอช่ือใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้
โดยบริษทัฯไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมทั้งรายละเอียดการมอบฉนัทะและรายละเอียดของกรรมการอิสระไป
พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทัฯนอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัเปิด
โอกาสใหผู้ถื้อหุ้นรายยอ่ยไดใ้ชสิ้ทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัเป็นการล่วงหนา้ โดยไดเ้ผยแพร่ขั้นตอนการเสนอและรายละเอียดอ่ืนๆ 
ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ และเปิดรับเร่ืองตั้งแต่ช่วงวนัท่ี 1 ตุลาคม - 31 
ธนัวาคม 2556 โดยส านกัแลขานุการบริษทัจะเป็นผูก้ลัน่กรองเบ้ืองตน้ก่อนน าเสนอใหค้ณะกรรมการพิจารณาซ่ึงในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2557 ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดใชสิ้ทธิดงักล่าว ทั้งน้ี ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 
2558 บริษทัฯไดเ้ปิดรับเร่ืองดงักล่าวตั้งแต่วนัท่ี 15 ตุลาคม - 31 ธนัวาคม 2557 

การป้องกนัความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
โดยทัว่ไป การตดัสินใจใดๆท่ีกระท าโดยกรรมการและฝ่ายบริหารตอ้งเป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ

บริษทัฯ ในกรณีหากเกิดความขดัแยง้ดา้นผลประโยชน์ กรรมการหรือผูบ้ริหารจะน าเร่ืองดงักล่าวเสนอให้
คณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาถึงความจ าเป็นในการท ารายการดงักล่าวแลว้แต่กรณีรวมทั้ง
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบับริษทัฯ ในการพิจารณาอนุมติัรายการท่ีอาจก่อให้เกิดผลความขดัแยง้ทางประโยชน์ กรรมการ
ท่ีมีส่วนไดเ้สียในกรณีดงักล่าวจะไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในมติดงักล่าวได ้และตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
ฉบบัใหม ่ไดก้ าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯจะตอ้งจดัท ารายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนและผูท่ี้
เก่ียวขอ้งใหบ้ริษทัฯรับทราบ โดยให้เลขานุการบริษทัเป็นผูน้ าส่งส าเนาใหแ้ก่ประธานกรรมการบริษทัและประธาน
กรรมการตรวจสอบ ซ่ึงทางบริษทัฯไดก้ าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯจะตอ้งจดัท าฉบบัปรับปรุงและ
น าส่งรายงานดงักล่าวทุกปี นอกจากน้ี บริษทัฯยงัไดด้ าเนินการเก่ียวกบัรายการเก่ียวโยงตามกฎเกณฑท่ี์ส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด รวมทั้งไดเ้ปิดเผยรายการระหวา่งกนัท่ีมีกบับริษทัในเครือไวใ้นงบการเงินและใน
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) ในปี 2557 บริษทัฯมีการท ารายการเก่ียวโยงดงัน้ี 

  บริษทั Delta Greentech International Holding Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุ้นร้อยละ 100 ไดท้  า
รายการเก่ียวโยงโดยไดเ้ขา้ท าสัญญาขายเงินลงทุน (หุ้นสามญั) ในบริษทั Delta Greentech SGP PTE Ltd.
จ านวน 5,499,102 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 45.17 ของหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายทั้งหมด ให้แก่บริษทั Delta 
International Holding Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั Delta Electronics Inc. (DEI) ท่ีเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่โดย
ถือหุ้นในบริษทัฯทั้งโดยตรงและโดยออ้มรวมร้อยละ 21 โดยมีมูลค่ารายการรวม 12.93 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 
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(หรือประมาณ 423 ลา้นบาท) คิดเป็นร้อยละ 1.77 ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (NTA) ของบริษทัฯ และ
มีขนาดของรายการท่ีจ าหน่ายไป คิดเป็นร้อยละ 1.16 ตามเกณฑม์ูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนเทียบกบัสินทรัพย์
รวมของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตามท่ีปรากฏในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 56 โดยราคาตามมูลค่าตลาด
ยติุธรรมไดป้ระเมินจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ (Net asset value) ซ่ึงไดป้รับปรุงมูลค่าเงินลงทุนในบริษทั Delta 
Greentech (China) ดว้ยมูลค่าตลาดยุติธรรม (Fair market value) ท่ีประเมินดว้ยวธีิรายได ้(Income Approach) 
โดยผูป้ระเมินอิสระ ณ วนัท่ี 17 กนัยายน 2555 ซ่ึงมีมูลค่าระหวา่ง 2.16 - 2.34 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นซ่ึงหลงัจาก
รายการน้ี บริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ยจะมิไดถื้อหุ้นในบริษทั DG SGP อีกต่อไป 

  บริษทั DET International Holding Limited ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 100 ไดท้  ารายการเก่ียว
โยงโดยไดเ้ขา้ท าสัญญาขายเงินลงทุน (หุน้สามญั) ในบริษทั Delta Electronics Europe Ltd (DEU) จ  านวน 
500,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายทั้งหมด ใหแ้ก่บริษทั Delta International Holding 
Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั Delta Electronics Inc. (DEI) ท่ีเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่โดยถือหุน้ในบริษทัฯทั้ง
โดยตรงและโดยออ้มประมาณร้อยละ 21 มีมลูค่ารายการรวม 3.66 ลา้นเหรียญสหรัฐ (หรือประมาณ 119 ลา้น
บาท) มีขนาดของรายการเก่ียวโยงคิดเป็นคิดเป็นร้อยละ 0.50 ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (NTA) ของ
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยและมีขนาดของรายการท่ีจ าหน่ายไป คิดเป็นร้อยละ 0.49 ตามเกณฑม์ูลค่าของสินทรัพย ์
(NTA) ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตามท่ีปรากฏในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิ.ย. 57 โดยราคาดงักล่าวประเมิน
โดยใชว้ธีิ Asset-Based Approach ของมูลค่าตามบญัชีสุทธิ (Net book value) ณ วนัท่ี 30 มิ.ย. 57 
 

ทั้งน้ี ไม่มีกรรมการหรือกรรมการตรวจสอบท่านใดมีความเห็นต่าง 

 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษทัฯมีนโยบายใหค้วามส าคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียในทุกกลุ่ม อนัไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น ลูกคา้ พนกังาน คู่คา้

คู่แข่ง เจา้หน้ี และสังคมในการไดรั้บการดูแลจากบริษทัฯตามสิทธิท่ีมีตามกฎหมายหรือขอ้ตกลงท่ีมีกบัทางบริษทัฯโดย
ไดก้ าหนดแนวทางในการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ ดงัน้ี 

ผู้ถือหุ้น : 
บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะด าเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างย ัง่ยืน เพื่อเพิ่มมูลค่าของบริษทัฯ อนัจะมีผลให้ผูถื้อหุ้น

ของบริษทัฯ ไดรั้บผลตอบแทนท่ีดีอย่างสม ่าเสมอและในอตัราท่ีน่าพอใจ ซ่ึงตั้งแต่ปี 2553 ถึงปี 2557 บริษทัฯ ได้
จ่ายเงินปันผลคิดเป็นอตัราเฉล่ียประมาณร้อยละ 50 - 69 ของก าไรสุทธิในแต่ละปี และในปี 2557 บริษทัฯ ไดถู้ก
จดัให้อยูใ่นกลุ่มดชันี MSCI ซ่ึงท าให้หุ้นของบริษทัฯเป็นท่ีรู้จกัและยอมรับของนกัลงทุนทัว่โลก นอกจากน้ี ดว้ย
ผลการด าเนินงานท่ีโดดเด่นของบริษทัฯในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมาท าให้บริษทัฯไดรั้บเลือกให้รับรางวลั SET Awards 
2014 ประเภทรางวลับริษทัจดทะเบียนดา้นผลการด าเนินงานยอดเยี่ยมในกลุ่มบริษทัท่ีมีมูลค่าตลาด (market 
capitalization) 50,000 ลา้นบาท ทั้งน้ี บริษทัฯจะยงัคงใช้ความพยายามอยา่งเต็มท่ีในการสร้างผลตอบแทนท่ีดีแก่
นกัลงทุนเช่นน้ีต่อไป 

 
 

MSCI Index (Morgan Stanley Capital International Index) หรือดชันี MSCI เป็นดชันีท่ีถูกจดัท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ผู ้
ลงทุนสถาบนัท่ีลงทุนในภูมิภาคต่างๆ ทัว่โลก ไดน้ ามาใชเ้ป็นมาตรฐานในการวดัผลตอบแทนในการลงทุน  
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ลูกค้า : 
บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบติัตามพนัธกิจในการจดัหาผลิตภณัฑ์

และการให้บริการท่ีครบวงจร (Solutions) เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัมีนโยบายท่ีจะผลิต
ผลิตภณัฑ์ให้มีคุณภาพ ทั้งยงัตอ้งให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลท่ีก าหนดไว ้
เพื่อให้ลูกคา้มีความมัน่ใจและพึงพอใจในสินคา้ ในปีน้ี บริษทัฯไดรั้บรางวลั
จากลูกคา้ต่างๆ ไดแ้ก่ รางวลั Best Lifecycle Performance Award จาก 
Philips Ultrasound และรางวลั Supplier Efficiency จาก Brocade 

พนักงาน : 
บริษทัฯ ถือวา่ทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยสิ์นท่ีมีค่าสูงสุด ดงันั้น บริษทัฯ จึงใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสมและ

สอดคลอ้งกบัภาวะตลาด รวมทั้งให ้ใหสิ้ทธิและเสรีภาพในการเขา้ร่วมชมรม องคก์รต่างๆ และให้พนกังานโอกาสในการ
กา้วหนา้ทางดา้นการงานอยา่งเท่าเทียมตามความถนดัและความสามารถของแต่ละบุคคล รวมทั้งมีการพฒันาบุคลากร
อยา่งสม ่าเสมอดว้ยการจดัฝึกอบรมทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการปฏิบติังานโดยไดก้ าหนด
นโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

• นโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
• นโยบายค่าตอบแทนพนกังาน 
• นโยบายดา้นแรงงานสัมพนัธ์ 
• นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
• นโยบายการปฏิบติัท่ีมิชอบ การไม่ล่วงละเมิดและการไม่เลือกปฏิบติั 

(โปรดดูรายละเอียดของนโยบายขา้งตน้ในนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีปรากฏอยูบ่นเวบ็ไซต ์
http://www.deltathailand.com/th/about_corp.php) 

คู่ค้า : 
บริษทัฯ มีนโยบายในการเคารพต่อสิทธิและปฏิบติัต่อคู่คา้ทุกรายดว้ยความเสมอภาคและเป็นธรรม ปฏิบติั

ตามสัญญา หรือเง่ือนไขต่างๆ ท่ีตกลงกนัไวอ้ยา่งเคร่งครัด 
โดยในปีท่ีผา่นมาบริษทัฯไดจ้ดัใหมี้งาน Supplier Awards เพื่อส่งเสริมใหคู้่คา้มีการปรับปรุงคุณภาพสินคา้

และบริการใหมี้มาตรฐานท่ีสูงข้ึนและเพื่อรักษามาตรฐานใหเ้ป็นไปอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงบริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะจดังาน
ดงักล่าวข้ึนทุกปี 

คู่แข่ง : 
บริษทัฯ มีนโยบายส่งเสริมการแข่งขนัทางการคา้อยา่งเสรี และเป็นธรรม ดว้ยความเป็นมืออาชีพ ภายใตก้รอบ

กติกาของการแข่งขนัท่ีดี โดยมีการก าหนดไวใ้นคู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบติังานของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นการปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนดของจรรยาบรรณทางการคา้ของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Industry Code of Conduct หรือ EICC) 

เจ้าหนี ้: 
บริษทัฯมีนโยบายปฏิบติัตามสัญญาหรือเง่ือนไขต่างๆ ท่ีตกลงกนัไวอ้ยา่งเคร่งครัด รวมถึงภาระผกูพนัและ

หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึงหรือมีเหตุท าใหผ้ดินดัช าระหน้ี ตอ้งรีบแจง้
ใหเ้จา้หน้ีทราบโดยไม่ปกปิดขอ้เทจ็จริง เพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขโดยใชห้ลกัความสมเหตุสมผล ทั้งน้ี

Best Lifecycle Performance Award  
จาก Philips Ultrasound 
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บริษทัฯจะด าเนินธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อใหก้ารด าเนินงานเติบโตอยา่งย ัง่ยนืและมีฐานะทาง
การเงินท่ีมัน่คง เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่เจา้หน้ี โดยในปีท่ีผา่นมาบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบั
สถาบนัการเงินโดยมีการช าระหน้ีและปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนัไวอ้ยา่งครบถว้น 

สังคมและส่ิงแวดล้อม : 
บริษทัฯ มีนโยบายในการด าเนินธุรกิจตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมซ่ึงรวมถึงส่ิงแวดลอ้ม โดย

นโยบายดงักล่าวจะเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ เพื่อให้การ
ด าเนินธุรกิจเป็นไปอยา่งโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อหลกัสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการปฏิบติัต่อผูมี้
ส่วนไดเ้สียอย่างเป็นธรรม 

ในฐานะท่ีเราเป็นส่วนหน่ึงของสังคม บริษทัฯ ไดส้นบัสนุนมาตรฐานสากลต่างๆ เช่น EICC ปฏิญญา
สากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights หรือ UDHR) ปฏิญญาขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศว่าดว้ยหลกัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานประกอบการขา้มชาติและนโยบายทางสังคม (International 
Labor Office Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy)  และ
กรอบการรายงานสากล (Global Reporting Initiative หรือ GRI) 

ทั้งน้ี สามารถดูรายละเอียดเก่ียวกบัการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียเพิ่มเติมไดจ้ากหัวขอ้รายงานความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

การรับข้อร้องเรียนเมื่อมีการประพฤติมิชอบ 
บริษทัฯ มีนโยบายสนบัสนุนใหมี้การรับขอ้ร้องเรียนเม่ือมีการประพฤติมิชอบโดยไดจ้ดัท านโยบายการแจง้

เบาะแส (Whistle Blowing Policy) ข้ึน เพื่อเป็นช่องทางใหพ้นกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ สามารถแจง้เบาะแส
การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบ รวมทั้งกิจกรรมใดๆ ท่ีขดัต่อกฎหมาย พฤติกรรมท่ีขดัต่อกฎระเบียบและหลกัจรรยาบรรณ
ของบริษทัฯ มาท่ีฝ่ายบริหารหรือคณะกรรมการ เพื่อช่วยกนัปรับปรุงแกไ้ขหรือด าเนินการใหเ้กิดความถูกตอ้ง 
เหมาะสม โปร่งใส และยติุธรรมต่อไป โดยไดเ้ปิดช่องทางการรับแจง้ขอ้มูลใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มสามารถส่ง
ขอ้เสนอแนะหรือขอ้ร้องเรียนมาทางช่องทางต่างๆ ดงัน้ี 

 พนกังานเดลตา้สามารถส่งขอ้เสนอแนะหรือขอ้ร้องเรียนไปยงับุคคล/หน่วยงานดงัต่อไปน้ี 
(1) หวัหนา้หน่วยงานท่ีพนกังานคนดงักล่าวสังกดัอยู ่
(2) หวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบ หวัหนา้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือหวัหนา้ฝ่ายกฎหมาย 
(3) กล่องรับความคิดเห็น 
(4) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (whistleblow@deltathailand.com) 

 ผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนสามารถส่งขอ้เสนอแนะหรือขอ้ร้องเรียนไปท่ี 
(1) ตูรั้บความคิดเห็น (ตู ้ป.ณ. 50 บางปู สมุทรปราการ 10280) 
(2) กล่องจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (whistleblow@deltathailand.com) 
(3) เวบ็ไซต ์www.deltathailand.com 

เลขานุการคณะกรรมการจะรวบรวมและส่งขอ้ร้องเรียนต่อไปยงัคณะผูบ้ริหาร หรือคณะกรรมการตรวจสอบ
หรือคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อท าการพิจารณาตรวจสอบแลว้แต่กรณี 

ทั้งน้ี ขอ้มูลของผูแ้จง้เบาะแสและเร่ืองท่ีแจง้ จะถูกเก็บเป็นความลบั เพื่อป้องกนักรณีถูกละเมิดสิทธิ 
 

http://www.deltathailand.com/
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การด าเนินการในการต่อต้านคอร์รัปช่ัน 
บริษทัไดร่้วมลงนามแสดงเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต โดยประธาน

บริหารไดร่้วมใหส้ัตยาบนั เพื่อรับทราบขอ้ตกลงค าประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบติั (Collective Action Coalition) เพื่อ
การต่อตา้นการทุจริตในภาคเอกชนในล าดบัท่ี 315 เม่ือเดือนพฤษภาคม 2557 ในการต่อตา้นการทุจริตทุกรูปแบบและ
ด าเนินการประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 3/2557 เม่ือวนัท่ี 31 
มีนาคม 2557 ไดอ้นุมติัใหป้ระกาศใชน้โยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่ เพื่อก าหนดหลกัการ แนวปฏิบติั การส่ือสารและจดั
ฝึกอบรมในเร่ืองการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ใหช้ดัเจนแก่พนกังาน ทั้งน้ี สามารถดูรายละเอียดการปฏิบติัในเร่ืองการต่อตา้นการ
คอร์รัปชัน่ไดจ้าก http://www.deltathailand.com/th/about_corp_anti_corruption.php 

 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
บริษทัฯ มีนโยบายในการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศของบริษทัฯอยา่งถูกตอ้งครบถว้นและทนัเวลา เพื่อใหผู้ ้

มีส่วนไดเ้สียต่างๆสามารถรับทราบขอ้มูลท่ีแสดงให้เห็นถึงผลการด าเนินงานฐานะทางการเงิน พฒันาการท่ีส าคญัและ
ขอ้มูลต่างๆ ของบริษทัฯ เช่น งบการเงิน รายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการขอ้มูล (แบบ 56-1) ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ ไดจ้ากเวบ็ไซตข์องหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยฯ์ รวมทั้งเวบ็ไซตข์องบริษทัฯwww.deltathailand.com โดยผูท่ี้สนใจสามารถโทรศพัทติ์ดต่อขอขอ้มูลเพิ่มเติม
หรืออีเมลม์าท่ี info@deltathailand.com ซ่ึงบริษทัฯไดจ้ดัใหมี้หน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ท าหนา้ท่ีในการดูแลใหข้อ้มูล
ของบริษทัฯแก่ผูถื้อหุ้น นกัลงทุน นกัวิเคราะห์หลกัทรัพยแ์ละหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งโดยสามารถติดต่อไดท่ี้ 
investor@deltathailand.com 

ในปี 2557 น้ีโดยความอนุเคราะห์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทัฯไดมี้การจดัการประชุมและ
แถลงผลการด าเนินงานทุกไตรมาสต่อนกัวเิคราะห์ นกัลงทุนสถาบนันกัข่าวและผูส้นใจทัว่ไปและเป็นโอกาสใหมี้การ
พบปะพดูคุยกบัผูบ้ริหาร เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย รวมทั้งมีการประชุมเพื่อพบปะและใหข้อ้มูล
นกัวเิคราะห์หลกัทรัพยแ์ละนกัลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มเติมอยา่งสม ่าเสมอ เน่ืองจากนกัลงทุนทั้งใน
และต่างประเทศส่วนใหญ่ไดล้งทุนและถือครองหุ้นของบริษทัฯ มาเป็นระยะยาวนาน นกัลงทุนสัมพนัธ์ของบริษทัฯ จึง
ไดใ้หข้อ้มูลเป็นระยะแก่นกัลงทุนในภูมิภาคโดยผา่นการเขา้ร่วมการประชุมกบับริษทัหลกัทรัพยแ์ละงาน
ประชุมสัมมนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหค้วามรู้เร่ืองหุน้ต่างๆ 2-3 คร้ังในแต่ละปี ส าหรับนกัลงทุนในภูมิภาคอ่ืนๆ การ
ประชุมทางโทรศพัทจ์ะถูกจดัใหมี้ข้ึนเม่ือมีการร้องขอ และในปี 2557 บริษทัฯ ไดรั้บรางวลั Best Senior Management 
IR Support in 2014 จาก Alpha Southeast Asia Magazine โดยไดรั้บการโหวตจากนกัลงทุนสถาบนัจ านวน 477 รายใน
ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ประกอบดว้ย กองทุนบ าเหน็จบ านาญ กองทุนบริหารความเส่ียง นายหนา้ตราสารทุน
และตราสารหน้ี รวมทั้งนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย ์

 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

โครงสร้างคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 9 ราย โดยเป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 2 ราย และ

กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 7 รายซ่ึงเป็นกรรมการอิสระ 3 ราย คิดเป็น 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยคุณสมบติั
ของกรรมการอิสระเท่ากบัเกณฑท่ี์ส านกังาน ก.ล.ต ก าหนด 

http://www.deltathailand.com/th/about_corp_anti_corruption.php
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บุคคลผูด้  ารงต าแหน่งประธานกรรมการและประธานบริหารในปัจจุบนัของบริษทัฯเป็นคนละบุคคล และได้
ก าหนดอ านาจหนา้ท่ีความรับผดิชอบแยกออกจากกนั รวมถึงแบ่งแยกบทบาทหนา้ท่ีระหวา่งคณะกรรมการและฝ่าย
จดัการเพื่อความโปร่งใสในการบริหารงาน (รายละเอียดของคณะกรรมการซ่ึงประกอบดว้ย รายช่ือและขอบเขตหนา้ท่ี
ความรับผดิชอบของคณะกรรมการสามารถดูเพิ่มเติมไดใ้นหวัขอ้โครงสร้างการจดัการขององคก์ร) 

วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี กรรมการบริษทัจ านวนหน่ึงในสามหรือใกลเ้คียงกบัจ านวนหน่ึงในสาม

มากท่ีสุดตอ้งออกจากต าแหน่ง โดยกรรมการซ่ึงพน้ต าแหน่งน้ีอาจไดรั้บเลือกตั้งกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่อีกวาระได ้
ทั้งน้ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของ
จ านวนหุ้นท่ีถือโดยผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้นและกรรมการอิสระสามารถด ารง
ต าแหน่งกรรมการไดไ้ม่เกิน 3 วาระ ทั้งน้ีใหมี้ผลตั้งแต่การประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 2558 เป็นตน้ไป 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2557 กรรมการซ่ึงพน้วาระไดแ้ก่ นายหมิง เจ้ิง หวงั นายอนุสรณ์
มุทราอิศ และศาสตราจารยลี์ จิ เลนซ่ึงกรรมการทั้งสามรายไดรั้บการเลือกตั้งกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่อีกวาระหน่ึง 

อ านาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจอนุมติัเร่ืองต่างๆ ของบริษทัตามขอบเขตหนา้ท่ีท่ีก าหนดโดยกฎหมาย ขอ้บงัคบั

ของบริษทั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึงรวมถึงการก าหนดและทบทวนวสิัยทศัน์ กลยทุธ์ในการด าเนินงาน แผนหลกั
ในการด าเนินงาน นโยบายในการบริหารความเส่ียง แผนงบประมาณและแผนการด าเนินงานธุรกิจประจ าปีแผนธุรกิจ
ระยะปานกลาง การก าหนดเป้าหมาย การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว ้และการ
ดูแลรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) การเขา้ควบรวมกิจการการแบ่งแยกกิจการ และการเขา้ร่วมทุน 

คณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยเพื่อช่วยปฏิบติังานในการศึกษาและกลัน่กรองงานในแต่ละ

ดา้นและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ซ่ึงในปัจจุบนั บริษทัฯมีคณะกรรมการชุดยอ่ย 4 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยรายละเอียด
ของคณะกรรมการแต่ละคณะมีดงัต่อไปน้ี 

คณะกรรมการบริหาร  
คณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการ 8 ท่านดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
1. นายเซีย เชน เยน* ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายอนุสรณ์  มุทราอิศ กรรมการบริหาร 
3. นายหย ูเป๋อ เหวนิ กรรมการบริหาร 
4. นายวชิยั  ศกัด์ิสุริยา กรรมการบริหาร 
5. นายซิม กุย เกียง กรรมการบริหาร 
6. นายจาง ไซ ้ซิง กรรมการบริหาร 
7. นายจง เจีย หลง* กรรมการบริหาร 
* ไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2557 
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ขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  
1. ด าเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษทัฯ ตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบียบ ขอ้ก าหนด ค าสั่ง และมติ

ของท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ทุกประการ 
2. ก าหนดนโยบาย แผนธุรกิจ ทิศทาง กลยทุธ์ งบประมาณ และโครงสร้างการบริหารงานหลกัและอ านาจการบริหาร

ต่างๆ ของบริษทัฯ ในการด าเนินธุรกิจรวมทั้งผงัองคก์รของบริษทัฯ เพื่อเสนอใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษทั
พิจารณาและอนุมติัและ/หรือใหค้วามเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 
ตามนโยบายท่ีก าหนด 

3. ใหมี้อ านาจในการเขา้ท าธุรกรรมกบัธนาคารในเร่ืองดงัต่อไปน้ี แต่จะตอ้งรายงานธุรกรรมท่ีไดท้  าไปใหท่ี้ประชุม
คณะกรรมการบริษทัทราบในการประชุมคร้ังถดัไปหลงัการท ารายการดงักล่าว 

(ก) ใหมี้อ านาจในการเปิดหรือปิดบญัชีธนาคาร 
(ข) ใหมี้อ านาจในการเขา้ท าสัญญาเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษทัฯและหรือท าธุรกรรมใดๆ กบั

ธนาคารและสถาบนัการเงินต่างๆ ภายในวงเงินไม่เกิน 50 ลา้นเหรียญสหรัฐหรือเทียบเท่าในเงินตราสกุลอ่ืน
ต่อหน่ึงธนาคาร และในกรณีท่ีตอ้งใชท้รัพยสิ์นของบริษทัฯเป็นหลกัประกนัตอ้งน าเสนอขออนุมติัจาก
คณะกรรมการบริษทั 

