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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 1 

 
 

 

พนัธกจิของบริษทั  

“มุ่งมัน่สร้างสรรค์นวตักรรมการใช้พลงังานสะอาดและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพ่ืออนาคตท่ีดีกว่า”  
วัฒนธรรมองค์กร “กล้าท่ีจะเปล่ียนแปลงเพ่ือธุรกิจท่ียัง่ยืน” 

 
นวัตกรรม : สร้างสรรค์แนวคิดใหม่และรังสรรค์สู่ความส าเร็จ 
ความพอใจของลูกค้า : คาดการณ์และตอบสนองความต้องการ 
ของลกูค้าให้เหนือกว่าความคาดหมาย 
คุณภาพ : น าเสนอผลงานท่ีดีเย่ียมพร้อมมุ่งมัน่ปรับปรุงคุณภาพ 
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 และเขา้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2538  ภายใตห้ลกัทรัพยช่ื์อ "DELTA"  โดยไดเ้ป็นบริษทัใน
กลุ่ม SET50 มาตั้งแต่ปี 2548 ปัจจุบนั บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 1,259,000,000 บาทและทุนช าระแลว้ 1,247,381,614 บาท 
โดยมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

เดลตา้ ประเทศไทย เป็นผูผ้ลิตชั้นน าของโลกดา้นผลิตภณัฑเ์พาเวอร์ซพัพลายและช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ประเภท 
พดัลมอิเล็กทรอนิกส์ (DC Fan) อีเอม็ไอ ฟิลเตอร์ (EMI Filter) และโซลินอยด ์โดยไดด้ าเนินธุรกิจเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ดา้น
การจดัการระบบก าลงัไฟฟ้า (Power management solutions) ซ่ึงครอบคลุมผลิตภณัฑต่์างๆ หลายประเภท ไดแ้ก่ ระบบ
ก าลงัไฟ (Power Systems) ท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศ ระบบโทรคมนาคม อุปกรณ์ในภาคอุตสาหกรรม 
อุปกรณ์ส านกังาน อุปกรณ์การแพทย ์รวมทั้งเพาเวอร์ซพัพลายเพื่อการใชง้านกบัเซิร์ฟเวอร์ คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย 
(Networking) เคร่ืองปรับระดบัแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง (DC-DC converter) และอแดปเตอร์ ปัจจุบนัไดข้ยายการ
ด าเนินงานไปยงัธุรกิจพลงังานทดแทนไดแ้ก่ ระบบพลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานลม และอุปกรณ์ส าหรับยานยนตไ์ฟฟ้า 
(EV)  และยานยนตไ์ฮบริด (HEV) 

ส่วนที่ 1    
การประกอบธุรกจิ 
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั (ณ 31 ธนัวาคม 2558)  
บริษทัฯมิไดมี้นโยบายแบ่งการด าเนินงานแบบเบด็เสร็จท่ีชดัเจน ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัสภาพความพร้อมของบุคลากรในแต่ละประเทศและความตอ้งการของตลาดในแต่ละภูมิภาคโดยบริษทัในกลุ่มมีดงัน้ี  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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 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 กรนีเทค อนิเตอรเ์นชัน่แนล (สงิคโปร)์*** 

 100% บรษัิท เดลตา้ กรนีเทค อนิเตอรเ์นชัน่แนล โฮลดิง้  
 

100% บรษัิท ดอีที ีเอสจพี*ี**  

 

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 เดลตา้ อนิเดยี อเีลคโทรนคิส*์  

100% บรษัิท เดลตา้ เพาเวอร ์โซลชูัน่ (อนิเดยี)* 
 

100% บรษัิท เดลตา้ อเิลคโทรนคิส ์(เมยีนมา)** 
 

  * อยูภ่ายใต ้Delta Energy Systems (Singapore) ตัง้แตว่ันที ่26/06/58 

 ** บรษัิท เดลตา้ อเิลคโทรนคิส ์(เมยีนมา) จัดตัง้เมือ่วนัที ่16/10/58 
*** อยูร่ะหวา่งด าเนนิการปิดกจิการ  
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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 - หุ้น
สามัญ 

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 

บริการดา้นโลจิสติกส์ในประเทศสหรัฐฯ - หุน้
สามญั 

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 

ธุรกิจเพื่อการลงทุน - หุน้
สามญั 

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 

- การตลาดและการจดัจ าหน่าย 
- วจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์
 

- Power Supply 
- Wind Turbine Power 
- ผลิตภณัฑอิ์เลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ 

หุน้
สามญั 

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 ธุรกิจดา้นพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ - หุน้
สามญั 

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 หุน้
สามญั 

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 
- รับผลิตตามแบบของลูกคา้และ
แบบ 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  
- การใหบ้ริการดา้นการจดัการและท่ีปรึกษา 
-  การจดัจ าหน่าย 

- หุน้
สามญั 

46,736,460 
เหรียญสหรัฐ 

(USD) 

46,736,460 
เหรียญสหรัฐ 

(USD) 

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 

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 
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ช่ือบริษัท สถานที่ตั้ง ประเภทธุรกจิ ผลติภัณฑ์ ชนิดหุ้น ทุนจดทะเบียน ทุนช าระ ถือหุ้นร้อยละ 
2. บริษัท เดลต้า เอนเนอร์ยี่  
ซิสเต็ม (สิงคโปร์) 

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

- ธุรกจิเพื่อการลงทุน 
- การให้บริการด้านการจัดการและที่ปรึกษา 
- การจัดจ าหน่าย 

- หุ้นสามญั 50,568,490 
เหรียญสหรัฐ 

(USD) 

50,568,490 
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 1,330,600 
เหรียญออสเตรเลีย 

(AUD) 

1,330,600 
เหรียญออสเตรเลีย 

(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 
- รับผลิตตามแบบของลูกคา้
และแบบ 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 

ใหบ้ริการทางดา้นวศิวกรรมแก่  
บ. เดลตา้ กรีนเทค (บราซิล) 

- หุน้สามญั 1,000 
เฮอลั (BRL) 

1,000 
เฮอลั (BRL) 

100 

2.3 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 
- โรงงานผลิต 

ผลิตภณัฑอ่ื์นๆท่ีไม่ใช่ Telecom 
Power System และUPS 
 

หุน้สามญั 2,970,000,000 
รูปีอินเดีย 

(INR) 

1,849,773,880 
รูปีอินเดีย 

(INR) 

100 

2.4  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 

2.5 บริษทั เดลตา้ อีเลคโทร
นิคส์ (เมียนมา) จ ากดั 

Plot No.91 and 92, Myay Taing Quarter No.25, Shwe 
Lin Ban Industrial Zone. Hlaing Thar Yar Township, 
Yangon, Myanmar 

โรงงานผลิต - ช้ินส่วนเชิงกล 
- ผลิตภณัฑอิ์เลก็ทรอนิกส์
ภายใตร้ะบบ CMP (Cutting, 
Making and Packaging) 

หุน้สามญั 1,500,000 
เหรียญสหรัฐ 

(USD) 
 

75,000 
เหรียญสหรัฐ 

(USD) 
 

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 
และให้บริการรวมทั้งจัดจ 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. 58  
1 AUD = 0.73084 USD 1 BRL = 0.25247 USD 1 CHF = 0.99850 USD 1 CZK = 0.04019 USD  1 EUR = 1.08585 USD  1 INR = 0.01511 USD 1 PLN = 0.25304 USD  
1 RON = 0.23952 USD 1 RUR = 0.01370 USD 1 SEK = 0.11855 USD 1 TRY = 0.34272 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)์ 
 
 
 
 



                                                                                                                                                   

                        

 
8 

โครงสร้างรายได้ของบริษทัฯ และบริษทัย่อย มีดงัน้ี      หน่วย : ลา้นบาท 

กลุ่มผลติภัณฑ์ 2558 2557 2556 

 รายได้ % รายได้ % รายได้ % 

กลุ่มเพาเวอร์อเิลก็ทรอนกิส์ (Power Electronics)  32,050  68.3%  30,464  69.1%  29,306  71.1% 
ผลิตภณัฑ ์EPSBG (Embedded Power Supply)  20,329  43.3%  20,006  45.4%  19,448  47.2% 
 - ผลิตภณัฑดี์ซี-ดีซี คอนเวอร์เตอร์ (DC-DC converter)  2,695  5.7%  3,481  7.9%  4,067  9.9% 
 - ผลิตภณัฑเ์พาเวอร์ซพัพลายส าหรับคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย   4,854  10.3%  5,191  11.8%  4,455  10.8% 
 - ผลิตภณัฑ ์DES   11,528  24.6%  9,774  22.2%  9,631  23.4% 
 - ผลิตภณัฑเ์พาเวอร์ซพัพลายท่ีใชส้ าหรับรถยนต ์  1,252  2.7%  1,560  3.5%  1,295  3.1% 
ผลิตภณัฑ ์MPBG (Mobile Power)   5,668  12.1%  4,939  11.2%  4,675  11.3% 
ผลิตภณัฑ ์FMBG (Fan & Thermal Management)  6,053  12.9%  5,519  12.5%  5,182  12.6% 
กลุ่มการจดัการพลงังาน (Energy Management)  13,015  27.7%  12,061  27.4%  10,224  24.8% 
ผลิตภณัฑ ์PSBG (Power System)   11,429  24.3%  11,118  25.2%  9,346  22.7% 
 - เพาเวอร์ซิสเตม็ส าหรับระบบโทรคมนาคม (TPS)  10,321  22.0%  9,852  22.4%  8,214  19.9% 
 - เคร่ืองส ารองไฟฟ้า (UPS)   1,052  2.2%  1,169  2.7%  1,118  2.7% 
 - ผลิตภณัฑพ์ลงังานลม   56  0.1%  98  0.2%  15  0.0% 
กลุ่มผลิตภณัฑ ์IABG (Industrial Automation)  1,584  3.4%  942  2.1%  784  1.9% 
กลุ่มผลิตภณัฑ ์AEBU (Automotive Electronics )  3  0.0%  1  0.0%  94  0.2% 
กลุ่มสมาร์ท กรีนไลฟ์ (Smart Green Life)  318  0.7%  568  1.3%  521  1.3% 
ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ  1,555  3.3%  978  2.2%  1,151  2.8% 
        ยอดขายรวม  46,938  100.0%  44,071  100.0%  41,201  100.0% 
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ประเภทผลติภณัฑ์ 

กลุ่มผลติภณัฑ์กลุ่มผลติภณัฑ์         

Smarter . Greener . Together 

Our Brand: 

“To provide the most efficient and reliable energy 
saving  solutions for customers” 

เพาเวอร์อเิลก็ทรอนิกส์  
• กลุ่มผลิตภณัฑ ์EPSBG 
• กลุ่มผลิตภณัฑ ์MPBG 
• กลุ่มผลิตภณัฑ ์FMBG 

การจัดการพลงังาน  
• เพาเวอร์ซิสเตม็ส าหรับระบบ

โทรคมนาคม 
• เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 
• ผลิตภณัฑพ์ลงังานลม  
• ระบบอตัโนมติัส าหรับอุตสาหกรรม 
• อิเล็กทรอนิกส์ยานยนตแ์ละเคร่ือง

ชาร์จส าหรับยานยนตไ์ฟฟ้า 

สมาร์ท กรีนไลฟ์ 

• จอภาพและระบบแสดงผล 
• หลอดไฟ LED 

บริษทัฯได้ปรับตวัเข้ากับการเปล่ียนแปลงของโลก
ด้วยวิถีทางต่างๆ เช่น ก าหนดพันธกิจและวัฒนธรรม
องค์กรให้เข้ากับการด าเนินงานระยะยาวเพื่อพัฒนา
พลงังานรูปแบบใหม่ๆ มีการพฒันาขีดความสามารถของ
ผลิตภณัฑ์ให้มีประสิทธิภาพในการให้พลังงานท่ีสูงข้ึน
รวมทั้ งพฒันาอุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิตพลังงานทดแทน
ประเภทต่างๆ และจากรูปแบบเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป 
บริษัทฯได้พัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยี การ
ออกแบบ การผลิตและตอบสนองต่อความตอ้งการของคู่คา้ 

ด้วยความเช่ือในพลงัของเทคโนโลยีและการร่วมมือ
ในการท างานหรือรับฟังความเห็นของคู่ค้า บริษัทฯ
สามารถสนองความตอ้งการของลูกคา้ด้วยผลิตภณัฑ์และ
ระบบท่ีมีประสิทธิภาพในการให้พลงังาน ส่ิงส าคญัท่ีเรา
ตระหนกัถึงอยู่เสมอคือการลงทุนในเทคโนโลยีเพื่อธุรกิจ
ในอนาคต 

”Smarter.Greener.Together." ถือเป็นสัญญาท่ีแบรนด์
เดลต้าได้น าเสนอต่อลูกค้า บริษัทฯทุ่มเทเพื่อพัฒนา
นวตักรรมด้านเทคโนโลยี ซ่ึงมีผลต่อการเปล่ียนแปลง
รูปแบบผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการจดัการและ
การใช้พลังงานของมนุษย์ และด้วยความร่วมมืออย่าง
ใกล้ชิดระหว่างคู่ค้าท าให้บริษัทฯและคู่ค้าสามารถ
สร้างสรรค์โลกให้ฉลาดข้ึน (Smarter) สะอาดข้ึน  
(Greener) ร่วมกนั (Together) 
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ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท าให้บริษทัฯใส่ใจกับการปรับปรุงพฒันาผลิตภณัฑ์โดยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของผลิตภณัฑ์เพาเวอร์ซัพพลายได้สูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง และน าเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณสมบติั
ทางดา้นการประหยดัพลงังานควบคู่ไปดว้ย  ปัจจุบนัผลิตภณัฑใ์นกลุ่มน้ียงัแบ่งยอ่ยออกเป็น 4 กลุ่มดงัน้ี 

เพาเวอร์
อเิลก็ทรอนิกส์ 

บริษทัฯ เป็นผูใ้หบ้ริการครบวงจรในดา้นการจดัการพลงังานและการจดัการความร้อน รวมทั้งการเป็นผูผ้ลิต
ผลิตภณัฑส์วติช่ิงเพาเวอร์ซพัพลายและพดัลมดีซีแบบไร้แปรงถ่านชั้นน าของโลก บริษทัฯ ใหผ้ลิตและจ าหน่าย
เพาเวอร์ซพัพลายซ่ึงคดัสรรแลว้ท่ีมีความหลากหลายและสามารถน าไปใชง้านไดห้ลายรูปแบบ เช่น การน าไปใช้
กบัระบบจดัการความร้อน ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ระบบท่ีใชส้ าหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก อุปกรณ์
ส าหรับระบบเก็บขอ้มูลแบบ cloud เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในครัวเรือน และอุปกรณ์ท่ีใชก้บัเคร่ืองมือทางการแพทย ์พร้อม
กนัน้ีบริษทัฯยงัจดัเป็นผูใ้หบ้ริการปรับแต่งการออกแบบผลิตภณัฑต์ามความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเป็นทางเลือกท่ีดี
ท่ีสุดใหก้บัผูผ้ลิตชั้นน าดา้น OEM และ ODM นอกจากน้ี บริษทัฯยงัเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
รวมทั้งผลิตภณัฑ์และบริการท่ีเก่ียวขอ้งตามแบบของลูกคา้ เพื่อช่วยเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัให้แก่ลูกคา้ บริษทัฯ
ไดแ้บ่งธุรกิจในกลุ่มน้ีออกเป็น 3 กลุ่มยอ่ย ดงัน้ี 

กลุ่มผลติภัณฑ์ EPSBG  
(Embedded Power Supplies) 

ดีซี ดีซี คอนเวอร์เตอร์ ดีซี ดีซี คอนเวอร์เตอร์ท าหนา้ท่ีป้อนแรงดนัคงท่ีใหก้บั 
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 2,650 วตัต ์ 

ส าหรับคอมพวิเตอร์และระบบเครือข่าย  สินคา้ในกลุ่มน้ีประกอบดว้ยเพาเวอร์ซพัพลายส าหรับ
คอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์หลกัในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
(workstation) อุปกรณ์เก็บขอ้มูลในระบบคอมพิวเตอร์ 
(storage) และเพาเวอร์ซพัพลายก าลงัไฟสูงอ่ืนๆ โดย
สามารถใหก้ าลงัไฟไดถึ้ง 7,200 วตัตต่์อโมดูลและให้
ประสิทธิภาพการท างานมากกวา่ร้อยละ 90 และมีก าลงั
วตัตต่์อความหนาแน่น (power density) สูงถึง 25 วตัต์
ต่อลูกบาศกน้ิ์ว 
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ผลติภัณฑ์ DES 

กลุ่มผลติภัณฑ์ EPSBG  
(Embedded Power Supplies) (ต่อ) 

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

Delta เป็นผูจ้ดัจ  าหน่ายโดยตรงใหก้บั
บริษทัผลิตรถยนตย์กัษใ์หญ่ของโลก  โดย
ผลิตภณัฑใ์นกลุ่มน้ี ไดแ้ก่ On Board 
Charger Module, DC-DC Converter,  
DC-AC Inverter  และผลิตภณัฑท่ี์รองรับ
เทคโนโลยดีา้นยานยนตใ์นอนาคตส าหรับ
รถยนตไ์ฟฟ้าประสิทธิภาพสูง เช่น รถยนต์
ไฮบริดแบบเสียบปลัก๊ (Plug-In Hybrid 
Vehicles; PHEVs)  และแบบท่ีใชแ้บตเตอร่ี
ไฟฟ้า (Battery Electric Vehicles; BEVs) 

ผลติภัณฑ์ส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า 

กลุ่มผลติภัณฑ์ MPBG  
(Mobile Power Supplies) 

สินคา้ในกลุ่มธุรกิจน้ีประกอบดว้ยเพาเวอร์ซพัพลาย
ส าหรับภาคอุตสาหกรรมโดยใชแ้บรนด์เดลตา้เอง 
อแดปเตอร์ส าหรับบรอดแบนด ์(broadband) พร๊ินเตอร์ 
เคร่ืองเล่นเกมส์ อุปกรณ์ในภาคอุตสาหกรรมและเพื่อการ
บริโภค ซ่ึงเดลตา้นบัเป็นหน่ึงในผูผ้ลิตรายใหญ่ท่ีสุดใน
โลกส าหรับอแดปเตอร์ของคอมพิวเตอร์พกพาและอุปกรณ์
ต่อพ่วงอ่ืนๆ ซ่ึงจากการน าระบบวงจรรวมชนิดพิเศษ 
(ASIC) วงจรไฟฟ้าแบบผสม (hybrid circuit) และ
เทคโนโลยฟิีลม์บางมาใช ้ท าใหบ้ริษทัฯสามารถออกแบบ
อแดปเตอร์ให้เป็นผูน้ าในภาคอุตสาหกรรมท่ีใหก้ าลงัวตัต์
ต่อความหนาแน่นสูง และเพาเวอร์ซพัพลายมาตรฐานท่ีมี
ใหเ้ลือกหลากหลายส าหรับงานอุตสาหกรรมและ
การแพทย ์

เพาเวอร์
อเิลก็ทรอนิกส์ 
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กลุ่มผลติภัณฑ์ FMBG 
(Fan / Thermal Management) 

พดัลมอเิลก็ทรอนิกส์ 

เดลตา้ผลิตพดัลมอิเล็กทรอนิกส์ตามความตอ้งการของลูกคา้ เพื่อใชใ้นการลดอุณหภูมิ ระบายความร้อน 
และขบัเคล่ือนการใชง้านของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ซ่ึงลูกคา้ส าคญัของบริษทัฯ ส่วนใหญ่เป็นผูผ้ลิตชั้นน า
ในอุตสาหกรรมยานยนต ์ โทรคมนาคม IT อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการบริโภคและภาคอุตสาหกรรม 

อเีอม็ไอ ฟิลเตอร์ 

ผลิตภณัฑต์วัป้องกนัการรบกวนของคล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้า (อีเอม็ไอฟิลเตอร์) เป็นอุปกรณ์ท่ีช่วย
ในการลดทอนหรือตดัสัญญาณรบกวนท่ีเขา้ไปใน
ผลิตภณัฑไ์ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ซ่ึงใชก้นั
อยา่งแพร่หลายในอุปกรณ์เพื่อการอุปโภคบริโภค 
อุปกรณ์ ITและระบบโทรคมนาคมส าหรับ
ภาคอุตสาหกรรม 

โซลนิอยด์ 

โซลินอยดเ์ป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ี
น าไปใชใ้นการควบคุมระบบอตัโนมติั ส าหรับ
อุปกรณ์ท่ีใชใ้นครัวเรือนและยานยนต ์ซ่ึงบริษทัฯ
สามารถใหบ้ริการโซลินอยด์ท่ีมีลกัษณะเฉพาะตาม
ความตอ้งการท่ีหลากหลายของลูกคา้ เช่น ใช้
ส าหรับระบบเบรก ABS ในยานยนต ์ เคร่ืองท า
ความเยน็ในครัวเรือน เคร่ืองท าน ้าแขง็ และระบบ
ล็อคประตูไฟฟ้าอตัโนมติั 

เพาเวอร์
อเิลก็ทรอนิกส์ 
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บริษทัฯออกแบบผลิตภณัฑเ์พาเวอร์ซิสเตม็ท่ีมีความ
หลากหลายและมีการใหบ้ริการทัว่โลกแก่บริษทัผูป้ระกอบการ
โทรคมนาคม ผูผ้ลิตอุปกรณ์ระบบเครือข่าย (Network) และผู ้
ประกอบและติดตั้งระบบส าหรับการใชง้านดา้นเครือข่ายวทิย ุ
(radio access network) เครือข่ายระบบส่ือสารโทรศพัทมื์อถือ 4G 
(4G LTE network) เครือข่ายการเช่ือมต่อบรอดแบนด(์broadband 
access network) และเครือข่ายหลกั (core network) รวมถึงระบบท่ี
ใชก้บังานทางดา้นอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์ศูนยเ์ก็บขอ้มูล (Data 
Centers) เน่ืองจากผลิตภณัฑ์ท่ีบริษทัฯออกแบบมีความน่าเช่ือถือ 

และมีคุณสมบติัทางประสิทธิภาพสูง จึงท าใหบ้ริษทัฯเป็นผูน้ าดา้นการออกแบบเพาเวอร์ซิสเตม็ท่ีใชใ้นระบบ
โทรคมนาคม  นอกจากน้ี บริษทัฯยงัไดอ้อกแบบระบบแหล่งจ่ายไฟส ารองท่ีใชใ้นอาคาร กลางแจง้หรือในชั้นวาง 
(Rack) ระบบ OD ร่วมกบัเทคโนโลยรีะบายความร้อนแบบต่างๆ ไม่วา่จะเป็นแบบ Passive (ใชพ้ดัลมระบายความ
ร้อนร่วมกบัฟิลเตอร์และ Heat Exchangers) แบบ Active หรือแบบ Hybrid (ใชพ้ดัลมปรับอากาศร่วมกบั 
Emergency Free cooling หรือ Heat Exchangers) เพื่อตอบสนองการใชง้านท่ีหลากหลาย และผลิตภณัฑข์อง
บริษทัฯไดน้ าระบบช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายทางดา้นพลงังาน (OPEX Saving Solution) มาใชใ้นพื้นท่ีมีปัญหาใน
การใชไ้ฟฟ้าระบบปกติและในพื้นท่ีท่ีมีการใชไ้ฟฟ้าจากระบบท่ีไม่ไดต่้อเขา้กบัระบบสายส่ง (Off-grid) โดยเพิ่ม
ตวัควบคุมการน าพลงังานทดแทนเขา้มาใชเ้พื่อจดัการการท างานใหมี้ประสิทธิภาพ 

ผลิตภณัฑท่ี์ออกแบบมาน้ีใชไ้ดก้บัเทคโนโลยกีารติดตามผลระยะไกล จึงช่วยในการประหยดัและง่ายต่อ
การบ ารุงรักษา โดยทัว่ไปเพาเวอร์ซิสเตม็ส าหรับงานระบบโทรคมนาคมจะใชก้นัอยา่งกวา้งขวางในระบบ
เครือข่ายแบบไร้สายและแบบใชส้ายเคเบิล อุปกรณ์ระบบเครือข่าย (Network) ชุมสายการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต
แบบ xDSL access multiplexer การติดต่อทางโทรศพัทผ์า่นครือข่ายความเร็วสูง (Mobile Broadband) สถานีรับส่ง
สัญญาณระบบโทรศพัทมื์อถือ (Cellular Sites) และระบบสายส่งขอ้มูล ทั้งน้ี บริษทัฯออกแบบผลิตภณัฑ์ตาม
มาตรฐานอุตสาหกรรมโทรคมนาคมทั้งในระดบัประเทศและภูมิภาคโดยด าเนินการผลิตตามมาตรฐานท่ีไดรั้บการ
รับรองอยา่ง TL9000 และ ISO14000 

การจัดการ 
พลังงาน 

บริษทัฯ คือผูน้ าในการพฒันาและใหบ้ริการเพาเวอร์ซิสเต็มส าหรับงานโทรคมนาคม  เคร่ืองส ารองกระแสไฟฟ้า 
อุปกรณ์ควบคุมแรงดนัระดบักลาง (Medium voltage drives) รวมทั้งใหบ้ริการครบวงจรดา้นพลงังานแสงอาทิตยแ์ละ
พลงังานลม  โดยเป็นผูใ้ห้บริการครบวงจรดา้นระบบพลงังานเพื่อการโทรคมนาคมอนัดบั 1 ในอินเดียและบราซิล  ทั้ง
ยงัเป็นซพัพลายเออร์ชั้นน าในยโุรป อเมริกา และเอเชียแปซิฟิก 

นอกจากน้ี ยงัมีการน าเสนอผลิตภณัฑ์เพื่อการจดัการพลงังานหลากหลายรูปแบบโดยใชค้วามสามารถดา้น
วศิวกรรมชั้นสูงในการออกแบบหรือปรับเปล่ียนแบบตามความตอ้งการของลูกคา้เพื่อใหไ้ดร้ะบบและบริการครบวงจร
ส าหรับผลิตภณัฑศ์ูนยเ์ก็บขอ้มูล พลงังานทดแทน ยานยนตอิ์เล็กทรอนิกส์ ระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการคมนาคมท่ี
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม  อาคารสีเขียวและอ่ืนๆ 

เพาเวอร์ซิสเต็มส าหรับระบบโทรคมนาคม 
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บริษทัฯมีประสบการณ์ในการออกแบบ ผลิต
และท าการตลาดทางดา้นผลิตภณัฑ ์UPS กวา่
ทศวรรษและมีความมุ่งมัน่จะออกแบบผลิตภณัฑ์
ท่ีมีนวตักรรมในดา้นเทคนิคท่ีเหนือกวา่และให้
พลงังานท่ีมีประสิทธิภาพส าหรับการใชง้านทั้ง
อุปกรณ์ท่ีใชใ้นบา้น ในท่ีท างาน ในอุปกรณ์ศูนย์
ขอ้มูลและในโรงงานอุตสาหกรรม โดยฐานลูกคา้
ของบริษทัฯจะครอบคลุมถึงองคก์รระดบัโลกไม่
วา่จะเป็นลูกคา้ในธุรกิจเซมิคอนดคัเตอร์ ธุรกิจใย
แกว้น าแสง (Optoelectronics) การแปรรูปอาหาร 
ธุรกิจการเงิน ปิโตรเคมีและโทรคมนาคม ซ่ึงผลิตภณัฑ ์UPS ท่ีบริษทัฯออกแบบจะครอบคลุมทุกรูปแบบ
ของการใชง้านของ UPS รวมไปถึงระบบการจดัการโดยใชซ้อฟแวร์และการใชง้านกบังานอุตสาหกรรม
เฉพาะดา้นท่ีครอบคลุมภาคธุรกิจหรือตลาดท่ีหลากหลาย นอกจากบริษทัฯจะออกแบบใหผ้ลิตภณัฑมี์ความ
น่าเช่ือถือแลว้ยงัออกแบบให้ตอบสนองตามความตอ้งการของภาคธุรกิจท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัและมีความ
ยดืหยุน่สูงอีกดว้ย 

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า (UPS) การจัดการ 
พลังงาน 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้น จึงให้ความส าคญัต่อการลงทุน
พฒันาพลงังานหมุนเวียนหรือพลงังานทดแทนดว้ยการออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีมีนวตักรรมสูง เช่น คอนเวอร์
เตอร์ก าลงัสูง (Megawatt Converter) ส าหรับระบบพลงังานลมประกอบกบัเจตนารมณ์ท่ีจะตอบโจทยลู์กคา้ 
ดว้ยผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมและผลกัดนัให้เกิดการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม บริษทัฯ ได้ให้บริการ
ออกแบบเฉพาะโดยใชเ้ทคโนโลยี Doubly Fed Induction Generators (DFIG) และ Full Power Converters 
(FPC) นอกจากน้ี ยงัรับผลิต Nacelle และ Tower controllers ตามรูปแบบท่ีก าหนดดว้ย โดยมุ่งเน้นการ
ออกแบบใหมี้ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ผลติภัณฑ์พลงังานลม 
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ระบบอตัโนมตัิส าหรับอตุสาหกรรม  

อเิลก็ทรอนิกส์ยานยนต์และ 
เคร่ืองชาร์จส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า 

การจัดการ 
พลังงาน 

บริษทัฯ มุ่งเนน้คุณภาพ ความน่าเช่ือถือและความเป็นเลิศมาโดยตลอด เพื่อให้เห็นวา่ “ระบบอตัโนมติั
เพื่อเปล่ียนโลก” เป็นอยา่งไร  บริษทัฯใชค้วามเช่ียวชาญในดา้นการปรับความเร็วรอบ และก าลงั การเคล่ือนไหว 
ระบบเซ็นเซอร์และการควบคุมของอุปกรณ์ดงักล่าว และพร้อมกนัน้ีไดน้ าอุปกรณ์อตัโนมติัส าหรับอุตสาหกรรม
ท่ีมีอยู่เหล่าน้ีมาประกอบร่วมกับระบบการควบคุมอุปกรณ์ดงักล่าวท่ีบริษทัฯได้พฒันาข้ึนมา ท าให้สามารถ
น าเสนอการบริการแบบครบวงจรให้แก่ลูกคา้ทัว่โลกได ้

 เดลตา้ประสบความส าเร็จในการออกผลิตภณัฑเ์คร่ืองชาร์จพลงังานไฟฟ้าส าหรับยานยนตไ์ฟฟ้า 
(EV Charging) เพื่อความสะดวกในการเดินทางระยะใกล ้บริษทัฯไดพ้ฒันาเคร่ืองชาร์จส าหรับรถยนตใ์น
หลากหลายรูปแบบเพื่อให้เหมาะสมกบัลกัษณะการใชง้านท่ีจะช่วยส่งเสริมการใชพ้ลงังานสะอาดและลด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
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สมาร์ท  
กรีนไลฟ์ 

กลุ่มเดลตา้เป็นผูบุ้กเบิกงานดา้นการออกแบบจอภาพนานาชนิด และดว้ยการผลิตทีใชเ้ทคโนโลยีชั้นน าใน
วงการอุตสาหกรรมการฉายภาพและจอภาพและเทคโนโลยีจอภาพขนาดจ๋ิว  กลุ่มเดลตา้จึงสามารถผลิตอุปกรณ์
ฉายภาพหรือแสดงภาพไดห้ลากหลายรูปแบบในการใช้งาน อาทิ ใช้เพื่อความบนัเทิงในครัวเรือน ห้องควบคุม
ระบบ หอ้งประชุม ระบบขอ้มูลสาธารณะ และอาคารนิทรรศการ เป็นตน้ 

เน่ืองจากบริษทัเดลตา้ประเทศไทยไดมี้การด าเนินงานหลายแห่งในภูมิภาคท าให้บริษทัฯมีความพร้อมใน
ดา้นการขายจึงไดด้ าเนินการเป็นตวัแทนจ าหน่ายเพื่อขายผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพดีเด่นท่ีผลิตโดยกลุ่มบริษทัใน
เครือ เช่น ผลิตภณัฑ์จอแสดงภาพ โดยบริษทัย่อยในอินเดียเป็นผูข้ายผลิตภณัฑ์จอแสดงภาพท่ีมีให้เลือกอย่าง
หลากหลายในขณะท่ีบริษทัเดลตา้ กรีน อินดสัเตรียล (ประเทศไทย) จ ากดั (DGiT)  ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยใน
ประเทศไทยเป็นผูจ้ดัจ  าหน่ายจอแสดงภาพและหลอดไฟ LED โดยผา่นช่องทางธุรกิจการให้บริการดา้นการจดั
การพลงังาน ดว้ยสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(SEA) ท่ีมีความแข็งแกร่งและ
แผนธุรกิจในเชิงรุกของบริษทัฯ จึงคาดวา่ตลาด SEA จะเป็นตลาดท่ีมีศกัยภาพของผลิตภณัฑ์หลายชนิดในกลุ่ม
ธุรกิจน้ีไดเ้ป็นอยา่งดี 

จอภาพและระบบแสดงผล 

เดลตา้ใหบ้ริการจอภาพหลากหลายรูปแบบรวมถึงเคร่ืองฉายภาพขนาดใหญ่ท่ีใหภ้าพสวา่งสดใสเป็นพิเศษ
ไดถึ้ง 30,000 ลูเมน เคร่ืองฉายภาพส าหรับระบบโฮมเธียร์เตอร์และเคร่ืองฉายภาพส าหรับงานน าเสนอส าหรับธุรกิจ 
ส าหรับระบบห้องควบคุมและระบบจอเพื่อการประชาสัมพนัธ์ เดลตา้ฯ น าเสนอเคร่ืองฉายภาพความสวา่งสูงและ
ระบบควบคุมภาพแบบแยกส่วน (Distributive Control Systems: DCS) ส าหรับวดีิโอวอลลข์นาดใหญ่ 
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ก าลงัการผลติในปี 2558 
1. กลุ่มผลติภัณฑ์ EPSBG (Embedded Power Solutions) 

1.1 ผลิตภณัฑ์ DC-DC Converter (DCBU) 
สถานท่ีตั้ง  :  นิคมอุตสาหกรรมบางปู จงัหวดัสมุทรปราการ 
พื้นท่ีการผลิต :  6,863 ตารางเมตร 
จ านวนพนกังาน  :  195 คน 
สายการผลิต :  10 สาย 
ผลิตจริงเฉล่ีย :  ร้อยละ 89 ของก าลงัการผลิตเตม็ท่ี 

1.2 ผลิตภณัฑเ์พาเวอร์ซพัพลายส าหรับคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย (CNBU)   
สถานท่ีตั้ง  :  นิคมอุตสาหกรรมบางปู จงัหวดัสมุทรปราการ 
พื้นท่ีการผลิต :  7,040 ตารางเมตร 
จ านวนพนกังาน :  623 คน  
สายการผลิต :  10 สาย 
ผลิตจริงเฉล่ีย :  ร้อยละ 90 ของก าลงัการผลิตเตม็ท่ี 

1.3 ผลิตภณัฑ ์DES 
โรงงานในประเทศไทย  
สถานท่ีตั้ง  :  นิคมอุตสาหกรรมบางปู จงัหวดัสมุทรปราการ 
พื้นท่ีการผลิต :  22,000 ตารางเมตร 
จ านวนพนกังาน :   1,346 คน 
สายการผลิต  :   24 สาย 
ผลิตจริงเฉล่ีย :   ร้อยละ 76 ของก าลงัการผลิตเตม็ท่ี 
โรงงานในสโลวาเกีย   

สถานท่ีตั้ง          :  Dubnica nad Vahom, Slovak Republic 
พื้นท่ีการผลิต     :  6,500 ตารางเมตร 
จ านวนพนกังาน : 160 คน 
สายการผลิต  :  8 สาย 
ผลิตจริงเฉล่ีย      :   ร้อยละ 55 ของก าลงัการผลิตเตม็ท่ี    

1.4 ผลิตภณัฑเ์พาเวอร์ซพัพลายท่ีใชส้ าหรับรถยนต์  
สถานท่ีตั้ง  :  นิคมอุตสาหกรรมบางปู จงัหวดัสมุทรปราการ 
พื้นท่ีการผลิต       :  15,768 ตารางเมตร 
จ านวนพนกังาน : 531 คน 
สายการผลิต         :  10 สาย  
ผลิตจริงเฉล่ีย      :  ร้อยละ 70 ของก าลงัการผลิตเตม็ท่ี 
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2. กลุ่มผลติภัณฑ์ Mobile power (MPBG) 
สถานท่ีตั้ง  :  นิคมอุตสาหกรรมบางปู จงัหวดัสมุทรปราการ 
พื้นท่ีการผลิต :   4,865 ตารางเมตร 
จ านวนพนกังาน :   1,330 คน 
สายการผลิต  :   10 สาย  
ผลิตจริงเฉล่ีย       :  ร้อยละ 80 ของก าลงัการผลิตเตม็ท่ี 

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

พดัลมแบบอตัโนมติั (Auto Fan) 
สถานท่ีตั้ง :  นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
พื้นท่ีการผลิต :  4,896 ตารางเมตร 
จ านวนพนกังาน :  677 คน 
สายการผลิต :  24 สาย  
ผลิตจริงเฉล่ีย :  ร้อยละ 80 ของก าลงัการผลิตเตม็ท่ี 
พดัลมท่ีใชก้บังานระบบ (System Fan) 
สถานท่ีตั้ง :  นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
พื้นท่ีการผลิต :  3,548 ตารางเมตร 
จ านวนพนกังาน :  622 คน 
สายการผลิต :  20 สาย  
ผลิตจริงเฉล่ีย :  ร้อยละ 80 ของก าลงัการผลิตเตม็ท่ี 

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

 สถานท่ีตั้ง :  นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 พื้นท่ีการผลิต :   2,620 ตารางเมตร 

จ านวนพนกังาน :   481 คน  
 สายการผลิต  :   23 สาย 
     ผลิตจริงเฉล่ีย     :  ร้อยละ 80 ของก าลงัการผลิตเตม็ท่ี 

โซลินอยด ์(Solenoid)  
สถานท่ีตั้ง :  นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
พื้นท่ีการผลิต :  645 ตารางเมตร 
จ านวนพนกังาน : 103 คน 
สายการผลิต  :  16 สาย 
ผลิตจริงเฉล่ีย :  ร้อยละ 80 ของก าลงัการผลิตเตม็ท่ี 
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4. กลุ่มผลติภัณฑ์ PSBG (Power System)  
โรงงานในประเทศไทย  
สถานท่ีตั้ง  :  นิคมอุตสาหกรรมบางปู จงัหวดัสมุทรปราการ 
พื้นท่ีการผลิต :  1,800 ตารางเมตร 
จ านวนพนกังาน :  112 คน 
สายการผลิต  :  เพาเวอร์ซิสเตม็ส าหรับงานระบบโทรคมนาคม (TPS) 5 สาย 
  System 1 สายและ Power Distribution Unit (PDU) 1 สาย 
ผลิตจริงเฉล่ีย :  TPS ร้อยละ 87 ของก าลงัการผลิตเตม็ท่ี 
  System ร้อยละ 69 ของก าลงัการผลิตเตม็ท่ี 
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) 8 สาย 
  ผลิตภณัฑพ์ลงังานลม (Wind Power) 3 สาย 
ผลิตจริงเฉล่ีย   :   TPS ร้อยละ 80 ของก าลงัการผลิตเตม็ท่ี 
   UPS ร้อยละ 70 ของก าลงัการผลิตเตม็ท่ี  
  Wind Power ร้อยละ 18 ของก าลงัการผลิตเตม็ท่ี 
โรงงานในสโลวาเกีย  
สถานท่ีตั้ง           :  Dubnica nad Vahom, Slovak Republic 
พื้นท่ีการผลิต :  4,000 ตารางเมตร  
จ านวนพนกังาน :  200 คน 
สายการผลิต :  เพาเวอร์ซิสเตม็ส าหรับงานระบบโทรคมนาคม (TPS) 12 สาย 
ผลิตจริงเฉล่ีย   :   ร้อยละ 60 ของก าลงัการผลิตเตม็ท่ี 

5. กลุ่มผลิตภณัฑ ์AEBU (Automotive Electronics) 
สถานท่ีตั้ง  :  นิคมอุตสาหกรรมบางปู จงัหวดัสมุทรปราการ 
พื้นท่ีการผลิต :   650 ตารางเมตร 
จ านวนพนกังาน :   30 คน 
สายการผลิต  :   1 สาย  
ผลิตจริงเฉล่ีย       :  ร้อยละ 60 ของก าลงัการผลิตเตม็ท่ี  
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6. Display Solutions Business unit (DSBU)  

สถานท่ีตั้ง                       : Plot No 43, Sector 35, HSIIDC, Gurgaon, Haryana, India - 122001 
พื้นท่ีการผลิต : 1,040 ตารางเมตร 
จ านวนพนกังาน          : 30 คน 
สายการผลิต        : Cube/LCD 1 สาย Controller 1 สาย Screen 1 สายและ 

Mechanical workshop 1 สาย 
ผลิตจริงเฉล่ีย   :  Cube 530 หน่วย/ปี + LCD 631 หน่วย/ปี (คิดเป็นร้อยละ 45 ของก าลงัการผลิตเตม็ท่ี)  

Controller ร้อยละ 68 ของก าลงัการผลิตเตม็ท่ี 
Screen ร้อยละ 48 ของก าลงัการผลิตเตม็ท่ี  
Machine shop ร้อยละ 97 ของก าลงัการผลิตเตม็ท่ี 
 

โดยผลิตภณัฑส่์วนใหญ่ท่ีผลิตในประเทศไทยไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
(BOI) โดยไดรั้บสิทธิประโยชน์ดงัน้ี 
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การส่งเสริมการลงทุน 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยในประเทศไทยไดรั้บสิทธิพิเศษทางดา้นภาษีอากรจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนภายใตเ้ง่ือนไขต่างๆ ท่ีก าหนดไว ้บริษทัฯ และ