(ค) ใหมี้อ านาจในการออกหนงัสือค ้าประกนัจากบริษทัฯ เพื่อค ้าประกนัใหแ้ก่บริษทัยอ่ยในวงเงินไม่เกิน 50 ลา้น
เหรียญสหรัฐหรือเทียบเท่าในเงินตราสกุลอ่ืนต่อหน่ึงบริษทั 

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

สกุลอ่ืนต่อหน่ึงต่อโครงการ แต่เม่ือรวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกิน 20 ลา้นเหรียญสหรัฐหรือเทียบเท่าในเงินตราสกุลอ่ืนเม่ือ
รวมกบัโครงการอ่ืนในหน่ึงปีปฏิทิน ทั้งน้ี การอนุมติัการลงทุนดงักล่าวตอ้งรายงานให้ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัทราบในการประชุมคร้ังถดัไป 

5.  ใหมี้อ านาจในการอนุมติัแต่งตั้ง โยกยา้ย เล่ือน หรือถอดถอนกรรมการและ/หรือผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ย 
6. ใหมี้อ านาจในการมอบอ านาจใหบุ้คคลคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบติัการอยา่งหน่ึงอยา่งใด โดยอยู่

ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการบริหารหรืออาจมอบอ านาจเพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวมีอ านาจตามท่ีคณะ
กรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการบริหารอาจ
ยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขบุคคลท่ีไดรั้บมอบอ านาจ หรือการมอบอ านาจนั้นๆไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

ทั้งน้ี การมอบหมายอ านาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลกัษณะเป็น
การมอบอ านาจหรือมอบอ านาจช่วงท่ีท าใหก้รรมการบริหารหรือผูรั้บมอบอ านาจจากกรรมการบริหาร สามารถ
อนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (ตามท่ีนิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย)์ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย เวน้แต่
เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามปกติธุรกิจท่ีมีการก าหนดขอบเขตชดัเจน 

7. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 3 รายซ่ึงกรรมการทุกรายด ารงต าแหน่ง

เป็นกรรมการอิสระ มีวาระด ารงต าแหน่งตามวาระการแต่งตั้งกรรมการบริษทัโดยมีคุณสมบติัและหนา้ท่ีความ
รับผดิชอบตามท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ก าหนด โดยมีรายช่ือดงัน้ี 

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

** เป็นอาจารยท่ี์มีความเช่ียวชาญดา้นการบริหารเชิงกลยทุธ์ของมหาวิทยาลยั National Taiwan University ประเทศไตห้วนั 

คุณสมบติัของคณะกรรมการตรวจสอบ   
1. ทุกคนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 
2. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทัฯ  บริษทั

ใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
3. ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย และบริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนัท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
4. มีหนา้ท่ีตามท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ก าหนด 
5. มีกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 คนท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะท าหนา้ท่ีในการสอบทานความ

น่าเช่ือถือของงบการเงินได ้  
6. ไดรั้บแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

ขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  
1. สอบทานใหบ้ริษทัฯมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ 
2. สอบทานใหบ้ริษทัฯมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณา

ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้ง
หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้ริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความสามารถและความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุม
ดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5. สอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์วา่เป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทั้งน้ี เพื่อใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษทัฯ  

6. จดัท ารายงานการก ากบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทัฯ ซ่ึง
รายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอย่างน้อยดงัต่อไปน้ี 

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทัฯ 
(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ 
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(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ  

(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการเก่ียวโยงและรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
(ช) ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัรของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 
(ซ) รายการอ่ืนท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและ

ความรับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
7. ปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่านซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 2 
ท่านและกรรมการบริหารท่ีด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล 1 ท่าน มีวาระด ารงต าแหน่งตาม
วาระการแต่งตั้งกรรมการบริษทั 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 10 ข้ึนไปทุกปีในแต่

ละปี 
2. พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษทั คณะอนุกรรมการซ่ึงรวมถึงค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ียประชุม 

โบนสัประจ าปี และผลประโยชน์อ่ืนๆ ทั้งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงิน โดยมีหลกัเกณฑ์หรือวธีิการและโครงสร้าง
ท่ีเป็นธรรมและสมเหตุสมผล และเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติั 

3. พิจารณานโยบายค่าตอบแทนใหแ้ก่ประธานบริหารหรือกรรมการผูจ้ดัการรวมทั้งผูบ้ริหารระดบั 10 ข้ึนไปซ่ึง
รวมถึงค่าจา้ง เงินรางวลัประจ าปี และผลประโยชน์อ่ืนๆ ทั้งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงิน โดยมีหลกัเกณฑห์รือ
วธีิการและโครงสร้างท่ีเป็นธรรมและสมเหตุสมผล และเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมติั 

4. พิจารณาทบทวนนโยบายค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ประธานบริหารหรือกรรมการผูจ้ดัการ
รวมทั้งผูบ้ริหารระดบั 10 ข้ึนไป โดยพิจารณาตามผลการปฏิบติังาน ผลการด าเนินงานของบริษทั แนวปฏิบติัใน
อุตสาหกรรมและบริษทัจดทะเบียนชั้นน าในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

5. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามขอ้น้ี คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน
อาจหาความเห็นจากท่ีปรึกษาอิสระทางวชิาชีพอ่ืน เม่ือเห็นวา่มีความจ าเป็นและเหมาะสม รวมทั้งใหก้รรมการ
ก าหนดค่าตอบแทนไดรั้บการอบรมและเสริมสร้างความรู้ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งต่อการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ก าหนดค่าตอบแทนไดด้ว้ย โดยบริษทัฯ เป็นผูรั้บค่าใชจ่้าย 
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คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบดว้ยสมาชิกทั้งหมด 10 ท่านโดยมีรายช่ือดงัน้ี 
รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

1. นายเซีย เชน เยน ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
2. นายอนุสรณ์  มุทราอิศ กรรมการบริหารความเส่ียง 
3. นายหย ูเป๋อ เหวนิ กรรมการบริหารความเส่ียง 
4. นายวชิยั  ศกัด์ิสุริยา กรรมการบริหารความเส่ียง 
5. นายซิม กุย เกียง กรรมการบริหารความเส่ียง 
6. นายเฉิน ชิ เฉิน กรรมการบริหารความเส่ียง 
7. นายชิน หมิง เฉิน กรรมการบริหารความเส่ียง 
8. นายบาซิล มาร์การิทิส กรรมการบริหารความเส่ียง 
9. นายซี ไค มนั  กรรมการบริหารความเส่ียง 
10. นายชุง อ้ี แทม กรรมการบริหารความเส่ียง 

ขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
1. จดัท าขั้นตอนการปฏิบติังานในการบริหารความเส่ียง  
2. ด าเนินการการบริหารความเส่ียงและมอบหมายใหห้วัหนา้งานในแต่ละส่วนงานเป็นผูรั้บผดิชอบการประเมินและ

บริหารความเส่ียงในส่วนงานของตน 
3. พฒันาและทบทวนแผนกลยทุธ์ท่ีใชใ้นการบริหารความเส่ียง 
4. รายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาสและ/หรือรายปีและ/หรือเม่ือมีเหตุการณ์อาจมีผลกระทบท่ีมีนยัส าคญัให้

คณะกรรมการบริษทัหรือคณะกรรมการตรวจสอบทราบ 
5. ติดตามผลและปรับปรุงการบริหารความเส่ียงอยา่งต่อเน่ือง 
6. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงอาจขอปรึกษาหรือขอค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญพิเศษในบางกรณี 

 
การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

เน่ืองจากกรรมการเป็นต าแหน่งหน่ึงท่ีมีความส าคญัสูงคณะกรรมการจึงเห็นวา่ควรเป็นผูส้รรหาและคดัเลือกเอง 
จึงมิไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อท าหนา้ท่ีดงักล่าว ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูพ้ิจารณาคุณสมบติัและสรร
หาบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัหรือกรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ย
โดยพิจารณาบุคคลท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในดา้นต่างๆ เช่น ดา้นบญัชีการเงิน ดา้นการบริหารจดัการ ดา้นกลยทุธ์ 
รวมถึงบุคคลท่ีมีทกัษะ ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นท่ีสอดรับกบัลกัษณะธุรกิจของบริษทัฯ โดยไม่ไดจ้  ากดัเพศ เช้ือชาติ 
เพื่อให้โครงสร้างของคณะกรรมการมีความหลากหลาย (Board Diversity) และแขง็แกร่ง สามารถน าพาบริษทัฯ ใหบ้รรลุ
วตัถุประสงคท์างธุรกิจภายใตก้ารบริหารจดัการตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีตามมาตรฐานสากล ทั้งน้ี เพื่อเป็นการ
สนบัสนุนหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการโดยผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเขา้รับการพิจารณาเป็นกรรมการตอ้งมีคุณสมบติัเบ้ืองตน้ตามหลกัเกณฑท่ี์
ไดก้ าหนดและด าเนินการตามขั้นตอนท่ีไดแ้จง้ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ โดยคณะกรรมการจะใชม้ติเสียงขา้งมากของท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทัในการพิจารณาคดัเลือกและน ารายช่ือของผูส้มคัรท่ีไดรั้บการคดัเลือกเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อ
หุน้อนุมติัต่อไป  
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หลกัเกณฑแ์ละคุณสมบติัของกรรมการบริษทั  
1. กรรมการบริษทัตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชน

จ ากดั รวมทั้งตอ้งไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจใหบ้ริหารจดัการ
กิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุ้นตามท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ประกาศ
ก าหนด  

2.  เป็นบุคคลท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมและประวติัการท างานท่ีดี  
3.  มีความรู้หรือประสบการณ์ในดา้นการบริหารธุรกิจโดยเฉพาะดา้นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์หรือ

โทรคมนาคม หรือดา้นการเงิน บญัชี หรือดา้นอ่ืนๆท่ีคณะกรรมการเห็นควร 
4.  สามารถเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมผูถื้อหุ้นไดทุ้กคร้ัง ยกเวน้กรณีมีเหตุจ าเป็นหรือสุดวสิัย  
5.  คุณสมบติัอ่ืนท่ีอาจก าหนดเพิ่มเติมเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายและความเหมาะสมอ่ืนๆในภายหลงั 

คุณสมบติัของกรรมการอิสระ  
บริษทัฯ ไดก้ าหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระเท่ากบัหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด ดงัน้ี 

1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทั
ร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ทั้งน้ีใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 

2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน/ลูกจา้ง/พนกังาน/ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนการเป็นกรรมการอิสระ 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่
สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะ
ไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

4.  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหารของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทั
ใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้
ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนการเป็นกรรมการอิสระโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
4.1 ความสัมพนัธ์ในลกัษณะของการใหบ้ริการทางวชิาชีพ 

4.1.1  ไม่เป็นผูส้อบบญัชีในทุกกรณี 
4.1.2  ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพอ่ืน (เช่นท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผูป้ระเมินราคา

ทรัพยสิ์น เป็นตน้) ท่ีมีมูลค่าการท ารายการเกิน 2 ลา้นบาทต่อปี  
4.2 ความสัมพนัธ์ทางการคา้/ทางธุรกิจอ่ืน  

4.2.1  ลกัษณะความสัมพนัธ์จะครอบคลุมรายการท่ีเป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์
รายการเก่ียวกบัสินทรัพย/์บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน 

4.2.2  ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีขนาดมูลค่ารายการตั้งแต่ 20 ลา้นบาท หรือ 3% ของ NTA ของ
บริษทัข้ึนไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่ (การพิจารณามูลค่ารายการใหร้วมรายการท่ีเกิดข้ึนกบั
บุคคลเดียวกนัในระหวา่ง 6 เดือนก่อนวนัท่ีมีการท ารายการในคร้ังน้ีดว้ย) 

4.2.3  กรณีมีเหตุจ าเป็นและสมควรซ่ึงมิไดเ้กิดข้ึนอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง กรรมการอิสระอาจมี
ความสัมพนัธ์เกินระดบันยัท่ีก าหนดในระหวา่งด ารงต าแหน่งก็ได ้แต่ตอ้งไดรั้บอนุมติัจาก
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คณะกรรมการบริษทัก่อนและมติท่ีไดต้อ้งเป็นมติเอกฉนัท ์และตอ้งเปิดเผยความสัมพนัธ์ดงักล่าว
ของกรรมการรายนั้นไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1)  และรายงานประจ าปี 
(แบบ 56-2) ของบริษทั และหากต่อมากรรมการอิสระรายนั้นไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อด ารงต าแหน่ง
ต่ออีกวาระหน่ึง จะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ดงักล่าวในหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ใน
วาระเลือกตั้งกรรมการดว้ย   

5. เป็นกรรมการท่ีไม่ไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเป็นตวัแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษทั ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 

6. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระได ้
7.  กรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบติัตาม 1 – 6 อาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัใหต้ดัสินใจในการ

ด าเนินกิจการของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบองคค์ณะ (collective decision) ได ้

การแต่งตั้งกรรมการ 
หลงัจากท่ีคณะกรรมการไดพ้ิจารณาคุณสมบติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือให้เขา้มาเป็นกรรมการและได้

คดัเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมแลว้ คณะกรรมการจะท าการเสนอช่ือดงักล่าวเพื่อใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติั โดยขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯ ไดก้ าหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นใชว้ธีิการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยผูถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุ้นต่อ
หน่ึงเสียง ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดเลือกตั้งบุคคลหน่ึงคนหรือหลายคนพร้อมกนัตามท่ีไดรั้บการ
เสนอช่ือโดยวธีิการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนพร้อมกนัซ่ึงจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูห้น่ึงผูใ้ดมากหรือนอ้ย
เพียงใดไม่ได ้บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการ
ท่ีจะพึงมี ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี ใหผู้ ้
เป็นประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

การปฐมนิเทศกรรมการเขา้ใหม่ 
บริษทัฯมีการปฐมนิเทศกรรมการท่ีเขา้ด ารงต าแหน่งในบริษทัเป็นคร้ังแรกโดยใหผู้บ้ริหารแนะน าธุรกิจของ

บริษทัฯและเยีย่มชมโรงงานรวมทั้งใหเ้ลขานุการบริษทัฯสรุปหนา้ท่ีและบทบาทของกรรมการบริษทั พร้อมกนัน้ียงัได้
แจกเอกสารท่ีประกอบไปดว้ยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบับริษทัฯ อยา่งละเอียดรวมทั้งคู่มือกรรมการบริษทัจดทะเบียน 

การด ารงต าแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน 
เพื่อเป็นการรักษาประสิทธิภาพในการท างานของกรรมการและสอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนด ดงัน้ี 
1.  กรรมการสามารถด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนรวมกนัไดไ้ม่เกิน 5 แห่งยกเวน้กรณีท่ี

เป็นการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ย 
2.  หา้มมิใหป้ระธานบริหาร (President) ไปด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ยกเวน้กรณีท่ี

เป็นการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ย ในกรณีหากจะรับต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษทัอ่ืน เพิ่มตอ้ง
ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน 

ทั้งน้ี การท่ีบริษทัฯ ไดส้นบัสนุนให้กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและผูบ้ริหารระดบัสูงไปด ารงต าแหน่งกรรมการใน
บริษทัยอ่ยเพื่อใหก้ารบริหารงานทั้งกลุ่มเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทัฯ 
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การประชุมคณะกรรมการ 
บริษทัฯก าหนดใหมี้การประชุมคณะกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ังหรือในทุกไตรมาส โดยอาจมีการ

ประชุมเพิม่เติมเม่ือมีเร่ืองตอ้งพิจารณา และมีการก าหนดวนัประชุมล่วงหนา้ตลอดทั้งปี โดยบริษทัฯจะจดัส่งหนงัสือ
เชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมใหก้รรมการแต่ละท่านล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุมซ่ึงตอ้งไม่
นอ้ยกวา่ 5 วนัท าการ ในกรณีท่ีมีเหตุพิจารณาเร่งด่วนอาจส่งหนงัสือเชิญประชุมนอ้ยกวา่ 7 วนัไดซ่ึ้งกรรมการทุกท่าน
มีความเป็นอิสระในการเสนอเร่ืองเขา้สู่วาระการประชุม โดยมีเลขานุการบริษทัท าหนา้ท่ีจดัการประชุมรวมทั้งดูแล
และเสนอแนะใหก้ารประชุมของคณะกรรมการเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และ
ใหมี้การบนัทึกรายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษรและมีการจดัเก็บรายงานการประชุมท่ีผา่นการรับรองของ
คณะกรรมการบริษทัไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 
การเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆในปี 2557 สรุปได ้ดงัน้ี   หน่วย    คร้ัง 

รายนามกรรมการ คณะกรรมการ
บริษทั 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
ก าหนดค่าตอบแทน 

ประชุมสามญั
ผูถื้อหุน้ 

จ านวนคร้ังของการประชุมทั้งหมด 6 6 3 1 
นายอ้ึง กวง มิ้ง 6/6 ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี 1/1 
นายหมิง เจ้ิง หวงั 6/6 ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี 1/1 
นายเซีย เชน เยน 6/6 ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี 1/1 
นายเซีย เหิง เซียน 6/6 ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี 1/1 
นายชู ชี หยวน 6/6 ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี 1/1 
นายอนุสรณ์ มุทราอิศ 5/6 ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี 3/3 1/1 
ศ. กิตติคุณ สุภาพรรณ รัตนาภรณ์ 6/6 6/6 ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี 1/1 
นายสุพฒัน์ ลิมปาภรณ์ 6/6 6/6 3/3 1/1 
ศ.ลี จิ เลน** 3/6 3/6 0/3 1/1 
* ศ.ลี จิ เลน ไดเ้ขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบผา่นทางโทรศพัทจ์ านวน 3 คร้ังและประชุมคณะกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทนจ านวน 3 คร้ัง 

องคป์ระชุมในการลงมติ 
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้การพิจารณาเพิ่มเติมนโยบายเก่ียวกบัการก าหนดองคป์ระชุมขั้นต ่าของการประชุม

คณะกรรมการ ณ ขณะท่ีมีการลงมติ โดยก าหนดใหต้อ้งมีกรรมการอยูไ่ม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 
ทั้งน้ี รวมถึงกรณีหากกรรมการไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดอ้าจใชช่้องทางการประชุมทางไกลโดยใหถื้อเสมือนหน่ึงอยู่
ร่วมประชุม อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการยงัคงตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯท่ีก าหนดใหต้อ้งมีกรรมการมาประชุม
ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

การประชุมของคณะกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร 
กรรมการอิสระสามารถจดัประชุมโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมไดต้ามท่ีเห็นสมควร ซ่ึงโดยปกติการประชุม

ของคณะกรรมการตรวจสอบไดด้ าเนินการไดอ้ยา่งอิสระโดยไม่มีกรรมการบริหารเขา้ร่วมประชุมดว้ยและผูส้อบบญัชีของ
บริษทัฯจะเขา้ร่วมประชุมกบัคณะกรรมการดงักล่าวในเร่ืองเก่ียวกบังบการเงินเป็นประจ าทุกไตรมาส และในบางกรณี
กรรมการตรวจสอบอาจขอให้กรรมการบริหารบางรายเขา้ช้ีแจงรายละเอียดในเร่ืองต่างๆตามท่ีเห็นควร  
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การประเมินตวัเองของกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการจะจดัใหมี้การประเมินผลการท างานของคณะกรรมการบริษทัทั้งคณะและรายบุคคลไม่นอ้ยกวา่

ปีละ 1 คร้ัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเขา้ใจท่ีดีในการท างานร่วมกนัของกรรมการ โดยมีหวัขอ้การประเมิน ดงัน้ี 
หวัขอ้การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทัทั้งคณะ 

1) โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการบริษทั 
2) บทบาท หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
3) การประชุมของคณะกรรมการ 
4) การปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ 
5) ความสัมพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 
6) การพฒันาตนเองของกรรมการ 

หวัขอ้การประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล 
1) ความรู้และความเขา้ใจในการเป็นกรรมการและ 
2) การปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการ 

การประเมินตวัเองของคณะกรรมการชุดยอ่ย มีหวัขอ้การประเมิน ดงัน้ี 
การประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1) ความเขา้ใจ 
2) การปฏิบติังาน 
3) การประชุม 
4) การพฒันาตนเอง 
5) การประเมินผลการปฏิบติังานโดยรวม 

การประเมินของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
1) ความเขา้ใจ (Understand of core business objectives) 
2) การประเมินการตดัสินใจ (Assessment of possible outcomes from decisions) 
3) การพิจารณาความเส่ียง (Appreciation of potential risks) 
4) การปฏิสัมพนัธ์กบัผูบ้ริหาร (Quality of interaction with management) 
5) การอภิปรายร่วมกนั (Rigor of debate) 
6) คุณภาพของประธาน (Quality of chairmanship) 
7) ทกัษะและประสบการณ์ของสมาชิก (Members with appropriates skill and experience) 
8) การพฒันาความรู้อยา่งต่อเน่ือง (Ongoing briefing and knowledge update) 
9) โครงสร้างและวาระการประชุมประจ าปี (Structured and appropriate annual agenda) 
10) การก าหนดการประชุม (Regular, appropriately timed and well-attended meetings) 
11) การเขา้ถึงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งและทนัเวลา (Access to relevant, concise and timely information) 
12) ความรับผิดชอบต่อเน้ือหาของรายงาน (Assumption of responsibility for content of the published 
compensation report) 
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ทั้งน้ี ในปี 2557 ผลประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ สรุปได ้ดงัน้ี 
 

คณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดยอ่ย ผลการประเมินการปฏิบติังาน (ร้อยละ) 
คณะกรรมการบริษทั  
    -  ทั้งคณะ 95.0% 
    -  รายบุคคล 95.6% 
คณะกรรมการตรวจสอบ 95.0% 
คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 97.2% 

 
การประเมินผลการท างานของประธานบริหาร 

คณะกรรมการบริษทัฯไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูก้  าหนดและน าเสนอตวัช้ีวดั
ผลการท างาน (KPI) ในการประเมินผลการท างานของประธานบริหารต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติั โดย
จะมีการพิจารณาทบทวนตวัช้ีวดัผลการท างานตามความเหมาะสมทุกปีและรายงานผลการประเมินใหค้ณะกรรมการ
บริษทัทราบทุกไตรมาส 

การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 
บริษทัฯมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการ ผูบ้ริหาร รวมทั้งเลขานุการบริษทั เขา้รับการอบรมเก่ียวกบัการก ากบั

ดูแลกิจการท่ีดีอยา่งต่อเน่ือง ทั้งจากการจดัอบรมภายในและการอบรมจากสถาบนัต่างๆเช่น ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยส านกังาน ก.ล.ต. หรือสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  

ในปี 2557 นายเซีย เชน เยน กรรมการและประธานบริหารบริษทัไดเ้ขา้อบรมหลกัสูตร DAP ของสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  

การสืบทอดต าแหน่ง/การบริหารกลุ่มบุคคลท่ีมีศกัยภาพ 
บริษทัฯไดน้ าการบริหารกลุ่มบุคคลท่ีมีศกัยภาพ (Talent Pool) มาใชใ้นการสรรหาบุคคลท่ีจะสืบทอดต าแหน่ง

เน่ืองจากมีความยดืหยุน่ในการสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมและสามารถรองรับกลยทุธ์ธุรกิจท่ีอาจตอ้งปรับเปล่ียนอยา่ง
รวดเร็วซ่ึงมีความเหมาะสมมากกวา่การระบุบุคคลท่ีจะมาสืบทอดต าแหน่งบริหารท่ีส าคญัอยา่งเฉพาะเจาะจงแบบเดิม 
(Successor plan) ทั้งน้ี บุคคลท่ีไดรั้บการสรรหาอาจเป็นบุคคลท่ีมาจากภายในและภายนอกบริษทั โดยโครงการน้ีจะมี
การด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหไ้ดบุ้คลากรท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมอยา่งเพียงพอคณะกรรมการบริษทัฯไดจ้ดัตั้ง
คณะกรรมการบริหารกลุ่มบุคคลท่ีมีศกัยภาพ (Talent Pool Management 
Committee) ข้ึน เพื่อคดัเลือกและพฒันาผูมี้ศกัยภาพท่ีสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์และแผนการด าเนินงาน 5 ปีของบริษทั
ฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการสืบทอดต าแหน่งท่ีส าคญั โดยขณะน้ีอยูใ่นระหวา่งด าเนินการวางแผนงาน
และกระบวนการด าเนินงานในการพฒันาบุคลากรดงักล่าว 
 
การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการบริหารท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลและรับผดิชอบการด าเนินงาน
ของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม คณะกรรมการบริหารมีอ านาจอนุมติัเงินลงทุนไดใ้นระดบัหน่ึง และมีอ านาจหนา้ท่ีในการ
จะส่งกรรมการหรือผูบ้ริหารระดบัสูงไปเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารรวมทั้งอาจมีการแต่งตั้งบุคคลากรในทอ้งถ่ินร่วมเป็น
กรรมการหรือผูบ้ริหารเพื่อก าหนดนโยบายท่ีส าคญัและทิศทางในการด าเนินธุรกิจของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ทั้งน้ี
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คณะกรรมการบริหารจะรายงานการส่งตวัแทนหรือแต่งตั้งกรรมการหรือผูบ้ริหารระดบัสูงดงักล่าวใหท่ี้ประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ รับทราบ อยา่งไรก็ตาม หากการลงทุนในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมเกินกวา่ท่ีก าหนดไวใ้นอ านาจ
ของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารจะตอ้งด าเนินการขออนุมติัการลงทุนจากคณะกรรมการบริษทัฯก่อน 

นอกจากน้ี บริษทัฯยงัไดน้ าระบบ ERP มาใชใ้นการบนัทึกขอ้มูลธุรกิจทั้งดา้นการเงิน บญัชีและขอ้มูลอ่ืนๆ 
ของกลุ่มเพื่อใหส้ามารถตรวจสอบ ติดตามและดูแลการด าเนินงานไดอ้ยา่งใกลชิ้ดและมีประสิทธิภาพ ประกอบกบั
บริษทัฯยงัไดมี้หน่วยงานดา้นบริหารเงินและการลงทุนซ่ึงท าหนา้ท่ีดูแลการใชเ้งินและการเพิ่มทุนหรือลดทุนของ
บริษทัยอ่ยโดยตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษทัแลว้แต่กรณี และเน่ืองจาก
บริษทัในกลุ่มเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 เกือบทั้งหมด ดงันั้น การท ารายการระหวา่งกนัจึงไม่จดัเป็น
รายการเก่ียวโยง และหากมีการท ารายการกบับริษทัในเครืออ่ืนๆ บริษทัฯไดแ้จง้ใหบ้ริษทัยอ่ยตอ้งแจง้และขออนุมติั
การท ารายการท่ีส าคญัต่อผูบ้ริหารหรือคณะกรรมการบริษทัฯก่อน ซ่ึงบริษทัฯจะด าเนินการขั้นตอนตามขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพยห์รือส านกังาน ก.ล.ต.ท่ีเก่ียวขอ้ง 

การป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษทัฯ มีนโยบายจ ากดัการใชข้อ้มูลภายในให้อยูใ่นวงเฉพาะผูบ้ริหารตั้งแต่ระดบักลางถึงระดบัสูงท่ีเก่ียวขอ้ง 

และก าหนดหา้มพนกังานน าเอกสารหรือขอ้มูลของบริษทัฯ ไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตวั หรือเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก
ก่อนไดรั้บอนุญาต ซ่ึงบริษทัฯจะถือวา่เป็นความผดิทางวินยัซ่ึงบทลงโทษไดก้ าหนดไวใ้นคู่มือจรรยาบรรณในการ
ปฏิบติังานท่ีไดเ้ผยแพร่ให้ทราบโดยทัว่กนั รวมทั้งหา้มกรรมการและผูบ้ริหารซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นช่วง 1 เดือน ก่อน
ประกาศผลการด าเนินงานของบริษทัฯ สู่สาธารณชนผา่นทางตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพื่อคุม้ครองสิทธิของผูถื้อ
หุน้จากการไดเ้ปรียบของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัมีนโยบายก าหนดใหก้รรมการ และผูบ้ริหารของบริษทัฯ (ซ่ึงไดร้วมถึงคู่สมรส และบุตรท่ี
ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ) รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย ์ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยภ์ายใน 3 วนัท าการ นบัจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย ์และตอ้งแจง้ใหเ้ลขานุการบริษทัทราบ
เพื่อแจง้ให้คณะกรรมการบริษทัฯ รับทราบต่อไป 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
บริษทัฯ จ่ายค่าสอบบญัชีให้แก่ส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดัในรอบปี 2557 เป็นเงิน 4,620,000 

บาทซ่ึงไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเบิกตามจริง (Out of pocket expenses) เช่น ค่าเอกสาร ค่าเดินทาง ค่าขนส่งและอ่ืนๆ 
(ค่าสอบบญัชีในปี 2556 มีจ  านวน 4,568,026 บาท ซ่ึงรวมค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเบิกตามจริง (Out of pocket expenses)) 
นอกจากน้ียงัมีค่าสอบบญัชีท่ีบริษทัยอ่ยอีก 4 แห่งไดจ่้ายใหส้ านกังานสอบบญัชีเดียวกนัน้ีรวมเป็นเงิน 1,590,000 บาท 

ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยบางแห่งเป็นผูส้อบบญัชีจากส านกังานบญัชีเดียวกบับริษทัฯแต่เป็นสาขาใน
ต่างประเทศเน่ืองจากบริษทัยอ่ยทั้งหมดตั้งอยูใ่นต่างประเทศ ส่วนบริษทัยอ่ยบางแห่ง (ท่ีส่วนใหญ่ท่ีตั้งอยูใ่นยโุรป) ใช้
บริการจากผูส้อบบญัชีจากส านกังานบญัชีไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส (PWC) และบริษทัยอ่ยบางแห่งไดใ้ชบ้ริการจาก
ส านกังานบญัชีอ่ืนๆ ทั้งน้ีการเลือกใชผู้ส้อบบญัชีของแต่ละบริษทั จะพิจารณาจากคุณภาพการใหบ้ริการและค่าสอบ
บญัชีเป็นหลกั 
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ความรับผดิชอบต่อสังคม 10 
 
 

รายงานการพฒันาเพือ่ความยัง่ยนื 

 ระยะเวลาท่ีรายงาน : การด าเนินงานในปี 2557 (มกราคม - ธนัวาคม 2557) 
 ขอบเขตการรายงาน 

รายงานฉบบัน้ีครอบคลุมการด าเนินงานของบริษทัฯ ในประเทศไทยซ่ึงไดแ้กโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปู 
จงัหวดัสมุทรปราการทั้งสองแห่งและโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว ์จงัหวดัฉะเชิงเทราอีกหน่ึงแห่ง 

 วธีิการรายงาน 
ใชแ้นวทางการรายงานความย ัง่ยนืแบบ General Standard Disclosure G4 ของ Global Reporting Initiative โดยสามารถ

เทียบเคียงเน้ือหากบัดชันี GRI Content Index ตามท่ีปรากฏอยูด่า้นหลงัของรายงานประจ าปีฉบบัภาษาองักฤษ รายงาน
ฉบบัน้ีไดร้วมถึงขอ้มลูและตารางเปรียบเทียบต่างๆ โดยใชท้ั้งวธีิการรายงานเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 การคดัเลือกเน้ือหาเพื่อการรายงาน 
การคดัเลือกเน้ือหาในรายงานฉบบัน้ีอา้งอิงจากการน าความคิดเห็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียมาจดัล าดบัความส าคญั ซ่ึงได้

จากการท าแบบสอบถามท่ีไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัhttp://www.deltathailand.com/th/about_csr. โดย
แบบสอบถามมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัความย ัง่ยนืและประเด็นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตามกรอบของ GRI G4  

นโยบายการพฒันาสู่ความยัง่ยนื 
บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) มีความมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจตามนโยบาย

ความรับผดิชอบต่อสังคมและการพฒันาสู่ความย ัง่ยนื ซ่ึงนโยบายดงักล่าวจะเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของ
กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัฯ เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกิจเป็นไปอยา่งโปร่งใส ตรวจสอบได ้มีจริยธรรม 
เคารพต่อหลกัสิทธิมนุษยชนรวมทั้งการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอนัไดแ้ก่ พนกังาน ผูถื้อหุน้ ลูกคา้ คู่คา้ และสังคม
อยา่งเป็นธรรมในการปฏิบติัตามนโยบายขา้งตน้ บริษทัฯ จะด าเนินการตามแนวปฏิบติัสากลและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
พร้อมทั้งไดจ้ดัอบรมใหค้วามรู้แก่พนกังานอยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหส้ามารถด าเนินธุรกิจอยา่งมีความรับผดิชอบต่อสังคม
และเติบโตอยา่งย ัง่ยนืความมุ่งมัน่ต่อความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อธุรกิจย ัง่ยนืของเดลตา้ (CSR Commitment) 

บริษทัฯด าเนินธุรกิจโดยมุ่งมัน่ต่อการรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพฒันาธุรกิจอยา่งย ัง่ยืนควบคู่ไปกบัการ
ก ากบัดูแลกิจการ โดยการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งโปร่งใสและเป็นธรรม รวมถึงการปกป้องสภาพแวดลอ้มของ
โลกและการตอบแทนสังคมในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของสังคม บริษทัฯไดส้นบัสนุนการด าเนินงานตาม
มาตรฐานสากลต่างๆ เช่น จรรยาบรรณทางการคา้ของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Industry Code of 
Conduct หรือ EICC) ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights หรือ UDHR) 
ปฏิญญาขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศวา่ดว้ยหลกัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานประกอบการขา้มชาติ นโยบายทาง
สังคม (International Labor Office Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and 
Social Policy) แนวทาง OECD ส าหรับบริษทัขา้มชาติ (OECD Guidelines for Multi-national Enterprise) 

นอกจากน้ี บริษทัฯยงัมุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินกิจการเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื ดงัน้ี 
 รักษาไวซ่ึ้งการก ากบัดูแลกิจการและปฏิบติัตามมาตรฐานทางดา้นจริยธรรมการประกอบธุรกิจอยา่งเคร่งครัด 
 ปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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 ดูแลพนกังานใหมี้สภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีปลอดภยัและใหมี้สุขอนามยัท่ีดี เพื่อใหพ้นกังานสามารถใช้
ชีวติความเป็นอยูท่ี่ดี พร้อมทั้งไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชน์ 

 สนบัสนุนการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มพร้อมทั้งใหค้วามรู้เร่ืองการอนุรักษพ์ลงังานและส่งเสริมใหพ้นกังานมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน 

 สร้างมูลค่าเพิ่มและผลตอบแทนท่ีเหมาะสมและย ัง่ยนืใหแ้ก่บริษทัฯ และผูถื้อหุน้  
 ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในอุดมคติและแนวทางปฏิบติัตลอดห่วงโซ่อุปทานของบริษทัฯ และร่วมมือ

กนัเพื่อประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน 
 พฒันาผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและประหยดัพลงังาน พร้อมทั้งลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 ลงทุนดา้นการสร้างสรรคน์วตักรรมและการวจิยัพฒันาสิทธิบตัรและทรัพยสิ์นทางปัญญา พร้อมทั้งอุทิศตนเพื่อ

ความกา้วหนา้ของวฒันธรรมและเทคโนโลยขีองมวลมนุษย ์เพื่อพฒันาสังคมและเศรษฐกิจ เฉกเช่นเดียวกบั
การพฒันาท่ีย ัง่ยนืของโลกและส่ิงแวดลอ้ม 

กลยุทธ์สู่ความยั่งยนื 
พนัธกิจของบริษทัฯไดเ้ป็นตวัก าหนดความมุ่งมัน่ต่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื โดยบริษทัฯไดส้อดแทรก

แนวความคิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืเขา้กบัการท างานในองคก์รและจดัใหมี้การอบรมท่ีจดัข้ึนอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อขยาย
ขอบเขตและความลึกในการด าเนินกิจกรรมดา้นการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื รวมทั้งสร้างความเป็นพนัธมิตรและก าหนด
ช่องทางการส่ือสารท่ีดีไปยงักลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ บริษทัฯเช่ือมัน่เป็นอยา่งยิง่วา่การปฏิบติัตามความมุ่งมัน่ต่อการ
พฒันาอยา่งย ัง่ยนืน้ี จะท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกนัทั้งแก่องคก์รและผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง 

การพฒันาสู่ความยัง่ยนื 
จากความมุ่งมัน่เพื่อการพฒันาสู่ความย ัง่ยืน บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมน าหลกัการดา้น CSR เขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในการ

ด าเนินงานมาตั้งแต่ปี 2550 และเร่ิมให้ความส าคญัต่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนในสามมิติอนัไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยการจดักิจกรรมและไดรั้บรางวลั รวมทั้งผา่นการรับรองมาตรฐานในระดบัสากลต่างๆ ดงัน้ี 
 รางวลัผูป้ระกอบธุรกิจดีเด่นประจ าปี 2557 (Prime Minister’s Business Enterprise Awards 2014) สาขาผูป้ระกอบ

ธุรกิจส่งออกยอดเยีย่ม ประเภทรางวลับริษทัขา้มชาติ ไดรั้บเม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2557 
 รางวลั SET Awards 2014 ประเภทรางวลั บริษทัจดทะเบียนดา้นผลการด าเนินงานยอดเยีย่ม ไดรั้บเม่ือวนัท่ี 27 

พฤศจิกายน 2557 
 Thailand Corporate Brand Rising Stars 2014 กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลย ีโดยหลกัสูตรวทิยาศาสตร์มหาบณัฑิต

สาขาวชิาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ไดรั้บเม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2557 
 Institutional Investor Corporate Awards 2014 สาขา Best Senior IR Support โดย Alpha Southeast Asia Magazine 

ไดรั้บเม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 2557 
 รางวลั สถานประกอบการดีเด่นดา้นแรงงานสัมพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน ประจ าปี 2557 โดยกรมสวสัดิการ

และคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ไดรั้บเม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2557 
 รางวลัความรับผิดชอบของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม CSR-DIW Continuous Awards 2014 โดย

กระทรวงอุตสาหกรรม ไดรั้บเม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 2557 
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 รางวลัสถานประกอบกิจการดีเด่นดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน งาน
สัปดาห์ความปลอดภยัในการท างานแห่งชาติ คร้ังท่ี 28 โดยกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวง
แรงงาน ไดรั้บเม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2557 

 ไดรั้บการประเมินการจดัประชุมสามญัประจ าปีคะแนนเตม็ 100 โดย สมาคมส่งเสริมผูล้งทุน เม่ือวนัท่ี 1
กรกฎาคม 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  (1) PMBEA Prime Minister’s Business Enterprise Awards    
(2) GHG Greenhouse Gas Certificate  
(3) PMEA Prime Minister’s Export Awards    
(4) PMIA Prime Minister Best Industry Awards 

 
การด าเนินงานด้านความรับผดิชอบต่อสังคมของกจิการ 

บริษทัฯไดจ้ดัตั้งคณะท างานดา้นการด าเนินธุรกิจดว้ยความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR Executive Committee) ข้ึน
เพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื โดยไดมี้การก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบัการปฏิบติัตามแนวทางตาม
จรรยาบรรณทางการคา้ของกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Industry Code of Conduct - EICC) ท่ีไดมี้การ
ก าหนดมาตรฐานใหก้ลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีกระบวนการผลิตรวมถึงการด าเนินธุรกิจใหมี้ความปลอดภยัและมี
ความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มเพื่อใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการ
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ด าเนินธุรกิจ โดยใหย้ดึถือปฏิบติัและมุ่งมัน่พฒันา ปรับปรุง เพื่อสร้างรากฐานความรับผิดชอบต่อสังคมอยา่งต่อเน่ืองและ
ย ัง่ยนื โดยไดส่ื้อสารให้พนกังาน คู่คา้ ผูรั้บเหมา และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกคนไดรั้บทราบเพื่อให้เกิดความตระหนกัถึงความส าคญั
ในการรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกนั โดยในปีท่ีผา่นมาบริษทัฯ ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน EICC จากผูต้รวจสอบภายนอกท่ี
ไดรั้บการแต่งตั้งโดย EICC 

โครงสร้างคณะกรรมการด้านความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR Executive Committee)  
  
 
 
 

 
 
 
 

 

 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders Prioritization) 

บริษทัฯ ไดมี้การประเมินและแบ่งกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียจากการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯออกเป็น 5 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
พนกังาน ลูกคา้ คู่คา้ ผูถื้อหุน้ และชุมชน โดยไดมี้การประเมินผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยด าเนินการตามแนวทางของ GRI-G4 
รวมทั้งไดป้ระเมินผูมี้ส่วนไดเ้สียจากผลกระทบท่ีคาดวา่การด าเนินงานของบริษทัฯจะส่งผลต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียผา่น
หน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีติดต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆเพื่อน ามาก าหนดเป็นแนวทางการด าเนินงานในการลดผลกระทบ
ท่ีอาจเกิดข้ึนและส่งเสริมธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื โดยไดผ้ลลพัธ์ดงัน้ี 

 
ผู้มส่ีวนได้เสีย วธีิการมส่ีวนร่วมและตดิต่อส่ือสาร ความคาดหวงั การด าเนินงาน 

ลูกจ้าง - Intranet  
- www.deltathailand.com  
- ป้ายนิเทศของบริษทัตามจุดต่างๆ   
- การประชุมระหวา่งลูกจา้ง กบั
คณะกรรมการสวสัดิการ 

- การส ารวจความพึงพอใจของ
พนกังาน  

- กระบวนการแจง้เร่ืองร้องเรียน 

- ความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งนายจา้งและลุกจา้ง 
- อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้มในการท างานท่ีดี 
- ค่าตอบแทน และ สวสัดิการ 
- สิทธิของผูใ้ชแ้รงงาน 
- โอกาสกา้วหนา้ในต าแหน่งงาน 
- การเคารพสิทธิมนุษยชน 
- การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 
-  การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม 

- คู่มือจริยธรรมธุรกิจ 
- ทีมปฏิบติังานอาชีวอนามยั 
- นโยบายความยัง่ยนื 
- การก ากบัดูแลกิจการ 
- การด าเนินงานสีเขียว 
- จดัใหมี้คณะกรรมการ
สวสัดิการ 

 

ลูกค้า - www.deltathailand.com 
- การประชุมพิจารณากบัลุกคา้
อยา่งสม ่าเสมอ 

- การตรวจสอบโดยลุกคา้ 
- การประชุมร่วมกบัคูค่า้ 

- ส่งมอบผลิตภณัฑแ์ละบริการคุณภาพ 
- ก าหนดราคาผลิตภณัฑแ์ละบริการอยา่ง
เหมาะสม 

- ผลิตภณัฑเ์ป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
- ด าเนินธุรกิจอยา่งซ่ือตรงและเป็นธรรม 
- ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีดี 
 

- การดูแลผลิตภณัฑ ์
- ผลิตภณัฑสี์เขียวและห่วงโซ่
อุปทานสีเขียว 

- การด าเนินงานสีเขียว 
- การบริหารลูกคา้สมัพนัธ์ 
- การบริหารความเส่ียง 
- คู่มือจริยธรรมธุรกิจ 

ขอบเขตการ
ด าเนินงาน 

ผลติภณัฑส์เีขยีวและการ
จดัการหว่งโซ่อปุทานสเีขยีว  
(Green Product & Green 

Supply Chain Management) 

EICC การด าเนนิงานสเีขยีว 
(Green Operation) 

คณะกรรมการ
ก าหนดคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการ
บรหิารความเสีย่ง 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบรษิทั 

ประธานบรหิาร 

คณะกรรมการดา้นความ
รบัผดิชอบตอ่สงัคม 
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ผู้มส่ีวนได้เสีย วธีิการมส่ีวนร่วมและตดิต่อส่ือสาร ความคาดหวงั การด าเนินงาน 

ลูกค้า (ต่อ)   - การก ากบัดูแลกิจการ 
- นโยบายความยัง่ยนื 
- นโยบายและการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
- การจดัการการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก 

- การส่งมอบสินคา้ตรงเวลา 
ซัพพลายเออร์ 
(Supplier) 

- www.deltathailand.com 
- ระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์
ส าหรับ Supplier 

- โครงการอบรมซพัพลายเออร์ 
- การตรวจสอบโดยซพัพลายเออร์ 
- งานบริหารคุณภาพซพัพลายเออร์ 
(SQM) 

-  การจดัประกวด Delta Supplier 
Award 

- การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม 
- คดัเลือกซพัพลายเออร์อยา่งโปร่งใสเป็น
ธรรม 

- ช าระค่าสินคา้และบริการตรงตาม
สญัญา 

- การด าเนินงานสีเขียว 
- อาชีวอนามยั และความปลอดภยั 
- การจดัการห่วงโซ่อุปทาน 
- การเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ 

- คู่มือจริยธรรมธุรกิจ 
- นโยบายความยัง่ยนื 
- การด าเนินงานตามแนวทาง EICC 
- การด าเนินงานสีเขียว 
 
 

นักลงทุน 
(ผู้ถือหุ้น) 

- www.deltathailand.com  
- หนงัสือรายงานประจ าปี 
- บริการอีเมลใ์หน้กัลงทุน 
- การประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ 
- ประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ/ การ
ประชุมของนกัลงทุนสถาบนั 

- ประชุมกบันกัลงทุน & พบปะนกั
ลงทุนสถาบนั 

- ผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีดี 
- การด าเนินธุรกิจเติบโตตามเป้าหมาย
อยา่งต่อเน่ือง 

- มีการจ่ายเงินปันผลอยา่งเหมาะสม
ต่อเน่ือง 

- การก ากบัดูแลกิจการ 
- การบริหารความเส่ียง 
- การจดัการนวตักรรม 

- คู่มือจริยธรรมธุรกิจ 
- นโยบายความยัง่ยนื 
- จดัตั้งคณะกรรมบริหารความเส่ียง 
- วนับริษทัจดทะเบียนพบผูล้งทุน 
  - การประชุมสามญัประจ าปี 
 

ชุมชน - www.deltathailand.com  
- กิจกรรมจิตอาสา 
- กิจกรรมเผยแพร่นวตักรรม/ความรู้
ดา้นการประหยดัพลงังาน 

 
 

- การด าเนินกิจการโดยไม่ส่งกระผลต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

- การด าเนินกิจการโดยไม่ส่งผลกระทบ
ต่อความปลอดภยัและ 
อาชีวอนามยัของชุมชน 

- การมีส่วนร่วมกบัชุมชน 

- การด าเนินงานสีเขียว 
- นโยบายความยัง่ยนื 
- การตอบแทนสงัคม และการกศุล 
- นโยบายและการจดัการสิงแวดลอ้ม 
- ทีมปฏิบติังานอาชีวอนามยั 
- การจดัการทรัพยากรน ้ า 
- การดูแลผลิตภณัฑ ์
- การเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ 

หมายเหต ุ: รายละเอียดเร่ืองนโยบายต่างๆ สามารถดูรายละเอียดไดท่ี้เวบ็ไซตข์องบริษทัhttp://www.deltathailand.com/th/about _corp.php  
ภายใตห้วัขอ้การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
 
การก าหนดประเด็นด้านความยัง่ยืนทีส่ าคัญ 

บริษทัฯ ไดจ้ดัท าการประเมินประเด็นท่ีส าคญัต่อความย ัง่ยนื (Material Assessment) โดยประยกุตใ์ชห้ลกัการก าหนด
เน้ือหาของรายงานครวามย ัง่ยนืของ GRI (GRI Reporting Principles for Defying Report) โดยมีขั้นตอนท่ีส าคญัดงัน้ี 

1.  ระบุประเด็น (Aspect) ดา้นความย ัง่ยนืของบริษทัฯ โดยพิจารณาจากประเด็นความคาดหวงัท่ีไดจ้ากการออก
แบบสอบถามบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯเพื่อรวบรวมล าดบัของความส าคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อความย ัง่ยนืของ
บริษทัฯ จากผูมี้ส่วนไดเ้สียหลกั รวมทั้งน าประเด็นท่ีรวบรวมไดจ้ากการซกัถามในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2557 มารายงานไวด้ว้ย 

2.  จดัล าดบัความส าคญั (Prioritization) จดัล าดบัความส าคญัดา้นความย ัง่ยนื โดยพิจารณาความส าคญัของแต่ละหวัขอ้
ท่ีมีผลกระทบต่อดา้น เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยแบ่งเป็นระดบั 1-3 
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3.  น าผลท่ีไดจ้ากการประเมินเสนอต่อหวัหนา้งานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อรับรองหวัขอ้รายงาน หากหวัขอ้นั้นเป็นประเด็นจะ
ไดรั้บการวิเคราะห์และด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขในล าดบัต่อไป 

4.  ทบทวนกรอบของการท ารายงานเพื่อใหม้ัน่ใจวา่มีความเหมาะสม และมีความครอบคลุมเพียงพอ 
 
ความสัมพนัธ์ของผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียและการด าเนินงานของบริษัทฯ  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

การด าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
บริษทัฯ ไดมี้การด าเนินการดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมโดยไดมุ้่งเนน้ประเด็นท่ีมีผลกระทบต่อผูมี้ส่วนได้

เสียของบริษทัเป็นส าคญั ตามหลกัการของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดงัน้ี 
 

1.  การก ากบัดูแลกจิการทีด่ี 
คณะกรรมการบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ไดต้ระหนกัและใหค้วามส าคญัใน

การด าเนินธุรกิจภายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีมาอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีเพื่อส่งเสริมให้กิจการมีการเติบโตและพฒันา
อยา่งย ัง่ยืน โดยไดจ้ดัท าและอนุมติันโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีพร้อมทั้งไดมี้การเปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 
www.deltathailand.com และระบบส่ือสารภายในขององคก์ร (Intranet) ความมุ่งมัน่และการใหค้วามส าคญัต่อการปฏิบติั
ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ท าให้บริษทัฯไดรั้บการประเมินการก ากบัดูแลกิจการโดยรวมของบริษทัจดทะเบียน
ไทยประจ าปี 2557 ในระดบั “ดีมาก” จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) โดยการสนบัสนุนของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งน้ี 
นโยบายการก ากบักิจการท่ีดีไดเ้ปิดเผยอยูใ่นเวบ็ไซตบ์ริษทัฯwww.deltathailand.com และการรายงานการปฏิบติัตามการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในแต่ละปีไดเ้ปิดเผยในรายงานประจ าปีของบริษทัฯ 

2.  การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 
บริษทัฯมีการด าเนินธุรกิจอยา่งมีคุณธรรม โปร่งใส และดว้ยความรับผิดชอบ คณะกรรมการบริษทัจึงไดจ้ดัท า

คู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบติังานส าหรับพนกังานข้ึน รวมทั้งน าจรรยาบรรณทางการคา้ของอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Industry Code of Conduct หรือ EICC) มาเป็นแนวทางในการด าเนินงานดว้ย เพื่อเป็น

ประเดน็ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
 

 จรรยาบรรณทางธุรกจิ  การบรหิารงานลกูคา้
สมัพนัธ ์

 นโยบายและการจดัการ
สงิแวดลอ้ม 

 อาชวีอนามยั และความ
ปลอดภยั 

 การจดัการทรพัยากรน า้ 

 การบรหิารความเสีย่ง 

 การบรหิารแรงงาน 

 การบรหิารซพัพลายเออร ์

 การมสีว่นรว่มทางสงัคม 

 

 การก ากบัดแูลกจิการ 

 นวตักรรมและ R&D 

 การรบัผดิชอบตอ่
ผลติภณัฑ ์

 การเปลีย่นแปลงของ
ภมูอิากาศ  

(การลดกา๊ซเรอืนกระจก) 