บริษทัยอ่ยในประเทศไทยไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางดา้นภาษีอากรท่ีมีสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 
รายละเอียด  บริษทัฯ บริษทัยอ่ยในประเทศไทย 
1. บตัรส่งเสริมเลขท่ี 1710(2)/2549 1541(2)/2552 1494(2)/2552 2061(1)/2553 1732(2)/2557 1158(2)/2558 1688(2)/2558 1813(2)/2554 1814(2)/2554 
2. เพ่ือส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิต Electro-magnetic 

products 
ผลิต Electro-magnetic 

products 
ผลิต DC FAN ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคม 

และช้ินส่วนอีเลคโทรนิคส์
ส าหรับยานพาหนะ 

ผลิต Electro-
magnetic products 

ผลิต Electro-
magnetic products 

ผลิต DC FAN ผลิต Inverter ผลิตหลอดไฟฟ้า              
โคมไฟฟ้าและ                  

อุปกรณ์แสดงภาพ 
3. สิทธิประโยชน์ส าคญัท่ีไดรั้บ          
3.1 ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับ

ก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ี
ไดรั้บการส่งเสริมและไดรั้บยกเวน้ไมต่อ้งน า
เงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมซ่ึง
ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไปรวม
ค านวณเพื่อเสียภาษี 

8 ปี 7 ปี 
(วงเงินไม่เกิน   

90,690,852 บาท) 

7 ปี 
(วงเงินไม่เกิน   

298,170,000 บาท) 

8 ปี 7 ปี 
(วงเงินไม่เกิน   

124,000,000 บาท) 

5 ปี 
(วงเงินไม่เกิน   

155,000,000 บาท) 

7 ปี 
(วงเงินไม่เกิน   

200,000,000 บาท) 

7 ปี 
(วงเงินไม่เกิน   

182,000,000 บาท) 

7 ปี 
(วงเงินไม่เกิน   

199,000,000 บาท) 

3.2 ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัร
ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมติั 

ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ 

3.3 ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับวตัถุดิบและ
วสัดุจ าเป็นท่ีตอ้งน าเขา้จากต่างประเทศเพื่อ
ใชใ้นการผลิตเพื่อการส่งออก 

ไม่ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ 

3.4 ไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับ
ก าไรสุทธิท่ีไดรั้บจากการลงทุนในอตัราร้อย
ละหา้สิบของอตัราปกติเป็นระยะเวลาหา้ปี 
นบัจากวนัท่ีพน้ก าหนดระยะเวลาการไดรั้บ
ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ 

ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ 

3.5 ไดรั้บอนุญาตใหห้กัค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้าและค่า
ประปาเป็นสองเท่าของค่าใชจ่้ายดงักล่าวเป็น
ระยะเวลาสิบปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้าก
การประกอบกิจการนั้น 

ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ 

3.6 ไดรั้บอนุญาตใหห้กัเงินลงทุนในการติดตั้ง
หรือก่อสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกร้อยละ
ยี่สิบหา้ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจากการ
หกัค่าเส่ือมราคาตามปกติ 

ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ 

4. วนัท่ีเร่ิมใชบ้ตัรส่งเสริม 27 มกราคม 2552 4 มกราคม 2553 15 มีนาคม 2556 10 มกราคม 2558 ยงัไม่ไดข้อเปิด
ด าเนินการ 

ยงัไม่ไดข้อเปิด
ด าเนินการ 

ยงัไม่ไดข้อเปิด
ด าเนินการ 

ยงัไม่ไดข้อเปิด
ด าเนินการ 

ยงัไม่ไดข้อเปิด
ด าเนินการ 

5. สิทธิและประโยชน์เพ่ิมเติม ไดรั้บประโยชน์ทางภาษี
อากรเพิ่มเติมส าหรับการ
ลงทุนเพื่อพฒันาทกัษะ 
เทคโนโลย ีและนวตักรรม 

ไดรั้บประโยชน์ทางภาษี
อากรเพิ่มเติมส าหรับการ
ลงทุนเพื่อพฒันาทกัษะ 
เทคโนโลย ีและนวตักรรม 

ไดรั้บประโยชน์ทางภาษี
อากรเพิ่มเติมส าหรับการ
ลงทุนเพื่อพฒันาทกัษะ 
เทคโนโลย ีและนวตักรรม 

- - - - - - 
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รายไดข้องบริษทัฯ จ าแนกตามกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม กิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริม รวม 
 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
งบการเงินเฉพาะกิจการ       
รายไดจ้ากการขาย       
รายไดจ้ากการขายในประเทศ 390 393 97 - 487 393 

รายไดจ้ากการส่งออก 31,241 29,490 96 164 31,337 29,654 

รวม 31,631 29,883 193 164 31,824 30,047 

  

 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. ไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากรัฐบาลของประเทศอินเดีย เม่ือวนัท่ี 
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 และอ่ืนๆ อีกดว้ย 
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การวจิัยและพฒันา 
ค่าใชจ่้ายดา้นการวิจยัและพฒันาเปรียบเทียบยอ้นหลงั 5 ปี 

 หน่วย 2554 2555 2556 2557 2558 
ค่าใชจ่้ายดา้นวจิยัและพฒันาทั้งหมด ดอลลาร์สหรัฐ (ลา้น) 68.94 63.15 60.96 60.12 58.15 
สดัส่วนค่าใชจ่้ายดา้นวจิยัและ
พฒันาเทียบกบัยอดขาย % ของยอดขาย 5.4% 4.8% 4.5% 4.4% 4.2% 

 
จ านวนพนกังานดา้นวิจยัและพฒันาในแต่ละศูนยว์จิยัและพฒันา 

ทีต่ั้งศูนย์วจิยัและพฒันา 2554 2555 2556 2557 2558  
ประเทศไทย 380 370 359 333 313 
Soest 163 170 170 175 175 
Teningen 122 118 88 85 83 
Switzerland 34 32 20 18 18 
Finland & Poland - 23 22 23 21 
Hangzhou 45 44 45 44 49 
Gurgaon 65 45 57 64 73 
Romania 16 16 16 16 15 
East Kilbride 17 17 13 15 15 
จ านวนพนกังานรวม 842 835 790 773 762 

ในปี 2558 เดลตา้ไดพ้ฒันาประสิทธิภาพของผลิตภณัฑ์กลุ่มพลงังาน โดยน าเทคโนโลยีท่ีหลากหลายมา
ประยุกต์ใช้ และมุ่งพฒันาผลิตภณัฑ์กลุ่มน้ีอยา่งต่อเน่ือง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยประหยดัพลงังานและ
เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มมากข้ึนดว้ย  

ศูนยว์จิยัและพฒันาของเดลตา้ 10 แห่งทั้งในทวปีเอเชียและยโุรปร่วมกบัศูนยว์จิยัและพฒันาของกลุ่มเดลตา้
ซ่ึงตั้งอยูท่ี่เมืองราเลย ์Raleigh (สหรัฐอเมริกา) และเซ่ียงไฮ ้(จีน) ไดร่้วมกนัขยายขีดความสามารถในการเป็นผูน้ าดา้น
การวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ์เพาเวอร์ซพัพลายใหมี้ประสิทธิภาพและประหยดัพลงังานไดม้ากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดร่้วมมือกบัมหาวทิยาลยัชั้นน าหลายแห่งเพื่อพฒันาศกัยภาพของคนรุ่นใหม่ เพราะเรา
ตระหนกัดีวา่กิจกรรมดงักล่าวจะช่วยสร้างสัมพนัธภาพระยะยาวท่ีดีระหวา่งบริษทัฯ และคนรุ่นใหม่ ซ่ึงจะเป็นก าลงั
ส าคญัในการพฒันาเทคโนโลยี นวตักรรม ตลอดจนผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มต่อไปในอนาคต  

นอกจากน้ี เดลตา้ยงัร่วมกบัลูกคา้ส าคญัหลายรายท่ีเป็นผูน้ าตลาดจากทัว่ทุกมุมโลกในการพฒันาเทคโนโลย ี
ผลิตภณัฑแ์ละนวตักรรมท่ีล ้าสมยั ตลอดจนไดเ้ร่ิมบุกเบิกอุตสาหกรรมใหม่ไปพร้อมกบัลูกคา้เช่นกนั ความร่วมมือ
ระหวา่งเดลตา้กบัลูกคา้ตลอดจนการแลกเปล่ียนขอ้มูลซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อกนัจะช่วยใหเ้ราสามารถพร้อมรับความ
เปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีก าลงัเกิดข้ึนต่อไปในอนาคตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

การพฒันาเทคโนโลยแีละผลิตภณัฑใ์หมี้ประสิทธิภาพและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มอยา่งไม่หยดุย ั้ง ท าให้
บริษทัฯ กา้วข้ึนเป็นผูน้ าตลาดอยา่งแทจ้ริง เราจะยงัคงมุ่งมัน่วจิยัและพฒันาเทคโนโลยเีพื่อการประหยดัพลงังานอยา่ง
ต่อเน่ืองเพื่อตอบสนองความตอ้งการในอนาคตและเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยลดมลพิษอีกดว้ย 
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ผลติภัณฑ์ทีใ่ช้กบัระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์และระบบจัดเกบ็ข้อมูล (Server Storage Networking หรือ SSN) 
ทีมวจิยัและพฒันาของเดลตา้ไดส้ั่งสมความรู้และประสบการณ์อนัยาวนานเพื่อพฒันาผลิตภณัฑเ์พาเวอร์ซพั

พลายท่ีออกแบบตามความตอ้งการของลูกคา้ (customized power supplies) ท่ีมีความซบัซอ้นสูงใหก้บักลุ่มลูกคา้ชั้นน า
ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศ ระบบเครือข่าย และระบบโทรคมนาคม นอกจากน้ีเดลตา้ยงัใชค้วามเช่ียวชาญ
ของเราในการคิดคน้ผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ท่ีล ้าหนา้กวา่เพาเวอร์ซพัพลายแบบดั้งเดิมในทอ้งตลาดไดส้ าเร็จอีกหลายรายการ 
ท าใหบ้ริษทัฯกา้วข้ึนเป็นผูใ้หบ้ริการครบวงจรส าหรับกลุ่มผลิตภณัฑน้ี์อยา่งแทจ้ริง 

ในปี 2558 ท่ีผา่นมา ลูกคา้ให้ความส าคญัในเร่ือง
ประสิทธิภาพมากข้ึน โดยเฉพาะลูกคา้กลุ่มอุตสาหกรรมอินเตอร์เน็ต 
และเดลตา้ยงัไดเ้นน้เร่ืองความหนาแน่นทางพลงังาน (power 
density) ซ่ึงเป็นจุดสร้างความแตกต่างใหก้บัผลิตภณัฑอี์กดว้ย 
บริษทัฯ ไดเ้ผชิญกบัตลาดท่ีมีความผนัผวนสูงจึงไดน้ าเทคโนโลยท่ีี
ทนัสมยัในการน าวงจรรวมแบบแมกเนติกส์ (integrated magnetic 
component design) เซมิคอนดกัเตอร์ท่ีท างานไดห้ลายๆ ฟังชัน่ส์อยู่
ในตวัเดียวกนั (semiconductor packaging) และการออกแบบเป็น
โมดุล (modular design approach) มาใชเ้พื่อให้ผลิตภณัฑมี์ 
ความหนาแน่นทางพลงังานและประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงท าใหผ้ลิตภณัฑ์เพาเวอร์ซพัพลายส าหรับเซิร์ฟเวอร์ขนาด 
1,200W ของเดลตา้ไดรั้บการจดัอนัดบัให้เป็นท่ี 1 จากการจดัอนัดบัของ Ecova Plug Load Solution และเรายงัไดน้ า 
การออกแบบรูปแบบใหม่มาใชเ้พื่อเพิ่มความหนาแน่นทางพลงังานท าให้ผลิตภณัฑข์นาดก าลงั 3kW ของบริษทัฯ มีความ
หนาแน่นทางพลงังานท่ี 60W/in3 ทั้งน้ีการออกแบบในลกัษณะน้ีสามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บัการใชง้านท่ีหลากหลาย 
เช่น ส าหรับเซิร์ฟเวอร์ ตลอดจนอุปกรณ์เครือข่ายและระบบศูนยก์ลางการเก็บขอ้มูลท่ีสามารถจ่ายแรงดนัไฟฟ้าท่ี 
(output) 12V และ 48V  

นอกจากน้ี ฝ่ายวจิยัและพฒันาของเดลตา้ประเทศไทยยงัประสบความส าเร็จในการปรับปรุงผลิตภณัฑเ์พาเวอร์
ซพัพลายท่ีออกแบบตามความตอ้งการของลูกคา้ชนิดกระแสสลบั/กระแสตรง (AC/DC power supply หรือ PSU) 
อุปกรณ์ส่ือสารและรับส่งขอ้มูลส าหรับภายนอกอาคาร รวมถึงระบบ และระบบยอ่ยอ่ืนๆ ใหมี้การใชง้านไดเ้พิ่มข้ึน
และมีคุณสมบติัทางเทคนิคท่ีดีข้ึนดว้ย ซ่ึงไดน้ าไปประยกุตใ์ชต่้อเน่ืองกบัระบบยอ่ยดา้นเครือข่ายและจดัเก็บขอ้มูลอีก
ดว้ย น่ีเป็นเพียงตวัอยา่งหน่ึงท่ีแสดงให้เห็นถึงความสามารถและความมุ่งมัน่ของทีมงานวจิยัและพฒันาของบริษทัฯ ใน
การพฒันาผลิตภณัฑ์เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหไ้ดอ้ยา่งเต็มท่ี  

  
โซลูช่ันส าหรับระบบจ่ายไฟฟ้าในยานยนต์ไฟฟ้า (EV)  

นอกจากการใชเ้พาเวอร์ซพัพลายส าหรับอุปกรณ์ประจุไฟฟ้าภายในรถแบบใหบ้ริการครบวงจร (AC/DC on-
board charging unit) แลว้ บริษทัฯ ยงัไม่หยดุน่ิงในการพฒันาผลิตภณัฑส์ าหรับตลาดในอุตสาหกรรมยานยนตใ์หมี้ความ
หลากหลายและมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยบริษทัฯ ไดพ้ฒันาคอนเวอร์เตอร์ไฟกระแสตรง/กระแสตรงท่ีมีประสิทธิภาพ
สูง (DC/DC converter) และอุปกรณ์ประจุไฟฟ้าภายในรถใหมี้ความหลากหลายและทนัสมยัมากข้ึน และบริษทัฯ ยงัไดน้ า
ผลิตภณัฑใ์หม่หลายชนิดออกสู่ตลาดใหก้บัลูกคา้รายส าคญัในปี 2558 เช่น คอนเวอร์เตอร์กระแสตรง อุปกรณ์ชุดเช่ือมต่อ
ระหวา่งแบตเตอร่ีกบัชาร์จเจอร์ (Battery Junction Box หรือ BJB) รวมถึงอุปกรณ์ท่ีใชเ้ทคโนโลยแีบบผสมผสาน อีกดว้ย  

เพาเวอร์ซพัพลายปรับแรงดนั AC/DC 
(1,200W)  ท่ีไดรั้บรองประสิทธิภาพอนัดบั 1  

(Ecova Plug Load Solutions) 
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อุปกรณ์ประจุไฟฟ้าภายในรถขนาด 11kW 
แบบปรับกระแสเขา้เป็น 1 หรือ 3 เฟสได ้

อุปกรณ์ประจุไฟฟ้าภายในรถ (OBC) ขนาด 7.2kW ไดรั้บการตอบรับจากตลาดเป็นอยา่งดี และไดน้ าไปใชก้บั
ยานพาหนะหลายประเภทและรุ่น ส าหรับอุปกรณ์ประจุไฟฟ้าภายในรถรุ่นท่ีสองขนาด 7.2kW อีกรูปแบบหน่ึงส าหรับใช้
ในยานพาหนะมือสอง ก าลงัพฒันาอยูใ่นขั้นตอนการออกแบบและทดสอบ (C-sample stage) และจะไดน้ าไปผลิตเชิง
อุตสาหกรรมในปี 2559  

อุปกรณ์ประจุไฟฟ้าภายในรถขนาด 11kW แบบปรับกระแสเขา้
เป็น 1 หรือ 3 เฟสไดส้ าหรับอุปกรณ์อดัประจุไฟฟ้ารุ่นใหม่ขนาด 11kW 
สามารถใชง้านไดท้ั้งกบัไฟฟ้า 1 และ 3 เฟสในทวปีอเมริกา ยโุรป และ
เอเชีย โดยผลิตภณัฑ์น้ีถือเป็นนวตักรรมท่ีล ้าสมยัทั้งในดา้นรูปลกัษณ์
และส่วนประกอบ อีกทั้งยงัใชซ้อฟแวร์ขั้นสูงเพื่ออ านวยความสะดวก
ในการใชง้าน ผา่นการผลิตและประกอบดว้ยคุณภาพมาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพและความหนาแน่นทางพลงังานท่ีสูงอีกดว้ย  

เดลตา้ไม่หยดุเดินหนา้พฒันาเทคโนโลยปีระจุไฟแบบไร้สาย (wireless charging) ของเราใหเ้ป็นเลิศอยูเ่สมอ เรา
อยูใ่นระหวา่งการพฒันาอุปกรณ์ประจุไฟขนาด 7.4kW ส าหรับรถโฟลค์ลิฟทร่์วมกบัลูกคา้รายส าคญั ซ่ึงขณะน้ีอุปกรณ์
ตวัอยา่งพร้อมใหลู้กคา้ทดลองใชง้านแลว้  
 
เพาเวอร์ซัพพลายออกแบบเฉพาะส าหรับการใช้งานด้านอุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์  

ในปี 2558 ทีมงานวจิยัและพฒันาของเดลตา้ในยุโรปได้
พฒันาผลิตภณัฑท่ี์มีความคุม้ค่าและประสิทธิภาพสูงเพื่อการใชง้าน
ดา้นอุตสาหกรรมและการแพทยห์ลายรูปแบบ เช่น ระบบอตัโนมติั
ส าหรับโรงงาน เครอ่ื งจก ัรและหุ่นยนต ์และเทคโนโลยปีระจุไฟฟ้า
เคร่ืองอลัตร้าซาวด์ เคร่ืองช่วยหายใจและเคร่ืองฟอกไต เป็นตน้  

การน าเทคโนโลยกี าลงัไฟฟ้าและการควบคุมขั้นสูงมา
ประยกุตใ์ชเ้พิ่มช่วยให้เดลตา้สามารถพฒันาและน าผลิตภณัฑ์
ต่างๆ ท่ีมีประสิทธิภาพดา้นพลงังาน ความเสถียร ความยดืหยุน่ใน
การใชง้านในลกัษณะต่างๆ และความทนทาน ออกสู่ทอ้งตลาดได้
อยา่งต่อเน่ือง 

ประสบการณ์และความช านาญในการออกแบบระบบประจุไฟส าหรับลูกคา้ชั้นน าในอุตสาหกรรมแบตเตอร่ี
แบบตะกัว่-กรดท าใหฝ่้ายวจิยัและพฒันาของเดลตา้ในประเทศไทยสามารถออกแบบระบบประจุไฟชนิดเตม็รูปแบบ 
ประกอบดว้ย ราง ระบบแสดงผลแบบระบบเช่ือมต่ออินเตอร์เฟส (interface) และซอฟแวร์จดัการระบบ โดยระบบ
ประจุไฟดงักล่าวมีความยดืหยุน่และตรงตามลกัษณะการใชง้านของลูกคา้เป็นอยา่งยิง่ เน่ืองจากสามารถใชก้บัเคมีได้
หลายชนิด เช่น ตะกัว่-กรดและลิเทียม-ไออน ขนาดตั้งแต่ 100 ถึง 2,000 A/hr ส าหรับโมดุลหลกัประสิทธิภาพสูงขนาด 
3kW นั้นจะมีตวัควบคุมระบบเป็นตวัก าหนดลกัษณะการประจุไฟ (charging profile) แบบต่างๆ โดยระบบประจุไฟท่ี
เป็นแบบแยกส่วน (modular) น้ีสามารถน าโมดุลมาต่อขนานกนัไดต้ั้งแต่ 2 ถึงสูงสุด 10 โมดุล และท าใหมี้ก าลงัประจุ
ไฟตั้งแต่ 6kW ถึง 30kW นอกจากน้ีการแสดงผลแบบอินเตอร์เฟสยงัช่วยแจง้สถานการท างานและการแยกก าลงัไฟฟ้า
ของอุปกรณ์ทั้งชุด รวมทั้งตวัควบคุมกระแส แรงดนัและอุณหภูมิยงัมีส่วนส าคญัในการยดือายแุบตเตอร่ีอีกดว้ย  

อุปกรณ์ประจุไฟแบบแยกช้ินส่วนส าหรับการ

ใชง้านเชิงอุตสาหกรรม  

 



                                                                                                                                                   

                        

 
26 

นอกเหนือจากความเช่ียวชาญดา้นอุปกรณ์ประจุไฟ
ส าหรับการใชง้านเชิงอุตสาหกรรมแลว้ เดลตา้ยงัไดน้ าเพาเวอร์ซพั
พลายท่ีไม่เหมือนใครและมีความซบัซอ้นในการจ่ายแรงดนัได้
หลายเอาทพ์ุทส าหรับงานดา้นการแพทยอ์อกสู่ตลาดดว้ย อยา่งเช่น 
เพาเวอร์ซพัพลายส าหรับเคร่ืองอลัตราซาวดใ์หก้บัลูกคา้ท่ีเป็น
ผูผ้ลิตเคร่ืองอลัตราซาวด์ชั้นน าของโลก ส่ิงเหล่าน้ีเป็นอีกตวัอยา่ง 
ของความส าเร็จดา้นการแปลงพลงังานของเดลตา้ประเทศไทย  

    
อุปกรณ์ก าลังไฟฟ้าและควบคุมโซลูช่ันทีอ่อกแบบโดยเฉพาะส าหรับระบบพลงังานทดแทนในระดับครัวเรือน 

หน่ึงในนวตักรรมส าคญัท่ีทีมวจิยัและพฒันาในประเทศไทยและทีมงาน
จาก Soest และ Teningen ประเทศเยอรมนั ไดท้  าร่วมกนัโนการน าประสบการณ์ 
ความรู้และเทคโนโลยท่ีีสั่งสมมากวา่ 4 ทศวรรษมาบูรณาการร่วมกนัโดยให้
ทีมงานท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นไอที อุตสาหกรรม และการแปลงพลงังาน
แสงอาทิตยม์าพฒันาให้เป็นผลิตภณัฑส์ าหรับกลุ่มธุรกิจใหม่ คือ ระบบพลงังาน
ทดแทนระดบัครัวเรือน ซ่ึงเป็นการผสมผสานเทคโนโลยกีารแปลงกระแสไฟฟ้า
จากพลงังานแสงอาทิตยท์ั้งแบบท่ีต่อเขา้กบัระบบไฟฟ้าโดยตรงและแบบกกัเก็บ
พลงังานส ารอง (on-grid and backup operation) เขา้กบัคอนเวอร์เตอร์กระแสตรง/
กระแสตรงแบบสองทาง (bi-directional DC/DC power conversion) เพื่อต่อ
แบตเตอร่ีเขา้กบัระบบ ท าให้เดลตา้ประเทศไทยสามารถสร้างสรรคร์ะบบผลิต
และกกัเก็บไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนระดบัครัวเรือน (residential green energy 
and storage solution หรือ RGES) ท่ีคุม้ค่าและมีเทคโนโลยีในการออกแบบใหมี้
ประสิทธิภาพการท างานและมีขนาดเล็ก  
 นอกจากน้ีระบบดงักล่าวยงัไดน้ าเทคโนโลยคีวบคุมแบบดิจิตอลเตม็รูปแบบมาใชใ้นส่วนต่างๆของระบบ
ตั้งแต่การแปลงสัญญาณแบบดิจิติตอล (digital modulation) ไปจนถึงการแสดงผลอินเตอร์เฟสแบบไร้สาย (wireless 
interface) และการแสดงผลแบบกราฟฟิคท่ีหนา้จอหลกัของระบบเกทเวย ์(gateway) ทั้งน้ี การใหบ้ริการครบวงจรอนั
ทนัสมยัน้ีท าใหลู้กคา้สามารถแปลงพลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นไฟฟ้าไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพส าหรับการใชง้านระดบั
ครัวเรือน และระบบยงัสามารถจ่ายไฟส ารองใหก้บัลูกคา้ในกรณีเกิดไฟดบัและเอ้ือให้บริษทัฯ ผลิตไฟฟ้าหรือผูดู้แล
ระบบสามารถจ าลองสถานการณ์การผลิตไฟฟ้าจริงเพื่อปรับแต่งให้โครงสร้างระบบผลิตและส่งไฟฟ้ามีเสถียรภาพ
มากข้ึนในอนาคต 
 
อนิเวอร์เตอร์กระแสตรง/กระแสสลบั (DC/AC Inverter) ส าหรับเสาสัญญาณ 4G 

นอกจากความส าเร็จดา้นการวิจยัและพฒันาของทีมเดลตา้ประเทศไทยแลว้ ทีมวจิยัและพฒันาของเดลตา้อินเดีย
สามารถพฒันาอินเวอร์เตอร์ขนาด 48V ข้ึนมาเป็นกลุ่มผลิตภณัฑใ์หม่ โดยใชอุ้ปกรณ์ควบคุม DSP (DSP control) ท่ี
ทนัสมยัและมีค่า THD ต ่า อีกทั้งยงัผา่นมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มต่างๆส าหรับอุตสาหกรรมโทรคมนาคมอีกดว้ย โดย
ผลิตภณัฑมี์ขนาดตั้งแต่ 300VA ถึง 3.5KVA 

RGES 

เพาเวอร์ซพัพลายส าหรับเคร่ืองอลัตร้าซาวด ์ 
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ผลิตภณัฑอิ์นเวอร์เตอร์กลุ่มน้ีประกอบดว้ย DC SMPS ของเดลตา้และระบบเสาและ
อุปกรณ์ติดตั้งภายนอกอาคารเพื่อใหส้ามารถใชง้านกบัเสาสัญญาณ 4G จ านวนมากท่ีอินเดีย
ได ้ทั้งน้ีดว้ยความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งตรงจุดและ
ครบถว้นน้ีเองท าใหเ้ดลตา้ยงัคงสามารถครองความเป็นผูน้ าตลาดเพาเวอร์ซพัพลายทางดา้น
โทรคมนาคมน้ีไดส้ าหรับอินเวอร์เตอร์น้ียงัสามารถใชก้บัระบบปรับอากาศส าหรับอาคาร
รับส่งสัญญาณโทรคมนาคมไดด้ว้ย ท าใหส้ามารถใชแ้บตเตอร่ี/ไฟฟ้าไดอ้ยา่งคุม้ค่าและลด
การพึ่งพาน ้ ามนัดีเซลซ่ึงเป็นการช่วยลดมลพิษอีกทางหน่ึง ผลิตภณัฑน้ี์จะออกจ าหน่ายไปทัว่
โลกในช่วงปลายปี และบริษทัฯ ยงัอยูใ่นระหวา่งการพฒันาอุปกรณ์เรคติเวอร์เตอร์ส าหรับใช้
งานนอกอาคาร (integrated Rectiverter outdoor solution) ท่ีติดตั้งบนเสาไดแ้ละผา่นมาตรฐาน 
IP 55 อีกดว้ย  

 
 
 
 

 

ในปี 2558 ทีมวิจยัและพฒันาของเดลตา้อินเดียไดเ้พิ่มศกัยภาพดา้นการพฒันาและประสิทธิภาพผลิตภณัฑ์เป็น
อยา่งมากและประสบความส าเร็จในการพฒันาผลิตภณัฑห์ลายชนิด ไดแ้ก่ คอนเวอร์เตอร์ส าหรับกงัหนัลม (ส าหรับกงัหนั
ขนาด 2.5 megawatt) รวมถึงอินเวอร์เตอร์รุ่นใหม่ส าหรับอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และเคร่ืองส ารองไฟส าหรับระบบ
ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์บบไฮบริด (solar hybrid UPS) โดยในปีท่ีผา่นมาไดมี้การน าอินเวอร์เตอร์และเคร่ืองส ารองไฟ
น้ีออกวางตลาดแลว้ ซ่ึงถือเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัลูกคา้เป็นอยา่งมาก  

ในอนาคต ทีมวจิยัและพฒันาจะเนน้สร้างสรรคน์วตักรรมกกัเก็บและแปลงพลงังาน คือระบบกกัเก็บพลงังาน
แบบไฮบริดท่ีใชพ้ลงังานแสงอาทิตยก์บัแบตเตอร่ีลิเทียม-ไออนต่อพว่งกบัอุปกรณ์เก็บพลงังานอ่ืน นอกจากน้ีเพื่อรักษา
ต าแหน่งผูน้ าในตลาดอินเวอร์เตอร์ส าหรับพลงังานแสงอาทิตยแ์ละลม ทีมวิจยัและพฒันาของเดลตา้จะมุ่งพฒันา
เทคโนโลยเีหล่าน้ีควบคู่กบัผลิตภณัฑ์อดัประจุไฟฟ้าและกกัเก็บพลงังานอยา่งไม่หยดุย ั้ง  

ในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา ทีมวิจยัและพฒันาไดเ้ร่งพฒันาความสามารถดา้นอุปกรณ์ควบคุมดิจิตอล (digital control) 
และซอฟทแ์วร์ และในอนาคตเราจะไดน้ าศกัยภาพดา้นระบบดิจิตอลและซอฟทแ์วร์มาพฒันาเป็นผลิตภณัฑแ์ละระบบ
ต่างๆ ต่อไป นอกจากน้ีทีมวิจยัและพฒันาของเดลตา้ยงัไดพ้ฒันาบริการครบวงจรส าหรับอุปกรณ์ติดตามระยะไกล 
(remote monitoring) ระบบการเฝ้าระวงั (surveillance) และการรับส่งขอ้มูล (data acquisition) โดยใชป้ระโยชน์จากแอพ
พลิเคชนัคลาวด์ (cloud-based application) และระบบซอฟทแ์วร์ขนาดใหญ่เพื่อใชใ้นอุตสาหกรรมโทรคมนาคม พลงังาน
แสงอาทิตยแ์ละลม รวมถึงการใชง้านในรูปแบบอ่ืนๆ ทั้งน้ี เทคโนโลยซีอฟแวร์และดิจิตอลเทคโนโลยจีะช่วยเปิดโอกาส
ทางธุรกิจของเดลตา้ทั้งในตลาดอินเดียและตลาดอ่ืนๆ ทัว่โลก  

ทีมวจิยัและพฒันาท่ีอินเดียไดร่้วมมือกบัศูนยว์จิยัและพฒันาของเดลตา้ทัว่โลกในการสร้างความแขง็แกร่งใหง้าน
ดา้นการวจิยัและพฒันาของบริษทัฯ และเพื่อน าศกัยภาพดา้นเทคโนโลยมีาสร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้และบริษทัฯต่อไป   
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ระบบแปลงพลงังานลมส าหรับบริษัทพลงังานขนาดใหญ่ (Utility Scale Power Converter System for Megawatt Wind Turbines) 
เพื่อตอบสนองความพยายามของประชากรทัว่โลกในการรณรงคล์ดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ทีมวจิยั

และพฒันาของเราจึงมุ่งมัน่พฒันาระบบคอนเวอร์เตอร์ ประสิทธิภาพสูงส าหรับกงัหนัลมท่ีออกแบบพิเศษตามความ
ตอ้งการของลูกคา้และมีความทนัสมยั ในปี 2558 บริษทัฯ ไดท้ดสอบการใชง้านจริงระบบ DFIG ส าหรับลูกคา้รายหน่ึงใน
อินเดีย ตลอดจนไดท้ดลองติดตั้งคอนเวอร์เตอร์แบบเตม็รูปแบบ (full power converter) ท่ีทุ่งกงัหนัลมหลายแห่งในอินเดีย 
และทีมวิจยัและพฒันาในอินเดียและเยอรมนีไดร่้วมมือกนัพฒันาเทคโนโลยขีั้นสูงข้ึนไปอยา่งต่อเน่ือง เช่น เทคโนโลย ี
FPC และ DFIG เพื่อเตรียมพร้อมในการรองรับความตอ้งการใหม่ๆ ในอนาคต และท าใหเ้ดลตา้สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ทั้งน้ีทีมวจิยัและพฒันาของเราในเยอรมนีไดรั้บเลือกให้เป็นหวัหนา้โครงการพฒันา Eco 
Swing 3.6 MW High Temperature Superconducting (HTS) ส าหรับกงัหนัลม ซ่ึงเป็นโครงการภายใตก้ารสนบัสนุนของ
โปรแกรม EU Horizon 2020 ทั้งน้ีเดลตา้จะน าอุปกรณ์และระบบต่างๆ คือ คอนเวอร์เตอร์ (Converter) เอก็ไซเตอร์ 
(Exciter) อุปกรณ์ตรวจจบัเควนช์ (Quench Detection) และระบบ DAQ มาร่วมในโครงการน้ี และในปี 2559 น้ีนอกจากจะ
ไดเ้ห็นความพยายามในการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่อ่ืนๆ แลว้ก็ยงัมีการเพิ่มปริมาณการผลิตจากเดิมดว้ย 

ทิศทางของทีมวิจยัและพฒันาจะยงัคงมุ่งมัน่พฒันาอุปกรณ์ควบคุมกงัหนัลม (turbine control) รวมถึงอุปกรณ์ท่ี
ท าหนา้ท่ีพยากรณ์ (prognostic) และวเิคราะห์ (diagnostic) แบบครบวงจร โดยบริษทัฯ จะเดินหนา้พฒันา คอนเวอร์เตอร์
ส าหรับบริการครบวงจรดา้นแบตเตอรีกกัเก็บพลงังาน เป็นขั้นต่อไป  
 
เพาเวอร์ซัพพลายมาตรฐานส าหรับอุตสาหกรรม  
 ในปี 2558 ทีมวจิยัและพฒันาเพาเวอร์ซพัพลายส าหรับอุตสาหกรรม (Industrial Power Supplies หรือ IPS) ใน
ประเทศไทยและไตห้วนัประสบความส าเร็จในการพฒันาผลิตภณัฑห์ลายชนิดซ่ึงไดรั้บการตอบรับจากลูกคา้เป็นอยา่งดี 
อาทิ ผลิตภณัฑใ์นกลุ่ม DINRAIL เช่น ซีรีย ์DRM ซีรีย ์DRS และ ซีรีย ์DRL ซ่ึงผลิตภณัฑใ์นซีรีย ์DRM ไดรั้บการ
ออกแบบตามมาตรฐานการใชง้านในน ้ าและผา่นการรับรอง GL และ ABS ส าหรับผลิตภณัฑใ์นซีรียน้ี์และซีรียอ่ื์นก็ไดรั้บ
การรับรองมาตรฐานและความปลอดภยั EN61558-2-16 โดยเฉพาะหมอ้แปลงไฟส าหรับใชใ้น SMPS ส าหรับผลิตภณัฑใ์น
ซีรีย ์DRS และ DRL มีคุณสมบติัพิเศษคือ ซีรีย ์DRS มีฟังก์ชนัตดัวงจรไฟฟ้าในขณะท่ีระบบมีปัญหา (fault relay) และ
ตวัเลือกตามมาตรฐาน NEC Class 2 ส าหรับรูปแบบของตวัผลิตภณัฑ์ (form factor) ขนาดเล็ก ส่วนซีรีย ์DRL เป็นผลิตภณัฑ์
รุ่นประหยดัท่ีเนน้ความคุม้ค่าและมีประสิทธิภาพสูง เดลตา้ไดอ้อกแบบผลิตภณัฑ์เพาเวอร์ซพัพลายของเราให้ตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ไดห้ลากหลายและในช่วงราคาต่างๆ ท าให้บริษทัฯ สามารถครองตลาดทัว่โลกไดใ้นเวลาอนัสั้น 

ส าหรับเพาเวอร์ซพัพลายส าหรับตลาด LED นั้น เราไดพ้ฒันาผลิตภณัฑซี์รีย ์LNE และเพาเวอร์ซพัพลายรุ่น
มาตรฐานอีกหลายรุ่นส าหรับใชง้านกบัดา้นการแพทย ์ 
โดยจะน าผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาดในปี 2559 และในปีเดียวกนัน้ี 
บริษทัฯ จะเนน้บุกตลาดกลุ่มผลิตภณัฑเ์พาเวอร์ซพัพลายส าหรับ
ระบบแสงสวา่งก าลงัสูงภายนอกอาคาร ทั้งน้ีเม่ือแบรนดเ์ดลตา้
ส าหรับผลิตภณัฑเ์พาเวอร์ซพัพลายแบบมาตรฐานไดรั้บความนิยม
มากยิง่ข้ึน ประกอบกบัการวิจยัพฒันาตลาดและผลิตภณัฑอ์ยา่ง
ต่อเน่ือง บริษทัฯ เช่ือมัน่วา่กลุ่มผลิตภณัฑน้ี์จะสามารถขยายส่วน
แบ่งทางการตลาดในระดบัโลกใหเ้พิ่มข้ึนไดอี้กในปี 2559 
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แนวโน้มอตุสาหกรรม 2558/2559 
แนวโน้มเศรษฐกจิ  
เศรษฐกจิโลก 

รายงานสถานการณ์และแนวโนม้เศรษฐกิจโลก (World Economic Situation and Prospect หรือ WESP) ประจ าปี 
2559 ท่ีจดัท าโดยสหประชาชาติคาดการณ์วา่เศรษฐกิจจะเติบโตร้อยละ 2.9 ในปี 2559 และร้อยละ 3.2 ในปี 2560 ส าหรับ
เศรษฐกิจของประเทศพฒันาแลว้จะฟ้ืนตวัในปี 2560 และเติบโตเกินกวา่ร้อยละ 2 เป็นคร้ังแรกตั้งแต่ปี 2553 ส่วน
เศรษฐกิจโลกในภาพรวมยงัชะงกังนัอยู ่โดยอาจมีการปรับตวัดีข้ึนเพียงเล็กนอ้ยในปี 2560 และปี 2561 โดยมีอุปสรรคท่ี
ส าคญั 5 ประการ คือ ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจระดบัมหภาพ ราคาโภคภณัฑต์กต ่าท าใหก้ารคา้ชะลอตวั ความผนั
ผวนของอตัราแลกเปล่ียนและเงินทุน การลงทุนและการผลิตท่ีมีการเติบโตต ่า รวมถึงการขาดความเช่ือมโยงระหวา่ง
กิจกรรมในภาคการเงินและภาคการผลิต 

สภาวะเศรษกจิและตลาดจากรายงานการวจัิยตลาดของ IHS  
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของจีนจะชะลอตวัอยา่งต่อเน่ือง 

อตัราการเติบโตของเศรษฐกิจจีนลดลงอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2553 เป็นตน้มา และในปี 2558 ท่ีผา่นมาอตัรา
การเติบโตคาดวา่อยูท่ี่ร้อยละ 6.8 ซ่ึงลดลงจากร้อยละ 7.3 ในปี 2557 และร้อยละ 7.7 ในปี 2556 โดย IHS คาดวา่การ
เติบโตของจีนจะลดลงไปอยูท่ี่ร้อยละ 6.3 ในปี 2559 อยา่งไรก็ตาม รัฐบาลพรรคคอมมิวนิสตจี์นไดต้ั้งเป้าหมายวา่จะ
เพิ่มผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศท่ีแทจ้ริง (real GDP) ในช่วงระหวา่งปี 2553 และปี 2563 ใหไ้ดเ้ป็น 2 เท่า 
หมายความวา่ อตัราการเติบโตเฉล่ียต่อปีจะตอ้งอยูท่ี่ร้อยละ 6.6 ในช่วงเวลาดงักล่าว ซ่ึงถือวา่เป็นอตัราการเติบโตท่ีต ่า
ท่ีสุดในช่วงเวลาท่ีผา่นมา ทั้งน้ี อตัราการเติบโตท่ีแทจ้ริงอาจต ่ากวา่นั้นก็ไดส้ าหรับปัญหา เช่น ก าลงัการผลิตท่ีมีมาก
เกินไป หน้ีในระดบัสูง และผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีต ่าหรือติดลบในอุตสาหกรรมหนกั สาธารณูปโภค และ
เหมืองแร่ ซ่ึงเป็นปัญหาเดิมและจะยงัคงเป็นปัญหาต่อเน่ืองซ่ึงจะท าใหเ้ศรษฐกิจยงัคงไม่ฟ้ืนตวัต่อไป อยา่งไรก็ตาม
ธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมเบาซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมท่ีไม่ตอ้งใชก้ารลงทุนมากนกั (light manufacturing) ก าลงั
ปรับตวัข้ึน นอกจากน้ีธุรกิจอสังหาริมทรัพยก์็เร่ิมกระเต้ืองข้ึน เห็นไดจ้ากการท่ีตลาดกลบัมาคึกคกัอีกคร้ังหน่ึง แมว้า่
ธุรกิจก่อสร้างจะยงัคงทรงตวัเน่ืองจากยงัมีอสังหาริมทรัพยค์า้งอยูใ่นตลาดเป็นจ านวนมาก นอกจากน้ี ในแง่ของนโยบาย
ภาครัฐ รัฐบาลจีนยงัคงไม่เปล่ียนแปลงนโยบายลูกคนเดียวและนโยบายผนวกเงินหยวนในบนัทึกสิทธิพิเศษถอนเงิน
ของไอเอม็เอฟ (IMF’s special drawing rights basket) ซ่ึงยงัมีผลกระทบอยา่งมากในระยะสั้น  

ราคาสินคา้โภคภณัฑท่ี์ไม่ใช่น ้ามนัในตลาดโลกตกต ่าเหลือเพียง 1 ใน 3 เม่ือเทียบกบัราคาเม่ือปีท่ีผา่นมา และลดลง
เกือบร้อยละ 60 เม่ือเทียบกบัตน้ปี 2557 นั้นเป็นผลจากปัจจยัหลกัคือ การท่ีภาคการผลิตของจีนยงัคงซบเซา ซ่ึงมีผลกระทบ
ต่อความตอ้งการในการน าเขา้สินคา้จากประเทศต่างๆ ของจีนดว้ย ดงันั้น การลดการผลิต จึงส่งผลให้ความตอ้งการสินคา้
ลดลงตามไปดว้ย ทั้งน้ี คาดวา่แนวโนม้การลดก าลงัการผลิตจะยงัด าเนินต่อไป และราคาโภคภณัฑ์จะทรงตวัข้ึนในปี 2559 

ส าหรับราคาน ้ ามนันั้นคาดวา่ความตอ้งการท่ีลดลงของตลาดจีน ผนวกกบัการเพิ่มก าลงัการผลิตน ้ามนัของ
สหรัฐอเมริกาและการตรึงก าลงัการผลิตของกลุ่มโอเปคลว้นส่งผลให้ราคาน ้ามนัในตลาดโลกตกต ่า ซ่ึงจะส่งผลกระทบท่ี
ชดัเจนกบับริษทัผลิตน ้ามนัของอเมริกา ดงันั้น จึงมีการคาดการณ์วา่สหรัฐฯ จะปรับลดก าลงัการผลิตลงประมาณ 600,000 
บาร์เรลต่อวนัในช่วงกลางปี 2558 ไปจนถึงกลางปี 2559 เพื่อป้องกนัไม่ให้ราคาน ้ ามนัด่ิงลงไปมากกวา่ท่ีเป็นอยู ่อยา่งไรก็
ตาม ตน้ทุนการผลิตน ้ ามนัท่ีค่อนขา้งต ่าและก าลงัการผลิตท่ีสูงของสหรัฐฯ นั้นเป็นปัจจยัส าคญัท่ีผลกัดนัใหจุ้ดคุม้ทุนต ่าลง 
ซ่ึงถือเป็นปัจจยับวกท่ีช่วยจ ากดัความเส่ียงดา้นราคาไม่ใหพุ้่งสูงข้ึนในปี 2559 และส าหรับช่วงคร่ึงแรกของปี 2559 นั้น คาด
วา่ราคาน ้ามนัและโภคภณัฑ์อ่ืนๆ จะยงัไม่เปล่ียนแปลงมากนกั แต่อาจปรับตวัสูงข้ึนอยา่งชา้ๆ ในช่วงคร่ึงหลงัของปี 

https://www.ihs.com/Info/ecc/a/economic-predictions-2016.html
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การคาดการณ์การเติบโตและภาวะเงินเฟ้อ (Ferecasts for Growth and Inflation) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แนวโน้มตลาดผลติภัณฑ์เพาเวอร์ซัพพลายในภูมิภาคต่าง ๆ  

จากการวเิคราะห์ล่าสุดของ IHS ในเดือนกรกฎาคม 2558 ระบุวา่ ตลาดอุตสาหกรรมการผลิตเพาเวอร์ซพัพลายทัว่
โลกมีมูลค่า 21,500 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2557 เพิ่มข้ึนร้อยละ 5.3 จากมูลค่าในปี 2556 และถือวา่เป็นอตัราการเติบโต
สูงสุดในรอบหลายปีท่ีผา่นมา และคาดวา่จะเติบโตข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจนถึงปี 2560 ก่อนท่ีจะเร่ิมคงท่ีในปี 2561 และปี 2562 
โดยคาดวา่ในปี 2562 ตลาดจะมีมูลค่าประมาณ 25,740 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นจ านวนผลิตภณัฑสู์งสุดประมาณ 
4,400 ลา้นช้ินในปี 2561 นอกจากน้ียงัคาดวา่ การเติบโตดงักล่าวน่าจะไดรั้บอานิสงคจ์ากความแพร่หลายของอุปกรณ์การ
ชาร์จไฟแบบสากลหรือแบบใชร่้วมกนัได ้(wired universal charging solution หรือ UCS) และผูผ้ลิตมีแนวโนม้จะมีรายได้
สูงข้ึน เน่ืองจากราคาจ าหน่ายเฉล่ียของผลิตภณัฑ์ดงักล่าวน่าจะขยบัสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

ส าหรับปี 2557 นั้น ตลาดในเอเชียมีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 65 ของรายไดท้ั้งหมด ตามมาดว้ยตลาด
อเมริกาท่ีมีส่วนแบ่งร้อยละ 20 และตลาดยุโรป ตะวนัออกกลางและแอฟริกา (EMEA) ท่ีร้อยละ 15  
 
ตลาดผลติภัณฑ์เพาเวอร์ซัพพลายแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทย่อย ดังนี ้ 
ตลาดผลติภัณฑ์ AC-DC ส าหรับผู้บริโภครายย่อย (AC-DC commodity market) 

ผลิตภณัฑใ์นตลาดน้ีคือ อุปกรณ์เพาเวอร์ซพัพลายส าหรับการใชง้านส่วนบุคคลของผูบ้ริโภครายยอ่ย และเป็น
ตลาดท่ีมีการบริโภคในปริมาณท่ีสูง โดยมีมูลค่าตลาดรวมทัว่โลกอยูท่ี่ประมาณ 10,000 ลา้นดอลลาร์สหรัฐในปี 2557 และ
คาดวา่ตลาดจะมีมูลค่าพุง่สูงสุดไปถึงประมาณ 11,000 ลา้นดอลลาร์สหรัฐในปี 2561 และในแง่ของปริมาณจ านวนหน่วย
ของผลิตภณัฑ์จะเพิ่มข้ึนสูงสุดประมาณปี 2560 หลงัจากนั้น คาดวา่ปริมาณและมูลค่าตลาดจะลดลงตามความตอ้งการท่ี
ลดลงของผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวเน่ืองกนัหลายประเภท เช่น โทรศพัทมื์อถือ และอุปกรณ์การชาร์จไฟแบบสากล (wired 
universal charging solution หรือ UCS) 
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ผลิตภณัฑท่ี์ส าคญัในกลุ่มน้ี 3 อนัดบัแรกในระหวา่งปี 2557 ถึงปี 2562 ไดแ้ก่ 1. อุปกรณ์ส าหรับผูบ้ริโภครายยอ่ย 
2. โทรศพัทมื์อถือ และ 3. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส านกังาน เช่น เพาเวอร์ซพัพลายส าหรับโน๊ตบุค๊ แท็บเล็ต และ
โทรศพัทมื์อถือ เป็นตน้ ตลาดท่ีเติบโตเร็วส าหรับผลิตภณัฑ์กลุ่มน้ีคือ อุปกรณ์การชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Power & 
Charging) ในอตัราเติบโตเฉล่ียสะสมต่อปี (CAGR) ท่ีประมาณร้อยละ 87 ในระหวา่งปี 2557 ถึงปี 2562 
 
ตลาดผลติภัณฑ์ AC-DC ส าหรับภาคอุตสาหกรรม (AC-DC non-commodity market) 

ผลิตภณัฑใ์นตลาดน้ีคือ อุปกรณ์เพาเวอร์ซพัพลาย AC-DC ภายในเพื่อใชง้านกบัอุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีมีมูลค่าสูง แต่มี
ปริมาณการใชไ้ม่สูง เช่น อุปกรณ์โทรคมนาคม/ส่ือสารขอ้มูล เคร่ืองมืออุตสาหกรรม และเคร่ืองมือกการแพทย ์เป็นตน้ 
โดยมีมูลค่าตลาดรวมทัว่โลกอยูท่ี่ประมาณ 8,500 ลา้นดอลลาร์สหรัฐในปี 2557 และคาดวา่ตลาดจะมีมูลค่าพุ่งสูงสุดไปถึง
ประมาณ 11,700 ลา้นดอลลาร์สหรัฐในปี 2562 ทั้งน้ี ตลาดน้ีมีแนวโนม้เป็นตลาดท่ีมีการเติบโตอยา่งรวดเร็วในระหวา่งปี 
2557 ถึงปี 2562 โดยมีอตัราเติบโตเฉล่ียสะสมต่อปี (CAGR) ท่ีประมาณร้อยละ 6.5 ตามทิศทางการเติบโตของตลาด
เซิร์ฟเวอร์ ผลิตภณัฑ์เก็บขอ้มูลในระบบคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์เครือข่าย (server, storage and networking หรือ 
SSN) และตลาดผลิตภณัฑร์ะบบแสงสวา่งท่ีขยบัข้ึนอยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ี ยงัคาดวา่ตลาดผลิตภณัฑ ์AC-DC ใน
ภาคอุตสาหกรรมน้ีจะมีรายไดเ้พิ่มแซงหนา้ตลาดผูบ้ริโภครายยอ่ยภายในปี 2561  

อยา่งไรก็ตาม บทวิเคราะห์ของ IHS ระบุวา่ส่วนแบ่งตลาดในทวปีเอเชียจะลดลงอยา่งชา้ๆ ตั้งแต่ปี 2557 ถึงปี 2562 
จากสาเหตุส าคญั 2 ประการ คือ ความเป็นไปไดใ้นการยา้ยฐานการผลิตจากเอเชียกลบัไปยงัอเมริกา เน่ืองจากมีตลาด
ภายในประเทศท่ีดีกวา่ และการเติบโตของอุปกรณ์ LED ใน 2 ภูมิภาคน้ีจะช่วยผลกัดนัการเติบโตของตลาดน้ี ส่วนการเติบโต
ในตลาดยโุรป ตะวนัออกกลางและแอฟริกานั้นยงัคงเป็นรอง 2 ภูมิภาคขา้งตน้ และแมว้า่ในภูมิภาคดงักล่าวจะมีแนวโนม้การ
ลงทุนและการฟ้ืนตวัของความมัน่ใจทางธุรกิจมากข้ึน แต่ก็ยงัมิไดเ้ห็นการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจท่ีชดัเจนแต่อยา่งใด  

ผลิตภณัฑท่ี์ส าคญัในกลุ่มน้ี 3 อนัดบัแรกในปี 2559 ไดแ้ก่ 1. อุปกรณ์แสงสวา่ง 2. เซิร์ฟเวอร์ และ 3. โครงสร้าง
พื้นฐานส าหรับระบบโทรศพัทมื์อถือ ตลาดท่ีเติบโตเร็วส าหรับผลิตภณัฑก์ลุ่มน้ีคือ อุปกรณ์แสงสวา่งดว้ยอตัราเติบโต
เฉล่ียสะสมต่อปี (CAGR) ท่ีประมาณร้อยละ 25 ในระหวา่งปี 2557 ถึงปี 2562 เน่ืองจากอุปกรณ์ประเภทน้ีประหยดั
พลงังานและมีอายกุารใชง้านยาวนาน  
 
ตลาดผลติภัณฑ์คอนเวอร์เตอร์ DC-DC  

ผลิตภณัฑใ์นตลาดน้ีรวมถึงคอนเวอร์เตอร์ท่ีใชก้บังานทุกประเภท อนัไดแ้ก่ คอนเวอร์เตอร์แบบกล่อง 
(encapsulated) แบบช้ินส่วน (enclosed) แบบเปิด (open frame) แบบแผงวงจร (brick) แบบพอยน์ออฟโหลด (point-of-
load) และแบบโมดุลควบคุมแรงดนัไฟ (voltage regulator module) โดยมีมูลค่าตลาดรวมทัว่โลกอยูท่ี่ประมาณ 3,000 ลา้น
ดอลลาร์สหรัฐในปี 2557 และมีแนวโนม้เป็นตลาดท่ีมีการเติบโตชา้แต่คงท่ีในระหวา่งปี 2557 ถึงปี 2562 โดยมีอตัรา
เติบโตเฉล่ียสะสมต่อปี (CAGR) ท่ีประมาณร้อยละ 2 นอกจากน้ี คาดวา่ตลาดจะมีมูลค่าประมาณ 3,500 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐในปี 2562 อยา่งไรก็ตาม แมจ้ะมีการวเิคราะห์วา่ตลาดน้ีจะมีรายไดล้ดงในปี 2560 แต่จ านวนอุปกรณ์ท่ีจ าหน่ายได้
น่าจะเพิ่มสูงข้ึนในช่วงปี 2557 ถึงปี 2562 โดยมีอตัราเติบโตเฉล่ียสะสมต่อปี (CAGR) ท่ีประมาณร้อยละ 5 ปัจจยัส าคญัท่ี
ท าให้รายไดส้ าหรับกลุ่มผลิตภณัฑน้ี์เติบโตลดลงน่าจะเป็นผลจากการใชโ้ปรแกรม ASP ท่ีลดลงและการเปล่ียนแปลง
สัดส่วนผลิตภณัฑใ์นตลาดคอนเวอร์เตอร์ DC-DC  

ผลิตภณัฑท่ี์ส าคญัในกลุ่มน้ี 3 อนัดบัแรกในปี 2559 ไดแ้ก่ 1. เซิร์ฟเวอร์ 2. โครงสร้างพื้นฐานส าหรับระบบ
โทรศพัทมื์อถือและ 3. ช้ินส่วนส าหรับอุปกรณ์เครือข่ายและเช่ือมต่อ (Access market) ตลาดท่ีเติบโตเร็วส าหรับผลิตภณัฑ์
กลุ่มน้ีคือ เซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์เก็บขอ้มูลในระบบคอมพิวเตอร์ ในอตัราเติบโตเฉล่ียสะสมต่อปี (CAGR) ท่ีประมาณ
ร้อยละ 6 ในระหวา่งปี 2557 ถึงปี 2562   
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ตลาดเพาเวอร์ซัพพลาย – ส่วนแบ่งตลาดของซัพพลายเออร์  
ตามขอ้มูลล่าสุดของ IHS ในปี 2557 กลุ่มบริษทัเดลตา้เป็นผูผ้ลิตเพาเวอร์ซพัพลายรายใหญ่ท่ีสุดของโลกโดยมี

ส่วนแบ่งตลาดถึงร้อยละ 17.5 และส่วนแบ่งตลาดคาดวา่จะเพิ่มเป็นร้อยละ 20 เม่ือการควบรวมกิจการกบั Eltek
ด าเนินการเสร็จส้ินนอกจากน้ี เดลตา้ยงัเป็นผูผ้ลิตเพาเวอร์ซพัพลายรายใหญ่ท่ีสุดส าหรับตลาดเอเชีย โดยมีสัดส่วน
การตลาดร้อยละ 15.6 ในปี 2557  

ตลาดประเทศเศรษฐกจิเกดิใหม่และเติบโตทางด้านเทคโนโลยี 
ตลาดอุปกรณ์ไฟฟ้าก าลงัแบบควบคุมด้วยระบบดิจิตอล 

ตลาดอุปกรณ์เพาเวอร์ซพัพลายท่ีควบคุมดว้ยระบบดิจิตอลทัว่โลกน่าจะมีมูลค่าอยูท่ี่ประมาณ 5,000 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐในปี 2559 และมีแนวโนม้เพิ่มไปอยูท่ี่ 10,500 ลา้นดอลลาร์สหรัฐในปี 2562 ขณะท่ีอุปกรณ์แบบอนาล็อกจะมีมูลค่า
รวมประมาณ 1,800 ลา้นดอลลาร์สหรัฐในปี 2559 ส าหรับมูลค่าตลาดเพาเวอร์ซพัพลายแบบควบคุมดว้ยระบบดิจิตอล
ส าหรับภาคอุตสาหกรรมทัว่โลกคาดวา่มีมูลค่าประมาณ 4,000 ลา้นดอลลาร์สหรัฐในปี 2559 และมีอตัราเติบโตเฉล่ีย
สะสมต่อปี (CAGR) ร้อยละ 31.8 ในระหวา่งปี 2557 ถึงปี 2562 ส่วนมูลค่าตลาดอุปกรณ์แบบอนาลอกจะลดลงไปอยูท่ี่ 
5,600 ลา้นดอลลาร์สหรัฐในปี 2559 หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 11.4 ในระหวา่งปี 2557 ถึงปี 2562  
 
การผลติอจัฉริยะ (Intelligent production) เทคโนโลยกีารเช่ือมต่อเครือข่าย (M2M) และ การเช่ือมต่อทุกส่ิงผ่าน
อนิเตอร์เน็ต (Internet of Everything) 

เทคโนโลยอีจัฉริยะ (Smart technology) เช่น 
การผลิตแบบอจัฉริยะ (smart manufacturing) อุปกรณ์ท่ี
ใชเ้ทคโนโลยแีบบการเรียนรู้ดว้ยตวัเอง (smart self-
learning machine) และการใชอิ้นเตอร์เน็ตเช่ือมต่อทุก
ส่ิงในภาคอุตสาหกรรม (Internet of Industrial Things) 
ไดก้ลายเป็นเทคโนโลยท่ีีส าคญัมากข้ึนในปัจจุบนั 
นอกจากน้ี การใชหุ่้นยนตโ์ดรน ยานยนตไ์ร้คนขบั 
เซ็นเซอร์อจัฉริยะ ตลอดจน อุปกรณ์อ านวยความ
สะดวกอจัฉริยะต่างๆ ก็ยิง่ถูกน ามาใชง้านมากข้ึนเร่ือยๆ  

จากการคาดการณ์ของ BI Intelligence ในระหวา่งปี 2557 ถึงปี 2562 อตัราเติบโตเฉล่ียสะสมต่อปี (CAGR) ของ
เทคโนโลยกีารใชอิ้นเตอร์เน็ตเช่ือมต่อทุกส่ิง (Internet of Things) จะอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 35 และ IC Insight คาดวา่
เทคโนโลยน้ีีจะมีมูลค่าตลาดทัว่โลกเพิ่มจาก 1,700 ลา้นดอลลาร์สหรัฐเป็น 3,100 ลา้นดอลลาร์สหรัฐในช่วงปี 2558 ถึงปี 
2562 นอกจากน้ีการคาดการณ์โดย Frost & Sullivan (F&S) ยงัระบุวา่ตลาดการใชอิ้นเตอร์เน็ตเช่ือมต่อทุกส่ิงในเชิง
อุตสาหกรรม (Internet of Industrial Things หรือ IoIT) ซ่ึงเป็นตลาดใหม่จะมีมูลค่าสูงถึง 420,000 ลา้นยโูร และมีการใช้
อุปกรณ์และเคร่ืองมือกวา่ 12,000 ลา้นช้ินเช่ือมต่อกนัโดย ใชเ้ทคโนโลยกีารเช่ือมต่อระหวา่งอุปกรณ์ต่ออุปกรณ์ 
(Machine2Machine หรือ M2M) ภายในปี 2563 

รายงานของ IHS ระบุวา่การเติบโตของตลาดช้ินส่วนไมโครคอนโทรลเลอร์ (Micro Controller Unit หรือ MCU) 
นั้นสัมพนัธ์กบัการใชเ้ทคโนโลยกีารใชอิ้นเตอร์เน็ตเช่ือมต่อทุกส่ิงท่ีแพร่หลายข้ึน โดยช้ินส่วน MCU น้ีสามารถใชไ้ดก้บั
รถยนต ์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีสวมใส่ได ้ระบบจดัการอาคารอตัโนมติั รวมถึงอุปกรณ์ท่ีมีการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตอ่ืนๆ 
ดว้ย ทั้งน้ี คาดวา่อตัราเติบโตเฉล่ียสะสมต่อปีของผลิตภณัฑ์น้ีจะอยูท่ี่ร้อยละ 11 โดยปรับตวัสูงข้ึนจาก 1,700 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐในปี 2557 เป็น 2,800 ลา้นดอลลาร์สหรัฐในปี 2562  
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เทคโนโลยีทีเ่กี่ยวกบักระบวนการรับรู้ (Cognitive Technology) 

IBM คาดการณ์วา่อนาคตของเทคโนโลยกีารใชอิ้นเตอร์เน็ตเช่ือมต่อทุกส่ิงจะมีคุณสมบติัดา้น “การรับรู้” ซ่ึง
หมายถึงความสามารถในการคิด เรียนรู้ และเขา้ใจ โดยเป็นการรับรู้ วิเคราะห์และเขา้ใจขอ้มูลท่ีส่งมาจากอุปกรณ์ต่างๆ 
เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีสวมใส่ได ้รถยนต ์และอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในครัวเรือน ผา่นเซ็นเซอร์ท่ีตรวจจบั
ความเคล่ือนไหว ความปลอดภยั และอ่ืนๆ อยา่งไรก็ตาม กวา่ร้อยละ 80 ของขอ้มูลเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีมองไม่เห็นและไม่
สามารถเขา้ใจได ้แต่ดว้ยเทคโนโลยเีสมือนสมองมนุษยแ์ลว้ขอ้มูลเหล่าน้ีจะกลายเป็นส่ิงท่ีมองเห็นและเขา้ใจได ้อยา่งไรก็
ตาม การจ าลองการท างานของคอมพิวเตอร์แบบใชก้ระบวนการรับรู้ (cognitive computing) นั้น ตอ้งอาศยัระบบเรียนรู้ท่ี
บูรณาการกระบวนต่างๆ เขา้ดว้ยกนั เช่น การท าเหมืองขอ้มูล (data mining) การรับรู้รูปแบบ และการประมวลภาษามนุษย ์
เพื่อใหส้ามารถเลียนแบบการท างานของสมองมนุษยไ์ด ้เป้าหมายของการคิดคน้เทคโนโลยท่ีีมีกระบวนการรับรู้ ก็เพื่อให้
สามารถสร้างระบบไอทีท่ีท างานไดอ้ตัโนมติั และสามารถแกปั้ญหาต่างๆ ไดโ้ดยไม่ตอ้งพึ่งพามนุษย ์ทั้งน้ี เทคโนโลยี
ดงักล่าวจะเปล่ียนแนวทางและการด าเนินชีวิต ตลอดจนวถีิชีวติของผูค้นในอนาคตอีกดว้ย 

Allied Market Research ประมาณการวา่ตลาดเทคโนโลยท่ีีเก่ียวกบักระบวนการรับรู้จะมีรายไดท้ัว่โลกประมาณ 
13,700 ลา้นดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2563 ซ่ึงถือวา่เป็นอตัราเติบโตเฉล่ียสะสมต่อปี (CAGR) ร้อยละ 33.1 ในระหวา่งปี 
2558 ถึงปี 2563 โดยธุรกิจการแพทย ์คา้ปลีก การธนาคาร การเงิน ตลอดจน ไอที ความปลอดภยั และโทรคมนาคม จะเป็น
ตลาดหลกัของเทคโนโลยน้ีีและความสามารถในการประมวลภาษามนุษยจ์ะเป็นปัจจยัส าคญัท่ีสุดในการสร้างรายได ้
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อเมริกาใต ้ตะวนัออกกลาง และแอฟริกาจะเป็นตลาดหลกัท่ีเทคโนโลยน้ีีเติบโตทางธุรกิจสูงสุด  
 
ตลาดอาคารอจัฉริยะและตลาดของระบบจัดการและควบคุมอาคารอตัโนมัติ  

R&R Research คาดวา่ตลาดอาคารอจัฉริยะจะมีมูลค่าสูงข้ึนจาก 7,300 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ เป็น 36,400 ลา้น
ดอลลาร์สหรัฐในระหวา่งปี 2558 ถึงปี 2563 โดยมีอตัราเติบโตเฉล่ียสะสมต่อปี (CAGR) ท่ีดีมากอยูท่ี่ร้อยละ 38 ในช่วง
เวลาดงักล่าว ทั้งน้ี ยุโรปถือเป็นตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุด ในดา้นการรับเอาเทคโนโลยอีาคารมาใช ้ตามมาดว้ยเอเชียแปซิฟิก ซ่ึง
เป็นตลาดท่ีมีการเติบโตอยา่งรวดเร็วและมีอตัราเติบโตเฉล่ียสะสมต่อปี (CAGR) ท่ีร้อยละ 47.8 ปัจจยัท่ีท าให้ตลาดอาคาร
อจัฉริยะขยายตวัคือ นโยบายส่งเสริมการประหยดัพลงังานของรัฐบาลต่างๆ รวมถึงราคาพลงังานท่ีสูงข้ึนเร่ือยๆ และยงัมี
การคาดการณ์วา่ความตอ้งการพลงังานทัว่โลกจะเพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 40 ในช่วงปี 2553 ถึงปี 2583 

ปัจจุบนั อาคารมากกวา่ร้อยละ 75 ไม่ไดใ้ชร้ะบบควบคุมแบบอจัฉริยะ และ BSRIA’s predictions คาดวา่ตลาด
ระบบจดัการและควบคุมอาคารอตัโนมติั (Building Automation & Control Systems หรือ BACS) และระบบจดั
การพลงังานส าหรับอาคาร (Building Energy Management System หรือ BEMS) จะมีอตัราเติบโตเฉล่ียสะสมต่อปี 
(CAGR) ท่ีร้อยละ 10 ถึงร้อยละ 11 จนกระทัง่ถึงปี 2563 และดว้ยเหตุน้ีเอง บริษทัท่ีมีความช านาญดา้นเทคโนโลยหีลาย
รายจึงไดเ้ขา้มาบุกตลาดดงักล่าว โดยมีระบบและผลิตภณัฑ์หลายรูปแบบออกสู่ตลาด เช่น ระบบอาคารอตัโนมติัและจดั
การพลงังานผา่นคลาวด ์(cloud based BACS and Energy Management Systems) เทคโนโลยกีารใชอิ้นเตอร์เน็ตเช่ือมโยง
ทุกส่ิง (IoT) ความปลอดภยัในระบบออนไลน์ อุปกรณ์ควบคุมห้องท่ีส่ือสารกนัได ้(communicating room controller) 
ระบบแสงสวา่ง LED อุปกรณ์ควบคุมท าความร้อนอจัฉริยะ และระบบจดัการพลงังานระดบัครัวเรือนแบบอจัฉริยะ เป็น
ตน้ ตามการประเมินของ BSRIA ระบุวา่ ตลาดลูกคา้กลุ่มครัวเรือนจะมีสัดส่วนสูงสุดท่ีร้อยละ 50 ตามมาดว้ยกลุ่มอาคาร
พาณิชยท่ี์ร้อยละ 38 และโรงแรมท่ีร้อยละ 12 
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อุปกรณ์กกัเกบ็พลงังาน (Energy Storage) อุปกรณ์กกัเกบ็พลงังานแสงอาทติย์ (PV+Storage) และอุปกรณ์แปลง 
พลงังานแสงอาทติย์ (PV Inverter) 

อุปกรณ์กกัเก็บพลงังานมีหลายรูปแบบและมีลกัษณะการใชง้านท่ีหลากหลาย การเก็บพลงังานอาจท าไดโ้ดย
อาศยัลอ้ตุนก าลงั (flywheels) การเก็บพลงังานในรูปความร้อน เซลลเ์ช้ือเพลิง แบตเตอรี และอ่ืนๆ และ IHS พยากรณ์
วา่ภายในปี 2561 จะมีการเก็บพลงังานไวถึ้ง 3.6 GW ในระบบเก็บพลงังานรูปแบบใหม่ ซ่ึงถือวา่เป็นปริมาณท่ีมากกวา่
จ านวนพลงังาน 231 megawatts (MW) ท่ีเก็บไวใ้นปี 2557 ถึง 15 เท่า เน่ืองจากความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าท่ีมากข้ึนและการ
คิดคน้การใชพ้ลงังานทดแทนมาผลิตไฟฟ้ามากข้ึน  

ตลาดพลงังานแสงอาทิตยร์ะดบัครัวเรือนและการกกัเก็บ
พลงังานน่าจะเติบโต ตามทฤษฎี factor 10 ในช่วงปี 2557 ถึงปี 
2561 โดยจะมีขนาดมากกวา่ 900 megawatts ในปี 2561 ดงันั้น การ
ใชไ้ฟฟ้าแบบสายส่งจะลดลงมากกวา่ร้อยละ 60 เม่ือน าระบบกกั
เก็บไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยม์าใชแ้ทนท่ี ท าใหส้ามารถลด
การพึ่งพาการผลิตไฟฟ้าจากการใชไ้ฟฟ้าในระบบสายส่งได ้
นอกจากน้ี การใชร้ะบบกกัเก็บพลงังานยงัไดรั้บความนิยมมากข้ึน
เน่ืองจากช่วยใหลู้กคา้ระดบัครัวเรือนและบริษทัต่างๆ สามารถ
ประหยดัค่าพลงังานได ้โดยการชาร์จแบตเตอรีในช่วงเวลาเยน็เม่ือ
ค่าไฟฟ้าถูกลงเม่ือเทียบกบัช่วงเวลากลางวนั  

นอกจากน้ีแลว้ ราคาแบตเตอรีลิเทียม-ไออนยงัไดป้รับลดลงอยา่งรวดเร็ว หรือประมาณร้อยละ 50 ในช่วง 3 ปีท่ีผา่น
มาเน่ืองจากมีการผลิตในเชิงพาณิชยม์ากข้ึน และไดมี้การน าเทคโนโลยดีงักล่าวไปใชอ้ยา่งแพร่หลายทั้งในอุตสาหกรรม
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กและอุตสาหกรรมยานยนต ์ 

IHS ยงัคาดการณ์ดว้ยวา่ตลาดอุปกรณ์แปลงพลงังาน
แสงอาทิตยจ์ะกระเต้ืองข้ึนมาอีก โดยมีรายไดเ้พิ่มข้ึนอีกกวา่ร้อยละ 
10 จาก 6,600 ลา้นดอลลาร์สหรัฐในปี 2557 เป็น 7,500 ลา้น
ดอลลาร์สหรัฐในปี 2561 และในปีเดียวกนันั้นเอง จ านวน
อินเวอร์เตอร์ท่ีขายไดท้ั้งหมดน่าจะอยูท่ี่ใกลเ้คียงกบั 70 GW ของ
ไฟฟ้ากระแสตรง (AC)เน่ืองจากมีความตอ้งการเพิ่มข้ึนในตลาดจีน 
ญ่ีปุ่น และประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่อ่ืนๆ  

ส าหรับอินเวอร์เตอร์ก าลงัไฟต ่าแบบ 3 เฟส เช่น ขนาดต ่ากวา่ 36 kW จะมียอดขายสูงสุด หรือคิดเป็นร้อยละ 
34 ของส่วนแบ่งตลาดทั้งหมดในปี 2561 เน่ืองจากผลิตภณัฑป์ระเภทน้ีจะไดรั้บความนิยมมากข้ึนในกลุ่มลูกคา้ท่ีใช้
งานเชิงพาณิชยห์รือติดตั้งบนอาคารขนาดใหญ่ เช่น ในจีน สหรัฐอเมริกา และตลาดท่ีส าคญัอ่ืนๆ อีกดว้ย  
 
ยานยนต์ทีเ่ช่ือมต่อกบัระบบผลติไฟฟ้า (Vehicle to the Grid หรือ V2G) 

ส าหรับตลาดอุปกรณ์กกัเก็บพลงังานนั้น มีโอกาสทางธุรกิจท่ีน่าสนใจคือ การใชย้านยนตเ์ช่ือมต่อกบัระบบผลิต
ไฟฟ้าแบบสายส่ง (Vehicle to the Grid หรือ V2G) ซ่ึงเป็นการใชร้ถยนตแ์ทนแบตเตอรีเพื่อเก็บพลงังานส าหรับใชใ้น
ครัวเรือน เช่นรถรุ่น Tesla ขนาด 85 kWh สามารถใหไ้ฟฟ้ากบัครอบครัวท่ีใชไ้ฟฟ้าเฉล่ีย 11 kWh/วนั ไดน้านกวา่ 7 วนั 
และมีการคาดการณ์วา่ในระหวา่งปี 2558 ถึงปี 2563 ยอดขายรถยนตแ์บบ V2G จะเพิ่มข้ึนจาก 103,900 คนั เป็น 1.06 ลา้น
คนั ซ่ึงถือวา่เป็นอตัราเติบโตเฉล่ียสะสมต่อปี (CAGR) ท่ีร้อยละ 59 การวจิยัของ ZigBee ยงัระบุดว้ยวา่ มูลค่าตลาดของ
เทคโนโลยน้ีีจะมีอตัราเติบโตเฉล่ียสะสมต่อปี (CAGR) ท่ีร้อยละ 46.8 หรือ เพิ่มข้ึนจาก 1,500 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ เป็น 
10,500 ลา้นดอลลาร์สหรัฐในระหวา่งปี 2558 ถึง 2563 

จ านวนพลงังาน (MW) จากการติดตั้งระบบพลงังาน
แสงอาทิตยแ์บบ grid-connected พร้อมระบบกกัเก็บ

พลงังานในระดบัครัวเรือน 
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ทศิทางการด าเนินธุรกจิในปี 2559 
ภาพรวมการด าเนินงานของเดลต้าประเทศไทย 

เน่ืองจากปัจจุบนัอุตสาหกรรมโดยรวมก าลงักา้วเขา้สู่ยคุแห่งการปฏิวติัโลกอุตสาหกรรมคร้ังท่ี 4 (industry 4.0) 
เดลตา้ประเทศไทยจึงหนัมาใหค้วามส าคญักบัการใชร้ะบบอตัโนมติั โดยในช่วงปี 2558 บริษทัฯ ประสบความส าเร็จใน
การด าเนินโครงการท่ีใชร้ะบบอตัโนมติั มากกวา่ 100 โครงการ เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตพร้อมกบัการ
พฒันาคุณภาพโดยรวมเพื่อรับมือกบัปัญหาการขาดแคลนแรงงานไทยท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง เดลตา้ประเทศไทยได้
ตดัสินใจกระจายการผลิตท่ีตอ้งใชแ้รงงานเป็นหลกัไปต่างประเทศ ทั้งน้ีในปี 2558 บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมสร้างโรงงานแห่งใหม่
ท่ีประเทศเมียนมาร์ เพื่อการผลิต ผลิตภณัฑแ์มกเนติก โรงงานแห่งใหม่น้ีอยูใ่นระหวา่งการก่อสร้างและจะเร่ิมด าเนินการ
ไดใ้นเดือนกุมภาพนัธ์ 2559 

บริษทัฯ ไดป้รับการด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัการตลาดท่ีเปล่ียนแปลงในหลายรูปแบบ หน่ึงในนั้นคือ ระบบ
การจดัการคุณภาพทั้งน้ีเพื่อเป็นการยกระดบัคุณภาพใหถึ้งขั้นสูงสุดตามมาตรฐานสากล โดยล่าสุดน้ีบริษทัฯ ไดรั้บการ
รับรองมาตรฐาน ISO 13485 (ระบบบริหารคุณภาพส าหรับผลิตภณัฑ์อุปกรณ์การแพทย)์ นอกจากน้ี ในปี 2558 เรายงัได้
ริเร่ิมกิจกรรม "การวินิจฉยัคุณภาพ" “Quality Diagnosis” ซ่ึงอยูใ่นแผนงานท่ีจะจดัข้ึนอยา่งต่อเน่ืองสามปี วตัถุประสงค์
หลกัของกิจกรรมน้ีคือ การช้ีใหเ้ห็นถึงโอกาสในการปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการผลิตในการปฏิบติังานแต่ละวนั 
อีกทั้งเพื่อปรับตวัใหเ้ขา้กบัธุรกิจรูปแบบใหม่ และความสามารถในการใหบ้ริการลูกคา้ระดบัไฮเอนดไ์ดอ้ยา่งพึงพอใจ 

เพื่อการมีส่วนร่วมในการต่อสู้กบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก บริษทัฯ ไดพ้ฒันาระบบการจดั
การพลงังาน (EnMS) ท่ีช่วยลดการใชพ้ลงังานในระบบโดยรวมดว้ยการลดสัดส่วนของปริมาณการใชไ้ฟฟ้าต่อปริมาณ
การผลิต (electricity intensity)โดยมีโครงการต่างๆ เขา้ร่วมสนบัสนุนการลดการใชพ้ลงังานน้ีรวม 65 โครงการในช่วงปี 
2558 ซ่ึงโดยรวมแลว้สามารถประหยดัปริมาณการใชไ้ฟฟ้าไดป้ระมาณ 8,282,600 กิโลวตัตช์ัว่โมงต่อปี คิดเป็นสัดส่วน
การลดลงถึงร้อยละ 65 จากปีฐาน ซ่ึงสูงกวา่เป้าหมายท่ีตั้งไวท่ี้ร้อยละ 50 
กลุ่มธุรกจิเพาเวอร์ซัพพลายส าหรับระบบโทรคมนาคมในประเทศอินเดีย 

ในปี 2558 ธุรกิจโทรคมนาคมของเดลตา้อินเดีย เติบโตต่อเน่ืองอีกร้อยละ 15 ต่อจากปี 2557 ท่ีเพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 
44 และเป็นอีกคร้ังหน่ึงท่ีเดลตา้อินเดียครองส่วนแบ่งการตลาดอนัดบัหน่ึงดว้ยส่วนแบ่งตลาดถึงประมาณร้อยละ 60 

ปี 2558 ถือวา่เป็นปีท่ีดีท่ีสุดปีหน่ึงส าหรับตลาดโทรคมนาคมในประเทศอินเดีย การเปิดตวัโครงข่าย 4G LTE ท่ี
ครอบคลุมทั้งประเทศโดยใชเ้ครือข่าย Rel-Jio ประกอบกบัการปรับปรุง ฐานส่งสัญญาณใหม่ของ Indus และ Bharti ท า
ใหอุ้ปสงคโ์ดยรวมมากข้ึนส่งผลใหท้ั้งรายไดแ้ละอตัตราการเติบโตเพิ่มข้ึน ทั้งน้ีเป็นเพราะความสามารถของเดลตา้
อินเดียในการน าเสนอผลิตภณัฑ ์และโซลูชัน่ท่ีหลากหลาย เช่นการแปลงพลงังาน SMCs ระบบท าความเยน็ ไฮบริด และ
โซลูชัน่ของพลงังานหมุนเวยีน และการใหบ้ริการแบบ end-to-end ท าใหบ้ริษทัฯ น าหนา้คู่แข่งและเป็นท่ียอมรับใน
วงการวา่เป็นพนัธมิตรท่ีเช่ือถือได ้

การเปิดตวัเครือข่าย Rel-Jio ท่ีเล่ือนจากก าหนดเดิมในเดือนธนัวาคมปี 2558 ไปเป็นไตรมาสท่ี 1 ของปี 2559 จะ
เป็นการเขยา่วงการตลาดโทรคมนาคมของอินเดีย และเพื่อรองรับการแข่งขนัน้ี Airtel ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบการโทรคมนาคม
ท่ีใหญ่ท่ีสุดของอินเดียไดต้ั้งเป้าการลงทุนไวถึ้งประมาณหน่ึงหม่ืนลา้นเหรียญสหรัฐในช่วง 3 ปีขา้งหนา้เพื่อขยาย
เครือข่าย 4G/3G ขณะเดียวกนัปีน้ี Vodafone ก็วางแผนการการลงทุนไวป้ระมาณสองพนัลา้นเหรียญสหรัฐ และ Idea ก็
เตรียมลงทุนประมาณเจด็ร้อยลา้นเหรียญสหรัฐ เช่นกนั 
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การปรับปรุง ฐานส่งสัญญาณ 3G/4G ประกอบกบัการท่ีภาครัฐ ใหค้วามส าคญัในการปรับปรุงคุณภาพเครือข่าย 
จะเป็นการจุดประกายใหก้บัของผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีมีการเติบโตทางดา้นการใชข้อ้มูลท่ีสูงข้ึน และเช่ือวา่จะ
ยงัคงเพิ่มข้ึนอีกต่อไป 

ในปี 2559 นอกจากน้ีภาคผูป้ระกอบการและผูด้  าเนินงานดา้นโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมก็ มีการควบรวม
และซ้ือกิจการหลายแห่งและมีแนวโนม้ท่ีจะเกิดข้ึนต่อไปในปี 2559 ส าหรับเป้าหมายธุรกิจของเดลตา้อินเดียในปี 2559 
ก็ยงัคงมุ่งเนน้นวตักรรม การพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่และโซลูชัน่ใหม่ๆ รวมถึงการปรับปรุงคุณภาพผลิตภณัฑ ์และ
แสวงหาตลาดนอกกลุ่มโทรคมนาคม  

ธุรกจิเพาเวอร์ซัพพลายส าหรับระบบโทรคมนาคมในภูมิภาคยุโรป ตะวนัออกกลาง และแอฟริกา (EMEA) 
ตลาด EMEA ในปี 2558 ถูกกดดนัดว้ยการอ่อนค่าของเงินยโูร ความไม่แน่นอนของการเปิดตวัเครือข่าย LTE การ

ลดลงของราคาน ้ามนั และปัญหาทางการเมืองโดยเฉพาะในภูมิภาคตะวนัออกกลาง แอฟริกา และตุรกี ทั้งน้ี ปัจจยัต่างๆ 
ดงักล่าวส่งผลกระทบต่อแผนการลงทุนของลูกคา้รายใหญ่ของบริษทัฯ แมจ้ะตอ้งเผชิญกบัความทา้ทายทางการตลาดจาก
ปัจจยัดงักล่าว ทีม EMEA ก็ยงัคงรักษาธุรกิจกบัผูป้ระกอบการมือถือรายใหญ่ในภูมิภาคไวไ้ดเ้กือบทั้งหมด ในปี 2558 
การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานส าหรับเครือข่าย LTE ในประเทศเยอรมนี และสหราชอาณาจกัรถือวา่ค่อนขา้งล่าชา้ แต่ทีม 
EMEA ก็ไดใ้ชค้วามพยายามถึงท่ีสุดท่ีจะเกาะติดความคืบหนา้ของก าหนดการเร่ิมใชง้านของทั้งเครือข่าย LTE เครือข่าย 
3G รูปแบบใหม่และธุรกิจ TPS โซลูชัน่ของประเทศหลกัๆในประเทศกลุ่ม EMEA โดยแนวทางการตลาดของบริษทัฯ จะ
มุ่งเนน้ ธุรกิจไฮบริดจโ์ซลูชัน่และโซลูชัน่การจดัการขอ้มูลพลงังานท่ีจะช่วยใหลู้กคา้ประหยดัพลงังานและลดตน้ทุน
ค่าใชจ่้าย เน่ืองจากธุรกิจท่ีกล่าวมามีศกัยภาพส าหรับการเติบโตในปี 2559 ทางบริษทัฯ จึงใหค้วามส าคญัท่ีจะลงทุนศึกษา 
และจดัสรรทรัพยากรเพิ่มเติมเพื่อตั้งส านกังานขายและบริการท่ีใกลก้บัลูกคา้กลุ่มน้ี 

เพาเวอร์ซัพพลายมาตรฐานส าหรับภาคอุตสาหกรรม (Delta Standard Industrial Power Supply) 
ปี 2558 ถือเป็นปีท่ีดีส าหรับทีมเพาเวอร์ซพัพลายมาตรฐานส าหรับภาคอุตสาหกรรม (IPS) แมจ้ะตอ้งเผชิญกบั