 การด าเนนิธุรกจิสเีขยีว 

 สทิธขิองผูใ้ชแ้รงงานและ
สทิธมินษุยชน  

ระดบัความสนใจของผูม้สีว่นไดเ้สยี 

ร
ะด
บั
ข
อ
ง
ผ
ล
ก
ร
ะท
บ
ใน
ก
า
ร
ด
 า
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นิ
ธ
ุร
ก
จิ
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แนวทางใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานไดถื้อปฏิบติัเป็นมาตรฐานเดียวกนัและเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปบริษทัฯ
ไดเ้ผยแพร่คู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบติังานส าหรับพนกังานไวบ้นเวบ็ไซตภ์ายในขององคก์ร (Intranet) และเวบ็ไซต์
ของบริษทัฯ http://www.deltathailand.com/th/about_corp_code.php โดยมีการอบรมคู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบติังาน
ใหพ้นกังานใหม่ทุกคนไดรั้บทราบ และนอกจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะมีหนา้ท่ีดูแลการปฏิบติังานของพนกังานให้
เป็นไปตามจรรยาบรรณแลว้ ฝ่ายตรวจสอบภายในยงัมีหนา้ท่ีในการตรวจสอบการปฏิบติังานและรายงานต่อผูบ้ริหารใน
กรณีท่ีมีการปฏิบติังานผิดจรรยาบรรณท่ีส าคญั 

พร้อมกนัน้ี บริษทัฯไดเ้ปิดช่องทางการรับแจง้ขอ้มูลใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มสามารถส่งขอ้เสนอแนะหรือขอ้
ร้องเรียน ดงัน้ี 

 พนกังานเดลตา้สามารถส่งขอ้เสนอแนะหรือขอ้ร้องเรียนไปยงับุคคล/หน่วยงานดงัต่อไปน้ี  
(1)   หวัหนา้หน่วยงานท่ีพนกังานคนดงักล่าวสังกดัอยู ่
(2)   หวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบ หวัหนา้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือหวัหนา้ฝ่ายกฎหมาย 
(3)   กล่องรับความคิดเห็น 
(4)   จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (whistleblow@deltathailand.com) 

 ผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนสามารถส่งขอ้เสนอแนะหรือขอ้ร้องเรียนไปท่ี 
(1)   ตูรั้บความคิดเห็น (ตู ้ป.ณ. 50 บางปู สมุทรปราการ 10280) 
(2)   กล่องจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (whistleblow@deltathailand.com) 
(3)   เวบ็ไซต ์www.deltathailand.com 

เลขานุการคณะกรรมการจะรวบรวมและส่งขอ้ร้องเรียนต่อไปยงัคณะผูบ้ริหาร หรือคณะกรรมการตรวจสอบ 
หรือคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อท าการพิจารณาตรวจสอบแลว้แต่กรณี ซ่ึงจนถึงปัจจุบนับริษทัฯยงัไม่เคยไดรั้บขอ้
ร้องเรียนหรือมีประเด็นขอ้พิพาทแต่อยา่งใด 

3.  การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
ดว้ยความมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได ้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ

คร้ังท่ี 4/2556 จดัข้ึนในวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2556 จึงไดอ้นุมติัในหลกัการใหมี้การด าเนินการเก่ียวกบัการต่อตา้น
คอร์รัปชัน่และไดมี้มติมอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูดู้แลการก าหนดหรือทบทวนนโยบาย วธีิปฏิบติั
รวมทั้งการติดตามผลใหเ้ป็นไปตามนโยบายต่อดา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยในปี 2557 คณะกรรมการบริษทัฯพิจารณา
อนุมติัใหบ้ริษทัฯ ลงนามเขา้เป็นแนวร่วมปฏิบติัเพื่อการต่อตา้นการทุจริตของภาคเอกชน และบริษทัฯเพื่อประกาศ
เจตนารมณ์อยา่งเป็นทางการในการท่ีจะด าเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและต่อตา้นการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งน้ี
พนกังานท่ีเขา้ใหม่ทุกระดบัจะไดรั้บการอบรมเร่ืองจรรณยาบรรณในการปฏิบติังานซ่ึงครอบคลุมถึงนโยบายการต่อตา้น
การทุจริตคอรัปชัน่น้ีดว้ย 

4.  การเคารพสิทธิมนุษยชน  
บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะเคารพต่อหลกัสิทธิมนุษยชน โดยมีการก าหนดเป็นนโยบายเร่ืองการปฏิบติัท่ีมิชอบและการ

ไม่ล่วงละเมิด ไม่เลือกปฏิบติั โดยไม่ค  านึงถึงเพศ เช้ือชาติหรือความบกพร่องทางร่างกายรวมถึงผูท่ี้เป็นโรคภูมิคุม้กนั
บกพร่อง โรคเอดส์ วณัโรค ซ่ึงบริษทัฯถือเป็นนโยบายท่ีเขม้งวด โดยไดมี้การประกาศให้รับทราบและส่งเสริมใหมี้การจดั
อบรมใหค้วามรู้ความเขา้ใจเพื่อใหพ้นกังานไดมี้ทศันะคติท่ีดีในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งเท่าเทียมกนั ซ่ึงบริษทัฯ ไดรั้บ

mailto:csr@deltathailand.com
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ใบรับรองมาตรฐาน ASO-T Thailand ในระดบัทองในการบริหารจดัการดา้นเอดส์และวณัโรคในสถานประกอบการของ
กรมสวสัดิการคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงานร่วมกบักรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข นอกจากน้ี บริษทัฯไดมี้การ
เปิดช่องทางในการรับเร่ืองร้องเรียนต่างๆ ซ่ึงจนถึงปัจจุบนัยงัไม่ไดรั้บการร้องเรียนในเร่ืองดงักล่าวแต่อยา่งใด  

และจากสงครามท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (Democratic Republic of the Congo) ท่ี
ยงัมีทีท่าวา่จะทวีความรุนแรงมากข้ึนเร่ือยๆ ในขณะท่ีแหล่งเงินทุนหลกัท่ีใชส้นบัสนุนสงครามเช่ือวา่มาจากการท าเหมือง
แร่โลหะท่ีมีค่า ไดแ้ก่ แทนทาลมั ทอง สังกะสี และทงัสเตน ฯลฯ ซ่ึงเป็นแร่โลหะหายากท่ีเป็นวตัถุดิบส าคญัส าหรับการ
ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอยูม่ากในประเทศท่ียงัเต็มไปดว้ยการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น คองโก และรวนัดา ท่ีถูก
เรียกกนัวา่ “แร่ท่ีมีขอ้ขดัแยง้ (Conflict Minerals/Metals)” บริษทัฯไดใ้ห้ความส าคญัในเร่ืองสิทธิมนุษยชนและตอบสนอง
ต่อขอ้ขดัแยง้ดงักล่าว โดยการตรวจสอบแหล่งท่ีมาของแร่ธาตุ และจดัหาแหล่งแร่ท่ีอยูน่อกพื้นท่ีขดัแยง้มาแทนท่ีทั้งหมด 
และไดว้างนโยบายการเลิกใชแ้ร่ท่ีมีขอ้ขดัแยง้ท่ีมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและประเทศท่ีอยูติ่ดกนัทั้งทางตรง
และทางออ้ม พร้อมทั้งไดส่้งต่อนโยบายน้ีไปสู่ห่วงโซ่อุปทาน โดยใหผู้ข้ายวตัถุดิบลงนามใน “การส ารวจแหล่งท่ีมาของแร่
และโลหะ” (Minerals/Metals Source Survey) และ“ประกาศเก่ียวกบัการเลิกใชแ้ร่ท่ีมีขอ้ขดัแยง้” (Declaration on Non-use of 
Conflict Minerals/Metals) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของขั้นตอนการคดัเลือกซพัพลายเออร์ของบริษทัฯ 

5.  การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

บริษทัฯใหค้วามส าคญัต่อนโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานเทียบเท่า
เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจดา้นอ่ืนๆ ของบริษทัฯ ซ่ึงผูบ้ริหารตามสายงานจะเป็นผูรั้บผดิชอบในการด าเนินการตาม
นโยบายน้ีใหเ้ป็นไปอยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมินผลกระทบในแต่ละจุดปฏิบติังานและจดั
ฝึกอบรมใหแ้ก่พนกังานอยา่งสม ่าเสมอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษทัฯไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการ รวมถึงมีคณะปฏิบติังานดา้นส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยั และความปลอดภยั

เพื่อดูแลใหมี้ การปฏิบติัตามมาตรฐานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO14001 และระบบมาตรฐานอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยั OHSAS18001 อยา่งต่อเน่ืองและถูกตอ้ง ซ่ึงปัจจุบนั บริษทัฯไดรั้บการรับรองมาตรฐานดงักล่าวอยา่งต่อเน่ืองเป็น
เวลา 16 ปี 

คณะท างานด้านจัดการพลงังานและชีวอนามยัและความปลอดภัยของบริษัทฯ  
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นโยบายอุบติัเหตุตอ้งเป็นศูนย ์(Zero Accident) ถือเป็นเป้าหมายหลกัอยา่งหน่ึงท่ีบริษทัฯ ไดน้ ามายึดถือปฏิบติัในการ
ด าเนินงานอยา่งเคร่งครัด ท าใหใ้นปี 2557 มีพนกังานไดรั้บบาดเจ็บจ านวน 53 ราย จากจ านวน 48 รายในปี 2556 อยา่งไรก็ดี 
กรณีบาดเจบ็ร้ายแรง (ขาดงานตั้งแต่ 3 วนัข้ึนไป) มีอตัราลดลงร้อยถึงร้อยละ 37.5 หรือคิดเป็นเพียงร้อยละ 0.3 ของพนกังาน
ทั้งหมด โดยบริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะลดการเกิดอุบติัเหตุให้เป็นศูนยใ์หไ้ดต้ามนโยบายท่ีวางไวต่้อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แมว้า่แนวโนม้การเกิดอุบติัเหตุจากงานจะลดลง บริษทัฯก็ยงัไดร้ณรงคจ์ดักิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภยั “จิตส านึก
ความปลอดภยั ปลูกฝังไดด้ว้ยตวัคุณ” เพื่อการลดอุบติัเหตุในโรงงานใหเ้ป็นศูนย ์ส่งเสริมใหพ้นกังานมีความรู้และเขา้ใจใน
การปฏิบติังานใหป้ลอดภยั กิจกรรมภายในงานประกอบดว้ย การร่วมส่งประกวดค าขวญัและวาดภาพส่ือความหมายความ
ปลอดภยั และร่วมสนุกกบัเกมตอบค าถามเพื่อส่งเสริมให้ตระหนกัถึงดา้นความปลอดภยั  
ด้านสวสัดิการพนักงาน   

บริษทัฯมีการจดัตั้งคณะกรรมการสวสัดิการเพื่อดูแลผลประโยชน์
ใหแ้ก่พนกังานรวมทั้งมีการก าหนดนโยบายดา้นสวสัดิการและแรงงาน
สัมพนัธ์เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนใหพ้นกังานไดรั้บสิทธิและสวสัดิการอยา่ง
เป็นธรรม ซ่ึงจากการให้ความส าคญัดา้นแรงงานสัมพนัธ์และสวสัดิการท่ีดี
ใหแ้ก่พนกังานมาอยา่งต่อเน่ือง ท าใหไ้ดรั้บคดัเลือกให้เป็นสถานประกอบการ
ดีเด่นดา้นแรงงานสัมพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน ซ่ึงจดัโดยกรมสวสัดิการและ
คุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงานติดต่อกนัเป็นปีท่ี 9 

 
 มุมนมแม่ 

ดว้ยพนกังานส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิงถึงร้อยละ 84 บริษทัฯ จึงไดใ้หค้วามส าคญัในการดูแลพนกังานท่ีตั้งครรภ์
เป็นพิเศษ โดยไดจ้ดัสถานท่ีท างานเฉพาะใหแ้ก่พนกังานหญิงตั้งครรภแ์ละมีการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนคลอด
รวมทั้งมีการจดัมุมนมแม่ในสถานประกอบการมาตั้งแต่ปี 2551 เพื่อใหพ้นกังานไดมี้สถานท่ีใหจ้ดัเก็บนมไวใ้หบุ้ตรได้
ในระหวา่งเวลาท างาน ซ่ึงช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวติใหแ้ก่พนกังานและครอบครัวอีกทางหน่ึง  

สถิติการเกิดอุบัติเหตจุากงานปี 2553 - 2557 

โรงงานท้ัง 2 แห่งได้รับรางวลัสถาน
ประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และ

สวัสดิการแรงงานประจ าปี 2557 
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 องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) 

บริษทัฯไดด้ าเนินกิจกรรมประเภทต่างๆ เพื่อส่งเสริมความเป็นอยูแ่ละคุณภาพชีวิตใหแ้ก่พนกังาน เช่น การลง
นามเขา้ร่วมโครงการแนวทางการสร้างความสุข 8 ประการ (Happy 8 Workplace) เพือ่สร้างความสมดุลของการใชชี้วติ
ในครอบครัว การท างานและสังคมใหแ้ก่พนกังานร่วมกบัส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
ซ่ึงโครงการดงักล่าวไดส่้งผลต่อการพฒันาคุณภาพชีวติให้แก่พนกังานเป็นอยา่งดีและท าใหบ้ริษทัฯไดรั้บการคดัเลือก
จากองคก์รปฏิบติัการใหเ้ป็นองคก์รพี่เล้ียงโดยมีหนา้ท่ีให้ค  าปรึกษา รวมทั้งไดเ้ป็นองคก์รตน้แบบในการศึกษาการ
ด าเนินโครงการ Happy Workplace ใหก้บัหน่วยงานอ่ืนๆ อีกดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค  
บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกคา้ดว้ยการน าเสนอสินคา้ท่ีดีมีคุณภาพและบริการท่ีเช่ือถือได ้

โดยไดด้ าเนินการตามมาตรฐานสากลต่างๆอยา่งเคร่งครัด เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ลูกคา้ จนในปัจจุบนั บริษทัฯไดรั้บ
การรับรองมาตรฐานต่างๆ ดงัน้ี 

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

Economic Operator (AEO) Certificate - European commission) 
 มาตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ ISO 27001  
นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดใ้ส่ใจและค านึงถึงความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค โดยเนน้การจดัการดา้นสารปนเป้ือนใน

ผลิตภณัฑ ์(Environmental Related-Substances) โดยพฒันาและควบคุมใหไ้ม่มีการน าสารเคมีท่ีเป็นอนัตรายมาใชใ้น
ขบวนการผลิต เพื่อสร้างความเช่ือมัน่วา่ผลิตภณัฑข์องบริษทัฯไม่มีสารพษิท่ีเป็นอนัตรายต่อผูบ้ริโภค 
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บริษทัฯ มีการติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้ทุกกลุ่มอยา่งใกลชิ้ด เพือ่ใหเ้ขา้ถึงและพยายามสนองตอบความตอ้งการของ
ลูกคา้ใหไ้ดม้ากท่ีสุด ลูกคา้สามารถคน้หาขอ้มลูของบริษทัฯ และผลิตภณัฑต่์างๆ ไดผ้า่นทาง www.deltathailand.com และยงั
สามารถใหข้อ้เสนอแนะต่างๆไดท้างอีเมล ์CSR@deltathailand.com ท่ีระบุไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั ขอ้เสนอแนะต่างๆจะถูก
เสนอแก่ผูบ้ริหารระดบัสูงเพื่อวเิคราะห์และหาแนวทางพฒันาอยา่งต่อเน่ืองต่อไป 

7.  การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม  
 บริษทัฯไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัในการจดัท าระบบการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม เพื่อช่วยผลกัดนักระบวนการ
ท างานของบริษทัฯ ผา่นหลกัการ PDCA (Plan/Do/Check/Action) เพื่อจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มในบริบทต่างๆใหก้ลายมาเป็น
ส่วนหน่ึงของการด าเนินกิจกรรมในชีวิตประจ าวนัของพนกังานทุกระดบัในบริษทัฯอยา่งต่อเน่ือง ปัจจุบนับริษทัฯไดรั้บ
การรับรองมาตรฐานระบบการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มในระดบัประเทศและระดบัโลกดงัน้ี 

 ISO14001 – มาตรฐานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
 ISO14067 – มาตรฐานระบบการประเมินปริมาณคาร์บอนฟุตพร้ินทใ์นผลิตภณัฑ ์
 ISO14064-1 – มาตรฐานระบบการจดัการการประเมินปริมาณและการรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
 IECQ QC08000 – มาตรฐานการบริหารจดัการสารตอ้งหา้ม (Hazardous Substance Process Management) 
 ISO50001 – มาตรฐานระบบบริหารจดัการดา้นพลงังาน 
 OHSAS18001 – มาตรฐานการจดัการอนามยัและความปลอดภยัในสถานประกอบการ 
บริษทัฯนบัเป็นรายแรกในประเทศไทยท่ีไดรั้บใบรับรองมาตรฐาน ISO14064-1 และ ISO50001 และยงัคง

ด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองเพื่อยกระดบัขีดความสามารถของบริษทัฯต่อไป 
นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดจ้ดักิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตส านึกดา้นการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้มให้แก่

พนกังานดว้ยการจดักิจกรรมต่างๆ ไดแ้ก่ การประกวดวาดภาพดา้นอนุรักษพ์ลงังาน การปลูกป่า เป็นตน้ 
อุตสาหกรรมสีเขียว 
บริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมโครงการ “อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)” ท่ีจดัข้ึนโดยกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อ

แสดงถึงความยดึมัน่ในการประกอบกิจการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยมุ่งเนน้การพฒันาและปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตและการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงความรับผดิชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองคก์ร
ตลอดจนห่วงโซ่อุปทานต่างๆ เพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื โดยโรงงานทั้ง 2 แห่งท่ีนิคมอุตสาหกรรมบางปูและอีกหน่ึง
แห่งท่ีนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรวไ์ดผ้า่นการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวระดบัท่ี 3 ซ่ึงไดแ้ก่อุตสาหกรรมท่ีมี
การบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งเป็นระบบ มีการติดตาม ประเมินผล และทบทวนเพื่อการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง รวมถึง
การไดรั้บรางวลัดา้นส่ิงแวดลอ้มและการรับรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ซ่ึงบริษทัฯ จะมุ่งมัน่พฒันามาตรฐานสู่
ระดบัวฒันธรรมสีเขียวและเครือข่ายสีเขียวต่อไป   

การจัดการด้านพลงังาน 

บริษทัฯไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของการอนุรักษพ์ลงังานและการส่งเสริมใหมี้การใชท้รัพยากรอยา่งมี
ประสิทธิภาพ จึงไดมี้การก าหนดเป็นนโยบายดา้นการจดัการพลงังานข้ึนและมุ่งมัน่ให้เกิดการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง โดยได้
มีการส่ือสารใหแ้ก่พนกังานทุกระดบัในองคก์รไดรั้บทราบและมีการด าเนินการตรวจสอบ ติดตาม แกไ้ขปรับปรุง
โครงการต่างๆท่ีไดด้ าเนินการ รวมทั้งส่งเสริมใหมี้การฝึกอบรมเพื่อให้พนกังานไดมี้ความรู้และตระหนกัถึงความส าคญั
ของการอนุรักษพ์ลงังาน โดยน าแนวคิดดา้นการจดัการพลงังานมาใชใ้นการปรับปรุงระบบเคร่ืองปรับอากาศ ระบบแสง
สวา่ง รวมทั้งติดตั้งแผงพลงังานแสงอาทิตยเ์พื่อผลิตกระแสไฟฟ้าข้ึนใชเ้องภายในโรงงาน และมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
โดยผลการด าเนินการดา้นการจดัการพลงังานในปี 2557 มีดงัน้ี   
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โครงการประหยดัพลงังาน (Energy Saving Project)  
บริษทัฯ ไดจ้ดัท าแผนดา้นระบบการ

อนุรักษพ์ลงังาน (Energy Management System 
(EnMS)) ข้ึนเพื่อวางแผนการลดการใชพ้ลงังาน
ทั้งระบบโดยลดปริมาณความเขม้ของการใช้
ไฟฟ้า (Electricity Intensity (EI)) (ปริมาณการ
ใชไ้ฟฟ้า/ปริมาณการผลิต) ลงร้อยละ 51 
ภายในปี 2557 (ปี 2552 เป็นปีฐาน) โดยในปี 
2557 มีการด าเนินโครงการทั้งส้ิน 61 โครงการ 
สามารถลดปริมาณความเขม้ของการใชไ้ฟฟ้า 
จากปี 2556 ได ้1,070 กิโลวตัตต่์อปริมาณการผลิต 1 ลา้นเหรียญสหรัฐโดยประมาณหรือลดลงร้อยละ 51 (เม่ือเทียบกบั
ปีฐาน) โดยในปี 2558 น้ี มีโครงการท่ีจะจดัท าอีก 65 โครงการท่ีคาดวา่จะประหยดัการใชไ้ฟฟ้าได ้8,282,600กิโลวตัต์
ต่อปีหรือลดลงร้อยละ 65 จากปีฐานซ่ึงสูงกวา่ประมาณการเดิมท่ีไดต้ั้งไวท่ี้ร้อยละ 50 

การลดผลกระทบทีม่ีต่อการเปลีย่นแปลงของภูมิอากาศ  
ภาวะโลกร้อนนบัเป็นหน่ึงในวกิฤตท่ีคุกคามการด าเนินชีวิตของมนุษย ์ซ่ึงบริษทัฯไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของ

การตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงดงักล่าว จึงไดจ้ดัเตรียมมาตรการท่ีเป็นรูปธรรมในการด าเนินการบริหารจดัการดา้น
พลงังานอยา่งต่อเน่ือง เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานและลดปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนลง โดยไดเ้ร่ิมมี
ส่วนร่วมในโครงการการเปิดเผยขอ้มูลคาร์บอน (Carbon Disclosure Project - CDP) มาตั้งแต่ปี 2550 โดยมีการเก็บขอ้มูล
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางออ้มมาตั้งแต่ปี 2552 และไดร้ายงานผลความกา้วหนา้ไวบ้นเวบ็ไซตข์อง 
มาตรฐานระบบการจดัการการประเมินปริมาณและการ
รายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ISO14064-1)  

บริษทัฯไดว้างแผนในการจดัการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกหรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่ามาตั้งแต่ปี 2553 โดย ในปี 2557 บริษทัฯ
สามารถลดความเขม้ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง
ถึงร้อยละ 15 เม่ือเทียบกบัปีฐานโดยการน าปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเทียบกบัยอดขาย 

 
จากความส าเร็จของบริษทัฯไดรั้บรางวลั Thailand Energy Awards ประจ าปี 2556 ดา้นบุคลากรดีเด่น ประเภท 

“ทีมงานดา้นพลงังาน” จาก น.ส.ยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร นายกรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2556 ท่ีจดัข้ึนโดยกระทรวงพลงังาน
เพื่อยกยอ่งหน่วยงานท่ีมีการด าเนินงานดา้นการอนุรักษพ์ลงังานและการพฒันาพลงังานทดแทน ท่ีมีผลงานดีเด่น   และ เม่ือ
วนัท่ี 17 กนัยายน 2557บริษทัฯ ไดผ้า่นการพิจารณาการข้ึนทะเบียนโครงการ T-VER จากคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการ
ลดก๊าซเรือนกระจก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม คร้ังท่ี 6/2557 ในการด าเนินโครงการตน้แบบ T-VER จาก
องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน)  ซ่ึงเป็นโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก
ในประเทศโดยความสมคัรใจ และสามารถน าปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึนท่ีเรียกวา่คาร์บอนเครดิตไป
ขายในตลาดคาร์บอนภาคสมคัรใจในประเทศไดอ้นัจะเป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่องคก์รต่างๆ  

หมายเหต:ุ ปี 2553 เป็นปีฐาน 
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8.   การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม  
 บริษทัฯไดด้ าเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อร่วมพฒันาสังคมและชุมชนทั้งทางดา้นส่งเสริมการศึกษา ศาสนา การ
สาธารณะสุข และพฒันาชุมชนในดา้นอ่ืนๆ อาทิ  การลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวชิาการกบัมหาวทิยาลยัหวั
เฉียวเฉลิมพระเกียรติเพื่อพฒันาศกัยภาพของนกัศึกษาดว้ยการปฏิบติังานจริง  การบูรณะซ่อมแซมวดัจ านวนหลายแห่ง
พร้อมทั้งน า 5 ส. ซ่ึงเป็นหลกัปฏิบติัของบริษทัฯ ในการท างานประจ าวนัเพื่อช่วยวดับริหารจดัการส่ิงของท่ีไดรั้บบริจาค  
การส่งเสริมใหพ้นกังานเขา้ร่วมบริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทยทุกไตรมาส  การบริจาคหลอดไฟ LED พร้อมการติดตั้งซ่ึง
เป็นผลิตภณัฑข์องบริษทัท่ีช่วยประหยดัพลงังานใหก้บัโรงเรียนและชุมชนแวดลอ้ม การปลูกป่าชายเลนท่ีจงัหวดั
สมุทรปราการและสมุทรสาคร 

9.  การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม  
ดว้ยพนัธกิจของบริษทัฯ ท่ีระบุวา่ “มุ่งมัน่สร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้พลังงานสะอาดและเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ใช้พลังงานเพ่ืออนาคตท่ีดีกว่า” บริษทัฯ จึงมีนโยบายพฒันาสินคา้ท่ีใชพ้ลงังานสะอาด เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและ
ประหยดัพลงังาน โดยไดพ้ฒันาและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เพื่อการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มโดยแบ่งออกเป็นกลุ่มหลกัๆ ดงัน้ี  

1. กลุ่มผลติภัณฑ์ทีป่ระหยดัพลังงานหรือลดการสูญเสียของพลงังาน เช่น ผลิตภณัฑใ์นกลุ่มเพาเวอร์ซพัพลายท่ี
มีประสิทธิภาพสูง (High efficiency) ซ่ึงบริษทัฯ สามารถพฒันาผลิตภณัฑด์งักล่าวใหมี้ประสิทธิภาพสูงถึงกวา่
ร้อยละ 90 โดยเฉพาะเพาเวอร์ซพัพลายส าหรับระบบโทรคมนาคมซ่ึงปัจจุบนัสามารถพฒันาประสิทธิภาพ
สูงข้ึนถึงร้อยละ 98 ท าใหมี้การสูญเสียพลงังานนอ้ยมาก นอกจากน้ี ยงัมีผลิตภณัฑ์อ่ืนๆท่ีประหยดัพลงังาน 
ไดแ้ก่ พดัลมอิเล็กทรอนิกส์ และหลอดไฟ LED  