สภาวะตลาดท่ีทา้ทาย มีการออกผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีออกแบบในไตห้วนัและไทย มากกวา่ 70 ผลิตภณัฑ์ และยงัมีผลิตภณัฑ์
ใหม่อีกสองชุดออกมาน าเสนอ มีโครงการผลิตภณัฑ ์IPS ท่ีมีการก าหนดคุณสมบติัโดยเดลตา้เองมากกวา่หกโครงการ ชุด
ผลิตภณัฑซี์รียใ์หม่ท่ีกล่าวถึงคือชุด LNE ส าหรับ LED driver และชุด CliQ M DIN rail power supply ท่ีมีประสิทธิภาพสูง
ออกแบบในประเทศไทย โดยผลิตภณัฑชุ์ดใหม่น้ีเป็นอุปกรณ์ท่ีใหก้ าลงังานสูงสุดชุดหน่ึง เม่ือเทียบกบัผลิตภณัฑท่ี์
คลา้ยคลึงกนั 

ปี 2559 จะเป็นปีท่ีมีการลงทุนอยา่งมีนยัส าคญัทั้งดา้น R&D และฝ่ายขายท่ีท าหนา้ท่ีติดต่อลูกคา้โดยตรง การ
ลงทุนเหล่าน้ีเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจะช่วยผลกัดนัการเติบโตของอุปสงคใ์นสินคา้ของบริษทัฯ และเพิ่มช่องทางการขาย ดว้ยการ
การลงทุนมากกวา่ร้อยละ 20 ในทรัพยากร ทั้งใน R&D และแผนกขาย ทีม IPS คาดวา่จะสามารถน าเสนอผลิตภณัฑใ์หม่
ไดม้ากกวา่ท่ีท าในปี 2558 และจะสามารถเพิ่มฐานลูกคา้รายใหญ่ไดอ้ยา่งมีนยัส าคญั โดยเฉพาะลูกคา้ในยุโรปตะวนัออก
กลาง แอฟริกา และสหรัฐอเมริกา นอกจากน้ี ทีม IPS จะยงัคงปรับปรุงการใหบ้ริการ และความหลากหลายของผลิตภณัฑ์
อยา่งต่อเน่ือง พร้อมกบัปรับแต่งรูปแบบการด าเนินงานทางธุรกิจ อยา่งเช่น ปรับปรุงรูปโฉมโฮมเพจและช่องทางสู่การ
รับรู้ขอ้มูลทางคอมพิวเตอร์ของบริษทัคู่คา้ ซ่ึงช่วยใหลู้กคา้รับทราบขอ้มูลท่ีส าคญัทางธุรกิจ เช่น จ านวนสินคา้ท่ีมีอยู ่และ
ก าหนดการวางผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ส าหรับโครงการท่ีส าคญัอ่ืนๆ ท่ีไดว้างแนวทางไวแ้ลว้ส่วนมากเป็นงานสนบัสนุนดา้น
การตลาดใหก้บัคู่คา้ เช่น การออกโฆษณาร่วมกนั และการออกแบบการจดัแสดงงานท่ีน่าประทบัใจมากข้ึน 
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ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (SEA) ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (ANZ) 
อุปกรณ์อตัโนมัติทีใ่ช้ในภาคอุตสาหกรรม (Industrial Automation - IA) 

ในฐานะท่ีเป็นผูผ้ลิตอุปกรณ์อตัโนมติัท่ีใชใ้นภาคอุตสาหกรรมชั้นน า เดลตา้ไดน้ าเสนอผลิตภณัฑท่ี์มี
ประสิทธิภาพและเช่ือถือไดพ้ร้อมโซลูชัน่ท่ีจะใหบ้ริการลูกคา้ไดท้ัว่โลก ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดเ้นน้การน าเสนอกลุ่มผลิตภณัฑ์
หลากหลายรูปแบบ เช่น ไดร์ฟ คอนโทรลเลอร์ ตวัจบัความเคล่ือนไหว เซ็นเซอร์ อุปกรณ์การส่ือสาร และซอฟตแ์วร์ พร้อม
กบัใหค้วามร่วมมือกบัผูผ้ลิตเคร่ืองมือในการพฒันาอุปกรณ์ในการใชง้านดา้นต่างๆ เช่น ส่ิงทอ รถยก และลิฟท ์พลาสติก
และยาง งานพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ ์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัให้บริการโซลูชัน่ท่ีเก่ียวกบัการ
ประหยดัพลงังาน ระบบขบัเคล่ือน ระบบการควบคุมการจดัการส่ิงอ านวยความสะดวก โซลูชัน่ท่ีเก่ียวกบัการมองเห็นและ
การเฝ้าระวงั สถานีหุ่นยนต ์โซลูชัน่ท่ีเก่ียวกบัพลงังานคุณภาพและโรงงานอตัโนมติัส าหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์
ไฮเทค น ้ ามนัและกาาซ สารเคมี โลหะวทิยา การขนส่งและภาคการก่อสร้างในเขตเทศบาลเมือง เดลตา้ไดอุ้ทิศตวัใหก้บั
อุตสาหกรรมโรงงานอตัโนมติัมาเป็นเวลานาน และมีความเช่ียวชาญในภารกิจน้ีเป็นอยา่งดี ดว้ยการวิจยัและพฒันาท าให้ 
เดลตา้มีสายผลิตภณัฑ์ระบบอตัโนมติัท่ีสมบูรณ์แบบ ซ่ึงประกอบดว้ย AC มอเตอร์ไดรฟ์ประสิทธิภาพสูง AC เซอร์โว
ไดรฟ์ ตวัควบคุมตรรกะท่ีสามารถวางโปรแกรมได ้ตวัเช่ือมต่อกลไกส าหรับส่ิงมีชีวิต ระบบกลไกมองเห็น เคร่ืองควบคุม
อุณหภูมิและอ่ืนๆ นอกจากน้ีเดลตา้ยงัใหบ้ริการโซลูชัน่ท่ีสมบูรณ์และเช่ือถือไดอ่ื้นๆ เช่น ระบบการประหยดัพลงังาน
ส าหรับลิฟทโ์ดยสาร เคร่ืองปรับอากาศ การส่องสวา่ง เคร่ืองอดัอากาศ (ป๊ัมลม) และการปรับปรุงคุณภาพพลงังาน เพื่อช่วย
ลูกคา้ลดการใชพ้ลงังานอยา่งมีนยัยะส าคญั พร้อมกบัเพิ่มประสิทธิภาพและ สมรรถนะของโรงงานโดยรวม ทั้งน้ี บริษทัฯ 
ยงัช่วยจดัหาระบบเช่ือมต่อส าหรับการบริหารจดัการพลงังานและการจดัการการมองเห็นภาพสายการผลิต ซ่ึงจะช่วย
สนบัสนุนใหลู้กคา้ประสบความส าเร็จในตลาดท่ีมีการแข่งขนัสูงไดใ้นเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ทีม IA ยงัสามารถประคอง
ตวัใหมี้การเติบโตได ้แมห้ลายประเทศในภูมิภาคน้ีตอ้งประสบกบัสภาวะตกต ่าทางเศรษฐกิจ ดว้ยการพฒันากลุ่มธุรกิจ
ใหม่ๆ เช่น โครงการประหยดัพลงังานหลายๆโครงการ ทั้งน้ี ทีม IA เช่ือวา่การปรับวางแผนและการปฏิบติัต่อคู่คา้ ในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตแ้ละ ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ จะเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะท าใหส้ามารถไปถึงยอดขายท่ีวางไวไ้ด้ 
 
ระบบส ารองไฟฟ้า (Mission Critical Infrastructure Solutions หรือ MCIS) 

หน่วยธุรกิจ MCIS ยงัคงรักษาต าแหน่งตวัเองในการเป็นผูน้ าในอุตสาหกรรมการจดัการพลงังานและ
ประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน โดยการใหบ้ริการ UPS (อุปกรณ์ไฟส ารอง) ท่ีมีประสิทธิภาพและเช่ือถือไดสู้ง การ
ใหบ้ริการโซลูชัน่ดา้นการจดัการโครงสร้างพื้นฐานของศูนยข์อ้มูล (DCIM) เน่ืองจากอุปกรณ์ของเดลตา้เป็นท่ียอมรับ
และ สามารถสร้างความเช่ือมัน่ใหลู้กคา้ไดท้ั้งดา้นความต่อเน่ืองของการด าเนินงานท่ีส าคญั และดา้นการลดตน้ทุนได้
มากกวา่ท่ีลูกคา้ไดค้าดการณ์ไว ้

เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้ทั้งปี หน่วยธุรกิจ MCIS เติบโตเกือบร้อยละ 80 ทั้งน้ีเป็นเพราะความเขม้แข็งของตวัธุรกิจ
เอง และความเช่ือถือในเคร่ืองหมายการคา้เดลตา้ของคู่คา้และลูกคา้เก่าแก่ของบริษทัฯ ในภูมิภาค เอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต ้(SEA) ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (ANZ) 

กลยทุธ์การเติบโตท่ีส าคญัในปี 2559 ประกอบดว้ย การผสมผสานอยา่งลงตวัของผลิตภณัฑ ์MCIS เขา้กบั
โซลูชัน่ซอฟแวร์รุ่นต่อไปของบริษทัฯ ผสานกบัการขยายแนวทางการบริการทั้งก่อนและหลงัการขาย และความพยายาม
ใหต้ราสินคา้เป็นท่ียอมรับมากข้ึน 
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ทีม SEA ยงัคงพยายามเขา้ไปมีส่วนร่วมในตราสินคา้ และขอ้เสนอทางการคา้ท่ีดี พร้อมกบัการจดัการช่องทาง
การคา้และการเขา้ถึงลูกคา้รายใหญ่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกลุ่มการใชค้อมพิวเตอร์ไอที (IT computing) ภาคธุรกิจการ
ผลิตท่ีใชเ้ทคโนโลยขีั้นสูงและธุรกิจการดูแลสุขภาพ ทีมจะยงัคงพยายามท่ีจะขยายตลาดโดยผา่นคู่คา้หลกัและห่วงโซ่
ในอุตสาหกรรมเพาเวอร์ซพัพลายต่อไป 

Delta Energy Systems หรือ DES 
กลุ่มธุรกจิเซิร์ฟเวอร์  คอมพิวเตอร์เครือข่าย และโทรคมนาคม (Server, Networking and Telecom Business หรือ SNT) 

ในปี 2558 ธุรกิจ SNT เป็นไปไดด้ว้ยดีกวา่ท่ีคาดการณ์ไว ้อนัเน่ืองมาจากอุปสงคใ์นธุรกิจระบบศูนยก์ลางการ
เก็บขอ้มูลท่ีเพิ่มข้ึน (data center) โดยเฉพาะในช่วงคร่ึงปีแรก ในขณะท่ีธุรกิจการส่ือสารโทรคมนาคมและระบบ
เครือข่ายมียอดขายตามท่ีประมาณการไว ้ยอดขายของธุรกิจเซิร์ฟเวอร์สูงข้ึนในช่วงคร่ึงปีแรกและลดลงในคร่ึงปีหลงั 
การเปิดตวัของระบบลูกคา้ใหม่ท าใหมี้อุปสงคเ์พิ่มข้ึนในช่วงคร่ึงปีแรก ขณะท่ีลูกคา้ท่ีเป็นผูใ้ชง้านปรับเล่ือนแผนการ
ลงทุนจากปี 2557 ไปเป็น 2558 

การออกแบบผลิตภณัฑใ์หม่ส าหรับลูกคา้กลุ่มโทรคมนาคม และเครือข่าย SNT ไม่เพียงช่วยรักษาส่วนแบ่งทาง
การตลาดในแวดวงลูกคา้ท่ีใชเ้ทคนิคขั้นสูงและเป็นกลุ่มท่ีทา้ทาย แต่ยงัช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท าก าไรไดอ้ยา่งดี 

SNT จะยงัคงกลยทุธ์เดิมในการออกแบบ และแข่งขนัโดยเนน้ความสามารถดา้นความหนาแน่นทางพลงังาน 
และกลุ่มตลาดท่ีเนน้การออกแบบท่ีมีประสิทธิภาพสูง ผลิตภณัฑ ์SNT เป็นผลิตภณัฑท่ี์ช่วยเพิ่มก าลงังาน ใหก้บัระบบ
ของกลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นบริษทัศูนยข์อ้มูลชั้นน าระดบัโลก ลูกคา้ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ ลูกคา้สวทิช์และเราเตอร์เครือข่าย 
รวมถึงฐานโทรคมนาคมทัว่โลก 

ในปี 2559 SNT จะยงัคงรักษาส่วนแบ่งการตลาดกบัลูกคา้ชั้นน าระดบัโลก พร้อมกบัสร้างลูกคา้ใหม่ โดยใช้
ประโยชน์จากภาพรวมของผลิตภณัฑ ์และเทคโนโลยท่ีี SNT มี ทั้งน้ีโอกาสการเพิ่มรายไดจ้ะมาจากการออกแบบ
ผลิตภณัฑชุ์ดใหม่ในรูปแบบเฉพาะงานเป็นรายๆ ไปใหก้บักลุ่มบริษทัขนาดกลาง โดยใชผ้ลิตภณัฑม์าตรฐานของบริษทั 
ปรับแต่งให้เหมาะกบัธุรกรรมของลูกคา้ ท่ีใชช่้วงก าลงังาน 3kW ส าหรับ การใช ้AC/DC และ DC/DC 
 
กลุ่มธุรกจิอุตสาหกรรมและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

ปี 2558 เป็นปีท่ีมุ่งเนน้การพฒันาความเช่ียวชาญส าหรับสายธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมและอุปกรณ์ทางการแพทย ์
โครงการท่ีก าลงัอยูร่ะหวา่งการพฒันานั้นมีความส าคญัมาก เพราะเป็นโครงการท่ีไม่เพียงแต่จะช่วยสร้างกระแสรายได้
ในช่วงเจด็ถึงสิบปีขา้งหนา้ แต่ยงัจะเป็นฐานส าคญัท่ีจะช่วยขยายผลิตภณัฑใ์นอนาคตดว้ย 

ปัจจุบนั มีการเปิดตวัของ DIN Rail power supplies ท่ีก าลงัเป็นท่ีสนใจของคนในวงการ ทั้งน้ีเป็นเพราะ
คุณสมบติัทางดา้นนวตักรรมและประโยชน์ท่ีรวมอยูใ่นการออกแบบ จะน ามาซ่ึงรูปแบบใหม่ของการควบคุม ท่ีไม่เคยมี
มาก่อนในวงการอุตสาหกรรมพาวเวอร์ซพัพลาย 

ในส่วนภาคอุตสาหกรรม กลยทุธ์จะเนน้ไปท่ีตลาดท่ีไม่ใช่รถยนต ์(non-auto vehicle-NAV) ซ่ึงเป็นแนวทางท่ี
น่าจะสร้างความส าเร็จ โดยผลิตภณัฑส์ าคญั คือ 720W OBC ท่ีผา่นมาไดรั้บความสนใจในการสั่งซ้ือจากส่ีในหา้สุดยอด
ลูกคา้ท่ีท าธุรกิจเก่ียวกบัการจดัหาวสัดุ นอกจากน้ีสถานีชาร์จ 3.2kW ส าหรับยานยนตน์ าทางอตัโนมติั (auto guided 
vehicle -AGV) ก็ก าลงัอยูร่ะหวา่งการพฒันา และมีก าหนดการการผลิตในช่วงส้ินปี 2559 
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ธุรกิจทางการแพทย ์แมว้า่จะเป็นธุรกิจท่ีมีความทา้ทายมากในแง่ของการสร้างอุปกรณ์ใหไ้ดต้ามท่ีมาตรฐาน
ก าหนด แต่ก็เป็นธุรกิจท่ีส าคญัส าหรับการเติบโตอยา่งย ัง่ยนื ชุด IMA (IMA-series) ร่วมกบัการออกแบบ OEM ท่ี
ซบัซอ้นช่วยใหเ้ช่ือมัน่วา่เราสามารถท่ีจะตอบสนองต่อความตอ้งการท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลาของผูน้ าตลาดในแบบ
ดั้งเดิมได ้นอกจากน้ีไดมี้การออกแบบใหชุ้ด IMA ใชง้านไดอ้ยา่งหลากหลาย อนัเน่ืองมาจากความพยายามในการ
สร้างความแตกต่างใหผ้ลิตภณัฑข์องทีมขาย 
 
ธุรกจิยานยนต์ 

ธุรกิจยานยนตข์อง DES มีการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองในปี 2559 ทั้งน้ีการเปิดตวัผลิตภณัฑ์ใหม่จะเป็นพื้นฐาน
ส าคญัส าหรับการเติบโตของธุรกิจในอีกช่วงสองปีขา้งหนา้ เน่ืองมาจากอายกุารใชง้านท่ียาวนานข้ึนของผลิตภณัฑใ์น
ธุรกิจนั้นๆ ในปัจจุบนัแมอุ้ปสงคท์างดา้นการตลาดบนแพลตฟอร์มท่ีมีอยูเ่ดิมของผลิตภณัฑช์าร์จไฟภายในรถยนตจ์ะ
ยงัคงเพิ่มข้ึนทุกๆ ไตรมาส การเปิดตวัผลิตภณัฑช์าร์จไฟภายในรถยนต ์ทั้งรุ่นเดิมหรือรุ่นท่ีมีการปรับปรุงใหม่ก็ยงัคงมี
อยูอ่ยา่งต่อเน่ือง เพื่อรองรับรถยนตรุ่์นใหม่ๆ ตลอดทั้งปี 2558 

สินคา้ OEM ใหม่ของผูผ้ลิตรถยนตช์ั้นน าซ่ึงส่วนใหญ่ใชก้นัในตลาดรถยนตไ์ฮบริดจท่ี์ใชไ้ฟฟ้าแบบเสียบสาย 
(plug-in hybrid electrical vehicle-PHEV) จะมีการเปิดตวัในปี 2559 ผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีจะเปิดตวัน้ี นอกจากจะมีกลุ่ม
อุปกรณ์ประจุไฟฟ้าภายในรถยนต ์OBC ระดบัก าลงังานช่วง 3.3kW ถึง 7.2kW แลว้ ยงัมีตวัแปลง DC/DC ท่ีก าลงั 1.8 ถึง 
3.2kW และกล่องเช่ือมแบตเตอร่ีท่ีใชก้ระตุน้ก าลงัไฟจากทั้งไฟฟ้า DC แรงสูง (high voltage DC) AC terminal ไปยงั
กล่องแบตเตอร่ีในยานยนตด์ว้ยนอกเหนือจากอุปกรณ์ประจุไฟฟ้าในรถยนต ์และตวัแปลง กระแสตรง/กระแสตรง 
DC/DC converters แลว้ DES ก าลงัพฒันาโซลูชัน่แบบบูรณาการเพื่อใหก้ าลงัไฟ และแปลง DC ในเวลาเดียวกนั 
นอกจากน้ี DES ยงัมีการลงทุนในเทคโนโลยเีติมก าลงัไฟแบบไร้สาย ซ่ึงไดเ้ร่ิมทดสอบแลว้ในการใชง้านยานยนต์
อุตสาหกรรม นอกเหนือจากการขายผลิตภณัฑ์และความส าเร็จในการเปิดตวัผลิตภณัฑใ์หม่ DES วางแผนเพิ่มผลิตภณัฑ ์
OEM ชั้นน าระดบัโลกใหก้บักลุ่มลูกคา้ปัจจุบนัในปี 2559 และปีต่อๆ ไปดว้ย 
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3 ปัจจยัความเส่ียง 

 

 
 
ความเส่ียงกลายมาเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารจดัการและกิจกรรมทางธุรกิจท่ีนบัวนัยิง่มีความซบัซอ้น ตามการ

เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วของการด าเนินธุรกิจในปัจจุบนั เป็นท่ีเช่ือกนัวา่การบริหารความเส่ียงถือเป็นหน่ึงในเคร่ืองมือท่ี
มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดท่ีนอกจากจะช่วยใหม้ัน่ใจวา่บริษทัฯ มีการบริหารจดัการท่ีดีแลว้ ยงัช่วยให้องคก์รบรรลุ
วตัถุประสงคไ์ดต้ามเป้าหมาย ดงันั้นพนกังานทุกคนของบริษทัฯ และบริษทัในเครือ จึงตอ้งร่วมกนัในการบริหารจดัการ
กบัความเส่ียงอยา่งต่อเน่ือง 

คณะกรรมการบริษทั ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยไดก้ าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงท่ี
ครอบคลุมทั้งองคก์รเพื่อให้แน่ใจวา่บริษทัฯ มีกระบวนการบริหารความเส่ียงหรือวางระบบต่างๆ ท่ีจะช่วยบรรเทา
ผลกระทบในการด าเนินธุรกิจของบริษทัอยา่งหมาะสม 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียงด ารงต าแหน่งโดยกรรมการบริษทั และมีสมาชิกไม่นอ้ยกวา่ 5 คน 
ประกอบดว้ยผูบ้ริหารหลกัในการบริหาร และ/หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษทั หรือประธานคณะ
กรรมการบริหารความเส่ียงในกรณีท่ีจ าเป็น คณะกรรมการฯ อาจเชิญบุคคลอ่ืนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง หรือผูท่ี้รับผิดชอบเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมนั้นๆ เขา้ร่วมประชุมกบัคณะกรรมการบริหารความเส่ียงดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
1.  ก าหนดกระบวนการบริหารความเส่ียง 
2.  ด าเนินการบริหารจดัการความเส่ียงดว้ยการมอบหมายการจดัการความเส่ียงใหก้บัผูจ้ดัการท่ีรับผดิชอบงานโดยตรง 
3.  พฒันาและทบทวน แผนกลยุทธ์การจดัการความเส่ียง 
4.  รายงานผลการบริหารความเส่ียงทุกคร่ึงปี และ/หรือ เม่ือเห็นวา่มีความจ าเป็น ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ

รายงานต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 
5.  ตรวจสอบและปรับปรุงการบริหารจดัการความเส่ียงอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง 
6.  คณะกรรมการบริหารความเส่ียงอาจขอค าแนะน าจากท่ีปรึกษาในสาขาวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเส่ียงไดใ้นบางกรณี 
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กระบวนการบริหารจัดการความเส่ียง 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ไดก้ าหนดแนวทางการประเมินความเส่ียงและนโยบายดา้นความเส่ียงไวใ้น 

"กฎบตัรของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง" เพื่อใหผู้บ้ริหารไดรั้บทราบและน ากรอบการบริหารความเส่ียงท่ีวางไว้
ไปปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม คณะกรรมการบริหารความเส่ียงท าหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาใหก้บัฝ่ายบริหาร ในการ
ด าเนินการบริหารความเส่ียงใหเ้ป็นไปตามนโยบายการบริหารจดัการความเส่ียง โดยมีผูจ้ดัการบริหารความเส่ียงเป็นผู ้
ประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ อน่ึง ฝ่ายบริหารจ าเป็นจะตอ้งระบุความเส่ียงต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน พร้อมทั้งช้ีแจงสาเหตุท่ี
ท าใหเ้กิดความเส่ียง ส่ิงท่ีเป็นประเด็นความเส่ียง วธีิการวดัความเส่ียง ระดบัของความเส่ียง และล าดบัความส าคญั เพื่อ
น าไปก าหนดกระบวนการและกลยทุธ์ในการบริหารความเส่ียงโดยผูจ้ดัการบริหารความเส่ียงมีหนา้ท่ีสรุปขอ้มูลต่างๆ 
เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะทบทวนขอ้มูลดงักล่าว โดยจดัล าดบัความส าคญั การพฒันาและทบทวน
แผนกลยทุธ์ท่ีเสนอมาจากหน่วยงานต่างๆ (ถา้มี) เพื่อใหม้ัน่ใจวา่เป็นไปตามการประเมินและกระบวนการในการบริหาร
ความเส่ียง หลงัจากนั้นจึงรายงานการบริหารจดัการความเส่ียงใหก้บัคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการของ
บริษทัอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 

 
ความเส่ียงหลกัทีส่ าคัญและกลยุทธ์การบริหารจัดการ 
1. การบริหารความเส่ียงทางการเงิน 

1.1. ความเส่ียงจากความผนัผวนของเศรษฐกิจโลก 
ในปี 2558 มีเหตุการณ์ส าคญัท่ีเกิดข้ึนหลายอยา่ง เช่น การชะลอตวัของการเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศจีน 

ราคาน ้ามนัตกต ่า นโยบายการรัดเขม็ขดัของประเทศสหรัฐอเมริการ และนโยบายการเพิ่มอตัราดอกเบ้ียซ่ึงส่งผลกระทบ
ต่อการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลกอยา่งมีนยัส าคญัโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในยุโรป เอเชีย และตลาดเกิดใหม่ แมจ้ะมีปัจจยัท่ีไม่
เอ้ืออ านวยต่างๆ เหล่าน้ีบริษทัฯ ยงัคงมียอดขายเติบโตอยา่งต่อเน่ือง ดว้ยอตัราการเติบโตของยอดขายเฉล่ียในช่วงสามปี
ท่ีผา่นมาท่ีประมาณ ร้อยละ 7 ต่อปี 

บริษทัฯ เช่ือวา่เศรษฐกิจโลกยงัคงมีความเปราะบางและยงัคงตอ้งจบัตามองสถานการณ์ทางเศรษฐกิจดว้ยความ
ระมดัระวงัโดยไดมี้การด าเนิน 2 มาตรการเพื่อท่ีจะช่วยลดความเส่ียงดงักล่าวขา้งตน้ ไดแ้ก่ 1) การขยายฐานลูกคา้ เช่น ท่ี
อินเดีย เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และท่ีอ่ืนๆ ท่ีมีศกัยภาพในการเติบโต และ 2) พฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการให้ตรงความ
ตอ้งการของตลาด 

1.2. ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
ในปี 2558 การชะลอตวัของเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะอยา่งยิง่การชะลอตวัของเศรษฐกิจจีน ท าใหค้่าเงินบาทของ

ไทยอ่อนลงเม่ือเทียบกบัเงินดอลลาร์สหรัฐจาก 33 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐเป็น 36 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงการอ่อนค่า
ของเงินบาทจะส่งผลดีใหก้บัการด าเนินงานของบริษทัฯ เน่ืองจากรายไดห้ลกัของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยส่วนใหญ่เป็น
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐท าให้บริษทัฯ สามารถบนัทึกก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเป็นมูลค่าประมาณ 412 ลา้นบาท 

ถึงแมจ้ะมีโอกาสไดรั้บประโยชน์จากการอ่อนค่าของเงินบาท แต่บริษทัฯ ยงัคงมีนโยบายการป้องกนัความเส่ียง
เพื่อลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากอตัราแลกเปล่ียน โดยยงัคงด าเนินโยบายท่ีจะท าการป้องกนัความเส่ียงแบบคุม้ครอง
สถานะสุทธิของเงินแต่ละสกุลแบบเตม็จ านวนเช่นเดิม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน
จากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนหรืออตัราดอกเบ้ีย โดยการบริหารความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนของบริษทัฯ 
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ยงัคงมีจุดมุ่งหมายหลกัเพื่อการลดความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียนโดยหลีกเล่ียงการเก็งก าไร และค านึงถึงค่าใชจ่้าย
โดยรวมท่ีอาจเกิดข้ึน เพื่อให้มัน่ใจวา่ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนเม่ือเทียบกบัความเส่ียงแลว้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและยอมรับได้
นอกเหนือจากการจดัการความเส่ียงส าหรับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแลว้ บริษทัฯ ยงัตอ้งบริหารความเส่ียงสกุลเงินอ่ืนๆ ท่ี
ใชใ้นการด าเนินของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ เช่น เงินรูปีของอินเดีย และอ่ืนๆ การบริหารความเส่ียงส าหรับแต่ละสกุล
เงิน จะแตกต่างกนัตามสถานการณ์ในแต่ละประเทศ ดงันั้น จึงเป็นความจ าเป็นท่ีจะตอ้งติดตามสถานการณ์อยา่งใกลชิ้ด 

1.3. ความเส่ียงในการเรียกช าระหน้ี 
บริษทัฯ มีระบบการบริหารจดัการลูกหน้ี ระบบควมคุมสินเช่ือและทีมบุคลากรท่ีมีประสบการณ์ แมว้า่ใน

หลายๆ ปีท่ีผา่นมา บริษทัฯ ตอ้งเผชิญกบัความทา้ทายในรูปแบบต่างๆ แต่ยงัคงสามารถบริหารลูกหน้ีและการเรียกช าระ
หน้ีไดอ้ยา่งน่าพอใจ ดงัจะเห็นไดว้า่ลูกหน้ีการคา้คา้งช าระตั้งแต่ 6 เดือนข้ึนไปมีสัดส่วนเพียงประมาณร้อยละ 2 ของ
ลูกหน้ีการคา้รวม ซ่ึงท าใหม้ัน่ใจไดว้า่ บริษทัมีกระแสเงินสดรับสม ่าเสมอ และเพียงพอท่ีจะสนบัสนุนการด าเนินงาน
ธุรกิจ แต่อยา่งไรก็ตาม ดว้ยสภาวะทางเศรษฐกิจโลกท่ีเปราะบาง ท าใหบ้ริษทัฯ ยงัตอ้งติดตามสถานการณ์อยา่งใกลชิ้ด
และประเมินสถานการณ์อยา่งต่อเน่ืองวา่จะมีปัจจยัใดๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของ
ลูกคา้ ทั้งน้ีเพื่อใหแ้น่ใจวา่การขายสินคา้จะสามารถเรียกช าระเงินได ้

 
2. การบริหารความเส่ียงการลงทุนขององคก์ร 

โดยทัว่ไป การลงทุนและการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษทัยอ่ย ยอ่มเป็นธุรกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความ
เส่ียง บริษทัฯจึงมีแนวทางในการบริหารความเส่ียงโดยให้มีการตรวจสอบการด าเนินงานอยา่งใกลชิ้ด มีการควบคุม
รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย บญัชีลูกหน้ี และกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการและการเงิน นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัจดัใหมี้
การพบปะกนัเป็นคร้ังคราว ในลกัษณะของการฝึกอบรม การประชุมหรือการประเมินผลการด าเนินงานผา่นการประชุม
ทางวดีิโอทางไกลเป็นประจ าสม ่าเสมอ ทั้งน้ี ไม่เพียงเพื่อใหม้ัน่ใจถึงประสิทธิภาพการบริหารงานให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั แต่ยงัช่วยสร้างขวญัและก าลงัใจในการท างานร่วมกนัอีกดว้ย 

3. การจดัการความเส่ียงห่วงโซ่อุปทาน 
บริษทัฯ ไดมี้การประเมินปัจจยัเส่ียงท่ีส าคญัตลอดห่วงโซ่อุปทาน เน่ืองจากการบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทานท่ี

ไม่ถูกตอ้งจะส่งผลกระทบต่อความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคและผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ ตลอดจนส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน
ในอนาคตอีกดว้ย ในการสร้างความมัน่ใจในคุณภาพท่ีไดม้าตรฐานและความต่อเน่ืองในการจดัหาวตัถุดิบ บริษทัฯ ได้
บริหารจดัการซพัพลายเออร์โดยการใหค้วามส าคญักบัซพัพลายเออร์หลกั (Key/Critical supplier) และวตัถุดิบท่ีเป็น
รายการส าคญั (Key/Critical parts) ซ่ึงนอกจากการจดัความส าคญัในดา้นราคา คุณภาพ ระดบัเทคโนโลย ีความรวดเร็วใน
การจดัส่งและการตอบสนองของซพัพลายเออร์แลว้ บริษทัฯ ยงัให้ความส าคญัต่อการจดัการดา้นอุปทานและอุปสงคข์อง
วตัถุดิบท่ีเป็นรายการส าคญัดว้ยการติดต่อประสานงานเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลการคาดการณ์ปริมาณสั่งซ้ือจากลูกคา้และ
ผูป้ระกอบการท่ีท าหนา้ท่ีดา้นการประกอบและติดตั้ง (System Integrator) ผา่นระบบจดัการขอ้มูลของบริษทัฯ ดว้ยการ
บริหารจดัการท่ีครอบคลุมทั้งการจดัเก็บขอ้มูลและดา้นโลจิสติกส์ ท าให้บริษทัฯ สามารถลดความเส่ียงดว้ยการมีขอ้มูลท่ี
เป็นปัจจุบนัและสามารถช่วยในดา้นการจดัการสินคา้คงเหลือและการวางแผนการผลิตในระยะยาว โดยทัว่ไปบริษทัฯ มกั
ใชบ้ริการจากซพัพลายเออร์ในประเทศเน่ืองจากความรวดเร็ว 
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ในการจดัส่งและการติดต่อส่ือสาร แต่ซพัพลายเออร์ดงักล่าวจะตอ้งสามารถจดัหาวตัถุดิบท่ีมีเทคโนโลย ี
คุณภาพและราคาในระดบัมาตรฐานท่ีบริษทัฯก าหนดไวห้ลงัวกิฤตการเงินทัว่โลก บริษทัฯ ไดท้  าการตรวจสอบ
พิเคราะห์ฐานะทางการเงินของซพัพลายเออร์รายส าคญัในเชิงลึกหลงัจากท่ีไดเ้กิดวกิฤติการณ์ทางการเงินของโลก 
รวมทั้งไดจ้ดัหาผูข้ายวตัถุดิบใหมี้มากรายและมีแหล่งผลิตวตัถุดิบกระจายอยูใ่นหลายๆ ภูมิภาคของโลก เพื่อลดความ
เส่ียงจากภาวะการขาดแคลนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภยัพิบติัทางธรรมชาติท่ีอาจเกิดข้ึนใน
อนาคต อยา่งไรก็ตาม ในปี 2558 บริษทัฯ มิไดเ้ผชิญปัญหาหรือความยากล าบากในการบริหารจดัการดา้นวตัถุดิบแต่
อยา่งใด แมปั้จจุบนัคาดวา่จะไม่มีปัญหาท่ีส าคญัท่ีจะกระทบต่อการจดัหาวตัถุดิบ แต่เพื่อความรอบครอบ บริษทัฯ จะ
ยงัคงระมดัระวงัและเฝ้าติดตามสถานการณ์ต่างๆ เพื่อใหม้ัน่ใจวา่การด าเนินงานจะไม่อยูใ่นภาวะชะงกังนั 

ส าหรับความพยายามท่ีจะลดความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคมและธรรมาภิบาล (ESG Risks) ใหก้บัซพัพลาย
เออร์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมส่งเสริมใหมี้ฝ่ายปฎิบติัการตรวจสอบและใหค้  าปรึกษาดา้น 
EICC (EICC Verification Consultation) ตั้งแต่ปี 2557 ทั้งน้ี ฝ่ายดงักล่าวไดถู้กจดัตั้งข้ึนจากการร่วมมือของหลายฝ่าย
ภายในบริษทัฯ ประกอบดว้ยฝ่ายพฒันาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายความปลอดภยัแรงงาน ฝ่ายกิจการโรงงาน และฝ่ายจดัซ้ือ 
โดยจะด าเนินการตรวจสอบและใหค้ าปรึกษาตามแนวทาง EICC แก่ซพัพลายเออร์รายส าคญัท่ีมีความเส่ียงในเร่ือง
ดงักล่าวสูง ทั้งน้ี ซพัพลายเออร์ส่วนใหญ่ ยงัมีปัญหาเร่ืองเก่ียวกบัเร่ืองสุขลกัษณะ และความปลอดภยัตามแนวระบบ
บริหารจดัการของ EICC  

จ านวนชัว่โมงการท างานท่ีมากเกินไป เป็นอีกปัญหาท่ีพบบ่อยส าหรับการบริหารจดัการในอุตสาหกรรมน้ี เพื่อ
ช่วยแกปั้ญหาต่างๆ เหล่าน้ี ทีมใหค้  าปรึกษาดา้นการตรวจสอบของเดลตา้ ไดช่้วยถ่ายทอดประสบการณ์พร้อมกบัแนะน า
และส่งเสริมระบบการจดัการของเดลตา้ใหซ้พัพลายเออร์ โดยจะติดตามผลเพื่อให้แน่ใจวา่ซพัพลายเออร์จะไดมี้การ
ปรับปรุงการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 

 
4. การบริหารความเส่ียงระบบสารสนเทศ 

บริษทัฯ เช่ือวา่ระบบการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีดีและมีความปลอดภยัสูงขององคก์รจะสามารถให้
ขอ้มูลท่ีโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว เพื่อการตดัสินใจแก่ฝ่ายบริหารและยงัช่วยลดภยัคุกคามความปลอดภยัดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศอีกดว้ย 

บริษทัฯ ไดส้ร้างระบบศูนยก์ลางการเก็บขอ้มูลในปี 2558 โดยร่วมกบัผูรั้บเหมามืออาชีพสร้าง firewall หรือ
ซอฟตแ์วร์ท่ีท าหนา้ท่ีเป็นตวักรองขอ้มูลส่ือสารท่ีใชใ้นระบบเครือข่าย เพื่อลดความเส่ียงของการสูญเสียขอ้มูลและ
ปรับปรุงการรักษาความปลอดภยัขอ้มูล ทั้งน้ี แผนกเทคโนโลยสีารสนเทศของบริษทัฯ จะร่วมมือกบัผูจ้ดัจ  าหน่าย ติดตั้ง
โปรแกรมเตือนและก าหนดการตรวจสอบเป็นระยะๆ เพื่อปรับปรุงซอฟแวร์ใหก้ารปฏิบติัเป็นไปตามกฎเกณฑ์ 

5. การบริหารความเส่ียงดา้นสิทธิทางกฎหมายและทรัพยสิ์นทางปัญญา 
ทรัพยสิ์นทางปัญญา (Intellectual Property : IP) หมายถึงสิทธิทางกฎหมายบนการสร้างสรรคท์างปัญญาของ

มนุษยซ่ึ์งแสดงออกมาในเป็นผลงานอนัเกิดจากการประดิษฐ ์คิดคน้ อนัไดแ้ก่ ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร เคร่ืองหมายการคา้ อนุ
สิทธิบตัรความลบัทางการคา้ และแบบผงัภูมิของวงจรรวม เป็นตน้ 
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ทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าและมูลค่าในเชิงพาณิชยท่ี์ตอ้งใชค้วามสามารถทางสติปัญญา ความรู้ 
เงินทุนและเวลาในการสร้างสรรคข้ึ์นมา ผูป้ระดิษฐ์หรือผูส้ร้างสรรคจึ์งควรตอ้งไดรั้บการปกป้องและคุม้ครองจากการ
ละเมิดในลกัษณะต่างๆ ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งเคารพและใชท้รัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้นอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายดว้ย 

จากการเล็งเห็นความส าคญัของทรัพยสิ์นทางปัญญา บริษทัฯ จึงมีนโยบายท่ีจะปกป้องและคุม้ครองรักษา
ทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทัฯ ใหพ้น้จากการละเมิดหรือถูกน าไปใชโ้ดยไม่ไดรั้บอนุญาต และเคารพต่อสิทธิใน
ทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้นอยา่งเคร่งครัดเช่นกนั 

การน ามาใช ้ท าซ ้ า ดดัแปลง เปิดเผย หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนในงานอนัมีลิขสิทธ์ิ ไม่วา่ทั้งหมดหรือ
บางส่วน พนกังานควรท าภายใตค้วามเห็นชอบหรือไดรั้บอนุญาตจากเจา้ของลิขสิทธ์ิ หากมีขอ้สงสัยจะตอ้งติดต่อขอ
ความเห็นจากฝ่ายกฎหมายก่อนเสมอ 

การน าเคร่ืองหมายการคา้หรือตราสินคา้ท่ีไดจ้ดทะเบียนตามกฎหมายของบริษทัฯ หรือบริษทัในกลุ่มไปใช ้
ผูบ้ริหารและพนกังานควรพิจารณาถึงความเหมาะสมและใชด้ว้ยความระมดัระวงัเพื่อประโยชน์ของบริษทัฯ หรือบริษทั
ในกลุ่มเท่านั้น การประดิษฐ์ การออกแบบผลิตภณัฑ ์หรือการคิดคน้อนัไดม้าซ่ึงกรรมวิธีใหม่ท่ีท าใหดี้ข้ึนซ่ึงผลิตภณัฑ์
หรือกรรมวธีิ อนัยงัไม่ไดรั้บการจดทะเบียนสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบตัรโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย จะตอ้งไดรั้บการ
ปกป้องและรักษาใหป้ลอดภยั 

การท าซ ้ า ดดัแปลง เปิดเผย หรือเผยแพร่ขอ้มูลต่อบุคคลภายนอกหรือต่อสาธารณชน ทั้งน้ีไม่วา่ทั้งหมดหรือ
บางส่วนในงานอนัมีลิขสิทธ์ิของผูอ่ื้นหรือขอ้มูลความลบัของผูอ่ื้นตอ้งไดรั้บอนุญาตหรือไดรั้บความยินยอมจากเจา้ของ
ลิขสิทธ์ิอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย 

พนกังานไม่ควรเปิดเผย ไม่วา่ดว้ยวธีิการหรือการกระท าอ่ืนใด ท่ีเก่ียวกบัการประดิษฐ ์การออกแบบผลิตภณัฑ ์
หรือการคิดคน้อนัไดม้าซ่ึงกรรมวธีิใหม่ ท่ีท  าใหพ้นกังานผูเ้ก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลอนัเป็นความลบัทางการคา้ เช่น ขอ้มูล
การคา้ ขอ้มูล ตน้ทุนการผลิตผลิตภณัฑ์ สูตรการผลิต สูตรราคาผลิตภณัฑ ์รูปแบบ โปรแกรม (Software) วธีิการเทคนิค 
กรรมวธีิการผลิต ขอ้มูลการบริหารธุรกิจ รายละเอียดเก่ียวกบัราคาสินคา้ บญัชีรายช่ือลูกคา้ กลยทุธ์การโฆษณาสินคา้ 
เป็นตน้ ตอ้งเก็บรักษาและปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามนโยบาย ระเบียบ หรือขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
6. การบริหารจดัการความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

บริษทัฯ มีภารกิจในการ มุ่งมัน่ สร้างสรรคน์วตักรรมการใชพ้ลงังานสะอาดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลงังานเพื่ออนาคตท่ีดีกวา่ ซ่ึงใหค้วามส าคญัเป็นพิเศษกบัการดูแลส่ิงแวดลอ้มโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการจดัการพลงังาน 
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานและการควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

บริษทัฯ มีโครงการ 12 ปีในการลดความเขม้ของการใชพ้ลงังานไฟฟ้าเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่
บรรยากาศ โดยไดด้ าเนินการระยะยาว ระยะท่ี 1 ไปแลว้ระหวา่งปี 2550-2557 (โดยใชปี้ 2552 เป็นปีฐานในการค านวณ) 
ซ่ึงประสบความส าเร็จในการลดความเขม้ของการใชพ้ลงังานไฟฟ้าลงร้อยละ 50 ภายในปี 2557 ตามเป้าหมาย ส าหรับ
ระยะท่ีสองของแผนในช่วงปี 2558-2563 (ท่ีจะใชใ้นปี 2557 เป็นปีฐานในการค านวณ) บริษทัฯ ตั้งเป้าหมายลดความเขม้
ไฟฟ้าลงอีกร้อยละ 30 ภายในปี 2563 ซ่ึงแผนดงักล่าว เป็นความร่วมมือในการท ากิจกรรมร่วมกนั เช่น การน าพลงังาน
กลบัมาใชใ้หม ่การปรับไปใชพ้ลงังานทดแทน การใชก้ารกระบวนการด าเนินการท่ีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลงังาน 
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ส าหรับขอ้มูลเพิ่มเติมหรือการปรับปรุงขอ้มูลใหม่เก่ียวกบัการรณรงคเ์ก่ียวกบัการปล่อยก๊าซเรือนกระจก กรุณา
เขา้เยีย่มชมเวบ็ไซตข์องเราท่ี http://www.deltathailand.com/about_csr_Greenhouse.php 

เก่ียวกบัการจดัการดา้นสารท่ีมีผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม (ERS) ในผลิตภณัฑต่์างๆ บริษทัฯ ไดร้วมการ
บริหารจดัการสารเหล่านั้นเขา้กบัระบบการจดัหาวสัดุของบริษทั ดว้ยการใชร้ะบบควบคุมคุณภาพ IECQ/QC080000 
และส่งเสริมการบริหารจดัการสินคา้ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม (Green Product Management-GPM) ในโรงงานหลกัการ
ด าเนินการของ IECQ จะอยูบ่นพื้นฐานของการจ าแนกประเภทความเส่ียงของวสัดุ และใชก้ารบริหารจดัการสินคา้ท่ีเป็น
มิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเป็นพื้นฐานร่วมส าหรับขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มในห่วงโซ่อุปทาน ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดส่้งขอ้ก าหนดดา้น
ส่ิงแวดลอ้มระหวา่งประเทศล่าสุด อยา่งเช่น การควบคุมสารของสหภาพยโุรปฉบบัล่าสุด (EU’s RoHS 2.0) หรือ 
REACH SVHC และอ่ืนๆ ไปใหก้บัซพัพลายเออร์คู่คา้เพื่อเป็นขอ้มูลอา้งอิงส าหรับปฏิบติัตามขอ้ก าหนด และสร้าง
ระบบการบริหารส าหรับการจดัหาวสัดุอีกดว้ย 

7. การจดัการความเส่ียงดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 
การประเมินผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มและความเส่ียงโดยใชเ้คร่ืองมือการประเมินผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

ความปลอดภยัและอาชีวอนามยั เพื่อน ามาวิเคราะห์ใชเ้กณฑข์อ้มูล โอกาสของการเกิดอนัตรายและระดบัความรุนแรง
ของอนัตราย เพื่อจดัระดบัความเส่ียงออกเป็น 4 ระดบั ทั้งน้ีการประเมินผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มและความเส่ียง
สามารถน ามาก าหนดมาตรการลดอตัราความถ่ีของการบาดเจบ็ (Injury Frequency Rate : I.F.R) และ อตัราความร้ายแรง
ของการบาดเจบ็ (Injury Severity Rate : I.S.R) ไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

บริษทัฯ ไดมี้การจดัท าแผนความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน โดยมีการก าหนด
แผนงานและกิจกรรมความปลอดภยัและสุขภาพแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรมหลกั ไดแ้ก่ 

1.  ดา้นการพฒันาความรู้พนกังาน เช่น การจดัการอบรมดบัเพลิงขั้นตน้ อบรมความปลอดภยัในการท างาน
เก่ียวกบัไฟฟ้าและหลกัการปฐมพยาบาล อบรมความปลอดภยัเบ้ืองตน้ส าหรับพนกังานใหม่ อบรมความ
ปลอดภยัส าหรับผูรั้บเหมา อบรมเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัระดบัหวัหนา้งานและระดบับริหาร อบรม
คณะกรรมการความปลอดภยั อบรมความปลอดภยัในการท างานกบัรังสี อบรมระงบัเหตุสารเคมีหกร่ัวไหล
และฝึกซอ้มแผนฉุกเฉินประจ าปี อบรมการยศาสตร์ อบรมความปลอดภยัในการใชร้ถยก อบรมวทิยุเพื่อ
การส่ือสาร อบรมความปลอดภยัในการท างานกบัเคร่ืองจกัร และอบรมความปลอดภยัในการท างานในท่ี
อบัอากาศ 

2.  การควบคุมตรวจสอบและปรับปรุง เช่น การส ารวจความปลอดภยัโดยคณะกรรมการความปลอดภยั การ
ตรวจวดัสภาพแวดลอ้มในการท างานและคุณภาพปล่องระบบอากาศ การตรวจวดัคุณภาพน ้าด่ืม การ
ตรวจวดัคุณภาพน ้าทิ้ง การตรวจปริมาณรังสีเคร่ืองเอก็ซเรย ์การตรวจสุขภาพพนกังานตามปัจจยัเส่ียง 

3.  จดัใหมี้กิจกรรมดา้นความปลอดภยั เช่น โครงการกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภยั โครงการรับผดิชอบต่อ
สังคมดา้นความปลอดภยั 
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4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

 

 
 

ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ดงัน้ี 
1) ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์         (หน่วย : ลา้นบาท)  

ประเภททรัพย์สิน ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ     มูลค่า ภาระผูกพนั 
ท่ีดิน เป็นเจา้ของ 516 ไม่มี 
อาคารส านกังานและอาคารโรงงาน  เป็นเจา้ของ 2,315 ไม่มี 
เคร่ืองจกัร/อุปกรณ์ เป็นเจา้ของ 1,253 ไม่มี 
แม่พิมพ ์ เป็นเจา้ของ 86 ไม่มี 
เคร่ืองติดตั้ง เป็นเจา้ของ 450 ไม่มี 
งานระหวา่งก่อสร้าง เป็นเจา้ของ 110 ไม่มี 
คอมพิวเตอร์ เป็นเจา้ของ 82 ไม่มี 
อ่ืน ๆ เป็นเจา้ของ 130 ไม่มี 

   รวม                           4,942     
 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 2558 มีจ านวนทั้งส้ิน 769 ลา้นบาท (2557: 776 ลา้นบาท) โดยค่าเส่ือมราคาจ านวน 580 

ลา้นบาท (2557: 552 ลา้นบาท) รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือจ านวน 189 ลา้นบาท (2557: 224 ลา้นบาท) เป็น
ค่าใชจ่้ายในการขาย บริหารและวจิยัพฒันา  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์จ านวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคา
หมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจ านวนเงินประมาณ 6,051 
ลา้นบาท (2557: 6,276 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 4,573 ลา้นบาท 2557: 4,958 ลา้นบาท) 

 
2) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน่  มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 แสดงไดด้งัน้ี 

                          (หน่วย:ลา้นบาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 
   

สิทธิบตัร 
คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์ 

 
อ่ืนๆ 

 
รวม 

คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์ 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 530 25 4 559 6 

อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน  มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย:ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ท่ีดินใหเ้ช่า อาคารส านกังานให้เช่า รวม 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 38 192 230 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยเช่ือวา่ มูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ท่ี
แสดงอยูใ่นงบการเงินมีจ านวนใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม  
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5 ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษทัร่วม 

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

 
ในปี 2549 บริษทัฯไดรั้บหนงัสือประเมินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากกรมสรรพากรส าหรับปี 2540 ถึง 2543 เป็น

จ านวนเงินประมาณ 740 ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) บริษทัฯ ไดย้ืน่อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ของกรมสรรพากร (“คณะกรรมการฯ”) และในระหวา่งปี 2554 คณะกรรมการฯดงักล่าวมีค าวนิิจฉยัอุทธรณ์ใหป้รับลด
จ านวนเงินลงเหลือประมาณ 734 ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดย้ืน่ฟ้องต่อศาลภาษีอากร
กลางใหพ้ิจารณาเพิกถอนการประเมินภาษีดงักล่าวของกรมสรรพากร และในระหวา่งปี 2555 ศาลภาษีอากรกลางก็ไดมี้
ค าพิพากษาใหก้รมสรรพากรลดเฉพาะเบ้ียปรับลงร้อยละ 50 (กล่าวคือ เบ้ียปรับลดลงเหลือจ านวนประมาณ 121 ลา้นบาท 
จากเดิมท่ีกรมสรรพากรค านวณไวท่ี้ 241 ลา้นบาท) ส่วนค าขออ่ืนของบริษทัฯศาลภาษีอากรกลางใหย้กฟ้อง อยา่งไรก็
ตาม บริษทัฯไม่เห็นดว้ยกบัค าพิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง จึงไดย้ืน่อุทธรณ์ค าพิพากษาดงักล่าวต่อศาลฎีกา ปัจจุบนั
คดีอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา 
 ในระหวา่งปี 2555 บริษทัฯไดรั้บหนงัสือประเมินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากกรมสรรพากรส าหรับปี 2544 ถึง 
2547 เป็นจ านวนเงินประมาณ 401 ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) และบริษทัฯไดย้ืน่อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
พจิารณาอุทธรณ์ของกรมสรรพากร ซ่ึงในระหวา่งปี 2556 คณะกรรมการฯมีค าวนิิจฉยัให้ยกอุทธรณ์ทั้งหมดของบริษทัฯ 
ดงันั้น บริษทัฯไดย้ืน่ฟ้องต่อศาลภาษีอากรกลางใหพ้ิจารณาเพิกถอนการประเมินภาษีดงักล่าวของกรมสรรพากรและเม่ือ
วนัท่ี 24 มิถุนายน 2557 ศาลภาษีอากรกลางไดมี้ค าพิพากษาใหก้รมสรรพากรลดเบ้ียปรับและเงินเพิ่มลงเหลือจ านวน
ประมาณ 201 ลา้นบาท จากเดิมท่ีกรมสรรพากรค านวณไวท่ี้ 270 ลา้นบาท ส่วนค าขออ่ืนของบริษทัฯศาลภาษีอากรกลาง
ใหย้กฟ้อง อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไม่เห็นดว้ยกบัค าพิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง จึงไดย้ืน่อุทธรณ์ค าพิพากษาดงักล่าว
ต่อศาลฎีกา ปัจจุบนัคดีอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา 
 อยา่งไรก็ตามทั้ง 2 กรณีขา้งตน้ ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัฯเช่ือวา่บริษทัฯ จะชนะคดีในท่ีสุด ดว้ยเหตุน้ี
บริษทัฯ จึงมิไดบ้นัทึกส ารองส าหรับการประเมินภาษีดงักล่าวไวใ้นบญัชี 
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6 ข้อมูลทั่วไป 

 

 
 
 
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 หุ้น มูลค่าหุน้ละ 1 บาท  
(ณ วนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2559) 
นิติบุคคลท่ีบริษทัฯ ถือหุน้ โปรดดูรายละเอียดในหวัขอ้ “โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั” 
มากกวา่ร้อยละ 10 
บุคคลอา้งอิงอ่ืน                            1.  ผู้สอบบัญชี  

    บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั (เดิมช่ือบริษทั ส านกังาน เอินส์ท แอนด์ 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.  นายทะเบียนหลกัทรัพย์  

                 บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
                                                      อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพ ฯ 10400 
  โทรศพัท ์  : (662) 009-9000   โทรสาร   : (662) 009-9991 
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7 ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถอืหุ้น 

 
 
 
 
 
ทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 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 4 มีนาคม 2559)  

ท่ี รายช่ือ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 Citibank Nominees Singapore Pte Ltd-CBHK-PBGSG-Restricted Shares 718,158,350 57.6% 

2 บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จ  ากดั                                                 105,499,408 8.5% 

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 39,668,669 3.2% 

6 Chase Nominees Limited 26,331,227 2.1% 

7 HSBC Bank Plc.-Clients General A/C                                                    25,106,400 2.0% 

8 Nortrust Nominees Ltd-CL AC 10,292,100 0.8% 

9 State Street Bank and Trust Company 9,854,099 0.8% 

10 HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd.                                                    8,049,600 0.6% 

11 อ่ืนๆ 182,121,401 14.6% 
  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 าเป็นในการใชเ้งินทุนท่ีอาจมีในอนาคต 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2559 ประชุมเม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2559 ไดมี้มติอนุมติัจ่ายเงินปันผล

จากผลการด าเนินงานในปี 2558 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุ้นละ 3.10 บาท (สามบาทสิบสตางค)์ หรือคิดเป็นประมาณร้อย
ละ 57.60 ของก าไรสุทธิต่อหุ้น ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลข้ึนอยูก่บัมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึงคณะกรรมการจะเสนอเร่ือง
ดงักล่าวต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 เพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป (ในปี 2558 เงินปันผลจ่ายในอตัราหุน้ละ 3.00 บาท 
(สามบาทถว้น) หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 62.97 ของก าไรสุทธิต่อหุน้) 

ส่วนการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ยนั้น บริษทัฯจะพิจารณาจากความสามารถในการท าก าไรและโอกาสใน
การลงทุนหรือความตอ้งการใชเ้งินทุนในการขยายงานของแต่ละบริษทั นอกจากน้ี ยงัไดพ้ิจารณาถึงขอ้ก าหนดดา้น
กฎหมายหรือกฎระเบียบอ่ืนๆ รวมทั้งโครงสร้างทางภาษีและนโยบายการควบคุมอตัราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จ่ายเงินปันผลของแต่ละประเทศ ทั้งน้ี การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจะค านึงถึงประโยชน์สูงสุดโดยรวมของบริษทัฯ 
และผูถื้อหุน้เป็นหลกั 
 
การจ่ายเงินปันผลปี 2553 – 2558 

ปี 2553 2554 2555 2556 2557 2558 
อตัราก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 3.33 2.30 3.49 4.34 4.78 5.38 
อตัราเงินปันผลต่อหุน้ (บาท) 1.7 1.2 2.4 2.7 3.0 3.1 
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ (%) 51% 52% 69% 62% 63% 58% 
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8 โครงสร้างการจดัการ  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       หมายเหต ุ:  * DES หมายถึงบริษทัในกลุ่ม Delta Energy Systems ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีส่วนใหญ่ตั้งอยูใ่นยโุรป 

 
คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการท้ังหมด 9 ท่าน โดยเป็นกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 2 รายและกรรมการ
ท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 7 ราย โดยรายช่ือคณะกรรมการของบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ ลงวันท่ี 16 กุมภ
พันธ์ 2559 มีดังนี ้

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

กรรมการอิสระ  29 มี.ค. 2547 5/5 

8. ศาสตราจารยลี์ จิ เลน  กรรมการอิสระ  1 เม.ย. 2554 4/5 
9. ดร.วฑูิรย ์สิมะโชคดี** กรรมการอิสระ  30 มี.ค. 2558 4/4 

 นางสาววิไลลกัษณ์ ฟุ้ งธนะกลุ เป็นเลขานุการบริษทัและเลขานุการคณะกรรมการบริษทั 
* ได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นกรรมการอิสระเม่ือวนัท่ี 26 ตลุาคม 2558 
** ได้รับการแต่งตั้งจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2558 
*** กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร  

ฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

DES* 

ฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน 

คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 

ฝ่ายบรหิารและ

ทรพัยากรบคุคล/ 

ประชาสมัพนัธ ์

โครงสร้างการบริหารจดัการของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

คณะกรรมการ 

สรรหาและก าหนด

คา่ตอบแทน 

คณะกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการ

บรหิาร 

ประธานบรหิาร 

คณะกรรมการ

บรหิารความเสีย่ง 

ฝ่ายปฏบิตักิาร ฝ่ายการเงนิ 

คณะกรรมการเพือ่การ

พฒันาทีย่ ัง่ยนื 
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กรรมการผูมี้อ านาจลงนามแทนบริษทั 
 กรรมการผูมี้อ านาจลงนามประกอบดว้ยกรรมการรวม 5 ท่านและมีเง่ือนไขการลงนามแทนบริษทัฯ ดงัน้ี “นาย
หมิง เจ้ิง หวงั หรือ นายอนุสรณ์ มุทราอิศ คนใดคนหน่ึงในสองคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกบันายเซีย เหิง เซียน หรือ นาย
เซีย เชน เยน รวมเป็นสองคนและประทบัตราส าคญัของบริษทัฯ หรือ นายหมิง เจ้ิง หวงั หรือ นายอนุสรณ์ มุทราอิศ 
หรือ นายเซีย เชน เยน คนใดคนหน่ึงในสามคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกบันายอ้ึง กวง มิ้ง รวมเป็นสองคนและประทบัตรา
ส าคญัของบริษทัฯ”  
ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการ  
1. คณะกรรมการบริษทัตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษทัฯตลอดจนมติ

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ 
2. ก าหนดวสิัยทศัน์ พนัธกิจและกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทัโดยมีการทบทวนและอนุมติั เป็นประจ าทุกปี 
3. ก าหนดหรืออนุมติันโยบาย แผนงานทางธุรกิจและงบประมาณของบริษทัฯ ควบคุมก ากบัดูแลการบริหารและการ

จดัการรวมถึงการติดตามดูแลใหมี้การน าไปปฏิบติัและติดตามวดัผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริหาร โดย
ใหมี้การรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้แน่ใจวา่ไดด้ าเนินการปฏิบติังาน
ตามแผนงาน นโยบาย และงบประมาณท่ีวางไวอ้ยา่งเหมาะสม  

4. ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียงวา่ไดมี้การด าเนินการอยา่งถูกตอ้งและมี
ประสิทธิผล 

5. ก ากบัดูแลใหบ้ริษทัปฏิบติัตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงหมายรวมถึงหลกัเกณฑ ์ขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อาทิเช่น การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการซ้ือหรือขายทรัพยสิ์น
ท่ีส าคญัตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

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 
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คณะผู้บริหาร    
คณะบริหารของบริษทัฯ ประกอบดว้ยผูบ้ริหาร 5 ท่าน มีรายช่ือดงัน้ี 

รายช่ือผูบ้ริหาร ต าแหน่ง 
1. นายเซีย เชน เยน ประธานบริหารบริษทั 
2. นายอนุสรณ์ มุทราอิศ                        ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล/ประชาสัมพนัธ์ 
3. นายวชิยั ศกัด์ิสุริยา* รองประธานฝ่ายปฏิบติัการ 
4. นางอรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ**  ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน 
5. นายชิน หมิง เฉิน ผูอ้  านวยการฝ่ายสารสนเทศ 
* ไดรั้บแตง่ตั้งเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2558 
**ไดรั้บแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2559 

ขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของประธานบริหาร 
1. บริหาร ควบคุม และรับผิดชอบต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ ในแนวทางท่ีไดก้ าหนดไวใ้นงบประมาณของ

บริษทัฯ ท่ีไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ แลว้ รวมถึงการดูแลให้
ค  าแนะน าและปรับปรุงการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 

2. น าเสนอนโยบาย กลยทุธ์ของบริษทัฯและของหน่วยธุรกิจในบริษทัฯ เพื่อใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษทั
รับทราบและอนุมติั และรับผิดชอบต่อการน ากลยทุธ์ดงักล่าวไปปฏิบติั 

3. ร่วมกบัคณะกรรมการบริหารรับผิดชอบต่อการจดัท างบประมาณประจ าปีและแผนการด าเนินงานของบริษทัฯ 
ทบทวนงบประมาณประจ าปีทุกไตรมาส และน าเสนองบประมาณหลงัการปรับปรุงต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

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

ธุรกิจนั้น จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัก่อน 
6. มีหนา้ท่ีและรับผดิชอบในการก าหนดใหมี้ระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ตลอดจนส่งเสริม สนบัสนุนควบคุมและ

ติดตามการปฎิบติัตามการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี รวมทั้งการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ส่ือสารไปยงัพนกังาน
และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายไดมี้การปฏิบติัตาม ตลอดจน ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ขอ้บงัคบัและขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

7. มีอ านาจแต่งตั้งและบริหารงานคณะท างานชุดต่างๆ เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพการจดัการท่ีดีและโปร่งใส 
และใหมี้อ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนปฏิบติังานแทนไดโ้ดยการมอบอ านาจช่วง 
และ/หรือการมอบหมายดงักล่าวใหอ้ยูภ่ายใตข้อบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนงัสือมอบอ านาจฉบบัน้ี และ/
หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ขอ้ก าหนด หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษทั และ/หรือบริษทัฯได้
ก าหนดไว ้

ทั้งน้ี การมอบหมายอ านาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของประธานบริหารนั้น จะไม่มีลกัษณะเป็นการ
มอบอ านาจหรือมอบอ านาจช่วงท่ีท าใหป้ระธานบริหาร หรือผูรั้บมอบอ านาจจากประธานบริหารสามารถอนุมติั
รายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (ตามท่ีนิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย)์ มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย เวน้แต่เป็นการ
อนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามธุรกิจปกติท่ีมีการก าหนดขอบเขตชดัเจน 

8. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 



                                                                                                                                                   

                        

 
54 

เลขานุการบริษทั 
คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติแต่งตั้งนางสาววไิลลกัษณ์ ฟุ้งธนะกุลเป็นเลขานุการบริษทั ท าหนา้ท่ีจดัเตรียมการ

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

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพ้ิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ คณะอนุกรรมการ 

ประธานบริหารและผูบ้ริหารโดยจะเสนอค่าตอบแทนดงักล่าวใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัต่อไป ทั้งน้ีใน
ส่วนของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัและคณะอนุกรรมการตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ โดยมีนโยบาย
และแนวทางการก 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 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูก้  าหนดหลกัเกณฑแ์ละโครงสร้างค่าตอบแทนของ

ประธานบริหารและผูบ้ริหารระดบัสูง (ระดบั 11 ข้ึนไป) โดยพิจารณาตามหลกัการและนโยบายท่ี
คณะกรรมการบริษทัฯก าหนด โดยใหมี้ความสอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และผลการ
บริหารงานของผูบ้ริหารแต่ละท่าน 

2.2 ค่าตอบแทนตอ้งมีความเหมาะสมเพียงพอในการท่ีจะรักษาผูบ้ริหารใหท้  างานกบับริษทัฯและสามารถ
จูงใจใหผู้บ้ริหารท างานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  
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2.3 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีหนา้ท่ีก าหนดตวัช้ีวดัผลงานหลกั (Key Performance 
Indicator-KPI) ของผูบ้ริหารและจะน าเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัเป็นผูอ้นุมติัก่อนส้ินสุดปีการเงิน
ต่อไป  

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 2558 มีดงัน้ี 
1. ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

1.1 ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั  
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ไดอ้นุมติัค่าตอบแทนของกรรมการประจ าปี 2558 ซ่ึงประกอบดว้ยค่าตอบแทน

กรรมการรายปีและเบ้ียประชุม ดงัน้ี  
รายช่ือกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการ เบีย้ประชุม 1) ค่าตอบแทนอืน่2) รวมค่าตอบแทน 

หน่วย  บาท 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
นายอ้ึง กวง ม้ิง  1,650,000  1,650,000  60,000 70,000 - - 1,710,000 1,720,000 
นายหมิง เจ้ิง หวงั 1,150,000 1,150,000 50,000 50,000 - - 1,200,000 1,150,000 
นายเซีย เชน เยน 500,000 500,000 - - - - 500,000 500,000 
นายเซีย เหิง เซียน 1,150,000 1,150,000 60,000 50,000 - - 1,210,000 1,150,000 
นายชู ชี หยวน 1,150,000 1,150,000 60,000 50,000 - - 1,210,000 1,150,000 
นายอนุสรณ์ มุทราอิศ 500,000 500,000 - - - - 500,000 500,000 
ศ. กิตติคุณ สุภาพรรณ รัตนาภรณ์   1,250,000  1,250,000  110,000 130,000 - - 1,360,000 1,380,000 
ศ.ลี จิ เลน 1,150,000 1,150,000 90,000 70,000 - - 1,240,000 1,220,000 
ดร.วฑิูรย ์สิมะโชคดี  1,250,000 - 90,000 - - - 1,340,000 - 
นายสุพฒัน์ ลิมปาภรณ์3) - 1,250,000 20,000 160,000 - - 20,000 1,410,000 
รวมเป็นเงนิทั้งส้ิน 9,750,000 9,750,000 540,000 580,000 - - 10,290,000 10,330,000 

หมายเหตุ : 1. เบ้ียประชุมจะไดรั้บเฉพาะประธานกรรมการบริษทั กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร และกรรมการอิสระในการเขา้ร่วม
ประชุมคณะกรรมการทุกชุดและการประชุมผูถื้อหุน้ 

 2. บริษทัฯไม่มีค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบอ่ืน เช่น โบนสั บ าเหน็จ และสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ 
 3. ครบวาระการด ารงต าแหน่งเม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2558 

1.2 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  
ในปี 2558 บริษทัฯ ไดจ่้ายค่าตอบแทนของผูบ้ริหารซ่ึงรวมถึงเงินเดือนและโบนสัรวม 5 ท่านคิดเป็นเงินรวม

ทั้งส้ินประมาณ 42,761,870 บาท เม่ือเทียบกบัจ านวน 42,782,135 บาทท่ีจ่ายในปี 2557  
2. ค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงิน    
 - ไม่มี – 
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รายงานการถือหลกัทรัพยข์องกรรมการบริษทั  
รายช่ือกรรมการ การถือหุ้นของบริษัทฯ (หุ้น) 

ตนเอง คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ 
 31 ม.ค.59 31 ม.ค.58 เพ่ิม (ลด) 31 ม.ค.59 31 ม.ค.58 เพ่ิม (ลด) 

นายอ้ึง กวง ม้ิง - - - - - - 
นายหมิง เจ้ิง หวงั - 75,010 (75,010) - - - 
นายเซีย เชน เยน           - - - - - - 
นายเซีย เหิง เซียน - - - - - - 
นายชู ชี หยวน - - - - - - 
นายอนุสรณ์ มุทราอิศ - - - - - - 
ศ.กิตติคุณ สุภาพรรณ รัตนาภรณ์                  - - - - - - 
ศ.ลี จิ เลน - - - - - - 
ดร.วฑิูรย ์สิมะโชคดี - - - - - - 
นายวชิยั ศกัด์ิสุริยา - - - - - - 
นางอรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ 1,000 1,000 - 5,000 3,500 1,500 
นายชิน หมิง เฉิน - - - - - - 
 
บุคลากร 

ในปี 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีพนกังานรวมประมาณ 12,210 คน มีผลตอบแทนซ่ึงรวมเงินเดือน โบนสั 
และเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีจ่ายใหแ้ก่พนกังานรวมเป็นเงินประมาณ 7,648 ลา้นบาท โดยในประเทศไทยมี
พนกังานรวมทั้งส้ิน 9,911 คน ผลตอบแทนซ่ึงรวมเงินเดือน โบนสั และเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีจ่ายใหแ้ก่
พนกังานรวมเป็นเงิน 4,280 ลา้นบาท โดยมีพนกังานตามส่วนงานต่างๆ ดงัน้ี  

1. พนกังานในแต่ละสายงานการผลิต               จ านวนพนกังาน (31 ธ.ค. 58) 
 กลุ่มผลิตภณัฑ ์EPSBG       4,324 
 กลุ่มผลิตภณัฑ ์MPBG                1,314   
 กลุ่มผลิตภณัฑ ์FMBG                    2,544  
 กลุ่มผลิตภณัฑ ์PSBG                       204  

2. พนกังานในส่วนบริหารและอ่ืนๆ    1,525 
รวม   9,911 

การพฒันาบุคลากร 
บริษทัฯมุ่งมัน่และใหค้วามส าคญัในการพฒันาบุคลากรของบริษทัฯทั้งในดา้นของการศึกษาและการพฒันา

ดา้นคุณภาพ โดยมีนโยบายส่งเสริมการฝึกอบรมในองคก์รรวมทั้งมีโครงการความร่วมมือกบัสถานศึกษาต่างๆในการ
พฒันาบุคลากรใหแ้ก่พนกังานอยา่งต่อเน่ือง  
 การสนบัสนุนดา้นการศึกษา 

 โครงการพฒันาดา้นภาษาให้กบัพนกังานโดยร่วมกบัมหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติเปิดสอนหลกัสูตร
ภาษาไทยใหก้บัผูบ้ริหารต่างชาติจ านวน 17 คน และไดร่้วมกบัศูนยภ์าษาอีซ่ีเบอร์มีสเปิดสอนหลกัสูตรภาษา
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เมียนมาใหก้บัพนกังานท่ีตอ้งไปท างานท่ีบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ในประเทศเมียนมา จ านวน 20 คน เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้และทกัษะการใชภ้าษาไทยและภาษาเมียนมาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง สามารถส่ือสารในชีวิตประจ าวนัและในการ
ท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

 โครงการสนบัสนุนทุนการศึกษาใหแ้ก่พนกังานและบุตรของพนกังานท่ีมีผลการเรียนดีเด่นต่อเน่ืองเป็นประจ า
ทุกปี  

 การพฒันาคุณภาพ 
บริษทัฯ มีนโยบายในการส่งเสริมใหมี้การฝึกอบรมพนกังานอยา่งสม ่าเสมอ โดยมีการก าหนดขั้นตอนการฝึกอบรม

อยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่พนกังานท่ีเขา้มาใหม่และพนกังานท่ีท างานอยูเ่ดิม เพื่อพฒันาศกัยภาพและคุณภาพการ
ท างานอยา่งต่อเน่ือง โดยในปี 2558 มีชัว่โมงการฝึกอบรมพนกังานดงัน้ี 

 พนกังานประจ า จ านวน 2,566 คน มีการฝึกอบรมรวม 31,195 ชัว่โมงคิดเป็นเฉล่ีย 12.1 ชัว่โมงต่อคน 
 พนกังานฝ่ายผลิตจ านวน 7,334 คน มีการฝึกอบรมรวม 100,269 ชัว่โมงคิดเป็นเฉล่ีย 13.7 ชัว่โมงต่อคน 
 พนกังานท่ีเขา้รับการฝึกอบรมภายในจ านวน 9,554 คนมีการฝึกอบรมรวม 129,286 ชัว่โมงคิดเป็นเฉล่ีย 13.5 

ชัว่โมงต่อคน  
 พนกังานท่ีเขา้รับการฝึกอบรมภายนอกจ านวน 346 คนมีการฝึกอบรมรวม 2,178 ชัว่โมงคิดเป็นเฉล่ีย 6.3 ชัว่โมง

ต่อคน 
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9 การก ากบัดูแลกจิการ 

 

 
 

คณะกรรมการบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ไดต้ระหนกัและใหค้วามส าคญัใน
การด าเนินธุรกิจภายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยไดจ้ดัท าและอนุมติันโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีมาตั้งแต่
ปี 2550 ทั้งน้ี ในการประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 5/2558 เม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2558 คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติั
ปรับปรุงนโยบายการก ากบัดูแลกิจการเป็นฉบบัท่ี 4 โดยรายละเอียดของนโยบายการก ากบัดูแลกิจการไดมี้การเปิดเผย
ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ http://www.deltathailand.com/th/about_corp.php และระบบส่ือสารภายในขององคก์ร 
(Intranet) ซ่ึงจดัแบ่งเป็น 5 หมวดหลกั คือ 

 สิทธิของผูถื้อหุน้ 
 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 
 การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
 การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 
 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

ในปี 2558 บริษทัฯไดด้ าเนินกิจกรรมตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีดงัน้ี  
 สิทธิของผู้ถอืหุ้น   

บริษทัฯตระหนกัและใหค้วามส าคญักบัสิทธิของผูถื้อหุน้โดยมีนโยบายส่งเสริม สนบัสนุนและอ านวยความ
สะดวกใหผู้ถื้อหุน้ทุกกลุ่มรวมถึงนกัลงทุนสถาบนัใหไ้ดรั้บสิทธิพื้นฐานต่างๆ ในการไดรั้บข่าวสารขอ้มูลของกิจการ
อยา่งเพียงพอพร้อมทั้งขอ้มูลท่ีส าคญัท่ีเป็นปัจจุบนัผา่นเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์และเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ การเขา้
ร่วมประชุมผูถื้อหุน้เพื่อใชสิ้ทธิในการตดัสินใจในเร่ืองส าคญัต่างๆ ท่ีกระทบหรือเก่ียวขอ้งกบัสิทธิและผลประโยชน์ 
เป็นตน้ บริษทัฯมิไดมี้การกีดกนัหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถติดต่อส่ือสารระหวา่งกนัหรือ
หากผูถื้อหุน้จะเขา้ท าขอ้ตกลงระหวา่งกนั (Shareholders Agreement) บริษทัฯจะใชค้วามพยายามอยา่งเตม็ท่ีในการ
ดูแลมิใหข้อ้ตกลงระหวา่งผูถื้อหุน้นั้นส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อบริษทัฯหรือผูถื้อหุน้รายอ่ืน 
 บริษทัฯไดก้ าหนดใหจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีภายใน 4 เดือนนบัจากวนัส้ินสุดรอบปีบญัชี โดยในปี 
2558 บริษทัฯไดจ้ดัใหมี้การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีข้ึนในวนัท่ี 30 มีนาคม 2558 ณ ส านกังานของบริษทัฯท่ี
นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ ซ่ึงไดด้ าเนินการจดัประชุมโดยยดึถือและปฏิบติัตามหลกัการก ากบักิจการท่ีดี
ในดา้นการจดัการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีดี โดยบริษทัฯไดรั้บการประเมินคุณภาพในระดบั “ดีเยีย่ม” จากการจดัประชุมผูถื้อ
หุน้สามญัประจ าปี 2558 (AGM Assessment) โดยไดรั้บคะแนนประเมิน 100 คะแนนเต็มจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุน
ไทย ทั้งน้ี ในระหวา่งปีไม่มีการเรียกประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้น 

 การด าเนินการก่อนวนัประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษทัฯใชว้ธีิ Record Date ในการรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมโดยไดม้อบหมายใหบ้ริษทัศูนย์

รับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงเป็นนายทะเบียนของบริษทัฯจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสาร
ประกอบการประชุมต่างๆ ทั้งภาษาไทยและองักฤษให้แก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ 21 วนัก่อนวนัประชุม พร้อมทั้งประกาศบอก
กล่าวการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นผา่นหนงัสือพิมพร์ายวนัฉบบัภาษาไทยต่อเน่ืองกนัเป็นเวลา 3 วนัและก่อนวนัประชุมไม่
นอ้ยกวา่ 3 วนั รวมทั้งไดเ้ผยแพร่เอกสารดงักล่าวทั้งภาษาไทยและองักฤษบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม

http://www.deltathailand.com/th/about_corp.php
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เป็นเวลา 30 วนั ซ่ึงขอ้มูลท่ีเปิดเผยเป็นขอ้มูลเดียวกบัท่ีจะจดัส่งใหผู้ถื้อหุ้นในรูปแบบเอกสาร เพื่อใหผู้ถื้อหุ้นไดรั้บทราบ
ขอ้มูลไดโ้ดยสะดวกรวดเร็วและมีเวลาพิจารณาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอ โดยในหนงัสือเชิญประชุมไดร้ะบุขอ้เทจ็จริง
และเหตุผล รวมทั้งรายละเอียดในแต่ละวาระอยา่งชดัเจนวา่เป็นเร่ืองเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมติั หรือเพื่อพิจารณาพร้อมทั้ง
ความเห็นของคณะกรรมการและเอกสารขอ้มูลประกอบท่ีมีรายละเอียดเพียงพอ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชป้ระกอบการ
พิจารณา และไดมี้การแจง้รายละเอียดให้ผูถื้อหุ้นทราบถึงเอกสารหลกัฐานท่ีจ าเป็นท่ีตอ้งน ามาแสดงให้ครบถว้นในวนั
ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อรักษาสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม รวมทั้งแนบหนงัสือมอบฉนัทะ (ตามแบบท่ีกระทรวงพาณิชย์
ก าหนด) เพื่อใหผู้ถื้อหุ้นไดใ้ชสิ้ทธิในการมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นมาประชุมแทนตน  

นอกจากน้ีบริษทัไดมี้การโทรแจง้และเชิญนกัลงทุนสถาบนัใหม้าเขา้ร่วมประชุมและไดอ้ านวยความสะดวกใน
การไปรับใบมอบฉนัทะและเอกสารประกอบในกรณีท่ีมาร่วมประชุมดว้ยตนเองไม่ได ้

 วนัประชุมผู้ ถือหุ้น 
บริษทัฯไดจ้ดัใหมี้รถรับ-ส่งผูถื้อหุน้จากบริเวณอาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมายงัสถานท่ีประชุมเพื่อ

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

ในการประชุมผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 มีกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 8 ท่านโดยกรรมการท่านหน่ึงไม่
สามารถเขา้ร่วมประชุมไดเ้น่ืองจากตอ้งไปงานศพมารดาท่ีประเทศไตห้วนั ซ่ึงประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประธานบริหาร รวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้งในแต่ละวาระ อาทิเช่น ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงินและผูส้อบบญัชีของ
บริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุ้นเช่นเดียวกบัปีก่อนๆ บริษทัฯไดน้ า
ระบบการลงทะเบียน นบัคะแนนและแสดงผลมาใชเ้พื่อให้การด าเนินการประชุมกระท าไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยก่อนเร่ิมการ
ประชุมไดมี้การแจง้องคป์ระชุมและจ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีมาประชุมดว้ยตนเองและมอบฉนัทะ รวมทั้งมีการช้ีแจง
วธีิการลงคะแนนและวธีิการนบัคะแนนอยา่งชดัเจน โดยนบัคะแนนแบบ 1 หุ้นเป็น1 เสียงและถือเสียงขา้งมากเป็นมติ 
(ยกเวน้กรณีหากมีการลงมติอ่ืนท่ีก าหนดให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง) กรณีท่ีผูถื้อหุ้นคน
ใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระการประชุมเร่ืองใด ผูถื้อหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงในเร่ืองนั้นๆ และในวาระ
เลือกตั้งกรรมการ ผูถื้อหุ้นสามารถเลือกกรรมการไดเ้ป็นรายบุคคล ซ่ึงในการนบัคะแนนบริษทัฯจะจดัเก็บบตัรลงคะแนน
เฉพาะกรณีท่ีมีผูถื้อหุ้นคดัคา้นหรืองดออกเสียงน ามาหกัออกจากจ านวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ เพื่อให้
กระบวนการนบัคะแนนเป็นไปอยา่งรวดเร็ว ในวาระค่าตอบแทนของกรรมการไดช้ี้แจงใหผู้ถื้อหุ้นไดท้ราบจ านวนและ
ประเภทของค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละคนไดรั้บ โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนกรรมการและเบ้ียประชุมใหผู้ถื้อหุ้น
พิจารณา  

การประชุมไดด้ าเนินไปตามล าดบัวาระ โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมท่ีไม่ไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบเป็นการ
ล่วงหนา้ และผลคะแนนในขั้นตน้ไดมี้การรายงานในท่ีประชุมอยา่งเปิดเผย และจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีจากบริษทั ส านกังาน
กฎหมาย แคปปิตอล จ ากดั ท าหนา้ท่ีเป็นคนกลางในการตรวจนบั รวมทั้งมีการเก็บบตัรลงคะแนนเหล่าน้ีไวเ้พื่อให้
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สามารถตรวจสอบไดภ้ายหลงั ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุน้รายใดโตแ้ยง้หรือขอตรวจสอบผลคะแนนในภายหลงั และระหวา่งการ
ประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดแ้สดงความคิดเห็นและซกัถามโดยใหเ้วลาอยา่งเหมาะสม นอกจากน้ี บริษทัฯไดเ้ปิด
โอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถส่งค าถามเป็นการล่วงหนา้ผา่นทางอีเมล ์info@deltathailand.com หรือโดยทางไปรษณียห์รือ
โทรสารเพื่อให้คณะกรรมการไดต้อบขอ้ซกัถามในท่ีประชุมอีกดว้ย โดยในปีน้ี บริษทัฯไดเ้ผยแพร่การเปิดรับเร่ือง
ดงักล่าวไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 15 ตุลาคม – 31 ธนัวาคม 2558 โดยทัว่ไป ส านกัแลขานุการบริษทัจะเป็น
ผูก้ลัน่กรองค าถามเพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการพิจารณา ซ่ึงค าถามท่ีจะไดรั้บการคดัเลือกจะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนิน
กิจการหรือเร่ืองท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ อยา่งมีนยัส าคญัเป็นหลกั โดยในการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปี 2559 ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดส่งค าถามเป็นการล่วงหนา้และไม่มีค  าถามในท่ีประชุม 

 ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษทัฯไดร้ายงานผลการลงมติในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นผา่นทางเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ภายใน 1 วนัหลงัจาก