2. โซลูช่ันเพือ่การประหยัดพลังงาน โดยส่วนใหญ่เป็นช้ินส่วนหรืออุปกรณ์อตัโนมติัท่ีใชใ้นภาคอุตสาหกรรม 
(Industrial Automation) ท่ีติดตั้งเขา้ไปในอุปกรณ์หลกัแลว้ช่วยท าให้อุปกรณ์ดงักล่าวใชพ้ลงังานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

3. กลุ่มผลติภัณฑ์ทีผ่ลิตพลังงานสะอาดหรือลดผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก่ โซลาร์อินเวอร์เตอร์ เพาเวอร์
ซพัพลายและสถานีประจุไฟฟ้าส าหรับรถยนต ์Hybrid รวมทั้งอุปกรณ์แปลงไฟฟ้าจากพลงังานลม (wind turbine)  

ผลิตภณัฑท์ั้งสามกลุ่มหลกัขา้งตน้นอกจากจะสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจใหก้บับริษทัฯโดยไดเ้ป็นสินคา้ท่ีน า
รายไดห้ลกัมาสู่บริษทัฯ แลว้ ยงัสามารถอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มได ้

 
การเผยแพร่นวตักรรม 

บริษทัฯ ไดส่้งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การด าเนินการผลิตภายใตก้ฎเกณฑข์องผลิตภณัฑฉ์ลากเขียว (Green 
Label) ท่ีมุ่งเนน้ใหมี้กระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยมีการก ากบัดูแลดา้นการจดัการของเสีย การลด
มลภาวะและการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ มีการบนัทึกและตรวจวดัเพื่อประเมินผลกระทบท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ า
ทุกเดือน ตลอดจนจดัฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่พนกังานอยา่งสม ่าเสมอ 

ผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑท์ั้งหมดของบริษทัฯ มีความโดดเด่นและเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภยัระดบั
สากลสอดคลอ้งตามกฎระเบียบดา้นส่ิงแวดลอ้มต่างๆ เช่น EU RoHS (Restriction of Hazardous Substances หรือ
ขอ้ก าหนดของสหภาพยุโรปวา่ดว้ยเร่ืองของการใชส้ารท่ีเป็นอนัตรายในอุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์) และ 
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment หรือ “เศษเหลือทิ้งของผลิตภณัฑไ์ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์”) ซ่ึงเป็น
มาตรการในการควบคุมมลพิษและของเสียจากผลิตภณัฑส์ารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากน้ี บริษทัฯยงัไดแ้สดงขอ้มูล
การรับรองดา้นส่ิงแวดลอ้มต่างๆ เช่น Energy Star (มาตรฐานดา้นพลงังานของผลิตภณัฑ์ไอที) และ 80 PLUS (มาตรฐาน
เพาเวอร์ซพัพลาย 80 PLUS) ในผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯดว้ย 
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บริษทัฯ ไดรั้บมาตรฐานการจดัการดา้นพลงังาน ISO50001 เป็นบริษทัแรกในประเทศไทย รวมทั้งประสบ
ความส าเร็จในการท ากิจกรรมต่างๆเก่ียวกบัการอนุรักษพ์ลงังานในโรงงานอยา่งต่อเน่ือง และยงัไดจ้ดักิจกรรมการแบ่งปัน
ความรู้และการเผยแพร่นวตักรรมต่อชุมชน ไดรั้บทราบวธีิการอนุรักษพ์ลงังานท่ีบริษทัฯน ามาใชแ้ละประสบความส าเร็จ
ในการลดการใชพ้ลงังาน รวมทั้งการน าเสนอเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั ใหก้บัผูท่ี้มาร่วมงานสามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บั
องคก์รและชุมชน และสังคมในวงกวา้ง 
ประมวลภาพกจิกรรมส าคัญในปี 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติมหรือมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัรายงานน้ี กรุณาติดต่อคณะกรรมการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสงัคมเพ่ือธุรกิจ
ย ัง่ยนื csr@detathailand.com 

mailto:csr@detathailand.com
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การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 11 

รายการระหว่างกนั 12 

 
 

บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในข้ึนเพื่อท าหนา้ท่ีตรวจสอบภายในภายใตก้ารก ากบัดูแลของ
คณะกรรมการตรวจสอบมาตั้งแต่ปี 2542 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสนบัสนุนการท างานของคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึง
ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัให้เป็นผูก้  ากบัดูแลงานดา้นการตรวจสอบภายใน เพื่อประเมินความเพียงพอและ
ความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนระบบการบริหารความเส่ียงต่างๆขององคก์ร ปัจจุบนั หวัหนา้
หน่วยงานตรวจสอบภายใน คือนายหลิว จ้ือ หง (Liu, Chih-Hong) 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้
รายงานท่ีประชุมวา่ จากการสอบทานรายงานการตรวจสอบภายในแลว้ มีความเห็นวา่ บริษทัฯ มีการควบคุมภายในท่ี
เหมาะสมและเพียงพอ 

 
 

นโยบายการท ารายการระหว่างกนั  
 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยยงัคงตอ้งมีรายการระหวา่งกนักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งดงัท่ีกล่าวขา้งตน้ในอนาคต 
เน่ืองจากเป็นการด าเนินธุรกิจตามปกติทัว่ไป นอกจากน้ี การมีธุรกิจในเครือข่ายใหก้ารสนบัสนุน จะช่วยใหธุ้รกิจของ
บริษทัฯ มีความแขง็แกร่งข้ึนและเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัในตลาดโลกได ้อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ไดก้ าหนดให้
การท ารายการระหวา่งกนัท่ีมีสาระส าคญัจะตอ้งไดรั้บการพิจารณาและอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯโดยจะพิจารณา
ใหก้ารท ารายการระหวา่งกนัเป็นไปอยา่งยติุธรรม มีนโยบายการก าหนดราคาท่ีเหมาะสม ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบไดก้บั
รายการท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลภายนอกเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัฯ โดยจะด าเนินใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑ ์
ขอ้บงัคบั และประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนหรือหน่วยงานราชการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองรายการเก่ียวโยง
ตลอดจนท าการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการระหวา่งกนักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอยา่งเพียงพอทั้งในงบการเงินประจ าไตร
มาสและงบการเงินประจ าปี 

แนวทางและขั้นตอนการเข้าท ารายการระหว่างกนั 
 ขั้นตอนในการท ารายการระหวา่งกนัของบริษทัฯ กบับุคคลท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีบริษทัฯ 
ก าหนดไวเ้พื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนในเร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยง ซ่ึงจากประกาศ
ดงักล่าวไดแ้บ่งประเภทของธุรกรรมออกเป็น 6 ประเภท ดงัน้ี 

1.  รายการธุรกิจปกติ 
2. รายการสนบัสนุนธุรกิจปกติ  
3. รายการเช่าหรือใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพยร์ะยะสั้น (< 3 ปี)  
4. รายการเก่ียวกบัทรัพยสิ์นหรือบริการ  
5. รายการความช่วยเหลือทางการเงิน  
6. รายการอ่ืนนอกจาก 1 – 5 
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ขั้นตอนการท ารายการระหว่างกนั 
1. กรณีรายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติ คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัในหลกัการใหส้ามารถ

ท ารายการทั้งสองประเภทตามท่ีระบุขา้งตน้กบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งไดใ้นกรณีท่ีรายการดงักล่าวมีเง่ือนไขการคา้
โดยปกติทัว่ไปท่ีบริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ยตกลงท ากบับุคคลอ่ืนๆ โดยปราศจากอ านาจการควบคุมใดๆ จาก
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. กรณีรายการอ่ืนๆ การท ารายการจะข้ึนกบัขนาดของรายการซ่ึงแต่ละรายการมีขั้นตอนการท ารายการดงัน้ี 
 รายการเก่ียวโยงขนาดเล็ก คือ รายการท่ีมีขนาดไม่เกิน 1 ลา้นบาทหรือไม่เกิน 0.03% ของสินทรัพยท่ี์มี

ตวัตนสุทธิ (NTA) แลว้แต่จ านวนใดจะสูงกวา่  ผูอ้นุมติัการท ารายการได ้คือ ผูบ้ริหาร 
 รายการเก่ียวโยงขนาดกลาง คือ รายการท่ีมีขนาดมากกวา่ 1 ลา้นบาทข้ึนไปแต่นอ้ยกวา่ 20 ลา้นบาทหรือ

มากกวา่ 0.03% แต่นอ้ยกวา่ 3% ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (NTA) แลว้แต่จ านวนใดสูงกวา่ (ยกเวน้ใน
กรณีท่ีเป็นรายการท่ี 5 ซ่ึงเป็นรายการเก่ียวกบัการช่วยเหลือทางการเงิน ซ่ึงตอ้งมีขนาดนอ้ยกวา่ 100 ลา้น
บาทหรือต ่ากวา่ 3% ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่) ผูอ้นุมติัการท ารายการ  คือ 
คณะกรรมการบริษทัและตอ้งมีการเปิดเผยรายการดงักล่าว 

 รายการเก่ียวโยงขนาดใหญ่ เป็นรายการท่ีมีขนาดตั้งแต่ 20 ลา้นบาทหรือ 3% ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ
ข้ึนไป แลว้แต่จ านวนใดสูงกวา่ (ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นรายการท่ี 5 - การช่วยเหลือทางการเงิน ตอ้งมีขนาด
รายการตั้งแต่ 100 ลา้นบาทหรือ 3% ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิข้ึนไป แลว้แต่จ านวนใดต ่ากวา่) ผูอ้นุมติั
การท ารายการ คือ คณะกรรมการบริษทั พร้อมทั้งการเสนอขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นและตอ้งมีการ
เปิดเผยรายการดงักล่าว  

ส าหรับค านิยามและรายละเอียดอ่ืนๆ ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนเร่ืองรายการเก่ียว
โยงตามท่ีไดอ้า้งถึงขา้งตน้ 

การควบคุมการท ารายการระหวา่งกนั 
ส าหรับรายการธุรกิจปกติซ่ึงส่วนใหญ่เป็นรายการการซ้ือขายสินคา้ระหวา่งบริษทัในเครือ ผูบ้ริหารจะเป็นผู ้

ก  าหนดนโยบายราคาใหร้าคาท่ีซ้ือขายเป็นราคาตลาดหรือใหเ้ป็นเง่ือนไขปกติทางการคา้ ส่วนรายการท่ีไม่ใช่รายการ
ธุรกิจปกติ ฝ่ายบริหารโดยผูอ้  านวยการฝ่ายการเงินและบญัชี (CFO) จะเป็นผูดู้แลการท ารายการ โดยหารือร่วมกบั
เลขานุการบริษทัเพื่อใหด้ าเนินรายการเป็นไปตามขอ้ก าหนดกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบจะสอบถามถึงรายการระหวา่งกนักบัผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ เพื่อป้องกนั
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และดูแลใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลในเร่ืองน้ีอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดมี้การท าธุรกรรมกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งในกลุ่มเดลตา้ท่ีมีเครือข่ายในเกือบทุกภูมิภาค
ของโลก ซ่ึงเหตุผลและความจ าเป็นในการท ารายการระหวา่งกนัต่างๆ สามารถสรุปไดด้งัน้ี  
1. รายการขายสินค้า/วตัถุดิบระหว่างกนั 
  บริษทัฯมีความจ าเป็นตอ้งขายสินคา้ผา่นบริษทัในกลุ่มเดลตา้ดว้ยเหตุผลทางธุรกิจ เช่น เพื่อสร้างเครือข่าย
การคา้ในพื้นท่ี เพื่อใหก้ารบริการท่ีดีกวา่แก่ลูกคา้ หรือเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในประเทศต่างๆเหล่านั้น การคิด
ค่าใชจ่้ายในการขายระหวา่งกนัเป็นไปตามขอ้ตกลงทางการคา้ระหวา่งกนัหรือใชร้าคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 
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  รายการเก่ียวกบัการขายวตัถุดิบระหวา่งกนั ส่วนใหญ่เกิดจากความตอ้งการใชว้ตัถุดิบอยา่งเร่งด่วนของบริษทั
ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเกิดข้ึนเป็นบางโอกาส จึงจ าเป็นตอ้งท าการสั่งซ้ือจากบริษทัในกลุ่มซ่ึงรวมถึงการซ้ือจากบริษทัฯดว้ย 
อยา่งไรก็ตาม ราคาซ้ือขายวตัถุดิบดงักล่าวจะอิงกบัราคาตลาดของวตัถุดิบท่ีท าการซ้ือขาย 
2.  ซ้ือสินค้า/วตัถุดิบระหว่างกนั 
  ในปัจจุบนับริษทัยอ่ยไดข้ยายเครือข่ายการด าเนินงานไปในหลายๆภูมิภาค จึงไดมี้การสั่งซ้ือสินคา้จากบริษทัใน
เครือเพื่อใหมี้สินคา้ท่ีหลากหลายไวบ้ริการแก่ลูกคา้ โดยการท ารายการจะเป็นไปตามสัญญาทางการคา้บวกกบัค่าใชจ่้าย
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือใชร้าคาอา้งอิงกบัราคาตลาด 
  นอกจากน้ี บริษทัต่างๆ ในกลุ่มเดลตา้ไดจ้ดัตั้งเครือข่ายในการซ้ือวตัถุดิบเพื่อสร้างอ านาจในการต่อรองอนัจะท า
ใหส้ามารถซ้ือวตัถุดิบไดต้ามความตอ้งการและในราคาท่ีเหมาะสม ซ่ึงราคาซ้ือขายระหวา่งกนัจะเป็นราคาตน้ทุนของ
วตัถุดิบบวกกบัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ค่าประกนัภยั ค่าขนส่ง และอ่ืนๆ ตามท่ีเกิดข้ึนจริง รวมทั้งค่าธรรมเนียม
ในการจดัซ้ือซ่ึงอิงกบัมูลค่าวตัถุดิบท่ีซ้ือและขาย และเป็นไปตามเง่ือนไขปกติทางการคา้ทัว่ไป 
3. รายการค่านายหน้าระหว่างกัน 

เน่ืองจากธุรกิจของบริษทัฯ จ าเป็นตอ้งมีการใหบ้ริการลูกคา้ท่ีอยูใ่นทุกภูมิภาคของโลกเพื่อใหก้ารบริการ
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ บริษทัในกลุ่มเดลตา้จึงมีการสร้างเครือข่ายในการบริการลูกคา้โดยมีส านกังานลูกคา้
สัมพนัธ์ในหลายพื้นท่ีทัว่โลกเพื่อใหบ้ริการดา้นการตลาดรวมทั้งบริการหลงัการขายท่ีมีประสิทธิภาพดว้ยตน้ทุนท่ี
เหมาะสม ทั้งน้ีการคิดค่านายหนา้ระหวา่งกนัจะเป็นไปตามเง่ือนไขปกติทางการคา้ทัว่ไปท่ีอา้งอิงกบัมูลค่าของ
ธุรกรรมท่ีเกิดข้ึน (เช่น มูลค่าการซ้ือหรือขาย) 
4.  ค่าบริการระหว่างกนั 

ค่าบริการจ่าย เป็นค่าบริการส าหรับการใหค้วามช่วยเหลือและค าปรึกษาส าหรับงานบริหารจดัการดา้นต่างๆ 
เพื่อช่วยใหก้ารบริหารงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ส่วนค่าบริการรับเป็นค่าบริการท่ีไดจ้ากการบริการเพื่อการ
สนบัสนุนการขาย โดยการคิดค่าบริการจะคิดตามอตัราค่าแรง (man hour) และเวลาท่ีใชใ้นการใหบ้ริการแต่ละคร้ัง 
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ที่ บริษทั บริษทัที่เกีย่วข้องกนั ความสัมพนัธ์ รายการ  มูลค่ารายการ  ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
      การถือหุ้นโดยตรงและอ้อม   2557 2556 
1 บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ 

(ประเทศไทย)  
1.Delta Electronics Inc (DEI) ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนอีเล็กทรอนิกส์ ถือหุ้นใน บมจ. เดลตา้ อีเลค

โทรนิคส์ (ประเทศไทย) ร้อยละ 20.9 (ทั้งทางตรงและทางออ้ม) 
ขายสินคา้ 18.48  29.33  บริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งขายสินคา้

ผา่นบริษทัในกลุ่มเดลตา้ดว้ยเหตุผล
ทางธุรกิจ อาทิเช่น เพ่ือขจดัขอ้จ ากดั
ทางการคา้ในบางประเทศท่ีมี
ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัสดัส่วนการใช้
วสัดุในประเทศ หรือเพื่อสร้าง
เครือข่ายการคา้ในพ้ืนท่ีเพ่ือให้การ
บริการท่ีดีกวา่แก่ลูกคา้ หรือเพ่ือเพ่ิม
โอกาสทางธุรกิจในประเทศต่างๆ
เหล่านั้น การคิดค่าใชจ่้ายในการขาย
ระหวา่งกนัเป็นไปตามขอ้ตกลง
ทางการคา้ระหวา่งกนัหรือใชร้าคา
เทียบเคียงกบัราคาตลาด 
  

    2.Delta Electronics (Japan), Inc.  ตวัแทนจ าหน่ายสินคา้และบริการหลงัการขาย ถือหุ้นโดย DEI 94%  114.76  110.83  
    3.Delta Products Corporation Ltd. ตวัแทนจ าหน่ายสินคา้และบริการหลงัการขายถือหุ้นโดย DEI 16.6%  674.79  798.41  
    4.Delta Network Inc. (Taiwan) ผลิตจ าหน่าย และวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวกบัช้ินส่วน

อีเล็กทรอนิกส์ถือหุ้นโดย DEI 99.98% 
 81.43  68.67  

    5.Delta Networks International Ltd.  ผลิตจ าหน่ายและวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวกบัช้ินส่วน
อีเล็กทรอนิกส์ถือหุ้นโดย DEI 100% 

 210.53  381.05  

    6.Delta Electronics (Korea), Inc.  ตวัแทนจ าหน่ายสินคา้ถือหุ้นโดย DEI 94%  3.72  1.70  
    7.Delta Electronics (Jiangsu) Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนอีเล็กทรอนิกส์ ถือหุ้นโดย DEI 51.7%  8.40  1.27  
    8.Delta Video Display Systems (Wujiang) Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนอีเล็กทรอนิกส์ ถือหุ้นโดย DEI 51.7%             -         0.27  
    9.Delta Greentech (China) Co., Ltd  ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนอีเล็กทรอนิกส์ ถือหุ้นโดย DEI 90%     71.27     48.38  
    10.Delta Electronics International (Singapore) Pte. Ltd. ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนอีเล็กทรอนิกส์ ถือหุ้นโดย DEI 100%      48.73     54.38  
    11.Deltronics (Netherlands) B.V.  ตวัแทนจ าหน่ายสินคา้ถือหุ้นโดย DEI 100%  118.69       9.39  
    12.Delta Electronics (Shanghai) Co., Ltd  ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนอีเล็กทรอนิกส์ ถือหุ้นโดย DEI 94%             -        8.14  
    13.Delta Green (Tianjin) Industries Co., Ltd  ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนอีเล็กทรอนิกส์ ถือหุ้นโดย DEI 94%             -        0.50    
    14.Delta Electronics International Mexico S.A.DE C.V  ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนอีเล็กทรอนิกส์ ถือหุ้นโดย DEI 94%       5.12       6.49    
    15.Delta Electronics Mexico S.A.DE C.V ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนอีเล็กทรอนิกส์ ถือหุ้นโดย DEI 94%       0.49             -      
  16.Vivitek Corporation (USA) ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑแ์สดงภาพ ถือหุ้นโดย DEI 94%        2.54             -      
2 บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ 

(ประเทศไทย) 
1.Delta Electronics Inc รายละเอียดในขา้งตน้ ขาย

วตัถุดิบ 
    1.01       2.34  รายการเก่ียวกบัการขายวตัถุดิบ

ระหวา่งกนั ส่วนใหญ่เกิดจากความ
ตอ้งการใชว้ตัถุดิบอยา่งเร่งด่วนของ
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเกิดข้ึนเป็นบาง
โอกาส จึงจ าเป็นตอ้งท าการสัง่ซ้ือ
จากบริษทัในกลุ่มซ่ึงรวมถึงการซ้ือ
จากบริษทัฯดว้ยอยา่งไรก็ตาม ราคา
ซ้ือขายวตัถุดิบดงักล่าวจะอิงกบัราคา
ตลาดของวตัถุดิบท่ีท าการซ้ือขาย 

  2.Delta Electronics (Wuhu) Co., Ltd   ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนอีเล็กทรอนิกส์ ถือหุ้นโดย DEI 94%      0.06       0.08  
    4.Delta Electronics Components (Wujiang) Ltd ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนอีเล็กทรอนิกส์ ถือหุ้นโดย DEI 51.7%       0.03       0.05  
    5.Delta Electronics (Japan), Inc. รายละเอียดในขา้งตน้             -         0.10  
    6.Delta Electronics International (Singapore) Pte.Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้     16.86     91.75  
    7.Delta Products Corporation Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้       0.12       0.01  
    8.Delta Network Inc  รายละเอียดในขา้งตน้      0.10             -    
    9.Deltronic (Netherlands) B.V. รายละเอียดในขา้งตน้       0.33       0.07  
    10.Delta Electronics International Mexico S.A.DE C.V รายละเอียดในขา้งตน้            -         0.25  
  รวม       1,377.4  1,613.4    

รายละเอยีดรายการระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกบับริษัททีเ่กี่ยวข้องปี 2557  
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ที่ บริษทั บริษทัที่เกีย่วข้องกนั ความสัมพนัธ์ รายการ  มูลค่ารายการ  ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
      การถือหุ้นโดยตรงและอ้อม   2557 2556 
3 1.Delta Green Industrial 

(Thailand) Co.,Ltd. 
1.Delta Electronics Inc  รายละเอียดในขา้งตน้ ซ้ือสินคา้     0.04       3.69  ในปัจจุบนับริษทัยอ่ยไดข้ยาย

เครือข่ายการด าเนินงานไปในหลายๆ 
ภูมิภาค จึงไดมี้การสั่งซ้ือสินคา้ของ
บริษทัในเครือ เพื่อให้มีสินคา้ท่ี
หลากหลายไวบ้ริการแก่ลูกคา้ โดย
การท ารายการจะเป็นไปตามสญัญา
ทางการคา้บวกกบัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งหรือใชร้าคาอา้งอิงกบัราคา
ตลาด   

  2.Delta Electronics International (Singapore) Pte.Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้     13.33       4.61  
  3.Delsolar Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์solar cell  ถือหุ้นโดย DEI 42.4%             -        0.38  
  2.Delta India Electronic 1.Delta Electronics Inc  รายละเอียดในขา้งตน้     10.77     11.73  
  2.Delta Electronics International Ltd. ตวัแทนจ าหน่ายสินคา้ถือหุ้นโดย DEI 94%  104.16  105.10  
  3.Delta Products Corporation Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้             -         0.68  
  4.Delta Electronics International (Singapore) Pte.Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้   478.32       0.52  
  5.Digital Projection Ltd. ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑแ์สดงภาพ ถือหุ้นโดย DEI 30.18%       0.64             -    
  6.Vivitek Corporation (USA) รายละเอียดในขา้งตน้      1.01             -    
  7.DelBio, Inc. ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนอีเล็กทรอนิกส์ ถือหุ้นโดย DEI 100%             -        0.47    
 3.Delta Greentech (USA) 1.Delta Electronics Inc  รายละเอียดในขา้งตน้       0.53       2.28    
  2.Delta Electronics International (Singapore) Pte.Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้   947.69   523.93    
    3.Vivitek Corporation (USA) รายละเอียดในขา้งตน้       0.06             -      
    4.Delta Products Corporation Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้       0.00       0.08    
  4.Delta Energy Systems 

(Germany) 
1.Delta Electronics International Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้       0.05       0.04    

  2.Delta Electronics International (Singapore) Pte.Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้             -         0.76    
    3.Deltronics (Netherlands) B.V.  รายละเอียดในขา้งตน้       0.10             -      
  5.Delta Electronic (Slovakia) 1.Delta Electronics Inc  รายละเอียดในขา้งตน้       2.11       0.80    
  2.Deltronics (Netherlands) B.V.  รายละเอียดในขา้งตน้       2.10       0.58    
  3.Delta Electronics International Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้       0.06             -      
  4.Cyntec International Ltd. ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนอีเล็กทรอนิกส์ ถือหุ้นโดย DEI 100%       0.21             -      
  5.Delta Electronics International (Singapore) Pte.Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้   553.00   544.00    
  6.Delta Energy Systems 

(Switzerland) 
1.Delta Electronics Inc  รายละเอียดในขา้งตน้     10.84       5.40    

  2.Delta Electronics International (Singapore) Pte.Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้   333.85   749.80    
  3.Deltronics (Netherlands) B.V.  รายละเอียดในขา้งตน้     26.39       1.38    
  4.Delta Electronics International Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้             -         0.05    
  5.Delta Products Corporation Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้       0.75       5.10    
  6.Delta Greentech (China) Co., Ltd รายละเอียดในขา้งตน้       2.19             -      
  7.Delsolar Co., Ltd.  รายละเอียดในขา้งตน้             -       12.89    

รายละเอยีดรายการระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกบับริษัททีเ่กี่ยวข้องปี 2557 (ต่อ) 
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ที่ บริษทั บริษทัที่เกีย่วข้องกนั ความสัมพนัธ์ รายการ  มูลค่ารายการ  ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
      การถือหุ้นโดยตรงและอ้อม   2557 2556 
  7.Delta Electronic Europe Delta Electronics International Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้ ซ้ือสินคา้            -         0.17    
  8. Delta Energy Systems 