เสร็จส้ินการประชุม และไดบ้นัทึกมติท่ีประชุมโดยแบ่งเป็นจ านวนเสียงท่ีเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง และไม่มี
สิทธิออกเสียงในแต่ละวาระไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรในรายงานการประชุม โดยมีการบนัทึกค าถาม ค าช้ีแจง และความ
คิดเห็นของท่ีประชุมไวเ้พื่อใหส้ามารถตรวจสอบไดภ้ายหลงั นอกจากน้ียงัไดน้ าส่งรายงานการประชุมดงักล่าวต่อ
กระทรวงพาณิชยแ์ละเผยแพร่รายงานดงักล่าวทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ภายใน 14 วนัหลงัการประชุมผูถื้อหุ้น (รายละเอียด
เพิ่มเติม สามารถดูไดจ้ากรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปี 2558 บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ) 

 การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นรายใดไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้ผูถื้อหุ้นสามารถใชสิ้ทธิในการมอบฉนัทะให้
บุคคลอ่ืนหรือกรรมการอิสระท่ีบริษทัฯเสนอช่ือใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได ้
โดยบริษทัฯไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมทั้งรายละเอียดการมอบฉนัทะและรายละเอียดของกรรมการอิสระไป
พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นรายยอ่ยไดใ้ชสิ้ทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอช่ือ
บุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัเป็นการล่วงหนา้ โดยไดเ้ผยแพร่ขั้นตอน
การเสนอและรายละเอียดอ่ืนๆ ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ http://www.deltathailand.com/th/ir_share.php และเปิดรับเร่ือง
ตั้งแต่ช่วงวนัท่ี 15 ตุลาคม - 31 ธนัวาคม 2557 โดยส านกัแลขานุการบริษทัจะเป็นผูก้ลัน่กรองเบ้ืองตน้ก่อนน าเสนอให้
คณะกรรมการพิจารณาซ่ึงในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดใชสิ้ทธิดงักล่าว ทั้งน้ี ในการ
ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 2559 บริษทัฯไดเ้ปิดรับเร่ืองดงักล่าวตั้งแต่วนัท่ี 15 ตุลาคม - 31 ธนัวาคม 2558  

การป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษทัฯ มีนโยบายจ ากดัการใชข้อ้มูลภายในใหอ้ยูใ่นวงเฉพาะผูบ้ริหารตั้งแต่ระดบักลางถึงระดบัสูงท่ีเก่ียวขอ้ง 

และก าหนดหา้มพนกังานน าเอกสารหรือขอ้มูลของบริษทัฯ ไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตวั หรือเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก
ก่อนไดรั้บอนุญาต ซ่ึงบริษทัฯจะถือวา่เป็นความผดิทางวนิยัซ่ึงไดมี้การเผยแพร่นโยบายดงักล่าวรวมทั้งบทลงโทษไวใ้น
คู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบติังานเพื่อใหค้ณะกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานทราบโดยทัว่กนั รวมทั้งห้ามกรรมการและ
ผูบ้ริหารซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นช่วง 1 เดือน ก่อนประกาศผลการด าเนินงานของบริษทัฯ สู่สาธารณชนผา่นทางตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพื่อคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุ้นจากการไดเ้ปรียบของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  

http://www.deltathailand.com/th/ir_share.php
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นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัมีนโยบายก าหนดใหก้รรมการ และผูบ้ริหารของบริษทัฯ (ซ่ึงไดร้วมถึงคู่สมรส และบุตรท่ี
ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ) รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย ์ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยภ์ายใน 3 วนัท าการ นบัจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย ์และตอ้งแจง้ใหเ้ลขานุการบริษทัทราบ
เพื่อแจง้ให้คณะกรรมการบริษทัฯ รับทราบต่อไป 

การป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
โดยทัว่ไป การตดัสินใจใดๆท่ีกระท าโดยกรรมการและฝ่ายบริหารตอ้งเป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ

บริษทัฯ ในกรณีหากเกิดความขดัแยง้ดา้นผลประโยชน์ กรรมการหรือผูบ้ริหารจะน าเร่ืองดงักล่าวเสนอให้
คณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาถึงความจ าเป็นในการท ารายการดงักล่าวแลว้แต่กรณีรวมทั้ง
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบับริษทัฯ ในการพิจารณาอนุมติัรายการท่ีอาจก่อให้เกิดผลความขดัแยง้ทางประโยชน์ กรรมการท่ี
มีส่วนไดเ้สียในกรณีดงักล่าวจะไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในมติดงักล่าวได ้และตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยฉ์บบั
ใหม่ ไดก้  าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯจะตอ้งจดัท ารายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งให้
บริษทัฯรับทราบ โดยให้เลขานุการบริษทัเป็นผูน้ าส่งส าเนาใหแ้ก่ประธานกรรมการบริษทัและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ซ่ึงทางบริษทัฯไดก้ าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯจะตอ้งจดัท าฉบบัปรับปรุงและน าส่งรายงาน
ดงักล่าวทุกปี นอกจากน้ี บริษทัฯยงัไดด้ าเนินการเก่ียวกบัรายการเก่ียวโยงตามกฎเกณฑท่ี์ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนก าหนด รวมทั้งไดเ้ปิดเผยรายการระหวา่งกนัท่ีมีกบับริษทัในเครือไวใ้นงบการเงินและในแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) ทั้งน้ี ในปี 2558 บริษทัฯไม่มีการท ารายการเก่ียวโยงใดๆ  

 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษทัฯ มีนโยบายใหค้วามส าคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียในทุกกลุ่ม อนัไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ ลูกคา้ พนกังาน คู่คา้ 
คู่แข่ง เจา้หน้ี และสังคมในการไดรั้บการดูแลจากบริษทัฯ ตามสิทธิท่ีมีตามกฎหมายหรือขอ้ตกลงท่ีมีกบัทางบริษทัฯ 
โดยไดเ้ปิดช่องทางใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มสามารถส่งขอ้เสนอแนะหรือขอ้ร้องเรียนต่างๆ มายงับริษทัฯ และได้
ก าหนดแนวทางในการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ ดงัน้ี 
ผู้ถือหุ้น :   

บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะด าเนินธุรกิจให้เติบโตอยา่งย ัง่ยนื เพื่อเพิ่มมูลค่าของบริษทัฯ อนัจะมีผลใหผู้ถื้อหุ้นของ
บริษทัฯ ไดรั้บผลตอบแทนท่ีดีอยา่งสม ่าเสมอและในอตัราท่ีน่าพอใจ ซ่ึงตั้งแต่ปี 2553 ถึงปี 2558 บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปัน
ผลคิดเป็นอตัราเฉล่ียประมาณร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิในแต่ละปี  
ลูกค้า :   

บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบติัตามพนัธกิจในการจดัหาผลิตภณัฑแ์ละการใหบ้ริการท่ีครบวงจร (Solutions) เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัมีนโยบายท่ีจะผลิตผลิตภณัฑใ์หมี้
คุณภาพ ทั้งยงัตอ้งให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลท่ีก าหนดไว ้เพื่อใหลู้กคา้มีความมัน่ใจและพึงพอใจในสินคา้ 
พนักงาน : 

บริษทัฯ ถือวา่ทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยสิ์นท่ีมีค่าสูงสุด ดงันั้น บริษทัฯ จึงใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัภาวะตลาด รวมทั้งให้ ใหสิ้ทธิและเสรีภาพในการเขา้ร่วมชมรม องคก์รต่างๆ และให้พนกังานโอกาสในการ
กา้วหนา้ทางดา้นการงานอยา่งเท่าเทียมตามความถนดัและความสามารถของแต่ละบุคคล รวมทั้งมีการพฒันาบุคลากรอยา่ง
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สม ่าเสมอดว้ยการจดัฝึกอบรมทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการปฏิบติังานโดยไดก้ าหนดนโยบายท่ี
เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี  

 นโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน  
 นโยบายค่าตอบแทนพนกังาน 
 นโยบายดา้นแรงงานสัมพนัธ์  
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 นโยบายการปฏิบติัท่ีมิชอบ การไม่ล่วงละเมิดและการไม่เลือกปฏิบติั 
 นโยบายการสนบัสนุนการแข่งขนัทางการคา้อยา่งเป็นธรรมและป้องการการผกูขาด 

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

บริษทัฯ มีนโยบายในการเคารพต่อสิทธิและปฏิบติัต่อคู่คา้ทุกรายดว้ยความเสมอภาคและเป็นธรรม ปฏิบติั
ตามสัญญา หรือเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีตกลงกนัไวอ้ยา่งเคร่งครัด 

บริษทัฯไดมี้การจดัประชุม Supplier ประจ าปี 2558 เพื่อส่งเสริมใหคู้่คา้มีการปรับปรุงคุณภาพสินคา้และบริการ
ใหมี้มาตรฐานท่ีสูงข้ึนและเพื่อรักษามาตรฐานใหเ้ป็นไปอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงบริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะจดังานดงักล่าวข้ึนทุกปี 
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
บริษทัฯ จะด าเนินธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อใหก้ารด าเนินงานเติบโตอยา่งย ัง่ยนืและมีฐานะทาง
การเงินท่ีมัน่คง เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่เจา้หน้ี โดยในปีท่ีผา่นมาบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบั
สถาบนัการเงินโดยมีการช าระหน้ีและปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนัไวอ้ยา่งครบถว้น 
สังคมและส่ิงแวดล้อม : 

บริษทัฯ มีนโยบายในการด าเนินธุรกิจตามนโยบายความรับผดิชอบต่อสังคมซ่ึงรวมถึงส่ิงแวดลอ้ม โดย
นโยบายดงักล่าวจะเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ เพื่อใหก้ารด าเนิน
ธุรกิจเป็นไปอยา่งโปร่งใส ตรวจสอบได ้มีจริยธรรม เคารพต่อหลกัสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย
อยา่งเป็นธรรม 

ในฐานะท่ีเราเป็นส่วนหน่ึงของสังคม บริษทัฯ ไดส้นบัสนุนมาตรฐานสากลต่างๆ เช่น EICC ปฏิญญาสากลวา่ 
ดว้ยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights หรือ UDHR) ปฏิญญาขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ

http://www.deltathailand.com/th/about_corp.php
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วา่ดว้ยหลกัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานประกอบการขา้มชาติและนโยบายทางสังคม (International Labor Office Tripartite 
Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy) และกรอบการรายงานสากล (Global 
Reporting Initiative หรือ GRI)  

ทั้งน้ี สามารถดูรายละเอียดเก่ียวกบัการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียเพิ่มเติมไดจ้ากรายงานเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนืปี 
2558 (2015 Sustainability Report) 

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)   จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (whistleblow@deltathailand.com) 
(3)   เวบ็ไซต ์www.deltathailand.com 

เลขานุการคณะกรรมการจะรวบรวมและส่งขอ้ร้องเรียนต่อไปยงัคณะผูบ้ริหาร หรือคณะกรรมการตรวจสอบ 
หรือคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อท าการพิจารณาตรวจสอบแลว้แต่กรณี 

ทั้งน้ี ขอ้มูลของผูแ้จง้เบาะแสและเร่ืองท่ีแจง้ จะถูกเก็บเป็นความลบั เพื่อป้องกนักรณีถูกละเมิดสิทธิ 
การด าเนินการในการต่อต้านคอร์รัปช่ัน 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 ไดอ้นุมติัใหป้ระกาศใชน้โยบายต่อตา้น

คอร์รัปชัน่ เพื่อก าหนดหลกัการ แนวปฏิบติั การส่ือสารและจดัฝึกอบรมในเร่ืองการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ใหช้ดัเจนแก่
พนกังาน และบริษทัไดร่้วมลงนามแสดงเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต โดย
ประธานบริหารไดร่้วมใหส้ัตยาบนั เพื่อรับทราบขอ้ตกลงค าประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบติั (Collective Action 
Coalition) เพื่อการต่อตา้นการทุจริตในภาคเอกชนในล าดบัท่ี 315 เม่ือเดือนพฤษภาคม 2557 และเปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วน
ไดเ้สียทุกฝ่ายสามารถส่งขอ้เสนอแนะและขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัการประพฤติมิชอบมาท่ี 
whistleblow@deltathailand.com 

 
 

mailto:whistleblow@deltathailand.com
mailto:whistleblow@deltathailand.com
http://www.deltathailand.com/
mailto:whistleblow@deltathailand.com
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ในปีน้ีบริษทัฯไดจ้ดักิจกรรมเน่ืองใน
วนัต่อตา้นคอร์รัปชัน่สากล โดยพนกังานและ
ผูบ้ริหารระดบัสูงตลอดจนคู่คา้ของบริษทัฯได้
ร่วมใจกนัจดักิจกรรมเพื่อแสดงออกเชิง
สัญลกัษณ์ในการต่อตา้นการทุจริตในภาคเอกชน
ทุกรูปแบบเม่ือวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2558 ท่ีผา่นมา  

ทั้งน้ี สามารถดูรายละเอียดการปฏิบติั
ในเร่ืองการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ไดจ้าก 
http://www.deltathailand.com/th/about_corp_
anti_corruption.php 

 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
บริษทัฯ มีนโยบายในการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศของบริษทัฯอยา่งถูกตอ้งครบถว้นและทนัเวลา เพื่อให้

ผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆสามารถรับทราบขอ้มูลท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงผลการด าเนินงานฐานะทางการเงิน พฒันาการท่ีส าคญั
และขอ้มูลต่างๆ ของบริษทัฯ เช่น งบการเงิน รายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการขอ้มูล (แบบ 56-1) ทั้งภาษาไทย
และภาษาองักฤษ ไดจ้ากเวบ็ไซตข์องหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยฯ์ รวมทั้งเวบ็ไซตข์องบริษทัฯwww.deltathailand.com โดยผูท่ี้สนใจสามารถโทรศพัทติ์ดต่อขอขอ้มูล
เพิ่มเติมหรืออีเมลม์าท่ี info@deltathailand.com ซ่ึงบริษทัฯไดจ้ดัใหมี้หน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ ท าหนา้ท่ีในการดูแล
ใหข้อ้มูลของบริษทัฯแก่ผูถื้อหุน้ นกัลงทุน นกัวเิคราะห์หลกัทรัพยแ์ละหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งโดยสามารถติดต่อไดท่ี้ 
ir@deltathailand.com 

ตั้งแต่ปี 2557 เป็นตน้มาโดยความอนุเคราะห์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทัฯไดมี้การจดัการประชุม
ทุกไตรมาศเพื่อแถลงขอ้มูลของงบการเงินรวม ผลการด าเนินงานและแผนการในอนาคตต่อนกัวิเคราะห์ นกัลงทุนสถาบนั  
นกัข่าวและผูส้นใจทัว่ไปและเปิดโอกาสใหมี้การพบปะพูดคุยกบัผูบ้ริหารระดบัสูง เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูมี้ส่วนได้
เสียทุกฝ่าย  รวมทั้งมีการประชุมเพื่อพบปะและใหข้อ้มูลแก่นกัวิเคราะห์หลกัทรัพยเ์ป็นประจ าทุกไตรมาส   

นอกจากน้ีนกัลงทุนสัมพนัธ์ยงัจดัประชุมกลุ่มยอ่ยใหก้บันกัลงทุนในโอกาสต่างๆเพื่อสร้างความเขา้ใจท่ีดีเก่ียวกบั
การด าเนินงานและนโยบายทางดา้นธุรกิจของบริษทัฯเม่ือมีการร้องขอ  โดยในปีท่ีผา่นมาไดจ้ดัใหน้กัลงทุนสถาบนัทั้งใน
และต่างประเทศเขา้เยีย่มชมโรงงานท่ีนิคมบางปู จ.สมุทรปราการเพื่อให้เขา้ใจถึงกระบวนการผลิตของบริษทัฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

การแถลง ผลการด าเนินงานประจ าไตรมาส  
ณ อาคารตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

คณะผูศึ้กษาดูงานภายใตโ้ครงการผูแ้นะน าการลงทุน จาก 
บลจ. ไทยพาณิชย ์เขา้เยีย่มชมโรงงานเม่ือวนัท่ี 24 ก.ค.58 
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ทั้งน้ีนกัลงทุนสัมพนัธ์ยงัเป็นตวัแทนผูบ้ริหารในการเขา้ร่วมประชุมกบับริษทัหลกัทรัพยแ์ละงาน
ประชุมสัมมนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหค้วามรู้เร่ืองหุน้ในแถบภูมิภาคปีละหลายๆคร้ังเพื่อใหข้อ้มูลล่าสุดดา้นการ
ด าเนินงานและภาพรวมของธุรกิจ   

  
 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

โครงสร้างคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 9 ราย โดยเป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 2 ราย และ

กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 7 รายซ่ึงเป็นกรรมการอิสระ 4 ราย เกินกวา่ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยคุณสมบติั
ของกรรมการอิสระเท่ากบัเกณฑท่ี์ส านกังาน ก.ล.ต ก าหนด 

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 ้
ทั้งน้ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของ
จ านวนหุ้นท่ีถือโดยผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้นและกรรมการอิสระสามารถด ารง
ต าแหน่งกรรมการไดไ้ม่เกิน 3 วาระ  

อ านาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจอนุมติัเร่ืองต่างๆ ของบริษทัตามขอบเขตหนา้ท่ีท่ีก าหนดโดยกฎหมาย ขอ้บงัคบั

ของบริษทั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึงรวมถึงการก าหนดและทบทวนวสิัยทศัน์ กลยทุธ์ในการด าเนินงาน แผนหลกั
ในการด าเนินงาน นโยบายในการบริหารความเส่ียง แผนงบประมาณและแผนการด าเนินงานธุรกิจประจ าปี แผนธุรกิจ
ระยะปานกลาง การก าหนดเป้าหมาย การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว ้และ
การดูแลรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) การเขา้ควบรวมกิจการการแบ่งแยกกิจการ และการเขา้ร่วมทุน 

คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยเพื่อช่วยปฏิบติังานในการศึกษาและกลัน่กรองงานในแต่
ละดา้นและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ซ่ึงในปัจจุบนั บริษทัฯ มีคณะกรรมการชุดยอ่ย 4 คณะ ไดแ้ก่ 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียงโดยรายละเอียดของคณะกรรมการแต่ละคณะมีดงัต่อไปน้ี 
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คณะกรรมการบริหาร  
คณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการ 7 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. นายชุง ไช หลง กรรมการบริหาร 

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 านาจการบริหารต่างๆ 

ของบริษทัฯ ในการด าเนินธุรกิจรวมทั้งผงัองคก์รของบริษทัฯ เพื่อเสนอใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาและ
อนุมติัและ/หรือใหค้วามเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ตามนโยบายท่ี
ก าหนด 

3. ใหมี้อ านาจในการเขา้ท าธุรกรรมกบัธนาคารในเร่ืองดงัต่อไปน้ี แต่จะตอ้งรายงานธุรกรรมท่ีไดท้  าไปใหท่ี้ประชุม
คณะกรรมการบริษทัทราบในการประชุมคร้ังถดัไปหลงัการท ารายการดงักล่าว 

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

และสถาบนัการเงินต่างๆ ภายในวงเงินไม่เกิน 50 ลา้นเหรียญสหรัฐหรือเทียบเท่าในเงินตราสกุลอ่ืนต่อหน่ึง
ธนาคาร และในกรณีท่ีตอ้งใชท้รัพยสิ์นของบริษทัฯเป็นหลกัประกนัตอ้งน าเสนอขออนุมติัจากคณะกรรมการ
บริษทั 

(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



                                                                                                                                                   

                        

 
67 

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 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 3 รายซ่ึงกรรมการทุกรายด ารงต าแหน่ง
เป็นกรรมการอิสระ มีวาระด ารงต าแหน่งตามวาระการแต่งตั้งกรรมการบริษทัโดยมีคุณสมบติัและหนา้ท่ีความ
รับผดิชอบตามท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ก าหนด โดยมีรายช่ือดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
1. ศาสตราจารยกิ์ตติคุณสุภาพรรณ รัตนาภรณ์ * ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2.  ศาสตราจารยลี์ จิ เลน** กรรมการตรวจสอบ 
3.  ดร.วฑูิรย ์สิมะโชคดี กรรมการตรวจสอบ 
หมายเหต ุ* เป็นผูมี้ความรู้และมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษทัฯ แต่งตั้งตั้งแตปี่ 2547 

** เป็นอาจารยท่ี์มีความเช่ียวชาญดา้นการบริหารเชิงกลยทุธ์ของมหาวทิยาลยั 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 และ

พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย 
เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 
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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 
(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาด

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

คณะกรรมการตรวจสอบ 
(ซ) รายการอ่ืนท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่ผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและ

ความรับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
7. ปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 5/2558 เม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2558 ไดมี้มติใหค้ณะกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทนท าหนา้เป็นคณะกรรมการสรรหาเพิ่มเติมและเปล่ียนช่ือเป็นคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
โดยประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 2 ท่านและกรรมการท่ีด ารงต าแหน่ง
ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล 1 ท่าน มีวาระด ารงต าแหน่งตามวาระการแต่งตั้งกรรมการบริษทั โดยมี
รายช่ือดงัน้ี 

 
รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

1. นายอนุสรณ์ มุทราอิศ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
2. ดร.วฑูิรย ์สิมะโชคดี กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) 
3. นายชู ชี หยวน กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) 
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ขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
1. ประเมินผลการปฏิบติังานของประธานบริหารรวมทั้งผูบ้ริหารตั้งแต่ระดบั 11 ข้ึนไปทุกปี 
2. พิจารณาค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทัฯ คณะอนุกรรมการซ่ึงรวมถึงค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ีย

ประชุม โบนสัประจ าปี และผลประโยชน์อ่ืนๆ ทั้งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงิน โดยมีหลกัเกณฑห์รือวธีิการ
และโครงสร้างท่ีเป็นธรรมและสมเหตุสมผล และเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อ
พิจารณาอนุมติั 

3. พิจารณานโยบายค่าตอบแทนใหแ้ก่ประธานบริหารรวมทั้งผูบ้ริหารตั้งแต่ระดบั 11 ข้ึนไปทั้งค่าตอบแทนแบบ
ระยะสั้นและระยะยาว ซ่ึงรวมถึงค่าจา้ง เงินรางวลัประจ าปี และผลประโยชน์อ่ืนๆ ทั้งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวั
เงิน โดยมีหลกัเกณฑห์รือวธีิการและโครงสร้างท่ีเป็นธรรมและสมเหตุสมผล และเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมติั 

4. พิจารณาทบทวนนโยบายค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ประธานบริหารรวมทั้งผูบ้ริหาร
ตั้งแต่ระดบั 11 ข้ึนไปโดยพิจารณาตามผลการปฏิบติังาน ผลการด าเนินงานของบริษทั แนวปฏิบติัใน
อุตสาหกรรมและบริษทัจดทะเบียนชั้นน าในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

คณะกรรมการชุดน้ีมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในเร่ืองการสรรหาดงัน้ี 
5. ก าหนดคุณสมบติัท่ีส าคญัของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง พร้อมทั้งสรรหาบุคคล

และทาบทามผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมใหค้ณะกรรมการพิจารณา 
6. ประเมินโครงสร้าง ขนาด องคป์ระกอบของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/รวมถึงแนะน าขอ้คิดเห็นเพื่อ

การพฒันาต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
7. จดัใหมี้การประเมินการปฏิบติังานประจ าปีและความส าเร็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการรวมถึง

สมาชิกแต่ละคนโดยรายงานผลการประเมินผลต่อท่ีประชุมคณะกรรมการทุกปี 
8. ช่วยในการจดัตั้งใหมี้แผนการสืบทอดต าแหน่ง และ/หรือ พฒันาโครงการบริหารกลุ่มบุคคลท่ีมีศกัยภาพเพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการต าแหน่งท่ีส าคญัของฝ่ายบริหารระดบักลางและสูง 
9. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามขอ้น้ีคณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทนอาจหาความเห็นจากท่ีปรึกษาอิสระทางวชิาชีพอ่ืน เม่ือเห็นวา่มีความจ าเป็นและเหมาะสม 
รวมทั้งใหก้รรมการชุดน้ีไดรั้บการอบรมและเสริมสร้างความรู้ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งต่อการด าเนินงานไดด้ว้ย 
โดยบริษทัฯ เป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้าย 

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 



                                                                                                                                                   

                        

 
70 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
6. นายเฉิน ชิ เฉิน กรรมการบริหารความเส่ียง 
7. นายชิน หมิง เฉิน กรรมการบริหารความเส่ียง 
8. นายบาซิล มาร์การิทิส กรรมการบริหารความเส่ียง 
9. นายซี ไค มนั  กรรมการบริหารความเส่ียง 
10. นายแทม ชุง อ้ี  กรรมการบริหารความเส่ียง 

ขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
1. จดัท าขั้นตอนการปฏิบติังานในการบริหารความเส่ียง  
2. ด าเนินการการบริหารความเส่ียงและมอบหมายใหห้วัหนา้งานในแต่ละส่วนงานเป็นผูรั้บผดิชอบการประเมินและ

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

คณะกรรมการบริษทัหรือคณะกรรมการตรวจสอบทราบ 
5. ติดตามผลและปรับปรุงการบริหารความเส่ียงอยา่งต่อเน่ือง 
6. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงอาจขอปรึกษาหรือขอค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญพิเศษในบางกรณี  
การสรรหากรรมการและกรรมการอสิระ  
 คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท าหนา้ท่ีในการพิจารณา
คุณสมบติัและสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัหรือกรรมการใน
คณะกรรมการชุดยอ่ยโดยพิจารณาบุคคลท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในดา้นต่างๆ เช่น ดา้นบญัชีการเงิน ดา้นการ
บริหารจดัการ ดา้นกลยทุธ์ รวมถึงบุคคลท่ีมีทกัษะ ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นท่ีสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการด าเนิธุรกิจ
และลกัษณะธุรกิจของบริษทัฯ โดยไม่ไดจ้  ากดัเพศ เช้ือชาติ เพื่อให้โครงสร้างของคณะกรรมการมีความหลากหลาย 
(Board Diversity) และแขง็แกร่ง สามารถน าพาบริษทัฯ ใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์างธุรกิจภายใตก้ารบริหารจดัการตาม
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีตามมาตรฐานสากล ทั้งน้ี เพื่อเป็นการสนบัสนุนหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯได้
เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้รายยอ่ยมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ โดยผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเขา้รับการ
พิจารณาเป็นกรรมการตอ้งมีคุณสมบติัเบ้ืองตน้ตามหลกัเกณฑท่ี์ไดก้ าหนดและด าเนินการตามขั้นตอนท่ีไดแ้จง้ไวใ้น
เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ โดยคณะกรรมการจะใชม้ติเสียงขา้งมากของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัในการพิจารณาคดัเลือก
และน ารายช่ือของผูส้มคัรท่ีไดรั้บการคดัเลือกเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัต่อไป 
หลกัเกณฑแ์ละคุณสมบติัของกรรมการบริษทั  
1. กรรมการบริษทัตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั 

รวมทั้งตอ้งไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจให้บริหารจดัการกิจการท่ีมี
มหาชนเป็นผูถื้อหุน้ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ประกาศก าหนด  

2.  เป็นบุคคลท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมและประวติัการท างานท่ีดี  
3.  มีความรู้หรือประสบการณ์ในดา้นการบริหารธุรกิจโดยเฉพาะดา้นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์หรือโทรคมนาคม 

หรือดา้นการเงิน บญัชี หรือดา้นอ่ืนๆท่ีคณะกรรมการเห็นควร 



                                                                                                                                                   

                        

 
71 

4.  สามารถเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมผูถื้อหุ้นไดทุ้กคร้ัง ยกเวน้กรณีมีเหตุจ าเป็นหรือสุดวสิัย  
5.  คุณสมบติัอ่ืนท่ีอาจก าหนดเพิ่มเติมเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายและความเหมาะสมอ่ืนๆในภายหลงั 
คุณสมบติัของกรรมการอิสระ  

บริษทัฯ ไดก้ าหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระเท่ากบัหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด ดงัน้ี 
1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 

หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ทั้งน้ีใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน/ลูกจา้ง/พนกังาน/ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูมี้อ  านาจ

ควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนการเป็นกรรมการอิสระ 

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

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหารของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ 
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ย
กวา่สองปีก่อนการเป็นกรรมการอิสระโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
4.1 ความสัมพนัธ์ในลกัษณะของการใหบ้ริการทางวชิาชีพ 

4.1.1  ไม่เป็นผูส้อบบญัชีในทุกกรณี 
4.1.2  ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพอ่ืน (เช่นท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์น 

เป็นตน้) ท่ีมีมูลค่าการท ารายการเกิน 2 ลา้นบาทต่อปี  
4.2 ความสัมพนัธ์ทางการคา้/ทางธุรกิจอ่ืน  

4.2.1  ลกัษณะความสัมพนัธ์จะครอบคลุมรายการท่ีเป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการ
เก่ียวกบัสินทรัพย/์บริการ และรายการใหห้รือรับความช่วยเหลือทางการเงิน 

4.2.2  ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีขนาดมูลค่ารายการตั้งแต่ 20 ลา้นบาท หรือ 3% ของ NTA ของบริษทั
ข้ึนไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่ (การพิจารณามูลค่ารายการใหร้วมรายการท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลเดียวกนั
ในระหวา่ง 6 เดือนก่อนวนัท่ีมีการท ารายการในคร้ังน้ีดว้ย) 

4.2.3  กรณีมีเหตุจ าเป็นและสมควรซ่ึงมิไดเ้กิดข้ึนอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง กรรมการอิสระอาจมี
ความสัมพนัธ์เกินระดบันยัท่ีก าหนดในระหวา่งด ารงต าแหน่งก็ได ้แต่ตอ้งไดรั้บอนุมติัจาก
คณะกรรมการบริษทัก่อนและมติท่ีไดต้อ้งเป็นมติเอกฉนัท ์และตอ้งเปิดเผยความสัมพนัธ์ดงักล่าวของ
กรรมการรายนั้นไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1)  และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 
ของบริษทั และหากต่อมากรรมการอิสระรายนั้นไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระหน่ึง 
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จะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ดงักล่าวในหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ในวาระเลือกตั้ง
กรรมการดว้ย   

5. เป็นกรรมการท่ีไม่ไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเป็นตวัแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่
หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 

6. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระได ้
7.  กรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบติัตาม 1 – 6 อาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัใหต้ดัสินใจในการด าเนิน

กิจการของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบองคค์ณะ (collective decision) ได ้

การแต่งตั้งกรรมการ 
หลงัจากท่ีคณะกรรมการไดพ้ิจารณาคุณสมบติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ขา้มาเป็นกรรมการและได้

คดัเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมแลว้ คณะกรรมการจะท าการเสนอช่ือดงักล่าวเพื่อใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั โดยขอ้บงัคบั
ของบริษทัฯ ไดก้ าหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ใชว้ธีิการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยผูถื้อหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุ้น
ต่อหน่ึงเสียง ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดเลือกตั้งบุคคลหน่ึงคนหรือหลายคนพร้อมกนัตามท่ี
ไดรั้บการเสนอช่ือโดยวธีิการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนพร้อมกนัซ่ึงจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูห้น่ึงผูใ้ดมาก
หรือนอ้ยเพียงใดไม่ได ้บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า
จ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวน
กรรมการท่ีจะพึงมี ใหผู้เ้ป็นประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
การปฐมนิเทศกรรมการเขา้ใหม่ 

บริษทัฯมีการปฐมนิเทศกรรมการท่ีเขา้ด ารงต าแหน่งในบริษทัเป็นคร้ังแรกโดยใหผู้บ้ริหารแนะน าธุรกิจของ
บริษทัฯและเยีย่มชมโรงงานรวมทั้งใหเ้ลขานุการบริษทัฯสรุปหนา้ท่ีและบทบาทของกรรมการบริษทั พร้อมกนัน้ียงัได้
แจกเอกสารท่ีประกอบไปดว้ยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบับริษทัฯ อยา่งละเอียดรวมทั้งคู่มือกรรมการบริษทัจดทะเบียน 
การด ารงต าแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน 

เพื่อเป็นการรักษาประสิทธิภาพในการท างานของกรรมการและสอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดนโยบายในการด ารงต าแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน ดงัน้ี  

1. กรรมการสามารถด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนรวมกนัไดไ้ม่เกิน 3 แห่ง  
2. หา้มมิใหป้ระธานบริหาร (President) ไปด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ยกเวน้กรณี

ท่ีเป็นการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ย  ในกรณีหากจะรับต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษทัอ่ืน เพิ่ม
ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน  

ทั้งน้ี การท่ีบริษทัฯ ไดส้นบัสนุนให้กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและผูบ้ริหารระดบัสูงไปด ารงต าแหน่งกรรมการใน
บริษทัยอ่ยเพื่อใหก้ารบริหารงานทั้งกลุ่มเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทัฯ 
การประชุมคณะกรรมการ 

บริษทัฯก าหนดใหมี้การประชุมคณะกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ังหรือในทุกไตรมาส โดยอาจมีการ
ประชุมเพิ่มเติมเม่ือมีเร่ืองตอ้งพิจารณา และมีการก าหนดวนัประชุมล่วงหนา้ตลอดทั้งปี โดยบริษทัฯจะจดัส่งหนงัสือ
เชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมใหก้รรมการแต่ละท่านล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุมซ่ึงตอ้งไม่
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นอ้ยกวา่ 5 วนัท าการ ในกรณีท่ีมีเหตุพิจารณาเร่งด่วนอาจส่งหนงัสือเชิญประชุมนอ้ยกวา่ 7 วนัไดซ่ึ้งกรรมการทุกท่าน
มีความเป็นอิสระในการเสนอเร่ืองเขา้สู่วาระการประชุม โดยมีเลขานุการบริษทัท าหนา้ท่ีจดัการประชุมรวมทั้งดูแล
และเสนอแนะใหก้ารประชุมของคณะกรรมการเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และ
ใหมี้การบนัทึกรายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษรและมีการจดัเก็บรายงานการประชุมท่ีผา่นการรับรองของ
คณะกรรมการบริษทัไวเ้ป็นหลกัฐาน  

การเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆในปี 2558 สรุปได ้ดงัน้ี 
หน่วย    คร้ัง 

รายนามกรรมการ คณะกรรมการ
บริษทั 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทน* 

ประชุมสามญั
ผูถื้อหุน้ 

จ านวนคร้ังของการประชุมทั้งหมด 5 5 2 1 
นายอ้ึง กวง ม้ิง  5/5 ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี 1/1 
นายหมิง เจ้ิง หวงั 4/5 ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี 1/1 
นายเซีย เชน เยน 5/5 ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี 1/1 
นายเซีย เหิง เซียน 5/5 ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี 1/1 
นายชู ชี หยวน 5/5 ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี 1/1 
นายอนุสรณ์ มุทราอิศ 4/5 ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี 2/2 1/1 
ศ. กิตติคุณ สุภาพรรณ รัตนาภรณ์ 5/5 5/5 ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี 1/1 
ศ.ลี จิ เลน* 4/5 5/5 0/2 0/0 
ดร.วฑิูรย ์สิมะโชคดี 4/4 4/4 1/1 1/1 
* เปล่ียนเป็นคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2558 
** ศ.ลี จิ เลน ไดเ้ขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนจ านวน 2 คร้ัง 

องคป์ระชุมในการลงมติ 
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้การพิจารณาเพิ่มเติมนโยบายเก่ียวกบัการก าหนดองคป์ระชุมขั้นต ่าของการประชุม

คณะกรรมการ ณ ขณะท่ีมีการลงมติ โดยก าหนดให้ตอ้งมีกรรมการอยูไ่ม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 
ทั้งน้ี รวมถึงกรณีหากกรรมการไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดอ้าจใชช่้องทางการประชุมทางไกลโดยใหถื้อเสมือนหน่ึง
อยูร่่วมประชุม อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการยงัคงตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯท่ีก าหนดใหต้อ้งมีกรรมการมา
ประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

การประชุมของคณะกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร 
กรรมการอิสระสามารถจดัประชุมโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมไดต้ามท่ีเห็นสมควร ซ่ึงโดยปกติการ

ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบไดด้ าเนินการไดอ้ยา่งอิสระโดยไม่มีกรรมการบริหารเขา้ร่วมประชุมดว้ยและผูส้อบ
บญัชีของบริษทัฯจะเขา้ร่วมประชุมกบัคณะกรรมการดงักล่าวในเร่ืองเก่ียวกบังบการเงินเป็นประจ าทุกไตรมาส และใน
บางกรณีกรรมการตรวจสอบอาจขอใหก้รรมการบริหารบางรายเขา้ช้ีแจงรายละเอียดในเร่ืองต่างๆตามท่ีเห็นควร  

การประเมินตวัเองของกรรมการบริษทั 
 คณะกรรมการจะจดัใหมี้การประเมินผลการท างานของคณะกรรมการบริษทัทั้งคณะและรายบุคคลไม่นอ้ยกวา่

ปีละ 1 คร้ังเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพและความเขา้ใจท่ีดีในการท างานร่วมกนัของกรรมการ คณะกรรมการไดน้ าแบบ
ประเมินผลกรรมการทั้ง 4 แบบประกอบดว้ยแบบประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ/แบบประเมินผลคณะกรรมการ
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รายบุคคล (ประเมินตนเอง)/แบบประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบ และแบบประเมินผลคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน โดยแบบประเมินผลมีเกณฑก์ารประเมินผล คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเตม็ในแต่ละขอ้ทั้งหมด ดงัน้ี 

 มากกวา่ 85% = ดีเยีย่ม 
 มากกวา่ 75% = ดีมาก 
 มากกวา่ 65% = ดี 
 มากกวา่ 50% = พอใช ้

 ต ่ากวา่ 50% = ควรปรับปรุง 
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ มีหวัขอ้การประเมิน ดงัน้ี 

1)  โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการบริษทั  
2)  บทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
3)  การประชุมของคณะกรรมการ  
4)  การปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ 
5)  ความสัมพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 
6)  การพฒันาตนเองของกรรมการ  
สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการทั้งคณะในภาพรวม 6 หวัขอ้ เห็นวา่การด าเนินการส่วนใหญ่จดัท าไดดี้

เยีย่ม โดยมีคะแนนเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 99.99 
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล มีหวัขอ้การประเมิน ดงัน้ี 

1)  ความรู้และความเขา้ใจในการเป็นกรรมการและ  
2)  การปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการ  

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการรายบุคคลในภาพรวมเห็นวา่การด าเนินการส่วนใหญ่จดัท าไดดี้เยีย่ม 
โดยมีคะแนนเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 100 

การประเมินตวัเองของคณะกรรมการชุดยอ่ย มีหวัขอ้การประเมิน ดงัน้ี 
การประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 1) ความเขา้ใจ 
2) การปฏิบติังาน 
3) การประชุม 
4) การพฒันาตนเอง 
5) การประเมินผลการปฏิบติังานโดยรวม 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบในภาพรวมเห็นวา่การด าเนินการส่วนใหญ่จดัท าไดดี้เยีย่ม 
โดยมีคะแนนเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 93 

การประเมินของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
1) ความเขา้ใจ (Understand of core business objectives) 
2) การประเมินการตดัสินใจ (Assessment of possible outcomes from decisions) 
3) การพิจารณาความเส่ียง (Appreciation of potential risks) 
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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) ความรับผดิชอบต่อเน้ือหาของรายงาน (Assumption of responsibility for content of the published 

compensation report) 
สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนในภาพรวมเห็นวา่การด าเนินการส่วน

ใหญ่จดัท าไดดี้เยีย่ม โดยมีคะแนนเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 100 
การประเมินผลการท างานของประธานบริหาร 

 คณะกรรมการบริษทัฯไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูก้  าหนดและ
น าเสนอตวัช้ีวดัผลการท างาน (KPI) ในการประเมินผลการท างานของประธานบริหารต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อ
พิจารณาอนุมติั โดยจะมีการพิจารณาทบทวนตวัช้ีวดัผลการท างานตามความเหมาะสมทุกปี 

การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 
บริษทัฯมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการ ผูบ้ริหาร รวมทั้งเลขานุการบริษทั เขา้รับการอบรมเก่ียวกบัการก ากบั

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

ในปี 2558 นายหมิง เจ้ิง หวงั กรรมการบริษทัไดเ้ขา้อบรมหลกัสูตร DAP ของสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) และนางสาววไิลลกัษณ์ ฟุ้งธนะกุล เลขานุการบริษทัไดเ้ขา้ร่วมอบรมหลกัสูตรผูป้ฏิบติังาน
เลขานุการบริษทัของสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย  

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

เน่ืองจากมีความยืดหยุน่ในการสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมและสามารถรองรับกลยทุธ์ธุรกิจท่ีอาจตอ้งปรับเปล่ียนอยา่ง
รวดเร็ว ซ่ึงมีความเหมาะสมมากกวา่การระบุบุคคลท่ีจะมาสืบทอดต าแหน่งบริหารท่ีส าคญัอยา่งเฉพาะเจาะจงแบบเดิม 
(Successor plan) ทั้งน้ี บุคคลท่ีไดรั้บการสรรหาอาจเป็นบุคคลท่ีมาจากภายในและภายนอกบริษทั โดยโครงการน้ีจะมี
การด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหไ้ดบุ้คลากรท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมอยา่งเพียงพอ 

คณะกรรมการบริษทัฯไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มบุคคลท่ีมีศกัยภาพ (Talent Pool Management 
Committee) ข้ึน เพื่อคดัเลือกและพฒันาผูมี้ศกัยภาพท่ีสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์และแผนการด าเนินงาน 5 ปีของบริษทั
ฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการสืบทอดต าแหน่งท่ีส าคญั โดยขณะน้ีอยูใ่นระหวา่งด าเนินการวางแผนงาน
และกระบวนการด าเนินงานในการพฒันาบุคลากรดงักล่าว  
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การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
               คณะกรรมการบริษทัฯ ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการบริหารท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลและรับผดิชอบการด าเนินงาน
ของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม คณะกรรมการบริหารมีอ านาจอนุมติัเงินลงทุนไดใ้นระดบัหน่ึง และมีอ านาจหนา้ท่ีใน
การจะส่งกรรมการหรือผูบ้ริหารระดบัสูงไปเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารรวมทั้งอาจมีการแต่งตั้งบุคคลากรในทอ้งถ่ิน
ร่วมเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารเพื่อก าหนดนโยบายท่ีส าคญัและทิศทางในการด าเนินธุรกิจของบริษทัยอ่ยและบริษทั
ร่วม ทั้งน้ีคณะกรรมการบริหารจะรายงานการส่งตวัแทนหรือแต่งตั้งกรรมการหรือผูบ้ริหารระดบัสูงดงักล่าวใหท่ี้
ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ รับทราบ อยา่งไรก็ตาม หากการลงทุนในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมเกินกวา่ท่ีก าหนดไว้
ในอ านาจของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารจะตอ้งด าเนินการขออนุมติัการลงทุนจากคณะกรรมการ
บริษทัฯก่อน  