(Australia) 
1.Delta Electronics Inc  รายละเอียดในขา้งตน้       1.72       0.25    

  2.Delta Electronics International Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้       0.77       1.45    
  3.Delsolar Co., Ltd.  รายละเอียดในขา้งตน้             -         0.23    
  4.Delta Electronics International (Singapore) Pte.Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้     62.48     17.44    
  9.Delta Greentech (Brasil) 1.Delta Electronics Inc  รายละเอียดในขา้งตน้       7.25       9.17    
  2.Delta Electronics International Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้       4.11     16.47    
  3.Delta Products Corporation Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้      0.03       0.10    
  4.Vivitek Corporation (USA) รายละเอียดในขา้งตน้       0.01             -      
  5.Delta Electronics International (Singapore) Pte.Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้    145.45   138.79    
  10.Delta Energy Systems (Spain) 1.Delta Electronics Inc  รายละเอียดในขา้งตน้       0.77             -      
    2.Deltronics (Netherlands) B.V.  รายละเอียดในขา้งตน้     27.20             -      
    3.Delta Electronics International (Singapore) Pte.Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้       2.22             -      
  11.Delta Energy Systems 

(Finland)  
1.Deltronics (Netherlands) B.V.   รายละเอียดในขา้งตน้       1.82             -      

  2.Delta Electronics International (Singapore) Pte.Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้       0.02             -      
  12.Delta Energy Systems (Italy) 1.Deltronics (Netherlands) B.V.   รายละเอียดในขา้งตน้      0.19             -      
    2.DelBio, Inc. รายละเอียดในขา้งตน้       1.26             -      
  13.Delta Energy Systems (Sweden) Deltronics (Netherlands) B.V.   รายละเอียดในขา้งตน้       4.81             -      
  14.Delta Energy Systems (France) Deltronics (Netherlands) B.V.   รายละเอียดในขา้งตน้       3.68             -      
  15.Delta Energy Systems 

(Singapore) 
1.Delta Electronics Inc  รายละเอียดในขา้งตน้       0.66             -      

  2.Delta Electronics International Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้       5.88             -      
    3.Delta Electronics International (Singapore) Pte.Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้       4.52             -      
  16.Delta Greentech Electronics 

Industry LLC 
1.Deltronics (Netherlands) B.V.   รายละเอียดในขา้งตน้       1.41             -      

  2.Delta Electronics International (Singapore) Pte.Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้        0.03             -      
4 1.บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ 

(ประเทศไทย)  
1.Delta Electronics Inc  รายละเอียดในขา้งตน้ ซ้ือวตัถุดิบ      0.28       2.76  บริษทัต่างๆ ในกลุ่มเดลตา้ไดจ้ดัตั้ง

เครือข่ายในการซ้ือวตัถุดิบเพ่ือสร้าง
อ านาจในการต่อรองอนัจะท าให้
สามารถซ้ือวตัถุดิบไดต้ามความ
ตอ้งการและในราคาท่ีเหมาะสม   

  2.Delta Electronics (Japan), Inc.  รายละเอียดในขา้งตน้     29.88     20.45  
    3.Delta Electronics International Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้             -         0.15  
    4.Delta Products Corporation Ltd. Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้     24.41     29.65  
    5.Delta Electronics International (Singapore) Pte.Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้    60.25     61.31  

รายละเอยีดรายการระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกบับริษัททีเ่กี่ยวข้องปี 2557 (ต่อ) 



                                                                                                                                                   

                        

 
86 

ที่ บริษทั บริษทัที่เกีย่วข้องกนั ความสัมพนัธ์ รายการ  มูลค่ารายการ  ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
      การถือหุ้นโดยตรงและอ้อม   2557 2556 
   1.บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ 

(ประเทศไทย) (ต่อ) 
6.Delta Electronics Component (Wujiang) Ltd.  รายละเอียดในขา้งตน้ ซ้ือวตัถุดิบ            -        0.18  ซ่ึงราคาซ้ือขายระหวา่งกนัจะเป็น

ราคาตน้ทุนของวตัถุดิบบวกกบั
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ค่า
ประกนัภยั ค่าขนส่ง และอ่ืนๆ ตามท่ี
เกิดข้ึนจริง รวมทั้งค่าธรรมเนียมใน
การจดัซ้ือซ่ึงอิงกบัมูลค่าวตัถุดิบท่ี
ซ้ือและขาย และเป็นไปตามเง่ือนไข
ปกติทางการคา้ทัว่ไป 

 7.Delta Networks Inc. (Taiwan) รายละเอียดในขา้งตน้     18.27       0.14  
  8.Delta Electro-optics (Wujiang) Ltd รายละเอียดในขา้งตน้       0.27             -    
    9.Cyntec International Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้     27.64     33.78  
  2.Delta Green Industrial 

(Thailand) Co.,Ltd. 
1.Delta Electronics International (Singapore) Pte.Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้       0.04             -    

  3.Delta Power Solutions (India) 
Private Ltd. 

1.Delta Electronics Inc  รายละเอียดในขา้งตน้       0.40       3.88  
  2.Delta Electronics International (Singapore) Pte.Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้   198.32   237.49  
  4.Delta India Electronic 1.Delta Electronics Inc  รายละเอียดในขา้งตน้       0.01       0.16  
  2.Delta Electronics International (Singapore) Pte.Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้       2.37       1.58    
  3.Digital Projection Ltd รายละเอียดในขา้งตน้       0.12             -      
  4.Delta Electronics International Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้       0.43       0.09    
  5.Delta Electronic Slovakia 1.Delta Electronics Inc  รายละเอียดในขา้งตน้       1.13             -      
    2.Delta Electronics International (Singapore) Pte.Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้       1.74      1.53    
    3.Delta Networks Inc. รายละเอียดในขา้งตน้             -         4.53    
    4.Delta Products Corporation Ltd. Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้             -         0.04    
  6.Delta Energy Systems 

(Switzerland) 
1.Delta Electronics Inc  รายละเอียดในขา้งตน้       0.11       0.01    

  2.Delta Electronics International (Singapore) Pte.Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้       3.50       1.69    
  3.Deltronics (Netherlands) B.V.   รายละเอียดในขา้งตน้       0.03             -      
  7. Delta Greentech (USA) Delta Electronics International (Singapore) Pte.Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้       0.06       0.30    
  8. Delta Greentech Brasil  Delta Electronics International (Singapore) Pte.Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้     21.72     38.29    
  9. Delta Energy Systems 

(Germany) 
Delta Electronics International (Singapore) Pte.Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้       0.08             -      

  10. Delta Energy Systems (Spain) Deltronics (Netherlands) B.V.   รายละเอียดในขา้งตน้       0.02             -      
  11. Delta Energy Systems 

(Australia) 
Delta Electronics International (Singapore) Pte.Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้      0.19             -      

 12. Delta Energy Systems (Italy) 1.Deltronics (Netherlands) B.V.   รายละเอียดในขา้งตน้      0.06             -      
    2.Delta Electronics International (Singapore) Pte.Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้        0.02      
  รวม       3,156 2,596    

รายละเอยีดรายการระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกบับริษัททีเ่กี่ยวข้องปี 2557 (ต่อ) 



                                                                                                                                                   

                        

 
87 

ที่ บริษทั บริษทัที่เกีย่วข้องกนั ความสัมพนัธ์ รายการ  มูลค่ารายการ  ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
      การถือหุ้นโดยตรงและอ้อม   2557 2556 
5 บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ 

(ประเทศไทย)  
1.Delta Electronics (Japan) รายละเอียดในขา้งตน้ ค่า

นายหนา้
จ่าย  

    23.37      38.78  เน่ืองจากธุรกิจของบริษทัฯ 
จ าเป็นตอ้งมีการให้บริการลูกคา้ท่ีอยู่
ในทุกภูมิภาคของโลกเพื่อให้การ
บริการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
บริษทัในกลุ่มเดลตา้จึงมีการสร้าง
เครือข่ายในการบริการลูกคา้โดยมี
ส านกังานลูกคา้สมัพนัธ์ในหลาย
พ้ืนท่ีทัว่โลกเพ่ือให้บริการดา้น
การตลาดรวมทั้งบริการหลงัการขาย
ท่ีมีประสิทธิภาพดว้ยตน้ทุนท่ี
เหมาะสม ทั้งน้ีการคิดค่านายหนา้
ระหวา่งกนัจะเป็นไปตามเง่ือนไข
ปกติทางการคา้ทัว่ไปท่ีอา้งอิงกบั
มูลค่าของธุรกรรมท่ีเกิดข้ึน (เช่น 
มูลค่าการซ้ือหรือขาย) 

  2.Delta Electronics (Korea) Inc.  รายละเอียดในขา้งตน้       4.57        1.14  
  3.Delta Electronics Europe ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนอีเล็กทรอนิกส์ ถือหุ้นโดย DEI 94%       5.57             -    
    4.Deltronic (Netherlands) B.V. รายละเอียดในขา้งตน้    102.41             -    
    5.Delta Products Corporation Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้     220.35    233.10  
  รวม          356.27     273.02  

6 1. Delta Electronics (Europe)  1. Delta Electronics (Singapore) รายละเอียดในขา้งตน้ ค่านาย 
หนา้รับ 

     15.18       17.13  
  2. Delta Electronics International Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้      14.81       24.06  
  3. Delta Network Inc. รายละเอียดในขา้งตน้        1.44         1.73  
  2. Delta Greentech (Brasil) 1. Delta Electronics (Singapore) รายละเอียดในขา้งตน้      15.19         4.18  
  3.  Delta Electronic (Slovakia) 1.Deltronic (Netherlands) B.V. รายละเอียดในขา้งตน้             -           8.10  
  4. Delta Energy Systems 

(Switzerland) 
1. Delsolar Co., Ltd รายละเอียดในขา้งตน้            -           0.01  

  2.Deltronic (Netherlands) B.V. รายละเอียดในขา้งตน้             -           5.50  
  5. Delta Energy Systems (Czech)  1.Deltronic (Netherlands) B.V. รายละเอียดในขา้งตน้         7.14             -    
  6. Delta Energy Systems (Germany)  1.Deltronic (Netherlands) B.V. รายละเอียดในขา้งตน้         6.96             -    
  รวม            60.72       60.71    
7 บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ 

(ประเทศไทย)  
Delta Electronics Inc รายละเอียดในขา้งตน้ ค่าบริการ

จ่าย 
     56.54     154.00  ค่าบริการจ่าย เป็นค่าบริการส าหรับ

การให้ความช่วยเหลือและค าปรึกษา
ส าหรับงานบริหารจดัการดา้นต่างๆ 
เพ่ือช่วยให้การบริหารงานเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ ส่วนค่าบริการ
รับเป็นค่าบริการท่ีไดจ้ากการบริการ
เพื่อการสนบัสนุนการขาย โดยการ
คิดค่าบริการจะคิดตามอตัราค่าแรง 
(man hour) และเวลาท่ีใชใ้นการ
ให้บริการแต่ละคร้ัง 

   รวม            56.54     154.00  
8 1. Delta Energy Systems 

(Switzerland) AG  
1.Delta Electronics Europe รายละเอียดในขา้งตน้ ค่าบริการ

รับ 
       1.39             -    

  2.Deltronic (Netherlands) B.V. รายละเอียดในขา้งตน้        3.12       57.38  
    3.Delta Electronics International (Singapore) Pte.Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้         4.69             -    
    4.Delta Electronics (Singapore) รายละเอียดในขา้งตน้             -         14.00  
  5.Digital Projection Ltd รายละเอียดในขา้งตน้             -           5.89  

  6.Cyntec Co.,Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้            -           9.27  
    7.Delsolar Co., Ltd รายละเอียดในขา้งตน้            -           1.68  
  3. Delta Energy Systems (Spain) Deltronic (Netherlands) B.V. รายละเอียดในขา้งตน้       15.42             -    

รายละเอยีดรายการระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกบับริษัททีเ่กี่ยวข้องปี 2557 (ต่อ) 
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ที่ บริษทั บริษทัที่เกีย่วข้องกนั ความสัมพนัธ์ รายการ  มูลค่ารายการ  ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
      การถือหุ้นโดยตรงและอ้อม   2557 2556 
  4. Delta Energy Systems (Poland) Deltronic (Netherlands) B.V. รายละเอียดในขา้งตน้ ค่าบริการ

รับ 
       1.88            -     

  5. Delta Energy Systems 
(Germany)    

1.Deltronic (Netherlands) B.V. รายละเอียดในขา้งตน้      80.15       51.50  
  4.Delta Electronics (Shanghai) Co., Ltd รายละเอียดในขา้งตน้             -           0.20  
    5.Delta Products Corporation Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้             -           0.60  
    7.Digital Projection Ltd รายละเอียดในขา้งตน้       14.15         8.98    
    8.Delsolar Co., Ltd รายละเอียดในขา้งตน้             -           1.34    
  8. Delta Energy Systems (France) 1.Deltronic (Netherlands) B.V. รายละเอียดในขา้งตน้       36.98             -      
    2.Digital Projection Ltd รายละเอียดในขา้งตน้         7.77             -      
  9. Delta Energy Systems (Sweden) 1.Delta Electronics International (Singapore) Pte.Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้       11.89             -      
    2.Cyntec Co.,Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้       12.46             -      
  10. Delta Energy Systems (Russia) 1.Delta Electronics International (Singapore) Pte.Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้         4.23             -      
    2.Deltronic (Netherlands) B.V. รายละเอียดในขา้งตน้       57.55             -      
  11. Delta Energy System (Italy)  1.Deltronic (Netherlands) B.V. รายละเอียดในขา้งตน้       14.38             -      
  รวม          266.0     150.8    

รายละเอยีดรายการระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกบับริษัททีเ่กี่ยวข้องปี 2557 (ต่อ) 
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ยอดลูกหน้ีการคา้ เจา้หน้ีการคา้และเงินทดรองจ่ายกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 
หน่วย : ล้านบาท 

บริษัท ลูกหนีก้ารค้า เจ้าหนีก้ารค้า เงินทดรองจ่าย* 

  2557 2556 2557 2556 2557 2556 

Delta Green (Tianjin) Industries Co.,Ltd. -  - -  - -  - 
Delta Products Corporation  177.57 203.44 3.62 11.58 11.41 33.69 
Delta Networks International Ltd. (Macao) 58.29 74.33 - -  - 0.15 
Delta Electronics International Ltd. (Macao) - -  6.03 38.67 - -  
Delta Electronics International (Singapore) Pte.Ltd. 13.80 36.21 737.26 749.46 0.42 1.49 
Delta Electronics International (Mexico)  0.78 0.43 - 0.03 - -  
Delta Electronics Inc 11.84 12.44 20.11 12.55 35.84 66.87 
Delta Electronics (Jiangsu) Ltd. 0.70 1.25 - -  - -  
Delta Electronics (Korea) Inc 1.53 0.76 - -  0.40 0.1 
Deltronics (Netherland) BV  60.22 35.34 26.29 47.03 1.85 89.88 
Delta Networks Inc. 44.15 15.55 - 1.12 - -  
Delta Greentech (China) Co.,Ltd. 19.19 3.96 0.66 1.3 - -  
Delta Electronics (Japan) Inc 27.28 35.68 4.85 7.22 3.83 5.59 
Delta Electronics Europe Limited 1.00 - 4.73 - 8.36 - 
DEI Logistics (USA) Corporation - - - - 3.46 - 
Digital Projection Ltd 2.86 - - - - - 
อ่ืนๆ 1.02 8.17 6.23 9.25 0.09 0.07 
รวม 420.23 427.56 809.78 878.21 65.67 197.84 

* เงินทดรองจ่ายขา้งตน้ส่วนใหญ่เกิดจากยอดคา้งช าระท่ีเกิดจากการท าธุรกรรมการคา้ และโดยทัว่ไปบริษทัฯหรือ
บริษทัยอ่ยจะช าระคืนเงินทดรองจ่ายดงักล่าวภายในหน่ึงปีและไม่มีการคิดดอกเบ้ียระหวา่งกนั 
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ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคญั 
 

13 

 

สรุปรายงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

ช่ือผู้สอบบัญชี : นายณรงค ์พนัตาวงษ ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315  
บริษทัส านกังาน อีวาย จ ากดั 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะบริษทัตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรอง
ทัว่ไปของไทย ส าหรับ ปี 2557 โดยท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาต มีความเห็นดงัน้ี 

สรุปรายงานของผู้สอบบัญชีส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2557 
ผูส้อบบญัชีเห็นวา่งบการเงินขา้งตน้แสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ผลการด าเนินงานและ

กระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทั
ยอ่ย และเฉพาะของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี 26.3.1 เก่ียวกบัการท่ีบริษทัฯ
ไดรั้บหนงัสือประเมินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 2540 ถึง 2547 จากกรมสรรพากร ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีมิไดแ้สดง
ความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 
 
 
 
สรุปข้อมูลทางการเงิน (จากงบการเงินรวม)  2557 2556 2555 
สินทรัพยร์วม ลา้นบาท 38,245 36,865 33,075  
หน้ีสินรวม ลา้นบาท 10,646 11,539    10,578  
ส่วนของผูถื้อหุ้น ลา้นบาท 27,598 25,326    22,497  
ทุนจดทะเบียน ลา้นบาท 1,259     1,259      1,259  
ทุนช าระแลว้ ลา้นบาท 1,247     1,247      1,247  
อตัราส่วนทางการเงิน     
อตัราส่วนสภาพคล่อง     
อตัราส่วนสภาพคล่อง  เท่า  3.44 2.92 2.79  
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว  เท่า  2.80 2.24  2.12  
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด  เท่า  0.74 0.50  0.70  
อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้  เท่า  5.34 5.45  5.92  
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย  วนั  67 66 61 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ  เท่า  5.73 5.32  5.25  
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย  วนั  63 68 69 
อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี  เท่า  5.68 5.40  5.78  
ระยะเวลาช าระหน้ี  วนั  63 67 62 
วงจรเงินสด  วนั  67 67 67 

ส่วนที่ 3   ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
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สรุปข้อมูลทางการเงิน (จากงบการเงินรวม)  2557 2556 2555 
ข้อมูลและอตัราส่วนทีแ่สดงความสามารถในการหาก าไร     
ขาย ลา้นบาท  44,121 41,201 40,779  
ก าไรขั้นตน้  ลา้นบาท 11,817 10,834 10,795  
อตัราก าไรขั้นตน้  (%) 26.78% 26.30% 26.47% 
ค่าใชจ่้ายจากการด าเนินงาน (รวมค่าวจิยัและพฒันา)  ลา้นบาท 6,348 6,110  6,608  
อตัราค่าใชจ่้ายจากการด าเนินงาน (รวมค่าวจิยัและพฒันา) ต่อยอดขาย (%) 14.39% 14.83% 16.21% 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน  (%) 12.39% 11.47% 10.27% 
อตัรารายไดอ่ื้น/รายไดร้วม (%) 2.16% 2.74% 1.80% 
ก าไรสุทธิ  ลา้นบาท 5,962 5,416  4,347  
อตัราก าไรสุทธิต่อยอดขาย  (%) 13.51% 13.14% 10.66% 
อตัราก าไรสุทธิต่อรายไดร้วม (%) 13.22% 12.78% 10.47% 
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (%) 22.53% 22.65% 20.53% 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน    
อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ (%) 15.87% 15.49% 13.81% 
อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยถ์าวร  (%) 147.91% 128.15% 106.01% 
อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ เท่า  1.20 1.21  1.32  
อตัราส่วนการวเิคราะห์ฯ นโยบายทางการเงิน     
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้  เท่า 0.39 0.46  0.47  
อตัราส่วนในความสามารถช าระดอกเบ้ีย  เทา่  115.57 82.17  76.67  
อตัราการจ่ายเงินปันผล  (%) 62.77%* 62.19% 68.86% 

* อยูร่ะหวา่งการน าเสนอเพ่ืออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปี 2558 

 

 

ค าอธิบายและการวเิคราะห์ท่ีจะกล่าวต่อไปน้ีควรศึกษาควบคู่ไปกบังบการเงินรวมและหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ในกรณีท่ีไม่ไดมี้การก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดท่ีแสดงในเอกสารฉบบัน้ีไดถู้ก
น าเสนอในสกุลเงินบาท โดยบริษทัไดน้ าเสนองบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS) ท่ี
ปรับปรุงเพื่อใหส้อดคลอ้งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ (IFRS) ขอ้มูลทางการเงิน
ทั้งหมดท่ีจะกล่าวต่อไปในเอกสารฉบบัน้ีเป็นขอ้มูลส าหรับรอบปีบญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557, 2556 และ 
2555 และไดจ้ดัท าข้ึนในรูปของงบการเงินรวม (Consolidated Basis) 

 
 
 
 

การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 14 
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ผลการด าเนินงานเปรียบเทยีบระหว่างรอบปีบัญชี 2557 กบัรอบปีบัญชี 2556 
หน่วย : ล้านบาท 

 2557 2556 เพิม่ (ลด)  ร้อยละ 
รายไดจ้ากการขายหรือการใหบ้ริการ 44,120.7 41,201.3 2,919.4 7.1 
ตน้ทุนขายและบริการ 32,304.0 30,367.3 1,936.7 6.4 
ก าไรขั้นตน้ 11,816.7 10,834.0 982.7 9.1 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 6,348.3 6,110.1 238.2 3.9 
ก าไรจากการด าเนินงาน 5,468.4 4,723.9 744.5 15.8 
รายไดอ่ื้น 974.1 1,158.9 (184.8) (15.9) 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 325.6 354.7 (29.1) (8.2) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 2.2 17.8 (15.6) (87.6) 
ตน้ทุนทางการเงิน 72.7 62.8 9.9 15.8 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 6,046.4 5,483.1 563.3 10.3 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 84.7 67.4 17.3 25.7 
ก าไรสุทธิส าหรับงวด 5,961.7 5,415.7 546.0 10.1 

รายได้จากการขายและบริการแบ่งตามกลุ่มธุรกจิ 

 เพาเวอร์อเิลก็ทรอนิกส์ การจัดการพลงังาน สมาร์ท กรีน ไลฟ์ อืน่ๆ รวม (ตามงบการเงนิรวม) 

2557 2556 2555 2557 2556 2555 2557 2556 2555 2557 2556 2555 2557 2556 2555 
รายไดจ้ากการขาย

และบริการ 
30,464 29,306 28,439 12,061 10,130 9,643 568 521 364 1,028 1,244 2,333 44,121 41,201 40,779 

ก าไร(ขาดทุน) 6,005 5,994 5,513 946 425 (59) 30 55 (79) (1,511) (1,750) (1,189) 5,470 4,724 4,186 

หมายเหตุ  
 กลุ่มเพาเวอร์อิเลก็ทรอนิกส์ประกอบดว้ยผลิตภณัฑใ์นกลุ่มผลิตภณัฑ ์EPSBG (ผลิตภณัฑดี์ซี-ดีซี คอนเวอร์เตอร์ ผลิตภณัฑเ์พาเวอร์ซพัพลายท่ีใชใ้น

อุปกรณ์เก็บขอ้มูลในระบบคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย ผลิตภณัฑ ์DES อ่ืนๆ และผลิตภณัฑเ์พาเวอร์ซพัพลายท่ีใชส้ าหรับรถยนต)์ กลุ่ม
ผลิตภณัฑ ์MPBG (ชาร์จเจอร์/อแดปเตอร์ส าหรับอุปกรณ์ในภาคอุตสาหกรรมและการใชง้านส่วนบุคคล บรอดแบนดแ์ละพร๊ินเตอร์) และกลุ่มผลิตภณัฑ ์
FMBG (พดัลมอีเลคโทรนิคส์ อีเอม็ไอ ฟิลเตอร์และโซลินอยด)์ 

 กลุ่มการจัดการพลังงานประกอบดว้ยผลิตภณัฑใ์นกลุ่มเพาเวอร์ซิสเตม็ส าหรับระบบโทรคมนาคม (Telecom power) เคร่ืองส ารองไฟฟ้า (UPS) และกลุ่ม
ผลิตภณัฑอุ์ปกรณ์อตัโนมติัท่ีใชใ้นภาคอุตสาหกรรม (Industrial Automation) 

 กลุ่มสมาร์ท กรีน ไลฟ์ประกอบดว้ยผลิตภณัฑจ์อแสดงภาพ โซลาร์อินเวอร์เตอร์และหลอดไฟ LED 

ยอดขายตามงบการเงินรวมในปี 2557 เพิ่มข้ึนร้อยละ 7.1 โดยเพิ่มจากจ านวน 41,201.3 ลา้นบาทในปีก่อนมา
เป็น 44,120.7 ลา้นบาทและเพิ่มข้ึนจากจ านวน 40,779.1 ลา้นบาทหรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 8.2 เม่ือเทียบกบัยอดขายในปี 
2555 ทั้งน้ี โดยยอดขายเพิ่มข้ึนในทั้งสามกลุ่มธุรกิจหลกัตามท่ีไดแ้สดงในตารางรายไดจ้ากการขายและบริการแบ่ง
ตามกลุ่มธุรกิจขา้งตน้  

ผลิตภณัฑ์หลกัท่ีมียอดขายเพิ่มข้ึนในกลุ่มธุรกิจเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ ไดแ้ก่ ยอดขายจากผลิตภณัฑใ์นกลุ่ม 
EPSBG ซ่ึงมาจากการเพิ่มของยอดขายในกลุ่มผลิตภณัฑ์เพาเวอร์ซพัพลายท่ีใชใ้นอุปกรณ์เก็บขอ้มูลในระบบคอมพิวเตอร์ 
(storage) และระบบเครือข่าย จ านวน 767.7 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 17.4 เม่ือเทียบกบัปี 2556 และเพิ่มข้ึนจ านวน 
1,297.4 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 33.4 เม่ือเทียบกบัปี 2555 ซ่ึงยอดขายท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองน้ีสอดคลอ้งกบัอุปสงคท่ี์
เพิ่มข้ึนในตลาดอุปกรณ์เก็บขอ้มูลในระบบคอมพิวเตอร์และการมีผลิตภณัฑ์รุ่นใหม่ๆ ในกลุ่มเพิ่มข้ึน นอกจากน้ี ยงัมีการ
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เพิ่มข้ึนของกลุ่มผลิตภณัฑ์เพาเวอร์ซพัพลายส าหรับยานยนตไ์ฟฟ้า (Automotive power solutions) จ านวน 292.4 ลา้นบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 23.1 เม่ือเทียบกบัปี 2556 และเพิ่มข้ึน 510.7 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 48.7 เม่ือเทียบกบัปี 2555 
เน่ืองจากในตลาดอเมริกาและยโุรปมีการรณรงคเ์ก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม ส่งผลให้ตลาดยานยนตไ์ฟฟ้ามีการขยายตวั อยา่งไรก็
ตาม ยอดขายในกลุ่มผลิตภณัฑดี์ซี ดีซี คอนเวอร์เตอร์ลดลงจ านวน 586.0 ลา้นบาท หรือร้อยละ 14.4 และลดลงจากปี 2555 
จ านวน 517.2  ลา้นบาทหรือร้อยละ 12.9  เน่ืองจากอุปสงคข์องตลาดลดลง ส าหรับยอดขายผลิตภณัฑใ์นกลุ่ม MPBG ท่ี
เพิ่มข้ึนจากปีก่อนถึงร้อยละ 5.6 และเพิ่มข้ึนจากปี 2555 ร้อยละ 9.7 เน่ืองมาจากการเพิ่มข้ึนของยอดขายจากอุปกรณ์
อแดปเตอร์ท่ีใชส้ าหรับภาคอุตสาหกรรมและเพื่อการบริโภค (Industrial Power Solutions) เป็นหลกั  นอกจากน้ียอดขาย
เพิ่มข้ึนในกลุ่มธุรกิจการจดัการพลงังาน  อนัไดแ้ก่ เพาเวอร์ซิสเต็มท่ีใชใ้นระบบโทรคมนาคม (Telecom power) ซ่ึงเพิ่มข้ึน
จากปี 2556 จ านวน 1,631.9 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนกวา่ร้อยละ 19.9 และเพิ่มข้ึนจากปี 2555 จ  านวน 1,919.2 ลา้นบาทหรือ
เพิ่มข้ึนร้อยละ 24.2 เน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของยอดขายในอเมริกาและการขยายตวัของโครงข่ายส่ือสารระบบ 4G LTE อยา่ง
ต่อเน่ืองในประเทศอินเดีย ส่วนยอดขายในกลุ่มธุรกิจสมาร์ท กรีน ไลฟ์ซ่ึงเป็นกลุ่มธุรกิจใหม่เพิ่มข้ึนเพียงเล็กนอ้ยในกลุ่ม
ผลิตภณัฑ์จอภาพและแสดงผล (Display solutions) 

อยา่งไรก็ตาม ยอดขายในผลิตภณัฑโ์ซลาร์อินเวอร์เตอร์มีมูลค่าลดลงจ านวน 249.4 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 
35.3 เม่ือเทียบกบัปี 2556 และลดลง 1,251.9 ลา้นบาทหรือร้อยละ 73.2 เม่ือเทียบกบัปี 2555 เน่ืองจากการลดลงของอุป
สงคใ์นตลาดยโุรป ตะวนัออกกลางและแอฟริกาใต ้(EMEA) 

รายได้อืน่   
รายไดอ่ื้นจ านวน 974.1 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายไดอ่ื้นท่ีเป็นรายการหลกั ดงัน้ี 
- รายไดจ้ากดอกเบ้ียรับจ านวน 210.1 ลา้นบาทซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปี 2556 จ านวน 16.3 ลา้นบาท เน่ืองจาก

กระแสเงินสดเพิ่มข้ึนจ านวน 2,994.6 ลา้นบาทจากผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  
- ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนจ านวน 231.1 ลา้นบาท ซ่ึงลดลงจากปีก่อนจ านวน 40.4 ลา้นบาทแต่เพิ่มข้ึนจาก

ปี 2555 จ านวน 78.7 ลา้นบาท เน่ืองจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯและ
บริษทัฯ ยอ่ย ไดท้  าการป้องกนัความเส่ียงแบบคุม้ครองสถานะสุทธิของเงินแต่ละสกุลแบบเตม็จ านวน 
เพื่อลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน 

- ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ยจ านวน 195.0 ลา้นบาท เกิดจากการขายเงิน
ลงทุนในบริษทั Delta Electronic Europe Limited และเงินลงทุนส่วนท่ีเหลือทั้งหมดซ่ึงมีสัดส่วนร้อยละ 
45.2 ในบริษทั Delta Greentech SGP Pte  

- รายไดอ่ื้นๆ ท่ีมาจากการใหบ้ริการอ่ืน 
 ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย 
ตน้ทุนขายในปี 2557 เม่ือเทียบกบัยอดขายคิดเป็นร้อยละ 73.2 ลดลงจากปีก่อนซ่ึงมีอตัราร้อยละ 73.7 และ

ลดลงเม่ือเทียบกบัปี 2555 ท่ีมีอตัราร้อยละ 73.5 แสดงให้เห็นวา่บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยสามารถควบคุมและบริหาร
ตน้ทุนสินคา้ไดอ้ยา่งดีข้ึน ประกอบกบัมีการบริหารความเส่ียงทางดา้นราคาวตัถุดิบ โดยจดัหาผูข้ายวตัถุดิบใหมี้มา
กรายและแหล่งผลิตวตัถุดิบท่ีมีการกระจายอยูใ่นหลาย ๆ ภูมิภาคของโลก เพื่อใหส้ามารถไดร้าคาวตัถุดิบท่ีเหมาะสม   

ในปี 2557 แมว้า่ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร (รวมค่าวจิยัและพฒันา) จะเพิ่มสูงข้ึน แต่อตัราค่าใชจ่้ายในการ
ขายและบริหารต่อยอดขายในปี 2557 เท่ากบัร้อยละ 14.4 ซ่ึงลดลงจากร้อยละ 14.8 ในปี 2556 และร้อยละ 16.2 ในปี 2555 
เน่ืองจากยอดขายของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยเพิ่มสูงข้ึนร้อยละ 7.2 จากปีก่อน และร้อยละ 8.2 จากปี 2555  ซ่ึงค่าใชจ่้าย
ในการขายและบริหารเพิ่มข้ึนจากปี 2556 จ านวน 238.3 ลา้นบาทหรือคิดเป็นเพิ่มข้ึนร้อยละ 3.9 แต่ค่าใชจ่้ายลดลงเม่ือ
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เทียบกบัปี 2555 จ านวน 260.1 ลา้นบาทหรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 3.9 สาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มข้ึนของ (1) ค่าใชจ่้ายใน
การวจิยัและพฒันาจ านวน 79.7 ลา้นบาทเม่ือเทียบกบัปีก่อน ทั้งน้ีเพื่อเป็นการสนบัสนุนการขยายตวัของยอดขาย  และ 
(2) ค่าใชจ่้ายในการขายจ านวน 165.4 ลา้นบาทเม่ือเทียบกบัปี 2556 เป็นค่าใชจ่้ายเพื่อการเจาะตลาดในกลุ่มตลาดเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้และขยายตลาด EMEA ออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกาให้มากข้ึน  

ตน้ทุนทางการเงินหรือดอกเบ้ียจ่ายจ านวน 72.7 ลา้นบาทเพิ่มข้ึน 9.8 ลา้นบาทหรือคิดเป็นเพิ่มข้ึนร้อยละ 15.7 
เม่ือเทียบกบัปีก่อน เน่ืองจากบริษทัฯ ยอ่ยในประเทศอินเดียมีการขยายการด าเนินงานดว้ยการปรับปรุงก าลงัการผลิต
และกิจกรรมการขาย ส่งผลใหบ้ริษทัยอ่ยดงักล่าวมีการกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงินเพื่อเพิ่มเงินทุนหมุนเวยีนซ่ึงจะช่วย
สนบัสนุนการเติบโตทางธุรกิจ  

ก าไร 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยยงัคงรักษาอตัราก าไรขั้นตน้ในปี 2557 ไดอ้ยา่งน่าพอใจโดยคิดเป็นร้อยละ 26.8 ซ่ึง

ปรับตวัสูงเล็กนอ้ยจากปีก่อนซ่ึงมีอตัราร้อยละ 26.3 และร้อยละ 26.5 ในปี 2555  ประกอบกบัการลดลงอยา่งต่อเน่ือง
ของอตัราค่าใชจ่้ายจากการขายและบริหาร(รวมค่าวิจยัและพฒันา) ส่งผลใหอ้ตัราก าไรจากการด าเนินงานในปี 2557 
เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 12.4 โดยเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 11.5 และ 10.3 จากปี 2556 และ 2555 ตามล าดบั ท าใหก้ าไรสุทธิในปี 
2557 มีจ านวน 5,962 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 10.1  และ 37.1 เม่ือเทียบกบัก าไรสุทธิในปี 2556 และปี 2555 ตามล าดบั 
และมีอตัราก าไรต่อหุ้นในปี 2557 เพิ่มข้ึนจาก 3.49 บาทในปี 2555 และ 4.34 บาทในปี 2556 เป็น 4.78 บาท 

สินทรัพย์รวม  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน 38,244.6 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2556 จ านวน 1,379.9 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.7 โดยแบ่งสินทรัพยเ์ป็นกลุ่มหลกัๆดงัน้ี 
                  หน่วย : ล้านบาท 

 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556         เพิม่ (ลด)      ร้อยละ 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 32,294.1 30,174.2 2,119.9 7.0 
เงินลงทุน -  194.5 (194.5) (100.0) 
อาคารและอุปกรณ์ 4,361.3 4,766.8 (405.5) (8.5) 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืนๆ 1,589.2 1,729.2 (140.0) (8.1) 

สินทรัพยร์วม 38,244.6 36,864.7 1,379.9 3.7 

สินทรัพยห์มุนเวยีน จ านวน 32,294.1 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 2,119.9 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.0สินทรัพย์
รายการหลกัในกลุ่มน้ีประกอบดว้ย 
- เงนิสดและเงินฝากธนาคาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  มีจ านวน 17,931.3 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 2,978.5 ลา้น

บาท หรือคิดเป็นเพิ่มข้ึนร้อยละ 19.9 จากปี 2556 และเพิ่มข้ึนจากปี 2555 จ านวน 5,149.6  ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 
40.3 เน่ืองจากการมีผลการด าเนินงานท่ีเพิ่มข้ึน ประกอบกบัไดรั้บเงินจากการขายเงินลงทุนบางส่วนในบริษทัยอ่ยและ
บริษทัร่วมจ านวน 546.8 ลา้นบาท  

- ยอดคงเหลือลูกหนีก้ารค้าสุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  จ านวน 8,332.8 ลา้นบาทเพิ่มข้ึนเล็กนอ้ย
ประมาณร้อยละ 1.8 เม่ือเทียบกบัปี 2556 และเพิ่มข้ึนจากปี 2555 ร้อยละ 20.1 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัยอดขายท่ีเพิ่มข้ึนอยา่ง
ต่อเน่ือง อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดมี้ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเป็นจ านวน 131.4 ลา้นบาท ซ่ึงลดลงจากปี 
2556 และ 2555 จ านวน 25.0 ลา้นบาทและ 9.7 ลา้นบาทตามล าดบั เน่ืองจากมีการติดตามและบริหารลูกหน้ี รวมทั้งการ
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ประเมินสถานะทางการเงินของลูกคา้อยา่งใกลชิ้ด ประกอบกบัยงัมีการท าประกนัภยัลูกหน้ีกบับริษทัประกนัภยัชั้นน า
ของโลกเพื่อช่วยลดความเส่ียงในการเรียกช าระเงินจากลูกหน้ีการคา้ ทั้งน้ี ลูกหน้ีการคา้ส่วนใหญ่เป็นยอดคา้งช าระท่ียงั
ไม่ถึงก าหนดช าระคิดเป็นร้อยละ 87.6 ของยอดลูกหน้ีการคา้ทั้งหมดและมีระยะเวลาการเก็บหน้ีเฉล่ียในปี 2557 
จ านวน 67 วนั ซ่ึงสูงกวา่ระยะเวลาการเรียกเก็บหน้ีเฉล่ียในปี 2556 ซ่ึงมีระยะเวลา 66 วนัเพียงเล็กนอ้ย โดยยอดลูกหน้ี
การคา้และลูกหน้ีอ่ืนสุทธิคิดเป็นร้อยละ 21.9 ของสินทรัพยท์ั้งหมดของบริษทัฯ 

- สินค้าคงเหลอื ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  มีจ านวน 5,320.2 ลา้นบาทซ่ึงลดลงจากปี 2556 และปี 2555 
จ านวน 628.9 ลา้นบาทและ 146.1 ลา้นบาทตามล าดบั เน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีการบริหารสินคา้คงเหลือไดมี้
ประสิทธิภาพมากข้ึนโดยสามารถลดระยะเวลาการหมุนสินคา้คงเหลืออยา่งต่อเน่ืองจากจ านวน 69 วนัในปี 2555 และ 68 
วนัในปี 2556 และลดลงเหลือ 63 วนัในปี 2557 ทั้งน้ี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชน้โยบายการตั้งส ารองสินคา้ลา้สมยัแบบ
ระมดัระวงั มีการตั้งส ารองดงักล่าวส าหรับสินคา้คงเหลือท่ีมีอายุเกิน 3 เดือนข้ึนไปและตั้งในอตัราท่ีสูงข้ึนเม่ือสินคา้
คงเหลือมีอายนุานข้ึนตามล าดบั ทั้งน้ีผูบ้ริหารใหค้วามส าคญัและดูแลอยา่งใกลชิ้ดในการบริหารสินคา้คงเหลือให้
เหมาะสม 

- เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ในระหวา่งปี 2557 บริษทั DET International Holding limited ซ่ึงเป็น
บริษทัยอ่ยไดข้ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษทั Delta Electronic Europe Limited โดยมีมูลค่าการซ้ือขายจ านวน 3.7 ลา้น
เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 120.6 ลา้นบาท นอกจากน้ีบริษทัดงักล่าวไดจ้  าหน่ายเงินลงทุนส่วนท่ีเหลือทั้งหมดซ่ึงมี
สัดส่วนร้อยละ 45.2 ในบริษทั Delta Greentech SGP Pte โดยมีมูลค่าการซ้ือขายจ านวน 12.9 ลา้นเหรียญสหรัฐหรือ
จ านวน 426.2 ลา้นบาท  

-   ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ มีจ านวน 4,361.3 ลา้นบาท ลดลง 405.5 ลา้นบาทหรือร้อยละ 8.5 จากปี 2556 
และลดลงจากปี 2555 จ านวน 623.1 ลา้นบาทหรือร้อยละ 12.5 เน่ืองจากการตดัค่าเส่ือมราคาระหวา่งปี 2557 และ 
2556 จ านวน 789.2 ลา้นบาท และ 834.6 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงระหวา่งปี 2557 และ 2556 บริษทัฯ มีการลงทุนใน
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์จ านวน 659.6 ลา้นบาทและ 616.1 ลา้นบาทตามล าดบั นอกจากน้ี บริษทัฯ มีการบนัทึกตั้ง
ส ารองการดอ้ยค่าของอาคารและเคร่ืองจกัรในประเทศไทยจ านวน 98.5 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ มีอตัราผลตอบแทน
จากสินทรัพยถ์าวรเฉล่ียเพิ่มข้ึนจากอตัราร้อยละ 106.0 และ 128.2 ในปี 2555 และ 2556 เป็นร้อยละ 147.9 ในปี 2557 
ตามล าดบั และมีอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมเฉล่ียร้อยละ 15.9 เพิ่มข้ึนจากปี 2556 และ 2555 ท่ีมีอตัราร้อยละ 
15.5 และ 13.8 ตามล าดบั เน่ืองจากก าไรท่ีเพิ่มข้ึนค่อนขา้งมากในปีน้ีและการบริหารจดัการทรัพยสิ์นท่ีมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลใหอ้ตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมเพิ่มข้ึน 

หนีสิ้นหมุนเวียนและสภาพคล่อง 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินรวมทั้งส้ิน 10,646.3 ลา้นบาท ลดลง 892.7 ลา้น
บาทหรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 7.7 และมีจ านวนใกลเ้คียงกบัปี 2555 โดยหน้ีสินแบ่งเป็นกลุ่มหลกัๆ ดงัน้ี 

        หน่วย : ล้านบาท 
 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 เพิม่ (ลด) ร้อยละ 

หน้ีสินหมุนเวยีน 9,389.0 10,320.2 (931.2) (9.0) 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 1,257.3 1,218.8 38.5 3.2 
            หน้ีสินรวม 10,646.3 11,539.0 (892.7) (7.7) 
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หน้ีสินหมุนเวยีนจ านวน 9,389.0 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 931.2 ลา้นบาทหรือร้อยละ 9.0 เม่ือเทียบกบัปี 2556 
และมีจ านวนใกลเ้คียงกบัปี 2555 สาเหตุหลกัเกิดจากการช าระคืนเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนั
การเงินของบริษทัยอ่ย เน่ืองจากบริษทัยอ่ยมีผลประกอบการท่ีดีและมีความสามารถในการช าระเงินกูย้มืคืนแก่
สถาบนัการเงิน รวมทั้งการลดลงของยอดคงคา้งของเจา้หน้ีการคา้และค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  

ระยะเวลาการช าระเงินแก่เจา้หน้ีการคา้เฉล่ียลดลงจากระยะเวลา 67 วนัในปี 2556 เป็น 63 วนัในปี 2557 ซ่ึงมี
ระยะเวลาใกลเ้คียงกบัปี 2555 วงจรเงินสด (Cash Conversion Cycle) ในปี 2557 ใชเ้วลา 67 วนัซ่ึงเท่ากบัปี 2556 และ 
2555 ซ่ึงสะทอ้นถึงสภาพคล่องอนัแข็งแกร่งของบริษทัฯท่ีมีมาอยา่งต่อเน่ือง โดยบริษทัฯ ไดด้ ารงสภาพคล่องไวอ้ยา่ง
เพียงพอดว้ยการมีอตัราส่วนสภาพคล่อง (Current ratio) สูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองตลอดระยะเวลาหา้ปีคือมีอตัรา 2.48 เท่า
ในปี 2553 อตัรา 2.61 เท่าในปี 2554 อตัรา 2.79 เท่าในปี 2555 อตัรา 2.92 เท่าในปี 2556 และอตัรา 3.44 เท่าในปี 2557 
ในขณะท่ีอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick ratio) ก็มีอตัราท่ีสูงแบบต่อเน่ืองเช่นกนั คืออตัรา 1.67 เท่าในปี 2553 
อตัรา 1.84 เท่าในปี 2554 อตัรา 2.11 เท่าในปี 2555 อตัรา 2.24 เท่าในปี 2556 และอตัรา 2.80 เท่าในปี 2557 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ส่วนของผูถื้อหุน้มีจ านวน 27,598.2 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 2,272.6 ลา้นบาทหรือคิด

เป็นร้อยละ 9.0 จากปี 2556 และเพิ่มข้ึนจากปี 2555 จ านวน 5,101.6 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 22.7 เน่ืองมาจากผล
ประกอบการท่ีไดเ้พิ่มสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นในปี 2557 มีอตัราใกลเ้คียงกบัปี 2556 
คือมีอตัราร้อยละ 22.5 และร้อยละ 22.6 ตามล าดบั และเพิ่มข้ึนจากปี 2555 ซ่ึงมีอตัราร้อยละ 20.5  นอกจากน้ี อตัรา
หน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุ้น ณ 31 ธนัวาคม 2557 ยงัคงมีอตัราส่วนท่ีต ่าและไดล้ดลงอยา่งต่อเน่ืองจาก 0.47 เท่าในปี 2555 
ลงมาเหลือ 0.46 เท่าในปี 2556 และ 0.39 เท่าในปี 2557 ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่บริษทัฯ สามารถด ารงโครงสร้างเงินทุนท่ี
เหมาะสมและมีความเส่ียงทางการเงินในระดบัต ่า  
ปัจจัยทีอ่าจมผีลกระทบต่อผลการด าเนินงานในอนาคต 

 แนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกจิโลก 
ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการเป็นผูส่้งออกผลิตภณัฑอิ์เล็กทรอนิกส์ไปยงัประเทศต่างๆทัว่โลก ดงันั้น ภาวะ

เศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาและยโุรป จึงมีผลต่อการด าเนินธุรกิจค่อนขา้งมาก อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ
ไดพ้ยายามขยายตลาดไปยงัภูมิภาคอ่ืนๆใหม้ากข้ึน และปัจจุบนัอยูใ่นระหวา่งการวางแผนขยายธุรกิจเขา้ไปยงัภูมิภาค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใตซ่ึ้งเป็นภูมิภาคท่ีมีแนวโนม้การเติบโตทางเศรษฐกิจสูง  

 การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวตัถุดิบ 
เน่ืองจากวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตสินคา้ของบริษทัฯ ส่วนใหญ่ตอ้งน าเขา้จากหลากหลายประเทศ โดยมีสัดส่วน

สูงถึงร้อยละ 80 ของตน้ทุนการผลิต ดงันั้น หากเกิดการขาดแคลนหรือความผนัผวนของราคาวตัถุดิบจะท าใหเ้กิดผลใน
แง่ลบต่อผลการด าเนินงานอยา่งมีนยัส าคญั ซ่ึงเหตุการณ์ท่ีท าใหเ้กิดภาวการณ์ขาดแคลนวตัถุคร้ังส าคญัๆมกัเกิดจากภยั
พิบติัทางธรรมชาติท่ีท าใหมี้ผลต่อการผลิตของโรงงานท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ีๆเกิดภยัดงักล่าวหรือความวุน่วายทางการเมืองท่ี
อาจท าใหเ้กิดผลกระทบต่อการผลิต หรือการจดัส่ง เป็นตน้ ซ่ึงบริษทัก็ไดก้  าหนดแนวทางการบริหารจดัการเร่ืองน้ีไวใ้น
หวัขอ้ปัจจยัเส่ียง 

นอกจากปัจจยัท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ ยงัมีปัจจยัอ่ืนๆอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานในอนาคต เช่น ความผนัผวน
ของอตัราแลกเปล่ียนและอ่ืนๆท่ีไดร้ะบุไวใ้นหวัขอ้ “ปัจจยัเส่ียง” 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัขอ
รับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผดิ หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ใน
สาระส าคญั นอกจากน้ี บริษทัขอรับรองวา่ 

(1)  งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง
ครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้  

(2)  บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพื่อให้แน่ใจวา่บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็น
สาระส าคญัทั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3)  บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดีและควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และ
บริษทัไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2558 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบการควบคุมภายใน 
รวมทั้งการกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ 
บริษทัไดม้อบหมายให้นายอนุสรณ์ มุทราอิศ เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มี
ลายมือช่ือของนายอนุสรณ์ มุทราอิศ ก ากบัไว ้บริษทัจะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้
ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

                      ช่ือ                ต าแหน่ง             ลายมือช่ือ 

 

1. นายเซีย เชน เยน (Mr. Hsieh, Shen-Yen)                กรรมการ                _____________________ 

 

2. นายอนุสรณ์ มุทราอิศ (Mr. Anusorn Muttaraid)              กรรมการ                _____________________ 

 

ผูรั้บมอบอ านาจ    นายอนุสรณ์ มุทราอิศ      กรรมการ                _____________________ 
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ช่ือและนามสกลุ/ 
ต าแหน่ง /วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ วฒิุการศึกษา  
 

การถือหุน้ในบริษทั 
ณ 31 ม.ค. 58  

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว 

ประสบการณ์การท างาน  
 

นายอ้ึง กวง ม้ิง (เจมส์) 
 ประธานกรรมการบริษทั  
(กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม) 
(ไดรั้บแตง่ตั้ง 3 พ.ค. 2533) 

 

68 
 

 M. Sc (Electronic Engineering),  
University of Southampton, ประเทศองักฤษ 

 Bachelor Degree (Electrical Engineering),  
National Taiwan University ประเทศไตห้วนั 

 Director Accreditation Program (DAP)  
สถาบนักรรมการบริษทัไทย ปี 2550 

 Director Certification Program (DCP)  
สถาบนักรรมการบริษทัไทย ปี 2552 

 Financial Statements Demystified for 
Directors (FDD) 
สถาบนักรรมการบริษทัไทย ปี 2552 

ไม่มี ไม่มี บริษทัจดทะเบียน 
ปี 2533-ปัจจุบนั 
ประธานกรรมการบริษทั บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
ปี 2547-2551 
กรรมการบริหาร บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
ปี 2533-2549 
ประธานบริหาร  บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
ปี 2543-2547 
ประธานบริหาร  บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ อ้ิงค ์(ไตห้วนั) 
บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
ปี 2555-ปัจจุบนั 
กรรมการบริษทั Delta Electronics International (Singapore) Pte.,Ltd.  