นอกจากน้ี บริษทัฯยงัไดน้ าระบบ ERP มาใชใ้นการบนัทึกขอ้มูลธุรกิจทั้งดา้นการเงิน บญัชีและขอ้มูลอ่ืนๆของ
กลุ่ม เพื่อใหส้ามารถตรวจสอบ ติดตามและดูแลการด าเนินงานไดอ้ยา่งใกลชิ้ดและมีประสิทธิภาพ ประกอบกบับริษทัฯยงั
ไดมี้หน่วยงานดา้นบริหารเงินและการลงทุนซ่ึงท าหนา้ท่ีดูแลการใชเ้งินและการเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษทัยอ่ยโดยตอ้ง
ไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษทัแลว้แต่กรณี และเน่ืองจากบริษทัในกลุ่มเป็นบริษทั
ยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 เกือบทั้งหมด ดงันั้น การท ารายการระหวา่งกนัจึงไม่จดัเป็นรายการเก่ียวโยง และหากมี
การท ารายการกบับริษทัในเครืออ่ืนๆ บริษทัฯไดแ้จง้ใหบ้ริษทัยอ่ยตอ้งแจง้และขออนุมติัการท ารายการท่ีส าคญัต่อ
ผูบ้ริหารหรือคณะกรรมการบริษทัฯก่อน ซ่ึงบริษทัฯจะด าเนินการขั้นตอนตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยห์รือ
ส านกังาน ก.ล.ต.ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
บริษทัฯ จ่ายค่าสอบบญัชีให้แก่ส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดัในรอบปี 2558 เป็นเงิน 4,620,000 

บาทซ่ึงรวมค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเบิกตามจริง (Out of pocket expenses) เช่น ค่าเอกสาร ค่าเดินทาง ค่าขนส่งและอ่ืนๆ (ค่า
สอบบญัชีในปี 2557 มีจ านวน 4,620,000 บาท ซ่ึงรวมค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเบิกตามจริง (Out of pocket expenses)) 
นอกจากน้ี ยงัมีค่าสอบบญัชีท่ีบริษทัยอ่ยอีก 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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10 ความรับผดิชอบต่อสังคม  
 

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
อยา่งเป็นธรรม 

ในการปฏิบติัตามนโยบายขา้งตน้ บริษทัฯ จะด าเนินการตามแนวปฏิบติัสากลและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งพร้อม
ทั้งไดจ้ดัอบรมใหค้วามรู้แก่พนกังานอยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้สามารถด าเนินธุรกิจอยา่งมีความรับผดิชอบต่อสังคมและ
เติบโตอยา่งย ัง่ยนื 

ความมุ่งมั่นต่อความรับผดิชอบต่อสังคมเพือ่ธุรกจิยัง่ยืนของเดลต้า (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 
 ดูแลพนกังานใหมี้สภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีปลอดภยัและใหมี้สุขอนามยัท่ีดี เพื่อใหพ้นกังานสามารถใช้

ชีวติความเป็นอยูท่ี่ดี พร้อมทั้งไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชน์ 
 สนบัสนุนการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มพร้อมทั้งใหค้วามรู้เร่ืองการอนุรักษพ์ลงังานและส่งเสริมใหพ้นกังานมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน 
 สร้างมูลค่าเพิ่มและผลตอบแทนท่ีเหมาะสมและย ัง่ยนืใหแ้ก่บริษทัฯ และผูถื้อหุน้  
 ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในอุดมคติและแนวทางปฏิบติัตลอดห่วงโซ่อุปทานของบริษทัฯ และร่วมมือ

กนัเพื่อประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน 
 พฒันาผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและประหยดัพลงังาน พร้อมทั้งลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 ลงทุนดา้นการสร้างสรรคน์วตักรรมและการวจิยัพฒันาสิทธิบตัรและทรัพยสิ์นทางปัญญา พร้อมทั้งอุทิศตนเพื่อ

ความกา้วหนา้ของวฒันธรรมและเทคโนโลยขีองมวลมนุษย ์เพื่อพฒันาสังคมและเศรษฐกิจ เฉกเช่นเดียวกบั
การพฒันาท่ีย ัง่ยนืของโลกและส่ิงแวดลอ้ม 
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กลยุทธ์สู่ความยั่งยนื 
พนัธกิจของบริษทัฯไดเ้ป็นตวัก าหนดความมุ่งมัน่ต่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื โดยบริษทัฯไดส้อดแทรก

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

จากความมุ่งมัน่เพื่อการพฒันาสู่ความย ัง่ยนื บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมน าหลกัการดา้น CSR เขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในการ
ด าเนินงานมาตั้งแต่ปี 2550 และเร่ิมให้ความส าคญัต่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืในสามมิติอนัไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม จนไดรั้บการคดัเลือกจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยให้เป็นหุ้นย ัง่ยนืประจ าปี 2558 หรือ Thailand 
Sustainability Investment 2015 และไดรั้บการยกยอ่งให้เป็นหน่ึงใน 100 บริษทัท่ีมีผลการด าเนินงานดา้นธุรกิจควบคู่ไป
กบัการดูแลกบักิจการดว้ยส านึกของความรับผิดชอบต่อสังคม (ESG 100) จากสถาบนัไทยพฒัน์ 

 
การด าเนินงานด้านความรับผดิชอบต่อสังคมของกจิการ 

บริษทัฯไดจ้ดัตั้งคณะท างานดา้นการด าเนินธุรกิจดว้ยความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR Executive Committee) 
ข้ึนเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื โดยไดมี้การก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบัการปฏิบติัตามแนวทาง
ตามจรรยาบรรณทางการคา้ของกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Industry Code of Conduct - EICC) ท่ีได้
มีการก าหนดมาตรฐานใหก้ลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีกระบวนการผลิตรวมถึงการด าเนินธุรกิจใหมี้ความ
ปลอดภยัและมีความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มเพื่อใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯไดใ้ช้
เป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ โดยใหย้ดึถือปฏิบติัและมุ่งมัน่พฒันา ปรับปรุง เพื่อสร้างรากฐานความรับผดิชอบต่อ
สังคมอยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนื โดยไดส่ื้อสารใหพ้นกังาน คู่คา้ ผูรั้บเหมา และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกคนไดรั้บทราบเพื่อให้เกิด
ความตระหนกัถึงความส าคญัในการรับผดิชอบต่อสังคมร่วมกนั  

โครงสร้างคณะกรรมการเพือ่การพฒันาทีย่ั่งยนื (Sustainability Development Committee)  
  
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

ผลติภณัฑส์เีขยีวและการ
จดัการหว่งโซ่อปุทานสเีขยีว  
(Green Product & Green 

Supply Chain Management) 

EICC การด าเนนิงานสเีขยีว 
(Green Operation) 

ประธานบรหิาร 

คณะกรรมการเพือ่การ
พฒันาทีย่ ัง่ยนื 
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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 าให้บริษทัฯ เป็นหน่ึงใน 50 บริษทัในประเทศไทยท่ีไดรั้บคะแนนสูงกวา่ 90 คะแนน
จากการประเมิน ASEAN Corporate Governance (CG) Scorecard และไดรั้บการประเมินการก ากบัดูแลกิจการโดยรวมของ 
บริษทัจดทะเบียนไทยประจ าปี 2558 ในระดบั “ดีมาก” จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) โดยการ 
สนบัสนุนของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย ทั้งน้ี นโยบายการก ากบักิจการท่ีดีไดเ้ปิดเผยอยูใ่นเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ www.deltathailand.com และการรายงานการ
ปฏิบติัตามการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในแต่ละปีไดเ้ปิดเผยในรายงานประจ าปีของบริษทัฯ 

2.  การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 

บริษทัฯมีการด าเนินธุรกิจอยา่งมีคุณธรรม โปร่งใส และดว้ยความรับผดิชอบ คณะกรรมการบริษทัจึงไดจ้ดัท า
คู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบติังานส าหรับพนกังานข้ึน รวมทั้งน าจรรยาบรรณทางการคา้ของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronics Industry Code of Conduct หรือ EICC) มาเป็นแนวทางในการด าเนินงานดว้ย เพื่อเป็นแนวทางใหก้รรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังานไดถื้อปฏิบติัเป็นมาตรฐานเดียวกนัและเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปบริษทัฯไดเ้ผยแพร่คู่มือ
จรรยาบรรณในการปฏิบติังานส าหรับพนกังานไวบ้นเวบ็ไซตภ์ายในขององคก์ร (Intranet) และเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 
http://www.deltathailand.com/th/about_corp_code.php โดยมีการอบรมคู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบติังานให้พนกังาน
ใหม่ทุกคนไดรั้บทราบ และนอกจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะมีหนา้ท่ีดูแลการปฏิบติังานของพนกังานใหเ้ป็นไปตาม
จรรยาบรรณแลว้ ฝ่ายตรวจสอบภายในยงัมีหนา้ท่ีในการตรวจสอบการปฏิบติังานและรายงานต่อผูบ้ริหารในกรณีท่ีมีการ
ปฏิบติังานผิดจรรยาบรรณท่ีส าคญั 

พร้อมกนัน้ี บริษทัฯไดเ้ปิดช่องทางการรับแจง้ขอ้มูลใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มสามารถส่งขอ้เสนอแนะหรือขอ้
ร้องเรียน ดงัน้ี 

 พนกังานเดลตา้สามารถส่งขอ้เสนอแนะหรือขอ้ร้องเรียนไปยงับุคคล/หน่วยงานดงัต่อไปน้ี  
(1) หวัหนา้หน่วยงานท่ีพนกังานคนดงักล่าวสังกดัอยู ่
(2) หวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบ หวัหนา้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือหวัหนา้ฝ่ายกฎหมาย 
(3) กล่องรับความคิดเห็น 
(4) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (whistleblow@deltathailand.com) 
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 ผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนสามารถส่งขอ้เสนอแนะหรือขอ้ร้องเรียนไปท่ี 
(1) ตูรั้บความคิดเห็น (ตู ้ป.ณ. 50 บางปู สมุทรปราการ 10280) 
(2) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (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
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 
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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 17 ปี 

นโยบายอุบติัเหตุตอ้งเป็นศูนย ์(Zero Accident) ถือเป็นเป้าหมายหลกัอยา่งหน่ึงท่ีบริษทัฯ ไดน้ ามายึดถือปฏิบติัใน 
การด าเนินงานอยา่งเคร่งครัด ในปี 2558 มีพนกังานไดรั้บบาดเจ็บจ านวน 45 ราย จากจ านวน 53 รายในปี 2557 อยา่งไรก็ดี 
กรณีบาดเจบ็ร้ายแรง (ขาดงานตั้งแต่ 3 วนัข้ึนไป) มีจ านวน 13 รายหรือคิดเป็นเพียงร้อยละ 0.13 ของพนกังานทั้งหมด โดย
บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะลดการเกิดอุบติัเหตุให้เป็นศูนยใ์หไ้ดต้ามนโยบายท่ีวางไวต่้อไป 

แมว้า่แนวโนม้การเกิดอุบติัเหตุจากงานจะลดลง บริษทัฯ ก็ยงัไดร้ณรงคจ์ดักิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภยั “จิตส านึก 
ความปลอดภยั ปลูกฝังไดด้ว้ยตวัคุณ” เพื่อการลดอุบติัเหตุในโรงงานใหเ้ป็นศูนย ์ส่งเสริมใหพ้นกังานมีความรู้และเขา้ใจใน 
การปฏิบติังานใหป้ลอดภยั กิจกรรมภายในงานประกอบดว้ย การร่วมส่งประกวดค าขวญัและวาดภาพส่ือความหมายความ 
ปลอดภยั และร่วมสนุกกบัเกมตอบค าถามเพื่อส่งเสริมให้ตระหนกัถึงดา้นความปลอดภยัเป็นประจ าทุกปี  
ด้านสวสัดิการพนักงาน   

บริษทัฯมีการจดัตั้งคณะกรรมการสวสัดิการเพื่อดูแลผลประโยชน์ให้แก่พนกังานรวมทั้งมีการก าหนดนโยบายดา้น
สวสัดิการและแรงงานสัมพนัธ์เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนใหพ้นกังานไดรั้บสิทธิและสวสัดิการอยา่งเป็นธรรม ซ่ึงจากการ
ใหค้วามส าคญัดา้นแรงงานสัมพนัธ์และสวสัดิการท่ีดีให้แก่พนกังานมาอยา่งต่อเน่ือง ท าใหไ้ดรั้บคดัเลือกให้เป็นสถาน
ประกอบการดีเด่นดา้นแรงงานสัมพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน ซ่ึงจดัโดยกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวง
แรงงานติดต่อกนัเป็นปีท่ี 10 

 มุมนมแม่ 

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

 องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) 
บริษทัฯไดด้ าเนินกิจกรรมประเภทต่างๆ เพื่อส่งเสริมความเป็นอยูแ่ละคุณภาพชีวิตใหแ้ก่พนกังาน เช่น การลง

นามเขา้ร่วมโครงการแนวทางการสร้างความสุข 8 ประการ (Happy 8 Workplace) เพื่อสร้างความสมดุลของการใชชี้วติ
ในครอบครัว การท างานและสังคมใหแ้ก่พนกังานร่วมกบัส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
ซ่ึงโครงการดงักล่าวไดส่้งผลต่อการพฒันาคุณภาพชีวติให้แก่พนกังานเป็นอยา่งดีและท าใหบ้ริษทัฯไดรั้บการคดัเลือก
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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 

บริษทัฯ มีการติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้ทุกกลุ่มอยา่งใกลชิ้ด เพือ่ใหเ้ขา้ถึงและพยายามสนองตอบความตอ้งการของ
ลูกคา้ใหไ้ดม้ากท่ีสุด ลูกคา้สามารถคน้หาขอ้มลูของบริษทัฯ และผลิตภณัฑต่์างๆ ไดผ้า่นทาง www.deltathailand.com และยงั
สามารถใหข้อ้เสนอแนะต่างๆไดท้างอีเมล ์Info@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 
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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  

โครงการประหยดัพลงังาน (Energy Saving Project)  
บริษทัฯ ไดจ้ดัท าแผนดา้นระบบการอนุรักษพ์ลงังาน (Energy Management System (EnMS)) ข้ึนเพื่อวางแผน 

การลดการใชพ้ลงังานทั้งระบบโดยลดปริมาณความเขม้ของการใชไ้ฟฟ้า โดยในปี 2558 น้ี มีโครงการท่ีจดัท า 65 
โครงการท่ีคาดวา่จะประหยดัการใชไ้ฟฟ้าได ้8,282,600 กิโลวตัตต่์อปีหรือลดลงร้อยละ 65 จากปีฐานซ่ึงสูงกวา่ประมาณ
การเดิมท่ีไดต้ั้งไวท่ี้ร้อยละ 50 

การลดผลกระทบทีม่ีต่อการเปลีย่นแปลงของภูมิอากาศ  
ภาวะโลกร้อนนบัเป็นหน่ึงในวกิฤตท่ีคุกคามการด าเนินชีวิตของมนุษย ์ซ่ึงบริษทัฯไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของ

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

8.   การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม  
 บริษทัฯ ไดด้ าเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อร่วมพฒันาสังคมและชุมชนทั้งทางดา้นส่งเสริมการศึกษา ศาสนา การ
สาธารณะสุขและพฒันาชุมชนในดา้นอ่ืนๆ อาทิ การลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการกบัมหาวิทยาลยัหวั
เฉียวเฉลิมพระเกียรติเพื่อพฒันาศกัยภาพของนกัศึกษาดว้ยการปฏิบติังานจริง การส่งเสริมใหพ้นกังานเขา้ร่วมบริจาคโลหิต
แก่สภากาชาดไทยทุกไตรมาส 
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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 

บริษทัฯ ไดรั้บมาตรฐานการจดัการดา้นพลงังาน ISO50001 เป็นบริษทัแรกในประเทศไทย รวมทั้งประสบ
ความส าเร็จในการท ากิจกรรมต่างๆเก่ียวกบัการอนุรักษพ์ลงังานในโรงงานอยา่งต่อเน่ือง และยงัไดจ้ดักิจกรรมการแบ่งปัน
ความรู้และการเผยแพร่นวตักรรมต่อชุมชน ไดรั้บทราบวธีิการอนุรักษพ์ลงังานท่ีบริษทัฯน ามาใชแ้ละประสบความส าเร็จ
ในการลดการใชพ้ลงังาน รวมทั้งการน าเสนอเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั ใหก้บัผูท่ี้มาร่วมงานสามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บั
องคก์รและชุมชน และสังคมในวงกวา้ง 

 
สามารถดูขอ้มูลเพิ่มเติมไดจ้ากรายงานเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืนปี 2558 (2015 Sustainability Report) หรือเวปไซต ์

www.deltathailand.com/th/about_csr.php 
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11 การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

12 รายการระหว่างกนั 

 

 
 

บริษทัไดจ้ดัตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในข้ึนภายใตก้ารก ากบัดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบตั้งแต่ปี 2542 
เพื่อท าหนา้ท่ีในการตรวจสอบการบริหารจดัการและประสิทธิภาพการด าเนินงานภายในของบริษทัฯ โดยไดรั้บการ
สนบัสนุนและมีการรายงานไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงเป็นผูไ้ดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัเพื่อประเมิน
ความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนระบบการบริหารความเส่ียงต่างๆ ของ
องคก์ร ปัจจุบนัหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน คือนายหลิว จ้ือ หง (Liu, Chih-Hong) ซ่ึงระบบการควบคุมภายในของ
บริษทัฯ ในขณะน้ีถือวา่อยูใ่นเกณฑท่ี์น่าพอใจ 

ในระหวา่งปี 2553 บริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงและแนวทางในการด าเนินงานเร่ือง
ดงักล่าวข้ึนเพื่อใหเ้กิดการบริหารงานท่ีดีในระยะยาวอนัจะเป็นประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ทั้งน้ี สามารถดู
รายละเอียดดา้นการบริหารจดัการความเส่ียงในปี 2558 ไดจ้ากหวัขอ้ปัจจยัความเส่ียง 

ส าหรับการพฒันาให้เกิดการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีข้ึนนั้น ทางคณะกรรมการตรวจสอบไดเ้สนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัใหมี้การจดัท าระบบการรับแจง้ขอ้ร้องเรียนเม่ือมีการประพฤติมิชอบ (Whistle-Blow Misconduct 
Claim Process) ข้ึน เม่ือปี 2555 และเสนอใหมี้การก าหนดนโยบายการต่อตา้นทุจริตและรวมถึงการระบุเง่ือนไข/วธีิการ
ปฏิบติั ลงในคู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบติังานของบริษทัฯ (code of conduct) เม่ือปี 2556 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้
รายงานต่อท่ีประชุมวา่จากการสอบทานรายงานการตรวจสอบภายในแลว้มีความเห็นวา่ บริษทัฯ มีการควบคุมภายในท่ี
ประสิทธิภาพเหมาะสมและเพียงพอ 

 
 

 

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

 
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 
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 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดมี้การท าธุรกรรมกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งในกลุ่มเดลตา้ท่ีมีเครือข่ายในเกือบทุกภูมิภาค
ของโลก ซ่ึงเหตุผลและความจ าเป็นในการท ารายการระหวา่งกนัต่างๆ สามารถสรุปไดด้งัน้ี  
1. รายการขายสินค้า/วตัถุดิบระหว่างกนั 
  บริษทัฯมีความจ าเป็นตอ้งขายสินคา้ผา่นบริษทัในกลุ่มเดลตา้ดว้ยเหตุผลทางธุรกิจ เช่น เพื่อสร้างเครือข่าย
การคา้ในพื้นท่ี เพื่อใหก้ารบริการท่ีดีกวา่แก่ลูกคา้ หรือเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในประเทศต่างๆเหล่านั้น การคิด
ค่าใชจ่้ายในการขายระหวา่งกนัเป็นไปตามขอ้ตกลงทางการคา้ระหวา่งกนัหรือใชร้าคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 
  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 

เน่ืองจากปัจจุบนับริษทัฯ ไดมี้บริษทัยอ่ย ซ่ึงมีส านกังานในหลายทวปีโดยเฉพาะยโุรป ดงันั้นบริษทัในเครือ
อ่ืนๆจึงอาจตอ้งขอความช่วยเหลือจากกลุ่มบริษทัยอ่ยดงักล่าวเป็นบางคร้ังในการใหบ้ริการต่างๆ แก่ลูกคา้ในพื้นท่ีนั้น 
เช่น การปรับแต่งสินคา้ รวมทั้งการใชเ้คร่ืองมือหรืออุปกรณ์และบริการอ่ืนๆ ซ่ึงลกัษณะของบริการจะแตกต่างกนัไป
ในแต่ละคร้ัง ดงันั้น การคิดค่าบริการ จึงคิดตามอตัราค่าแรง (man hour) และเวลาท่ีใชใ้นการใหบ้ริการแต่ละคร้ัง 

ส่วนค่าบริการจ่าย เป็นค่าบริการส าหรับการใหค้วามช่วยเหลือและค าปรึกษาส าหรับงานบริหารจดัการดา้น
ต่างๆ เพื่อช่วยใหก้ารบริหารงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  
5. ค่าออกแบบและวศิวกรรม 

เพื่อรองรับการขยายตวัของการด าเนินงาน บริษทัฯ ไดว้า่จา้งบริษทั Delta Electronics (Shanghai) ใหท้ าการวจิยั
และออกแบบผลิตภณัฑ์บางรายการให้แกบ้ริษทัฯรวมทั้งใหก้ารสนบัสนุนดา้นเทคนิคใหแ้ก่ลูกคา้ของบริษทัฯเน่ืองจาก
บริษทัดงักล่าวมีความเช่ียวชาญในการออกแบบผลิตภณัฑ์เหล่านั้น โดยค่าวจิยัและออกแบบผลิตภณัฑจ์ะคิดจากตน้ทุน
ในการด าเนินการวิจยัของผูใ้หบ้ริการบวกกบัอตัราก าไรจ านวนหน่ึงซ่ึงเป็นอตัราท่ีเทียบคียงกบัอตัราตลาดในธุรกิจการ
วจิยัและพฒันา
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ที่ บริษทั บริษทัที่เกีย่วข้องกนั ความสัมพนัธ์ รายการ  มูลค่ารายการ  ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
      การถือหุ้นโดยตรงและอ้อม   2558 2557 
1 1.บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)  1.Delta Electronics Inc ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนอีเล็กทรอนิกส์  ขายสินคา้        10.05  18.12  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          82.67       114.76  
    3.Delta Products Corporation Ltd. ตวัแทนจ าหน่ายสินคา้และบริการหลงัการขาย       716.50       674.54  
    4.Delta Network Inc. (Taiwan) ผลิตจ าหน่าย และวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑท่ี์

เก่ียวกบัช้ินส่วนอีเล็กทรอนิกส์ 
        64.47         81.43  

    5.Delta Networks International Ltd.  ผลิตจ าหน่ายและวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑท่ี์
เก่ียวกบัช้ินส่วนอีเล็กทรอนิกส์ 

        56.92       210.53  

    6.Delta Electronics (Korea), Inc.  ตวัแทนจ าหน่ายสินคา้         18.85          3.67  
    7.Delta Electronics (Jiangsu) Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนอีเล็กทรอนิกส์           0.62          8.40  
    8.Delta Electronics Component (Wujiang) Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนอีเล็กทรอนิกส์           0.14             -    
    9.Delta Greentech (China) Co., Ltd  ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนอีเล็กทรอนิกส์          58.16         71.27  
    10.Delta Electronics International (Singapore) Pte. Ltd. ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนอีเล็กทรอนิกส์         221.86         48.33  
    11.Deltronics (Netherlands) B.V.  ตวัแทนจ าหน่ายสินคา้          9.77  7.15  
    12.Delta Electronics (Shanghai) Co., Ltd  ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนอีเล็กทรอนิกส์          23.53             -    
    13.Delta Electronics (Wuhu) Co., Ltd  ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนอีเล็กทรอนิกส์           0.16            0.12    
    14.Delta Electronics International Mexico S.A.DE C.V  ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนอีเล็กทรอนิกส์           0.45          0.02  
    15.Delta Electronics Mexico S.A.DE C.V ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนอีเล็กทรอนิกส์              -            0.49  
    16.Eltek SGS Pvt. Ltd. ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนอีเล็กทรอนิกส์           0.48             -    
    17.Addtron Technology (Japan) Inc. ตวัแทนจ าหน่ายสินคา้              -    0.02 
  2.Delta Power Solutions (India) Pvt Ltd. 1.Delta Electronics Int’l (Singapore) Pte. Ltd.  รายละเอียดในขา้งตน้           9.36  0.04    
  3.Delta India Electronics Pvt Ltd. 1.Deltronics (Netherlands) B.V.  รายละเอียดในขา้งตน้          6.46  1.29    
    2.Delta Electronics (Korea) Inc. รายละเอียดในขา้งตน้          0.04  0.05    
 3.Delta Products Corporation Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้  - 0.02  
  4.Delta Energy Systems (Singapore) Pte.Ltd 1.Deltronics (Netherlands) B.V.  รายละเอียดในขา้งตน้          0.01  -    
  5.Delta Greentech (USA) Corporation 1.Delta Electronics International Mexico SA de CV รายละเอียดในขา้งตน้          0.21  0.51    
    2.Eltek Inc. ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนอีเล็กทรอนิกส์           0.19  -    

3.Delta Electronics Inc รายละเอียดในขา้งตน้ - 0.08 
 4.Delta Electronics Int’l (Singapore) Pte. Ltd.  รายละเอียดในขา้งตน้  - 0.11  
  
  
  

5.Delta Products Corporation Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้  - 0.05   
  6.Delta Energy Systems (Australia) Pty. Ltd. 1.Delta Electronics Inc รายละเอียดในขา้งตน้         0.54  -  

7.Delta Energy Systems (Germany) GmbH 1.Delta Products Corporation  รายละเอียดในขา้งตน้         0.15  -  
  2.Delta Electronics (Jiangsu) Ltd.  รายละเอียดในขา้งตน้         0.01  -    

รายละเอยีดรายการระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกบับริษัททีเ่กี่ยวข้องปี 2558  
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  8.Delta Electronic (Slovakia) s.r.o. 1.Deltronics (Netherlands) B.V. รายละเอียดในขา้งตน้ ขายสินคา้ 
(ต่อ) 

        2.96  2.18    
    2.Delta Electronics International Mexico SA de CV รายละเอียดในขา้งตน้         7.03  4.59    
    3.Delta Electronics Int’l (Singapore) Pte. Ltd.  รายละเอียดในขา้งตน้          0.14  0.02    
 4.Delta Electronics Inc รายละเอียดในขา้งตน้  - 0.03  
 5.Delta Products Corporation รายละเอียดในขา้งตน้  - 0.05  
  9.Delta Energy Systems (Switzerland) AG 1.Delta Greentech (China) Co., Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้          0.50  -    
    2.Deltronics (Netherlands) B.V. รายละเอียดในขา้งตน้       349.46  108.06   
 3.Delta Electronics Inc รายละเอียดในขา้งตน้  - 0.11  
  10.Delta Energy Systems (France) S.A. 1.Deltronics (Netherlands) B.V. รายละเอียดในขา้งตน้          0.26  -    
  11.Delta Energy Systems (Sweden) AB 1.Deltronics (Netherlands) B.V. รายละเอียดในขา้งตน้           0.01  -    

12.Delta Greentech (Brasil) S/A 1.Delta Electronics Int’l (Singapore) Pte. Ltd.  รายละเอียดในขา้งตน้ - 0.21 
2.Vivitek Corporation (USA)  ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑแ์สดงภาพ - 2.54 

13.Delta Energy Systems (Spain) S.L. 1.Deltronics (Netherlands) B.V. รายละเอียดในขา้งตน้ - 0.02 
14.Delta Energy Systems (Poland) Sp.zo.o 1.Delta Electronics Inc รายละเอียดในขา้งตน้ - 0.15 

2.Delta Products Corporation  รายละเอียดในขา้งตน้ - 0.13 
3.Delta Electronics International Mexico SA de CV รายละเอียดในขา้งตน้ - 0.49 

2 1.บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 1.Delta Electronics Inc รายละเอียดในขา้งตน้ ขายวตัถุดิบ         0.64          0.83  รายการเก่ียวกบัการขายวตัถุดิบ
ระหวา่งกนั ส่วนใหญ่เกิดจากความ
ตอ้งการใชว้ตัถุดิบอยา่งเร่งด่วนของ
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเกิดข้ึนเป็นบาง
โอกาส จึงจ าเป็นตอ้งท าการสัง่ซ้ือจาก
บริษทัในกลุ่มซ่ึงรวมถึงการซ้ือจาก
บริษทัฯดว้ยอยา่งไรก็ตาม ราคาซ้ือ
ขายวตัถุดิบดงักล่าวจะอิงกบัราคา
ตลาดของวตัถุดิบท่ีท าการซ้ือขาย 

  2.Delta Electronics (Wuhu) Co., Ltd   รายละเอียดในขา้งตน้         0.04          0.06  
    3.Delta Electronics (Jiangsu) Ltd.  รายละเอียดในขา้งตน้         0.15  0.02    
  
  

  4.Delta Electronics Components (Wujiang) Ltd รายละเอียดในขา้งตน้          0.09          0.03  
5.Delta Electronics (Japan), Inc. รายละเอียดในขา้งตน้         0.01             -    

   6.Delta Electronics International (Singapore) Pte.Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้         18.74         15.44  
    7.Delta Products Corporation Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้          0.34          0.12  

    8.Delta Network Inc  รายละเอียดในขา้งตน้             -            0.10  
    9.Deltronic (Netherlands) B.V. รายละเอียดในขา้งตน้          0.01  - 
    10.Delta Electronics (Shanghai) รายละเอียดในขา้งตน้          0.01  -  
  2.Delta Power Solutions (India) Pvt Ltd. 1.Delta Electronics Int’l (Singapore) Pte. Ltd.  รายละเอียดในขา้งตน้          1.36  0.17  
    2.Delta Electronics Inc. รายละเอียดในขา้งตน้          0.02  0.01  
    3.Eltek SGS Pvt. Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้          0.79  -  
  
  
  

3.Delta Greentech (Brasil) S/A  1.Delta Electronics (Jiangsu) Co., Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้          0.08  -  
  2.Delta Electronics International Mexico SA de CV รายละเอียดในขา้งตน้         0.04  -  

3.Delta Electronics Int’l (Singapore) Pte. Ltd.  รายละเอียดในขา้งตน้ - 0.14 

รายละเอยีดรายการระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกบับริษัททีเ่กี่ยวข้องปี 2558  
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 4.Delta Energy Systems (Switzerland) AG 1.Deltronics (Netherlands) B.V. รายละเอียดในขา้งตน้ ขายวตัถุดิบ 
(ต่อ) 

        2.13   0.32 
 

  5.Delta Energy Systems (Finland) Oy 1.Delta Electronics Inc. รายละเอียดในขา้งตน้         0.01   - 

 
  6.Delta Electronic (Slovakia) s.r.o. 1.Deltronics (Netherlands) B.V. รายละเอียดในขา้งตน้          0.40   - 
    2.Delta Electronics Int’l (Singapore) Pte. Ltd.  รายละเอียดในขา้งตน้          0.31   1.12 
    3.Delta Electronics International Mexico SA de CV รายละเอียดในขา้งตน้          0.58   - 
  4.Delta Electronics Inc. รายละเอียดในขา้งตน้  - 0.17  
 7.Delta Energy Systems (Spain) S.L. 1.Deltronics (Netherlands) B.V. รายละเอียดในขา้งตน้  - 0.01  
  รวม         1,667.73    1,377.47    
3 1.Delta Green Industrial (Thailand) Co.,Ltd. 1.Delta Electronics Inc  รายละเอียดในขา้งตน้ ซ้ือสินคา้         1.36          0.04  ในปัจจุบนับริษทัยอ่ยไดข้ยาย

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

  2.Delta Electronics International (Singapore) Pte.Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้         32.78         13.33  
  
  
  
  
  
  

2.Delta India Electronic Pvt Ltd. 1.Delta Electronics Inc  รายละเอียดในขา้งตน้         17.58         10.77  
2.Delta Electronics International Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้             -         104.16  
3.Deltronics (Netherlands) B.V.  รายละเอียดในขา้งตน้          0.86             -    
4.Delta Electronics International (Singapore) Pte.Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้       739.81       478.32  
5.Digital Projection Ltd. ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑแ์สดงภาพ             -            0.64  
6.Vivitek Corporation (USA) รายละเอียดในขา้งตน้            -            1.01  

  7.Delta Electronics (Korea) Inc. รายละเอียดในขา้งตน้          0.30             -    
  3.Delta Greentech (USA) Corporation 1.Delta Electronics Inc  รายละเอียดในขา้งตน้          2.84          0.53  
  2.Delta Electronics International (Singapore) Pte.Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้       998.15       947.69  
    3.Vivitek Corporation (USA) รายละเอียดในขา้งตน้             -            0.06     
  4.Delta Energy Systems (Germany) GmbH 1.Delta Electronics International Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้             -            0.05    
    2.Deltronics (Netherlands) B.V.  รายละเอียดในขา้งตน้          0.74          0.10    
  5.Delta Electronic (Slovakia) s.r.o. 1.Delta Electronics Inc  รายละเอียดในขา้งตน้             -            2.11    
  2.Deltronics (Netherlands) B.V.  รายละเอียดในขา้งตน้          3.01          2.10    
  3.Delta Electronics International Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้             -            0.06    
  4.Cyntec International Ltd. ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนอีเล็กทรอนิกส์           0.34          0.21    
  
  

5.Delta Electronics International (Singapore) Pte.Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้       407.83       553.00    
  
  

6.Delta Energy Systems (Switzerland) AG 1.Delta Electronics Inc  รายละเอียดในขา้งตน้        21.28         10.84  
  2.Delta Electronics International (Singapore) Pte.Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้      751.00       333.85  
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3.Deltronics (Netherlands) B.V.  รายละเอียดในขา้งตน้ ซ้ือสินคา้ 
(ต่อ) 

       27.68         26.39    
  4.Delta Greentech (China) Co., Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้         0.75  2.19      
  
  

5.Delta Products Corporation Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้             -            0.75    
  7.Delta Energy Systems (Australia) Pty. Ltd. 1.Delta Electronics Inc  รายละเอียดในขา้งตน้         1.78          1.72  

  2.Delta Electronics International Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้            -            0.77    
  3.Delta Electronics International (Singapore) Pte.Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้       206.82         62.48    
  8.Delta Greentech (Brasil) S/A 1.Delta Electronics Inc  รายละเอียดในขา้งตน้          6.66          7.25    
  2.Delta Electronics International Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้             -            4.11    
  3.Delta Products Corporation Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้             -            0.03    
  4.Delta Electronics International (Singapore) Pte.Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้        217.07       145.45    
  
  
  

  
  

5.Eltek Sistemas de Energia Ind. Co ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนอีเล็กทรอนิกส์          0.44             -      
  
  

6.DNI Logistics (USA) Corp. ตวัแทนจ าหน่ายสินคา้         0.21             -    
9.Delta Energy Systems (Spain) S.L. 1.Delta Electronics Inc  รายละเอียดในขา้งตน้         1.35          0.77  

    2.Deltronics (Netherlands) B.V.  รายละเอียดในขา้งตน้        52.59         27.20    
    3.Delta Electronics International (Singapore) Pte.Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้          6.37          2.22    
  10.Delta Energy Systems (Finland) Oy 1.Deltronics (Netherlands) B.V.   รายละเอียดในขา้งตน้          5.10          1.82    
    2.Delta Electronics Inc  รายละเอียดในขา้งตน้          0.11             -      
    3.Delta Electronics International (Singapore) Pte.Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้          2.67          0.02    
  11.Delta Energy System (Italy) s.r.l 1.Deltronics (Netherlands) B.V.   รายละเอียดในขา้งตน้         54.76          0.19    
    2.DelBio, Inc. รายละเอียดในขา้งตน้          1.01          1.26    
  12.Delta Energy Systems LLC 1.Deltronics (Netherlands) B.V.   รายละเอียดในขา้งตน้          3.20          0.01    
  
  

  2.Delta Electronics International (Singapore) Pte.Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้          1.36          0.02    
  13.Delta Energy Systems (Sweden) AB 1.Deltronics (Netherlands) B.V.   รายละเอียดในขา้งตน้         7.72          4.81  

  14.Delta Energy Systems (France) S.A. 1.Deltronics (Netherlands) B.V.   รายละเอียดในขา้งตน้         22.14          3.68    
  15.Delta Energy Systems (Czech), spol. s.r.o. 1.Deltronics (Netherlands) B.V.   รายละเอียดในขา้งตน้          0.10          0.01    
  16.Delta Energy Systems (Singapore) Pte.Ltd 1.Delta Electronics Inc  รายละเอียดในขา้งตน้       315.95          0.66    
  2.Delta Electronics International Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้             -            5.88    
    3.Delta Electronics International (Singapore) Pte.Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้             -            4.52    
  17.Delta Greentech Electronics Industry LLC 1.Deltronics (Netherlands) B.V.   รายละเอียดในขา้งตน้          0.17          1.41    
  2.Delta Electronics International (Singapore) Pte.Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้           1.63          0.03    
  18.Delta Energy Systems (Poland) Sp.zo.o 1.Delta Electronics Inc  รายละเอียดในขา้งตน้           0.15             -      
  2.Deltronics (Netherlands) B.V.   รายละเอียดในขา้งตน้           0.49             -      
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4 1.บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)  

  
  

1.Delta Electronics Inc  รายละเอียดในขา้งตน้ ซ้ือวตัถุดิบ        22.25          0.28  บริษทัต่างๆ ในกลุ่มเดลตา้ไดจ้ดัตั้ง
เครือข่ายในการซ้ือวตัถุดิบเพ่ือสร้าง
อ านาจในการต่อรองอนัจะท าให้
สามารถซ้ือวตัถุดิบไดต้ามความ
ตอ้งการและในราคาท่ีเหมาะสมซ่ึง 
ราคาซ้ือขายระหว่างกนัจะเป็นราคา
ตน้ทุนของวตัถุดิบบวกกบัค่าใชจ่้าย
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ค่าประกนัภยั 
ค่าขนส่ง และอ่ืนๆ ตามท่ีเกิดข้ึนจริง 
รวมทั้งค่าธรรมเนียมในการจดัซ้ือซ่ึง
อิงกบัมูลค่าวตัถุดิบท่ีซ้ือและขาย และ
เป็นไปตามเง่ือนไขปกติทางการคา้
ทัว่ไป   
  
  

  
  
  

2.Delta Electronics (Japan), Inc.  รายละเอียดในขา้งตน้         30.84         29.88  
3.Delta Products Corporation Ltd. Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้        19.26         24.41  
4.Delta Electronics International (Singapore) Pte.Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้      240.32         60.25  

    5.Delta Electronics Component (Wujiang) Ltd.  รายละเอียดในขา้งตน้          0.32             -    
  
  

  
  

6.Delta Networks Inc. (Taiwan) รายละเอียดในขา้งตน้        69.16         18.27  
7.Delta Electro-optics (Wujiang) Ltd รายละเอียดในขา้งตน้            -            0.27  

    8.Cyntec International Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้         20.57         27.64  
  2.Delta Green Industrial (Thailand) Co.,Ltd. 1.Delta Electronics International (Singapore) Pte.Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้          1.22          0.04  
  3.Delta Power Solutions (India) Private Ltd. 1.Delta Electronics Inc  รายละเอียดในขา้งตน้          2.72          0.40  
    2.Delta Electronics International (Singapore) Pte.Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้       523.12       198.32  
  4.Delta India Electronic Pvt. Ltd. 1.Delta Electronics Inc  รายละเอียดในขา้งตน้          6.16          0.01  
  2.Delta Electronics International (Singapore) Pte.Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้         91.05          2.37  
  3.Digital Projection Ltd รายละเอียดในขา้งตน้             -            0.12  
  
  

4.Delta Electronics International Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้             -            0.43  
5.Delta Electronic (Slovakia) s.r.o. 1.Delta Electronics Inc  รายละเอียดในขา้งตน้            -            1.13  

    2.Delta Electronics International (Singapore) Pte.Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้          3.91          1.74  
    3.Delta Networks Inc. รายละเอียดในขา้งตน้          7.02             -    
  6.Delta Energy Systems (Switzerland) AG 1.Delta Electronics Inc  รายละเอียดในขา้งตน้             -            0.11  
  2.Delta Electronics International (Singapore) Pte.Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้          0.53          3.50    
  3.Deltronics (Netherlands) B.V.   รายละเอียดในขา้งตน้             -            0.03    
  7.Delta Greentech (USA) Corporation 1.Delta Electronics International (Singapore) Pte.Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้          1.04          0.06    
  8.Delta Greentech (Brasil) S/A  1.Delta Electronics International (Singapore) Pte.Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้         22.15         21.72    
  9.Delta Energy Systems (Germany) GmbH 1.Delta Electronics International (Singapore) Pte.Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้          0.04          0.08    
  10.Delta Energy Systems (Spain) S.L. 1.Deltronics (Netherlands) B.V.   รายละเอียดในขา้งตน้             -            0.02    
  11.Delta Energy Systems (Australia) Pty. Ltd.  1.Delta Electronics International (Singapore) Pte.Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้          0.48          0.19    
  2.Delta Electronics Inc  รายละเอียดในขา้งตน้          0.05             -      
  12.Delta Energy Systems (Singapore) Pte.Ltd 1.Delta Electronics Inc  รายละเอียดในขา้งตน้          1.96             -      
  13.Delta Energy Systems (Finland) Oy 1.Delta Electronics Inc  รายละเอียดในขา้งตน้          0.07             -      
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  14.Delta Energy Systems LLC 1.Delta Electronics International (Singapore) Pte.Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้          0.09             -      
  