นายหมิง เจ้ิง หวงั (สตรองเกอร์) 
 รองประธานกรรมการบริษทั 
(กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม) 
(ไดรั้บแตง่ตั้ง 3 พ.ค. 2533) 

69 
 

 ก าลงัศึกษา EMBA, National Taipei 
University of Technology ประเทศไตห้วนั    

 Industrial Engineering (Diploma), National 
Taipei Institute of Technology ประเทศ
ไตห้วนั    

75,010 หุน้ 
(0.006% ของทุน

ช าระแลว้) 

ไม่มี บริษทัจดทะเบียน 
ปี 2533-ปัจจุบนั 
รองประธานกรรมการบริษทั บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
ปี 2552-ม.ค. 2557  
รองประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  
บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
ปี 2542-ม.ค. 2557 
กรรมการบริหาร บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
ปี 2533-ม.ค. 2557 
รองประธานบริหาร  บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

 

เอกสารแนบ 1 : รายละเอยีดของกรรมการบริษัท 
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ช่ือและนามสกลุ/ 
ต าแหน่ง /วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ วฒิุการศึกษา  
 

การถือหุน้ในบริษทั 
ณ 31 ม.ค. 58  

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว 

ประสบการณ์การท างาน  
 

นายเซีย เชน เยน (ด๊ิก)  
 กรรมการบริษทั  
(กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม) 
(ไดรั้บแตง่ตั้ง 13 ส.ค. 2556) 

 ประธานบริหาร 

63 
 

 ก าลงัศึกษา EMBA, National Taipei University 
of Technology ประเทศไตห้วนั 

 B.A. Navigation, China Maritime College 
 Director Accreditation Program (DAP)  
สถาบนักรรมการบริษทัไทย ปี 2557 

ไม่มี ไม่มี บริษทัจดทะเบียน 
ปี 2556-ปัจจุบนั  
กรรมการบริษทั บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
มี.ค.2557-ปัจจุบนั  
ประธานบริหาร บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
ปี 2555-ปัจจุบนั 
กรรมการบริษทั Delta Greentech (China) Co Ltd 
ปี 2556 – ก.พ. 57 
กรรมการบริหาร บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
ปี 2556-ปัจจุบนั 
กรรมการบริษทั Taiwan Powder Technologies Co.,Ltd 
ปี 2546-ปัจจุบนั 
รองประธานกรรมการบริหาร Delta Electronics (Dongguan) Co.,Ltd 

นายเซีย เหิง เซียน (เฮนร่ี) 
 กรรมการบริษทั 
(กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม) 
(ไดรั้บแตง่ตั้ง 30 มี.ค. 2549) 

51 
 

 MBA, California Miramar University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

 MBA , Pacific Western University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

 Electrical Engineering (Diploma), National 
Taipei University of Technology ประเทศ
ไตห้วนั 

 Director Accreditation Program (DAP)  
สถาบนักรรมการบริษทัไทย ปี 2549 

ไม่มี 
 

ไม่มี บริษทัจดทะเบียน 
ปี 2549-ปัจจุบนั 
กรรมการบริษทั  บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)   
ปี 2552-มี.ค.57 
 ประธานกรรมการบริหาร บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
 ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
ปี 2550-มี.ค.57 
ประธานบริหาร บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
ปี 2547-2551 
กรรมการบริหาร บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

เอกสารแนบ 1 : รายละเอยีดของกรรมการบริษัท (ต่อ) 
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ช่ือและนามสกลุ/ 
ต าแหน่ง /วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ วฒิุการศึกษา  
 

การถือหุน้ในบริษทั 
ณ 31 ม.ค. 58  

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว 

ประสบการณ์การท างาน  
 

     บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
ปี 2547-มี.ค.57 
ประธานบริหารกลุ่มบริษทั เดลตา้ เอนเนอร์ยี ่ซิสเตม็  
2547-2549 
CEO, บริษทัเดลตา้ เอนเนอร์ยี ่ซิสเตม็ (สวสิเซอร์แลนด)์  

นายชู ชี หยวน (โรเจอร์) 
 กรรมการบริษทั  
(กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม) 
(ไดรั้บแตง่ตั้ง 30 เม.ย. 2531) 

68 
 

 B.A in Economics, Chinese Culture 
University, ประเทศไตห้วนั 

 Executive Program of Graduate School 
of Business Administration, Chung 
Yuan Christian University, ประเทศ
ไตห้วนั 

 Director Accreditation Program (DAP) 
สถาบนักรรมการบริษทัไทย ปี 2550 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
 

บริษทัจดทะเบียน  
ปี 2531-ปัจจุบนั  
กรรมการบริษทั บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)  
ปี 2545-ปัจจุบนั 
Supervisor บริษทั Delta Greentech (China) Co.,Ltd.  
ปี 2529-2556 
Senior Vice President and Corporate CFO, บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ อ้ิงค ์(ไตห้วนั) 
บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
 supervisor บริษทั Delta Green Life Co.,Ltd.  (ปี 2555-ปัจจุบนั) 
 กรรมการบริษทั Digital Projection International Holding Ltd. (ปี 2554-ปัจจุบนั) 
 supervisor บริษทั Delta Electronics Capital Company (ปี 2553-ปัจจุบนั) 
 supervisor บริษทั Neo Energy Microelectronics Inc (ปี 2552-ปัจจุบนั) 
 กรรมการบริษทั Delta Electronics International Ltd. (Labuan) (ปี 2547-ปัจจุบนั) 
 Supervisor บริษทั Delta Electronics (Korea), Inc. (ปี 2547-ปัจจุบนั) 
 Supervisor บริษทั Addtron Technology (Japan) Co.,Ltd (ปี 2541-ปัจจุบนั) 
 กรรมการบริษทั Delta Power Sharp Ltd. (ปี 2538-ปัจจุบนั) 
 Supervisor บริษทั Delta Electronics (Japan), Inc. (ปี 2534-ปัจจุบนั)  
ปี 2555-2556 
supervisor บริษทั Allied Material Technology Corp.  

 

เอกสารแนบ 1 : รายละเอยีดของกรรมการบริษัท (ต่อ) 
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ช่ือและนามสกลุ/ 
ต าแหน่ง /วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ วฒิุการศึกษา  
 

การถือหุน้ในบริษทั 
ณ 31 ม.ค. 58  

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว 

ประสบการณ์การท างาน  
 

นายอนุสรณ์ มุทราอิศ 
 กรรมการบริษทั  
(กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม) 
(ไดรั้บแตง่ตั้ง 22 ส.ค. 2537) 

 กรรมการบริหาร 
 กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
 กรรมการบริหารความเส่ียง  
 ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารและ
ทรัพยากรบุคคล /ประชาสมัพนัธ ์
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 ปริญญาตรี สาขาวทิยาศาสตร์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 Director Certification Program (DCP)  
สถาบนักรรมการบริษทัไทย ปี 2547 

ไม่มี ไม่มี บริษทัจดทะเบียน   
 กรรมการบริษทั (ปี 2537-ปัจจุบนั) 
 กรรมการบริหาร (ปี 2542-ปัจจุบนั) 
 กรรมการก าหนดค่าตอบแทน (ปี 2550-ปัจจุบนั) 
 กรรมการบริหารความเส่ียง (ปี 2552-ปัจจุบนั) 
 ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล / ประชาสมัพนัธ์ (ปี 2536-ปัจจุบนั) 
บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
ปี 2557-ปัจจุบนั 
 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน,  
ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย (SME Bank) 

ปี 2554-ปัจจุบนั 
 กรรมการ/กรรมการบริหาร  
ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย (SME Bank) 

 คณะอนุกรรมการความตกลงหุน้ส่วนเศรษฐกิจระหวา่งอาเซียนกบั 6 ประเทศ 
(ASEAN + 6) สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

ปี 2553-ปัจจุบนั 
หุน้ส่วนผูจ้ดัการ, หจก.อนุพงศ ์โกลบอลไลซ์ 
ปี 2552-ปัจจุบนั 
ประธานคณะกรรมการกิจการอินเดีย สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 
ปี 2550-ปัจจุบนั 
 ประธานสภาธุรกิจ ไทย-อินเดีย สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 
 หุน้ส่วนผูจ้ดัการ, หจก.อนุสรณ์ โกลบอลไลซ์ 
ปี 2554-2557  
 กรรมการท่ีปรึกษาดา้นยทุธศาสตร์เศรษฐกิจการคา้ระหวา่งประเทศ กรมเจรจา
การคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย ์

 ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย (SME Bank) 

เอกสารแนบ 1 : รายละเอยีดของกรรมการบริษัท (ต่อ) 
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ช่ือและนามสกลุ/ 
ต าแหน่ง /วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ วฒิุการศึกษา  
 

การถือหุน้ในบริษทั 
ณ 31 ม.ค. 58  

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว 

ประสบการณ์การท างาน  
 

ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ 
สุภาพรรณ รัตนาภรณ์ 
 กรรมการอิสระ 
(ไดรั้บแตง่ตั้ง 29 มี.ค. 2547) 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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 MBA (Accounting) Michigan State University 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาตรีการบญัชี (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

 Director Certification Program  (DCP) สถาบนั
กรรมการบริษทัไทย รุ่นท่ี 15 ปี 2545 

ไม่มี ไม่มี บริษทัจดทะเบียน  
 กรรมการอิสระ (ปี 2547-ปัจจุบนั) 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ (ปี 2550-ปัจจุบนั) 
บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)  
 กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยโพลีอะคริลิค (ปี 2556-ปัจจุบนั) 
 กรรมการตรวจสอบ บมจ. เจริญโภคภณัฑอ์าหาร (ปี 2552-ปัจจุบนั) 
 กรรมการตรวจสอบ บมจ. โกลวพ์ลงังาน  (ปี 2542-ปัจจุบนั) 
บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
 เหรัญญิกมูลนิธิวดัญาณสงัวราราม 
 ผูส้อบบญัชีกิตติมศกัด์ิมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนสุดา 
ปี 2526-2556 
กรรมการบริหาร บริษทั เอส.เอส.เกรน โอเวอร์ซีส์ จ ากดั  
ปี 2550-2553 
กรรมการจรรยาบรรณสภาวชิาชีพบญัชี 
ปี 2544-2552 
นายกสมาคมการบญัชีไทย 

นายสุพฒัน์ ลิมปาภรณ์ 
 กรรมการอิสระ  
(ไดรั้บแตง่ตั้ง 29 มี.ค. 2550) 

 กรรมการตรวจสอบ 
 ประธานกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทน 
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 M.E Mechanical Engineering, Technical University, 
เมืองฮนัโนเวอร์ สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

 B.E Mechanical Engineering, Technical University 
เมืองฮนัโนเวอร์ สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

 Director Accreditation Program (DAP)  
สถาบนักรรมการบริษทัไทย ปี 2550 

 Director Certification Program  (DCP)  
สถาบนักรรมการบริษทัไทย  ปี 2551 

 Role of Compensation Committee (RCC)  
สถาบนักรรมการบริษทัไทย  ปี 2551 

 Audit Committee Program (ACP)  
สถาบนักรรมการบริษทัไทย  ปี 2554 

ไม่มี ไม่มี บริษทัจดทะเบียน  
ปี 2550-ปัจจุบนั 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทน  
บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)  
บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
ปี 2553-ปัจจุบนั 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ ากระทรวง 
กระทรวงอุตสาหกรรม 
ปี 2548-2556  
คณะกรรมการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงและประเมินผลการด าเนินงาน
รัฐวสิาหกิจ (สาขาสงัคมและเทคโนโลย)ี กระทรวงการคลงั 

เอกสารแนบ 1 : รายละเอยีดของกรรมการบริษัท (ต่อ) 
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ช่ือและนามสกลุ/ 
ต าแหน่ง /วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ วฒิุการศึกษา  
 

การถือหุน้ในบริษทั 
ณ 31 ม.ค. 58  

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว 

ประสบการณ์การท างาน  
 

   Monitoring Fraud Risk Management (MFM) 
สถาบนักรรมการบริษทัไทย  ปี 2555 

 Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 
สถาบนักรรมการบริษทัไทย  ปี 2555 

Monitoring the Quality of Financial Reporting 
(MFR) สถาบนักรรมการบริษทัไทย  ปี 2555 

 ไม่มี ปี 2549               
คณะกรรมการแรงงานสมัพนัธ์ กระทรวงแรงงาน 
ปี 2546               
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
ปี 2545-2546      
รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) กระทรวงอตุสาหกรรม 

ศาสตราจารยลี์ จิ เลน 
 กรรมการอิสระ 
(ไดรั้บแตง่ตั้ง 1 เม.ย. 2554) 

 กรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
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 Ph.D., University of Illinois at Urbana-
Champaign Illinois ประเทศสหรัฐอเมริกา 

  M.B.A. National Taiwan University, Taipei  
ประเทศไตห้วนั 

 B.E. National Tsing Hua University, Hsin-Chu 
ประเทศไตห้วนั 

ไม่มี  บริษทัจดทะเบียน  
ปี 2554-ปัจจุบนั 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)  
ปี 2553-ปัจจุบนั 
กรรมการอิสระ Wowprime Group ประเทศไตห้วนั 
ปี 2549-ปัจจุบนั 
กรรมการอิสระ บริษทั E.Sun FHC ประเทศไตห้วนั 
ปี 2550-2551 
กรรมการก าหนดค่าตอบแทน บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
ปี 2549-2551 
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
ปี 2553-ปัจจุบนั 
Associate Dean in Resources/Teaching Development, College of Management, 
National Taiwan University ประเทศไตห้วนั 
ปี 2546-ปัจจุบนั 
กรรมการ บริษทั AVerMedia Technology ประเทศไตห้วนั 
2545-ปัจจุบนั 
Professor of Strategy and Management, Department of International Business, 
College of Management, National Taiwan University ประเทศไตห้วนั 

เอกสารแนบ 1 : รายละเอยีดของกรรมการบริษัท (ต่อ) 
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ช่ือและนามสกลุ/ 
ต าแหน่ง /วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ วฒิุการศึกษา การถือหุน้ในบริษทั 
ณ 31 ม.ค. 58 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว 

ประสบการณ์การท างาน 
 

นายเซีย เชน เยน (ด๊ิก)  
 ประธานบริหาร 
(ไดรั้บแตง่ตั้ง 1 มี.ค.2557) 
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 ก าลงัศึกษา EMBA, National Taipei 
University of Technology ประเทศไตห้วนั 

 B.A. Navigation, China Maritime College 
 Director Accreditation Program (DAP)  
สถาบนักรรมการบริษทัไทย ปี 2557 

ไม่มี ไม่มี บริษทัจดทะเบียน 
ปี 2556-ปัจจุบนั  
กรรมการบริษทั บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
มี.ค.2557-ปัจจุบนั  
ประธานบริหาร บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
ปี 2555-ปัจจุบนั 
กรรมการบริษทั Delta Greentech (China) Co Ltd 
ปี 2556–ก.พ. 57 
กรรมการบริหาร บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
ปี 2556-ปัจจุบนั 
กรรมการบริษทั Taiwan Powder Technologies Co.,Ltd 
ปี 2546-ปัจจุบนั 
รองประธานกรรมการบริหาร Delta Electronics (Dongguan) Co.,Ltd 

นายอนุสรณ์ มุทราอิศ 
 ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารและ
ทรัพยากรบุคคล/ประชาสมัพนัธ ์ 
(ไดรั้บแตง่ตั้ง ปี 2536)  
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 ปริญญาตรี สาขาวทิยาศาสตร์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 Director Certification Program (DCP)  
สถาบนักรรมการบริษทัไทย ปี 2547 

ไม่มี ไม่มี บริษทัจดทะเบียน   
 กรรมการบริษทั (ปี 2537-ปัจจุบนั) 
 กรรมการบริหาร (ปี 2542-ปัจจุบนั) 
 กรรมการก าหนดค่าตอบแทน (ปี 2550-ปัจจุบนั) 
 กรรมการบริหารความเส่ียง (ปี 2552-ปัจจุบนั) 
 ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล / ประชาสมัพนัธ์ (ปี 2536-ปัจจุบนั) 
บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
ปี 2557-ปัจจุบนั 
 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน,  
ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย (SME Bank) 

 

เอกสารแนบ 1 : รายละเอยีดของผู้บริหาร 
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ช่ือและนามสกลุ/ 
ต าแหน่ง /วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ วฒิุการศึกษา การถือหุน้ในบริษทั 
ณ 31 ม.ค. 58 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว 

ประสบการณ์การท างาน 
 

      ปี 2554-ปัจจุบนั 
 กรรมการ/กรรมการบริหาร  
ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย (SME Bank) 

 คณะอนุกรรมการความตกลงหุน้ส่วนเศรษฐกิจระหวา่งอาเซียนกบั 6 ประเทศ 
(ASEAN + 6) สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

ปี 2553-ปัจจุบนั 
หุน้ส่วนผูจ้ดัการ, หจก.อนุพงศ ์โกลบอลไลซ์ 
ปี 2552-ปัจจุบนั 
ประธานคณะกรรมการกิจการอินเดีย สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 
ปี 2550-ปัจจุบนั 
 ประธานสภาธุรกิจ ไทย-อินเดีย สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 
 หุน้ส่วนผูจ้ดัการ, หจก.อนุสรณ์ โกลบอลไลซ์ 
ปี 2554-2557  
 กรรมการท่ีปรึกษาดา้นยทุธศาสตร์เศรษฐกิจการคา้ระหวา่งประเทศ กรมเจรจา
การคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย ์

 ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย (SME Bank) 

นายหย ูเป๋อ เหวนิ 
 ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน 

(CFO)  
(ไดรั้บแตง่ตั้ง ปี 2534) 
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 M.B.A, University of South Australia  
ประเทศออสเตรเลีย 
 B.A (Accounting), Chinese Culture 

University ประเทศไตห้วนั 

10 หุน้ 
(0.0000008% ของ
ทุนช าระแลว้) 

ไม่มี บริษทัจดทะเบียน  
 กรรมการบริหาร (ปี 2542-ปัจจุบนั) 
 กรรมการบริหารความเส่ียง (ปี 2552-ปัจจุบนั) 
 ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน  (CFO) (ปี 2534-ปัจจุบนั) 
บมจ.เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

นายวชิยั ศกัด์ิสุริยา 
 รองประธานฝ่ายปฏิบติัการ 
(ไดรั้บแตง่ตั้ง ปี 2554) 

53  ก าลงัศึกษา EMBA, National Taipei 
University of Technology ประเทศไตห้วนั 

 Electrical Engineering, National Taipei 
Institute of Technology ประเทศไตห้วนั 

ไม่มี ไม่มี บริษทัจดทะเบียน 
ปี 2554–ปัจจุบนั 
รองประธานฝ่ายปฏิบติัการ บมจ.เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)  
 

 

เอกสารแนบ 1 : รายละเอยีดของผู้บริหาร (ต่อ) 
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ช่ือและนามสกลุ/ 
ต าแหน่ง /วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ วฒิุการศึกษา การถือหุน้ในบริษทั 
ณ 31 ม.ค. 58 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว 

ประสบการณ์การท างาน 
 

   Director Accreditation Program (DAP) 
สถาบนักรรมการบริษทัไทย ปี 2557 

  ปี 2553–2554 
ผูอ้  านวยการอาวโุส ฝ่ายการด าเนินงานการผลิต  
บมจ.เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
ปี 2551–2553 
ผูอ้  านวยการอาวโุส กลุ่มโรงงานพาวเวอร์อิเลก็ทรอนิคส์  
บมจ.เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

นาย ชิน หมิง เฉิน  
 ผูอ้  านวยการฝ่ายสารสนเทศ 

(CIO) 
(ไดรั้บแตง่ตั้ง ปี 2554) 

45  ก าลงัศึกษา EMBA, National Taipei 
University of Technology ประเทศไตห้วนั 

 EMBA of Information Management, 
National Taiwan University of Science 
and Technology ประเทศไตห้วนั 

 Industrial Management, National United 
University ประเทศไตห้วนั 

ไม่มี  บริษทัจดทะเบียน 
ปี 2554-ปัจจุบนั 
ผูอ้  านวยการฝ่ายสารสนเทศ (CIO) บมจ.เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
ปี 2542-ปี 2554 
Business IT, บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ อ้ิงค ์(ไตห้วนั) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 1 : รายละเอยีดของผู้บริหาร (ต่อ) 
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ช่ือและนามสกลุ/ 
ต าแหน่ง  

อาย ุ วฒิุการศึกษา  
 

การถือหุน้ในบริษทั 
ณ 31 ม.ค. 58 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัว 

ประสบการณ์การท างาน  
 

นางสาววไิลลกัษณ์  ฟุ้ งธนะกลุ 
 เลขานุการบริษทั 
(ไดรั้บแตง่ตั้ง 8 ส.ค. 2551) 

47  ปริญญาตรีเอกภาษาองักฤษ คณะมนุษยศ์าสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  

 หลกัสูตรพ้ืนฐานกฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบับริษทัจด
ทะเบียน สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

 หลกัสูตรผูป้ฏิบติังานเลขานุการบริษทั สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
 Risk Management Workshop สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

121,500 หุน้ 
(0.0097% ของทุน

ช าระแลว้) 

ไม่มี บริษทัจดทะเบียน 
 เลขานุการบริษทั (ปี 2551-ปัจจุบนั) 
 เลขานุการผูบ้ริหาร (ปี 2540-ปัจจุบนั) 
บมจ.เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
 

 
หนา้ท่ีความรับผดิชอบของเลขานุการบริษทั โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหวัขอ้ “โครงสร้างการจดัการ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 1 : รายละเอยีดของเลขานุการบริษัท 
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 บมจ. เดลตา้ 
อีเลคโทรนิคส์ 
(ประเทศไทย) 

“DET” 

บริษทั เดลตา้ 
กรีน  

อินดสัเตรียล 
 (ประเทศไทย) 
100% โดย DET 

บริษทั ดีอีที  
อินเตอร์เนชัน่
แนล โฮลด้ิง  
100% โดย  

DET 

บริษทัยอ่ยในกลุ่มบริษทัดีอีที อินเตอร์เนชัน่แนล โฮลด้ิง (ณ 31 ธนัวาคม 2557) 
บริษทั ดีอีที 
โลจิสติค 
(ยเูอสเอ) 

คอร์ปอเรชัน่ 
100% 

บริษทั ดีอีที 
วดีีโอ 

เทคโนโลย ี 
100% 

บริษทั  
ดีอีเอส 

(โรมาเนีย) 
100% 

บริษทั  
ดีอีเอส 
(อินเดีย) 

100% 

บริษทั  
ดีอีที  

เอส จี พี 
100% 

 

บริษทั เดลตา้ 
อินเดีย  

อีเลคโทรนิคส์ 
100% 

 

บริษทั เดลตา้  
กรีนเทค  

อินเตอร์เนชัน่แนล  
โฮลด้ิง  
100% 

บริษทั เดลตา้  
กรีนเทค  

อินเตอร์เนชัน่แนล 
(สิงคโปร์) 

100% 

บริษทั เดลตา้ 
เพาเวอร์  
โซลูชัน่  
(อินเดีย) 

100% 

1. นายอ้ึง กวง ม้ิง X  X  /   /  / /  
2. นายหมิง เจ้ิง หวงั /            
3. นายเซีย เชน เยน / / /  / / X / X    
4. นายเซีย เหิง เซียน /            
5. นายชู ชี หยวน /            
6. นายอนุสรณ์ มุทราอิศ / / /         / 
7. Mr. Yu, Po-Wen  //   /   / / /    
8. Ms. Yao Chou    /         
9. Ms. Judy Lee    /         
10. Mr. Chang Ling Yik        /   /  
11. Mr. Dalip Sharma       /  /    
12. Mr. Sim Kuik Keong            / 
13. Mr. Deepak Sharma            / 
14. Mr. Basile Margaritis      /       

X     ประธาน                       /     กรรมการ                  //   ผูบ้ริหาร 
 
หมายเหตุ :   บ.ดีอีเอส (เยอรมนั) บ.ดีอีเอส (สโลวาเกีย) บ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (สโลวาเกีย) ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 
 

เอกสารแนบ 2 : รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย 
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 บริษทั เดลตา้  
เอนเนอร์ยี ่ 
ซิสเตม็  

(สิงคโปร์)  
100% โดย  

DET 

บริษทัยอ่ยของบริษทั เดลตา้ เอนเนอร์ยี ่ซิสเต็ม (สิงคโปร์) (ณ 31 ธนัวาคม 2557) บริษทั ดีอีเอส
สวสิเซอร์แลนด ์ 
100% โดย DET 

บริษทัยอ่ยของบริษทัดีอีเอส (สวสิเซอร์แลนด)์ (ณ 31 ธนัวาคม 2557) 

 บริษทั เดลตา้ 
เอนเนอร์ยี ่ 
ซิสเตม็ 

(ออสเตรเลีย) 
100%  

บริษทั เดลตา้  
กรีนเทค 

(เนเธอร์แลนด)์ 
คอร์ปอเรต้ี 

100% 

บริษทั เดลตา้  
กรีนเทค 

(เนเธอร์แลนด)์ 
บีว ี

100% 

บริษทั เดลตา้  
กรีนเทค  

อีเลคโทรนิคส์ 
อินดสัตร้ี 

100% 

บริษทั เดลตา้  
กรีนเทค  
(ยเูอสเอ)  

คอร์ปอเรชัน่ 
100% 

บริษทั 
เดลตา้  
กรีนเทค 
(บราซิล) 

100% 

บริษทั  
ดีอีเอส

ฟินแลนด ์
100% 

บริษทั  
ดีอีเอส
ฝร่ังเศส 
100% 

บริษทั  
ดีอีเอส 
อิตาลี 
100% 

บริษทั  
ดีอีเอส 
สเปน 
100% 

บริษทั 
 ดีอีเอส
สวเีดน 
100% 

บริษทั  
ดีอีเอส
โปแลนด ์
100% 

1. นายอ้ึง กวง ม้ิง / X / /           
2. นายเซีย เหิง เซียน        X X      
3. นายเซีย เชน เยน / /    / X        
4. Mr. Yu, Po-Wen  /       /       
5. Mr. Chang Ling Yik /              
6. Mr. Jackie Chang   / /    /  / X / X X 
7. Mr. Peter Hofstetter        /       
8. Mr. Peter Ernst Bigler     /     /  /   
9. Ms. Yao Chou      /         
10. Mr. Ming Hsiao Huang      / /        
11. Mr. Hewton seji Hiroki       /        
12. Ms. Maggie Hao         / / / / / / 
13. Mr. Jorma Autio         /      
14. Mr. Allen Chao  /             
15. Mr. Krzysztof Puczko              / 
16. Mr. Stefan Sjoblom             /  
17. Mr. Idilio Ciuffarella           /    

X     ประธาน                       /     กรรมการ                  //   ผูบ้ริหาร 
หมายเหตุ :  1. ดีอีเอส (DES) หมายถึง เดลตา้ เอนเนอร์ยี ่ซิสเตม็ 
       2. บ.ดีอีเอส (สาธารณรัฐเชก็) และบ.ดีอีเอส (ประเทศรัสเซีย) ไม่มีการแต่งตั้งกรรมการ 

เอกสารแนบ 2 : รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย (ต่อ) 
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เอกสารแนบ 3 : รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 
นาย Eric Liu 
 
การศึกษา:       B.C. International Business College of Management, National Taiwan University 
 
ประวติัการท างาน:     

CFO of T.S. Lines Thailand                  2006-2007 
            Internal Auditor - Delta China                                          2007-2009 
            Process Improvement Manager - Delta Thailand             2009-2010 
            Project Manager of Automotive - Delta Thailand            2010-2011 
            Chief Audit Executive - Delta Thailand                           2011~Now 
 
การอบรมดา้นการควบคุมภายใน:  Certificate Internal Audit subject I  
 
 

 
 

 