  

15. Delta Energy System (Italy)  s.r.l 
  

1.Deltronics (Netherlands) B.V.   รายละเอียดในขา้งตน้              -            0.06    
  2.Delta Electronics International (Singapore) Pte.Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้            -            0.02  

  รวม         4,980.49    3,155.82    
5 1.บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)  1.Delta Electronics (Japan) รายละเอียดในขา้งตน้ ค่านาย 

หนา้จ่าย   
       24.50         23.37  เน่ืองจากธุรกิจของบริษทัฯ 

จ าเป็นตอ้งมีการให้บริการลูกคา้ท่ีอยู่
ในทุกภูมิภาคของโลกเพื่อให้การ
บริการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
บริษทัในกลุ่มเดลตา้จึงมีการสร้าง
เครือข่ายในการบริการลูกคา้โดยมี
ส านกังานลูกคา้สมัพนัธ์ในหลายพ้ืนท่ี
ทัว่โลกเพ่ือให้บริการดา้นการตลาด
รวมทั้งบริการหลงัการขายท่ีมี
ประสิทธิภาพดว้ยตน้ทุนท่ีเหมาะสม 
ทั้งน้ีการคิดค่านายหนา้ระหวา่งกนัจะ
เป็นไปตามเง่ือนไขปกติทางการคา้
ทัว่ไปท่ีอา้งอิงกบัมูลค่าของธุรกรรมท่ี
เกิดข้ึน (เช่น มูลค่าการซ้ือหรือขาย) 

  2.Delta Electronics (Korea) Inc.  รายละเอียดในขา้งตน้         4.75          4.57  
  3.Delta Electronics Europe ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนอีเล็กทรอนิกส์          3.67          5.57  
  4.Deltronic (Netherlands) B.V. รายละเอียดในขา้งตน้         93.28       102.41  
  5.Delta Products Corporation Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้       265.43       220.35  

  รวม            391.63       356.27  
6 1.Delta Electronics (Europe)  1.Delta Electronics (Singapore) รายละเอียดในขา้งตน้ ค่านาย            -           15.18  

  2.Delta Electronics International Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้ หนา้รับ            -           14.81  
  3.Delta Network Inc. รายละเอียดในขา้งตน้             -            1.44  
  2.Delta Greentech (Brasil) S/A  1.Delta Electronics (Singapore) รายละเอียดในขา้งตน้         20.62         15.19  
    2.Vivitek Corporation รายละเอียดในขา้งตน้          1.10             -    
  3.Delta Electronic (Slovakia) s.r.o. 1.Deltronic (Netherlands) B.V. รายละเอียดในขา้งตน้          0.41             -    
  4.Delta Energy Systems (Czech), spol. s.r.o. 1.Deltronic (Netherlands) B.V. รายละเอียดในขา้งตน้          6.68          7.14  
  5.Delta India Electronics Pvt Ltd. 1.Delta Electronics (Singapore) รายละเอียดในขา้งตน้          0.31             -    
  6.Delta Energy Systems (Germany) GmbH  1.Deltronic (Netherlands) B.V. รายละเอียดในขา้งตน้         39.43          6.96  
  รวม              68.56         60.72    
7 1.บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)  1.Delta Electronics Inc รายละเอียดในขา้งตน้ ค่าบริการจ่าย      122.21         56.54  ค่าบริการจ่าย เป็นค่าบริการส าหรับ

การให้ความช่วยเหลือและค าปรึกษา
ส าหรับงานบริหารจดัการดา้นต่างๆ 
เพ่ือช่วยให้การบริหารงานเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ ส่วนค่าบริการ
รับเป็นค่าบริการท่ีไดจ้ากการบริการ
เพื่อการสนบัสนุนการขาย โดยการคิด
ค่าบริการจะคิดตามอตัราค่าแรง (man 
hour) และเวลาท่ีใชใ้นการให้บริการ
แต่ละคร้ัง 

               122.21         56.54  
8 1.Delta Energy Systems (Switzerland) AG  1.Delta Electronics Europe รายละเอียดในขา้งตน้ ค่าบริการรับ         3.34          1.39  

    2.Deltronic (Netherlands) B.V. รายละเอียดในขา้งตน้         4.33          3.12  
    3.Delta Electronics International (Singapore) Pte.Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้          7.69          4.69  
  2.Delta Energy Systems (Spain) S.L. 1.Deltronic (Netherlands) B.V. รายละเอียดในขา้งตน้         20.79         15.42  
    2.Delta Electronics Inc รายละเอียดในขา้งตน้          0.35             -    
  3.Delta Energy Systems (Poland) Sp.zo.o 1.Deltronic (Netherlands) B.V. รายละเอียดในขา้งตน้         12.29          1.88  
  4.Delta Energy Systems (Germany) GmbH  1.Deltronic (Netherlands) B.V. รายละเอียดในขา้งตน้         77.97         80.15  
  
  

  
  

2.Delta Electronics Inc รายละเอียดในขา้งตน้          2.72             -    
3.Delta Electronics Europe รายละเอียดในขา้งตน้          0.37             -      

รายละเอยีดรายการระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกบับริษัททีเ่กี่ยวข้องปี 2558  
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ที่ บริษทั บริษทัที่เกีย่วข้องกนั ความสัมพนัธ์ รายการ  มูลค่ารายการ  ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
      การถือหุ้นโดยตรงและอ้อม   2558 2557 

    4.Delta Products Corporation Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้          0.91             -      
    5.Digital Projection Ltd รายละเอียดในขา้งตน้         12.25         14.15    
  5.Delta Electronic (Slovakia) s.r.o. 1. Delta Electronics Europe รายละเอียดในขา้งตน้          0.62             -      
  
  

  2. Deltronic (Netherlands) B.V. รายละเอียดในขา้งตน้         20.62             -      
  6.Delta Energy Systems (Finland) Oy 1.Delta Electronics Inc รายละเอียดในขา้งตน้         0.01             -    

  7.Delta Energy Systems (France) S.A. 1.Deltronic (Netherlands) B.V. รายละเอียดในขา้งตน้         51.98         36.98    
    2.Delta Electronics International (Singapore) Pte.Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้          0.27             -      
    3.Digital Projection Ltd รายละเอียดในขา้งตน้          6.55          7.77    
    4.Delta Electronics Inc รายละเอียดในขา้งตน้          0.17             -      
  8.Delta Energy Systems (Sweden) AB 1.Delta Electronics International (Singapore) Pte.Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้         12.12         11.89    
    2.Cyntec Co.,Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้         11.49         12.46    
  9.Delta Energy Systems LLC 1.Delta Electronics International (Singapore) Pte.Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้             -            4.23    
    2.Deltronic (Netherlands) B.V. รายละเอียดในขา้งตน้         51.14         57.55    
  10.Delta India Electronics Pvt Ltd. 1.Delta Electronics Inc รายละเอียดในขา้งตน้          4.09             -      
    2.Delta Electronics International (Singapore) Pte.Ltd. รายละเอียดในขา้งตน้          1.00             -      
  11.Delta Energy Systems (Italy)  s.r.l 1.Deltronic (Netherlands) B.V. รายละเอียดในขา้งตน้         42.23         14.38    
  รวม            345.30       266.05    
9 1.บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)  1.Delta Electronics (Shanghai) Co., Ltd รายละเอียดในขา้งตน้ ค่าบริการ

วิศวกรรม 
     216.62             -    เพื่อรองรับการขยายตวัของการ

ด าเนินงาน บริษทัฯ ไดว้่าจา้งบริษทั 
Delta Electronics (Shanghai) ให้ท  า
การวิจยัและออกแบบผลิตภณัฑบ์าง
รายการให้แกบ้ริษทัฯรวมทั้งให้การ
สนบัสนุนดา้นเทคนิคให้แก่ลูกคา้ของ
บริษทัฯเน่ืองจากบริษทัดงักล่าวมี
ความเช่ียวชาญในการออกแบบ
ผลิตภณัฑเ์หล่านั้น โดยค่าวิจยัและ
ออกแบบผลิตภณัฑจ์ะคิดจากตน้ทุน
ในการด าเนินการวิจยัของผูใ้ห้บริการ
บวกกบัอตัราก าไรจ านวนหน่ึงซ่ึงเป็น
อตัราท่ีเทียบคียงกบัอตัราตลาดใน
ธุรกิจการวิจยัและพฒันา 

               216.62  -   

รายละเอยีดรายการระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกบับริษัททีเ่กี่ยวข้องปี 2558  
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ยอดลูกหน้ีการคา้ เจา้หน้ีการคา้และเงินทดรองจ่ายกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 
หน่วย : ล้านบาท 

บริษัท ลูกหนีก้ารค้า เจ้าหนีก้ารค้า เงินทดรองจ่าย* 

  2558 2557 2558 2557 2558 2557 

Delta Electronics (Shanghai) Co., Ltd. 21.63 - - - 130.61 - 
Delta Products Corporation  160.50 177.57 13.37 3.62 35.84 11.41 
Delta Networks International Ltd. (Macao) - 58.29 - - - - 
Delta Electronics International Ltd. (Macao) - - 0.19 6.03 0.34 - 
Delta Electronics International (Singapore) Pte.Ltd. 109.46 13.80 932.13 737.26 40.76 0.42 
Delta Electronics International (Mexico)  2.86 0.78  - - - 
Delta Electronics Inc 8.25 11.84 144.12 20.11 78.00 35.84 
Delta Electronics (Jiangsu) Ltd. 0.13 0.70 - - - - 
Delta Electronics (Korea) Inc 9.96 1.53 0.03 - 0.42 0.40 
Deltronics (Netherland) BV  132.05 60.22 79.28 26.29 8.81 1.85 
Delta Networks Inc. 21.13 44.15 28.58 - - - 
Delta Greentech (China) Co.,Ltd. 12.68 19.19 - 0.66 - - 
Delta Electronics (Japan) Inc 27.24 27.28 8.63 4.85 4.64 3.83 
Delta Electronics Europe Limited 1.42 1.00 6.37 4.73 15.38 8.36 
DEI Logistics (USA) Corporation 2.44 - - - 4.06 3.46 
Cyntec International Ltd 0.95 - 5.20 - - - 
Digital Projection Ltd 6.20 2.86 - - - - 
อ่ืนๆ 3.01 1.02 1.38 6.23 0.03 0.09 
รวม 519.92 420.23 1,219.11 809.78 318.89 65.67 
* เงินทดรองจ่ายขา้งตน้ส่วนใหญ่เกิดจากยอดคา้งช าระท่ีเกิดจากการท าธุรกรรมการคา้ และโดยทัว่ไปบริษทัฯหรือบริษทัยอ่ยจะช าระ
คืนเงินทดรองจ่ายดงักล่าวภายในหน่ึงปีและไม่มีการคิดดอกเบ้ียระหวา่งกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                   

                        

 
96 

13 ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคญั 
 

 
 
สรุปรายงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
ช่ือผู้สอบบัญชี : นายณรงค ์พนัตาวงษ ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315  

บริษทัส านกังาน อีวาย จ ากดั 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะบริษทัตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรอง
ทัว่ไปของไทย ส าหรับ ปี 2558 โดยท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาต มีความเห็นดงัน้ี 

สรุปรายงานของผู้สอบบัญชีส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2558 
ผูส้อบบญัชีเห็นวา่งบการเงินขา้งตน้แสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 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 2548 และหนงัสือประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะส าหรับปี 
2548 จากกรมสรรพากร ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีมิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 

 
 
 

ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดท่ีจะกล่าวต่อไปในเอกสารฉบบัน้ีเป็นขอ้มูลส าหรับรอบปีบญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558, 2557 และ 2556 และไดจ้ดัท าข้ึนในรูปของงบการเงินรวม (Consolidated Basis) 
 
สรุปข้อมูลทางการเงิน (จากงบการเงินรวม)  2558 2557 2556 
สินทรัพยร์วม ลา้นบาท 43,602 38,242 36,865 
หน้ีสินรวม ลา้นบาท 13,044 11,076 11,808 
ส่วนของผูถื้อหุ้น ลา้นบาท 30,558 27,166 25,057 
ทุนจดทะเบียน ลา้นบาท 1,259 1,259     1,259  
ทุนช าระแลว้ ลา้นบาท 1,247 1,247     1,247  
อตัราส่วนทางการเงิน     
อตัราส่วนสภาพคล่อง     
อตัราส่วนสภาพคล่อง  เท่า  3.34 3.44 2.92 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว  เท่า  2.71 2.80 2.24 
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด  เท่า  0.68 0.73 0.51 
อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้  เท่า  5.23 5.34 5.45 
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย  วนั  69 67 66 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ  เท่า  5.96 5.73 5.32 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย  วนั  60 63 68 
อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี  เท่า  5.70 5.88 5.40 

ส่วนที่ 3 
ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
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สรุปข้อมูลทางการเงิน (จากงบการเงินรวม)  2558 2557 2556 
อตัราส่วนสภาพคล่อง (ต่อ)     
ระยะเวลาช าระหน้ี  วนั  63 63 67 
วงจรเงินสด  วนั  66 67 67 
ข้อมูลและอตัราส่วนทีแ่สดงความสามารถในการหาก าไร    
ขาย ลา้นบาท  46,938 44,071 41,201 
อตัราการเพิ่มข้ึน (ลดลง) ของยอดขาย (%) 6.51% 6.97% 1.04% 
ก าไรขั้นตน้  ลา้นบาท 12,811 11,787 10,834 
อตัราก าไรขั้นตน้  (%) 27.29% 26.75% 26.30% 
ค่าใชจ่้ายจากการด าเนินงาน (รวมค่าวจิยัและพฒันา)  ลา้นบาท 6,599 6,381 6,110 
อตัราค่าใชจ่้ายจากการด าเนินงาน (รวมค่าวจิยัและพฒันา) ต่อยอดขาย (%) 14.06% 14.48% 14.83% 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน  (%) 13.23% 12.27% 11.47% 
อตัรารายไดอ่ื้น/รายไดร้วม (%) 2.20% 2.23% 2.74% 
ก าไรสุทธิ  ลา้นบาท 6,714 5,943 5,416 
อตัราการเพิ่มข้ึน (ลดลง) ของก าไรสุทธิ (%) 12.97% 9.74% 24.57% 
อตัราก าไรสุทธิต่อยอดขาย  (%) 14.30% 13.49% 13.14% 
อตัราก าไรสุทธิต่อรายไดร้วม (%) 13.99% 13.18% 12.78% 
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (%) 23.26% 22.76% 22.78% 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน    
อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ (%) 16.41% 15.83% 15.49% 
อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยถ์าวร  (%) 161.08% 147.51% 128.20% 
อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ เท่า  1.17 1.20 1.21 
อตัราส่วนการวเิคราะห์ฯ นโยบายทางการเงิน     
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้  เท่า 0.43 0.41 0.47 
อตัราส่วนในความสามารถช าระดอกเบ้ีย  เท่า  249.18 114.10 82.17 
อตัราการจ่ายเงินปันผล  (%) 57.60% 62.97% 62.19% 

* อยูร่ะหวา่งการน าเสนอเพ่ืออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปี 2558 

 

 

ค าอธิบายและการวเิคราะห์ท่ีจะกล่าวต่อไปน้ีควรศึกษาควบคู่ไปกบังบการเงินรวมและหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ในกรณีท่ีไม่ไดมี้การก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดท่ีแสดงในเอกสารฉบบัน้ีไดถู้ก
น าเสนอในสกุลเงินบาท โดยบริษทัไดน้ าเสนองบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS) ท่ี
ปรับปรุงเพื่อใหส้อดคลอ้งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ (IFRS)  

 

14 การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 
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ผลการด าเนินงานเปรียบเทยีบระหว่างรอบปีบัญชี 2558 กบัรอบปีบัญชี 2557 และ 2556 
หน่วย : ล้านบาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายได้จากการขายและบริการแบ่งตามกลุ่มธุรกจิ 
หน่วย : ล้านบาท 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  
 กลุ่มเพาเวอร์อเิลก็ทรอนกิส์ประกอบดว้ยผลิตภณัฑใ์นกลุ่มผลิตภณัฑ ์EPSBG (ผลิตภณัฑเ์พาเวอร์ซพัพลายท่ีใชใ้นอุปกรณ์เก็บ

ขอ้มูลในระบบคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย ผลิตภณัฑเ์พาเวอร์ซพัพลายท่ีใชเ้ทคโนโลยรีะดบัสูงและมีการออกแบบ
เฉพาะ ผลิตภณัฑเ์พาเวอร์ซพัพลายท่ีใชส้ าหรับรถยนตแ์ละผลิตภณัฑดี์ซี-ดีซี คอนเวอร์เตอร์) กลุ่มผลิตภณัฑ ์MPBG (ชาร์เจเจอร์/
อแดปเตอร์ส าหรับอุปกรณ์ในภาคอุตสาหกรรมและการใชง้านส่วนบุคคล บรอดแบนดแ์ละพร๊ินเตอร์) และกลุ่มผลิตภณัฑ ์FMBG 
(พดัลมอิเลก็ทรอนิกส์ อีเอม็ไอ ฟิลเตอร์และโซลินอยด)์ 

 กลุ่มการจดัการพลงังานประกอบดว้ยผลิตภณัฑใ์นกลุ่มเพาเวอร์ซิสเตม็ส าหรับระบบโทรคมนาคม (Telecom power solution) 
เคร่ืองส ารองไฟฟ้า (UPS) และกลุ่มผลิตภณัฑอุ์ปกรณ์อตัโนมติัท่ีใชใ้นภาคอุตสาหกรรม (Industrial Automation) 

 กลุ่มสมาร์ท กรีน ไลฟ์ประกอบดว้ยผลิตภณัฑจ์อแสดงภาพ และหลอดไฟ LED 
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รายละเอียดของโครงสร้างรายไดจ้ากการขายของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย แบ่งตามประเภทของผลิตภณัฑ์ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ยอดขายตามงบการเงินรวมในปี 2558 เพิ่มข้ึนร้อยละ 6.5 โดยเพิ่มจากจ านวน 44,071.4 ลา้นบาทในปีก่อนมา

เป็น 46,938.2 ลา้นบาทและเพิ่มข้ึนจากจ านวน 41,201.3 ลา้นบาทหรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 13.9 เม่ือเทียบกบัยอดขายในปี 
2556 ทั้งน้ี โดยยอดขายเพิ่มข้ึนในกลุ่มธุรกิจเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่มการจดัการพลงังานตามท่ีไดแ้สดงใน
ตารางโครงสร้างรายไดจ้ากการขายขา้งตน้ ในปีน้ียอดขายของบริษทัฯส่วนใหญ่อยูใ่นสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ รูปี
อินเดีย ยโูร และอ่ืนๆ ตามล าดบั อยา่งไรก็ตาม การอ่อนค่าของค่าเงินบาทส่งผลต่อการเพิ่มข้ึนของยอดขายในปี 2015 

ผลิตภณัฑท่ี์มียอดขายเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัในกลุ่มธุรกิจเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ ไดแ้ก่ การเพิ่มข้ึนของ
ยอดขายจากผลิตภณัฑใ์นกลุ่ม MPBG จ านวน 728.9 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 14.8 เม่ือเทียบกบัปี 2557 และเพิ่มข้ึน
จ านวน 992.8 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 21.2 เม่ือเทียบกบัปี 2556 สาเหตุหลกัมาจากยอดขายในกลุ่มผลิตภณัฑ์
เพาเวอร์ซพัพลายท่ีใชใ้นอุปกรณ์ power tool ซ่ึงยอดขายท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองน้ี เน่ืองมาจากการขยายตวัของ
อุตสาหกรรมก่อสร้างตามการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจในประเทศท่ีพฒันาแลว้ โดยเฉพาะในอเมริกาและยโุรป ท าใหอุ้ปสงค์
ของสินคา้เหล่าน้ีท่ีเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานก่อสร้างมีการเติบโตตามไปดว้ย บริษทัฯ เล็งเห็นถึงโอกาสของการเติบโต
ของตลาดสินคา้ในกลุ่มน้ี จึงไดมี้การพฒันาผลิตภณัฑ์รุ่นใหม่ ๆ ในกลุ่มน้ีอยา่งต่อเน่ือง เพื่อช่วยลูกคา้ลดตน้ทุนสินคา้
และสามารถตอบสนองความตอ้งการไดเ้พิ่มมากข้ึนดว้ยการพฒันานวตักรรมอยา่งไม่หยดุย ั้งทั้งทางดา้นประสิทธิภาพใน
การใหพ้ลงังานและมีการประยกุตก์ารใชง้านไดห้ลากหลายมากข้ึน     

นอกจากน้ี ยงัมีการเพิ่มข้ึนของยอดขายในกลุ่มผลิตภณัฑเ์พาเวอร์ซพัพลายท่ีใชเ้ทคโนโลยรีะดบัสูงและมีการ
ออกแบบเฉพาะ (Customized design power supplies)  จ านวน 1,754.0 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 17.9 เม่ือเทียบ 
กบัปี 2557 และเพิ่มข้ึน 1,897.2 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 19.7  เม่ือเทียบกบัปี 2556 ซ่ึงยอดขายท่ีเพิ่มข้ึนมาจาก
ยอดขายในกลุ่มผลิตภณัฑเ์พาเวอร์ซพัพลายส าหรับคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์และโทรคมนาคม (SNT)  โดยเพิ่มข้ึนจาก
ตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกา  เน่ืองจากการเติบโตทางดา้นเทคโนโลยดีา้นขอ้มูลและอินเตอร์เน็ตในสหรัฐอเมริกา 
ส่งผลใหมี้ความตอ้งการของเพาเวอร์ซพัพลายส าหรับ เซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่และท่ีมีประสิทธิภาพสูง ประกอบกบั
บริษทัฯ มีความสามารถและประสบการณ์สูงในการผลิตผลิตภณัฑเ์พาเวอร์ซพัพลายท่ีใหก้ าลงัไฟสูงในทุก ๆ ขนาด
และสามารถประยกุตก์ารใชง้านไดอ้ยา่งหลากหลาย จึงส่งผลใหส้ามารถรองรับความตอ้งการของลูกคา้ไดใ้น
อุตสาหกรรมท่ีหลากหลาย อยา่งไรก็ตาม ยอดขายในบางกลุ่มผลิตภณัฑ ์อนัไดแ้ก่ ดีซี ดีซี คอนเวอร์เตอร์ไดล้ดลงจากปี 
2557 จ านวน 786.2 ลา้นบาท หรือร้อยละ 22.6 และลดลงจากปี 2556 จ านวน 1,372.5  ลา้นบาทหรือร้อยละ 33.7  



                                                                                                                                                   

                        

 
100 

เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของอุปสงคข์องตลาด  บริษทัฯไดห้นัมาเนน้ตลาด  Industrial channel business ซ่ึงคาดวา่จะ
สามารถกระตุน้ยอดขายของสินคา้กลุ่มน้ีได ้ส่วนยอดขายท่ีเพิ่มข้ึนในกลุ่มธุรกิจการจดัการพลงังาน  ส่วนใหญ่มาจากการ
เพิ่มข้ึนของเพาเวอร์ซิสเตม็ส์ท่ีใชใ้นระบบโทรคมนาคม (Telecom power) ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปี 2557 จ านวน 469.0 ลา้น
บาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 4.8 และเพิ่มข้ึนจากปี 2556 จ  านวน 2,107.4 ลา้นบาทหรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 25.7 เน่ืองจากการ
การขยายตวัของโครงข่ายส่ือสารระบบ 4G LTE อยา่งต่อเน่ืองในประเทศอินเดีย ประกอบกบับริษทัฯมีการพฒันา
ผลิตภณัฑเ์พื่อตอบสนองต่อความตอ้งการใหม่ของลูกคา้ในประเทศอินเดีย ส่งผลใหย้อดขายของ Telecom power เพิ่ม
สูงข้ึนมากอยา่งต่อเน่ือง ส่วนยอดขายในกลุ่มธุรกิจสมาร์ท กรีน ไลฟ์ซ่ึงเป็นกลุ่มธุรกิจใหม่ ยงัคงมียอดขายท่ีไม่มากนกั
และในปี 2558 มีการลดลงของยอดขายในผลิตภณัฑ์จอแสดงภาพ 

โครงสร้างรายได้จากการขายแบ่งตามเขตภูมิศาสตร์ 
รายละเอียดของโครงสร้างรายไดข้องบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย แบ่งตามประเภทของสถานท่ีตั้งของลูกคา้ 

 
 
 
 
 
 

สัดส่วนรายไดใ้นทวีปอเมริกาในปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 32 ของยอดขายทั้งหมด ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปี 2557 และ 2556  
เพียงเล็กนอ้ย โดยยอดขายหลกัในกลุ่มน้ีคือยอดขายในประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงยอดขายมีการฟ้ืนตวัตามภาวะเศรษฐกิจ 
ในส่วนของรายไดใ้นทวปีเอเชียในปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 39 ลดลงจากปี 2557 แต่เพิ่มข้ึนจากปี 2556 โดยยอดขายหลกัมา
จากประเทศจีนและอินเดีย  ซ่ึงยอดขายในประเทศอินเดียเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจากปี 2556 ถึง 2558 แต่ยอดขายในประเทศ
จีนลดลงจากปี 2557 และ 2556 เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศจีนท่ีมีการชะลอตวั  ส่วนของรายไดใ้นทวีปยุโรปในปี 
2558 นั้นปรับตวัเพิ่มข้ึนจากปี 2557 และ 2556 เน่ืองจากรายไดท่ี้เพิ่มข้ึนในประเทศเยอรมนีเป็นหลกั  

รายได้อืน่   
รายไดอ่ื้นจ านวน 1,055.0 ลา้นบาทในปี 2558 ประกอบดว้ยรายการหลกั ดงัน้ี 
- รายไดจ้ากดอกเบ้ียรับจ านวน 224.2 ลา้นบาทซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปี 2557  จ านวน 14.1 ลา้นบาท เน่ืองจาก

กระแสเงินสดเพิ่มข้ึนจ านวน 2,311.8 ลา้นบาทจากผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย   
- ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนจ านวน 412.1 ลา้นบาท ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากจ านวน 231.1 ลา้นในปีก่อนและจ านวน 

271.5 ลา้นบาทในปี 2556 เน่ืองจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน โดยในปี 2557 อตัราแลกเปล่ียน
ของเงินบาทเม่ือเทียบกบัเหรียญสหรัฐฯ มีอตัราระหวา่ง 32-33 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐฯ แต่ในปี 2558 เงิน
บาทมีการอ่อนค่าลงโดยมีอตัราแลกเปล่ียนระหวา่ง 32-36 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐฯ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ 
ไดท้  าการป้องกนัความเส่ียงแบบคุม้ครองสถานะสุทธิของเงินแต่ละสกุลแบบเตม็จ านวน เพื่อลดความ
เส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน 
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แหล่งท่ีมา : ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย 
ตน้ทุนขายในปี 2558 เม่ือเทียบกบัยอดขายคิดเป็นร้อยละ 72.7 ลดลงจากปี 2557 และ ปี 2556 ซ่ึงมีอตัราร้อยละ 

73.3 และร้อยละ 73.7 ตามล าดบั โดยตน้ทุนขายของบริษทัฯ ส่วนใหญ่อยูใ่นสกุลเงินสหรัฐฯ เงินบาท ยโูร รูปีอินเดีย 
และอ่ืนๆ ตามล าดบั 

เน่ืองจากตน้ทุนดา้นวตัถุดิบมีสัดส่วนค่อนขา้งสูงประมาณร้อยละ 78 ของตน้ทุนขาย ดงันั้นทางบริษทัฯ จึงให้
ความส าคญักบัการบริหารความเส่ียงทางดา้นราคาวตัถุดิบ โดยจดัหาผูข้ายวตัถุดิบใหมี้มากรายและแหล่งผลิตวตัถุดิบท่ี
มีการกระจายอยูใ่นหลาย ๆ ภูมิภาคของโลก อีกทั้งหาวตัถุดิบทดแทน เพื่อสามารถจดัหาวตัถุดิบไดใ้นราคาท่ีเหมาะสม
และลดความเส่ียงดา้นการขาดแคลน นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัไดมี้การด าเนินการเพื่อลดตน้ทุนดา้นวตัถุดิบ ประกอบกบัมี
การน าเทคนิคเขา้มาช่วยในการออกแบบผลิตภณัฑแ์ละกระบวนการผลิต (Value engineering)  และยงัมีโครงการ
รณรงคอ์ยา่งจริงจงัและต่อเน่ืองในการลดการใชพ้ลงังาน เพื่อลดตน้ทุนการผลิตและช่วยรักษาส่ิงแวดลอ้มดว้ย 

ในปี 2558 แมว้า่ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร (รวมค่าวจิยัและพฒันา) จะเพิ่มสูงข้ึน สาเหตุหลกัมาจากการ
เพิ่มข้ึนของค่าใชจ่้ายในการขายจ านวน 223.0 ลา้นบาทเม่ือเทียบกบัปี 2557  เช่น ค่านายหนา้ในการขายสินคา้ และ
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังานขาย  ซ่ึงค่าใชจ่้ายดงักล่าวไดเ้พิ่มสูงข้ึนตามยอดขายแต่ในอตัราท่ีต ่ากวา่ จึงท าให้อตัรา
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารต่อยอดขายในปี 2558 ลดลงจากร้อยละ 14.5 ในปี 2557 และร้อยละ 14.8 ในปี 2556 ลง
เหลือร้อยละ 14.1   

ตน้ทุนทางการเงินหรือดอกเบ้ียจ่ายจ านวน 39.4 ลา้นบาทลดลง 33.3 ลา้นบาทหรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 45.8 
เม่ือเทียบกบัปีก่อน เน่ืองจากระหวา่งปี 2557 บริษทัฯ ยอ่ยในประเทศอินเดียมีการขยายการด าเนินงานดว้ยการปรับปรุง
ก าลงัการผลิตและกิจกรรมการขาย ส่งผลให้บริษทัยอ่ยดงักล่าวมีการกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงินเพื่อเพิ่มเงินทุน
หมุนเวยีนเพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจ  

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดจ้  านวน 274.8  ลา้นบาทเพิ่มข้ึนจ านวน 190.1 ลา้นบาทเม่ือเทียบกบัปี 2557 เน่ืองจากก าไร
ท่ีเพิ่มข้ึนของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย   

ก าไร 
บริษทัฯยงัคงรักษาอตัราก าไรขั้นตน้ในปี 2558 ไดอ้ยา่งน่าพอใจโดยคิดเป็นร้อยละ 27.3 ซ่ึงปรับตวัสูงข้ึน

เล็กนอ้ยจากปีก่อนท่ีมีอตัราร้อยละ 26.8 และร้อยละ 26.3 ในปี 2556  ประกอบกบัการลดลงอยา่งต่อเน่ืองของอตัรา
ค่าใชจ่้ายจากการขายและบริหาร(รวมค่าวจิยัและพฒันา) ส่งผลใหอ้ตัราก าไรจากการด าเนินงานในปี 2558 เพิ่มข้ึนเป็น
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ร้อยละ 13.2 โดยเพิม่ข้ึนจากร้อยละ 12.3 และ 11.5 ในปี 2557 และ 2556 ตามล าดบั ท าใหก้ าไรสุทธิในปี 2558 มีจ านวน 
6,713.8 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 13.0  และ 24.0 เม่ือเทียบกบัก าไรสุทธิในปี 2557 และปี 2556 ตามล าดบั และมีอตัรา
ก าไรต่อหุ้นในปี 2558 เพิ่มข้ึนจาก 4.34 บาทในปี 2557 และ 4.76 บาทในปี 2556 เป็น 5.38 บาท 

ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯมีสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน 43,601.7 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2557 จ านวน 

5,359.9 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.0 และเพิ่มข้ึนจากปี 2556 จ านวน 6,737.0 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 18.3 
และมีอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมเฉล่ียร้อยละ 16.4 เพิ่มข้ึนจากปี 2557 และ 2556 ท่ีมีอตัราร้อยละ 15.8 และ 
15.5 ตามล าดบั เน่ืองจากก าไรท่ีเพิ่มข้ึนค่อนขา้งมากในปีน้ี โดยสินทรัพยข์องบริษทัฯแบ่งเป็นกลุ่มหลกัๆ และมีการ
เปล่ียนแปลง ดงัน้ี 

              หน่วย : ล้านบาท 
 
               
 
 
 
 
  สัดส่วนของสินทรัพย์แต่ละประเภทระหว่างปี 2558 2557 และ 2556  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  มีจ านวน 20,488.0 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 2,556.7 ลา้น

บาท หรือคิดเป็นเพิ่มข้ึนร้อยละ 14.3 จากปี 2557 และเพิ่มข้ึนจากปี 2556 จ านวน 5,535.2  ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 
37.0 เน่ืองจากการมีผลการด าเนินงานท่ีเพิ่มข้ึน ส าหรับวงจรเงินสด (Cash Conversion Cycle) ในปี 2558 ใชเ้วลา 66 
วนัซ่ึงลดลงจากปี 2557 และ 2556 ซ่ึงใชร้ะยะเวลาเท่ากนัคือ 67 วนั สะทอ้นถึงสภาพคล่องอนัแขง็แกร่งของบริษทัฯท่ี
มีมาอยา่งต่อเน่ือง โดยบริษทัฯ มีระยะเวลาการเก็บหน้ีเฉล่ียใกลเ้คียงกบัระยะเวลาการช าระเงินแก่เจา้หน้ีการคา้เฉล่ีย 
ส่งผลใหบ้ริษทัฯ สามารถด ารงสภาพคล่องไวอ้ยา่งเพียงพอดว้ยการมีอตัราส่วนสภาพคล่อง (Current ratio) ในระดบั
ท่ีสูงอยา่งต่อเน่ืองตลอดระยะเวลาหา้ปีท่ีผา่นมา คือมีอตัรา 2.61 เท่าในปี 2554 อตัรา 2.79 เท่าในปี 2555 อตัรา 2.92 
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เท่าในปี 2556 อตัรา 3.44 เท่าในปี 2557 และอตัรา 3.34 เท่าในปี 2558 ในขณะท่ีอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 
(Quick ratio) ก็มีอตัราท่ีสูงแบบต่อเน่ืองเช่นกนั คือ อตัรา 1.84 เท่าในปี 2554 อตัรา 2.11 เท่าในปี 2555 อตัรา 2.24 
เท่าในปี 2556 อตัรา 2.80 เท่าในปี 2557 และอตัรา 2.71 เท่าในปี 2558  

- ยอดลูกหนีก้ารค้าสุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  จ านวน 9,654.2 ลา้นบาทเพิ่มข้ึนร้อยละ 15.3 เม่ือเทียบ
กบัปี 2557 และเพิ่มข้ึนจากปี 2556 ร้อยละ 17.0 ทั้งน้ีเน่ืองจากสัดส่วนการขายจากธุรกิจภายใตแ้บรนดเ์ดลตา้ มากข้ึน 
โดยบริษทัฯ ตอ้งการส่งเสริมใหต้ลาดยอมรับและรู้จกัแบรนดเ์ดลตา้ใหม้ากข้ึน ซ่ึงธุรกิจน้ีโดยรวมแลว้จะมีการให้
ระยะเวลาการช าระหน้ีเฉล่ียยาวกวา่ประเภท ODM เล็กนอ้ย แต่ยงัถือเป็นระยะเวลาปกติของธุรกิจ อยา่งไรก็ตาม 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีการติดตาม บริหารจดัการลูกหน้ี และมีการประเมินสถานะทางการเงินของลูกคา้อยา่ง
ใกลชิ้ด รวมทั้งมีการท าประกนัภยัลูกหน้ีกบับริษทัประกนัภยัชั้นน าของโลกเพื่อช่วยลดความเส่ียงในการเรียกช าระ
เงินจากลูกหน้ีการคา้ ประกอบกบับริษทัฯใชน้โยบายการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญแบบระมดัระวงั มีการตั้งค่าเผือ่หน้ี
สงสัยจะสูญเม่ือลูกหน้ีคา้งช าระเกินก าหนดช าระมากกวา่ 15 วนั ในอตัราร้อยละ  0.5 และตั้งในอตัราท่ีสูงข้ึน เม่ือ
ลูกหน้ีการคา้คา้งช าระเกินก าหนดช าระนานข้ึน โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดมี้ค่าเผื่อ
หน้ีสงสัยจะสูญเป็นจ านวน 157.2 ลา้นบาท ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปี 2557 และ 2556 ท่ีมีจ  านวน 131.4 ลา้นบาทและ 156.4 
ลา้นบาทตามล าดบั โดยลูกหน้ีการคา้ส่วนใหญ่เป็นยอดคา้งช าระท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระคิดเป็นร้อยละ 87.6 ของยอด
ลูกหน้ีการคา้ทั้งหมดและมีระยะเวลาการเก็บหน้ีเฉล่ียในปี 2558 จ านวน 69 วนั ซ่ึงสูงกวา่ระยะเวลาการเรียกเก็บหน้ี
เฉล่ียในปี 2557 ซ่ึงมีระยะเวลา 67 วนัและปี 2556 มีระยะเวลา 66 วนั โดยยอดลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนสุทธิ ณ ส้ิน
ปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 22.1 ของสินทรัพยท์ั้งหมดของบริษทัฯ 
      

ตารางเปรียบเทียบยอดค้างช าระของลูกหนีก้ารค้าระหว่างปี 2558 2557 และ 2556 
 
 
 
 
 
 
 

- สินค้าคงเหลอื ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  มีจ านวน 6,141.3 ลา้นบาทซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปี 2557 และปี 2556 
จ านวน 821.1 ลา้นบาทหรือร้อยละ 15.4 และ 192.2 ลา้นบาทหรือร้อยละ 3.2 ตามล าดบั เน่ืองจากบริษทัฯ มีการส ารอง
สินคา้เพื่อใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการสินคา้ท่ีเพิ่มมากข้ึน  ซ่ึงบริษทัฯ ยงัคงบริหารสินคา้คงเหลือไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ โดยมีระยะเวลาการหมุนสินคา้คงเหลือลดลงอยา่งต่อเน่ือง โดยในปี 2556 ใชเ้วลา 68 วนั ลดลงเหลือ 63 
วนัในปี 2557  และคงเหลือเพียง 60 วนัในปี 2558 ทั้งน้ี บริษทัฯใชน้โยบายการตั้งส ารองสินคา้ลา้สมยัแบบระมดัระวงั มี
การตั้งส ารองดงักล่าวส าหรับสินคา้คงเหลือท่ีมีอายเุกิน 3 เดือนข้ึนไปและตั้งในอตัราท่ีสูงข้ึนเม่ือสินคา้คงเหลือมีอายุ
นานข้ึนตามล าดบั โดยส ารองค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยัในปี 2558 มีจ านวน 887.0 ลา้นบาท ซ่ึงลดลงจากปี 2557 และ 2556 ท่ีมี
จ  านวน 931.8 ลา้นบาทและ 945.9 ลา้นบาท เน่ืองจากผูบ้ริหารใหค้วามส าคญัและดูแลอยา่งใกลชิ้ดในการบริหารสินคา้
คงเหลือให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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- เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  
ในระหวา่งปี 2558  บริษทั เดลตา้ เอนเนอร์ยี ่ซิสเต็ม (สิงคโ์ปร์) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีถือหุ้นโดยบริษทัฯ ร้อยละ 

100ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัยอ่ยในช่ือ บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (เมียนมา) โดยมีทุนจดทะเบียน 1.5 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ เพื่อด าเนินธุรกิจผลิตช้ินส่วนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อน ามาเป็นส่วนประกอบในการผลิตสินคา้ใน
ประเทศไทยเพื่อช่วยลดตน้ทุนดา้นแรงงาน 

-   ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ มีจ านวน 4,941.9 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 580.6 ลา้นบาทหรือร้อยละ 13.3 จากปี 2557 และ
เพิ่มข้ึนจากปี 2556 จ านวน 175.1 ลา้นบาทหรือร้อยละ 3.7 โดยในระหวา่งปี 2558 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีการลงทุนใน
อาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์จ านวน 1,365.3 ลา้นบาท โดยในประเทศไทยมีลงทุนในอาคารและอุปกรณ์เพิ่มข้ึนอยา่ง
ต่อเน่ืองจากปี 2556 – 2558 ดว้ยเงินลงทุนจ านวน 292.2 ลา้นบาท 519.8 ลา้นบาทและ 1,014.1 ลา้นบาทตามล าดบั ซ่ึง
ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ เพื่อทดแทนเคร่ืองจกัรเก่า รวมทั้งเพิ่มก าลงัการผลิตและประสิทธิภาพ
ในการผลิต อีกทั้งท าใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนแปลงไป นอกจากน้ีบริษทั
ยอ่ยในประเทศอินเดีย มีการลงทุนในอาคารและอุปกรณ์จ านวน 543.9 ลา้นบาท โดยมีการลงทุนส่วนใหญ่ในส านกังาน
ขายท่ี Mumbai และขยายโรงงานรวมเป็นเงินลงทุนจ านวน 163.9 ลา้นบาท เพื่อรองรับการเพิ่มสูงข้ึนของอตัราการ
เจริญเติบโตของยอดขายในประเทศอินเดีย และจากการท่ีบริษทัฯไดเ้ล็งเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจในประเทศอินเดีย 
จึงมีแผนขยายการลงทุนอยา่งต่อเน่ืองในประเทศดงักล่าว  

ดว้ยการมีผลประกอบการท่ีน่าพอใจอยา่งต่อเน่ืองตามท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ ท าใหบ้ริษทัฯ มีอตัราผลตอบแทน
จากสินทรัพยถ์าวรเฉล่ียเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองดว้ยเช่นกนั โดยเพิ่มจากอตัราร้อยละ 128.2 และ 147.5 ในปี 2556 และ 
2557 เป็นร้อยละ 161.1 ในปี 2558 ตามล าดบั  

 
กราฟเปรียบเทียบมูลค่าสุทธิตามบัญชีของทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ระหว่างปี 2558 2557 และ 2556 

 
 
 
 
 
 
 
 
หนีสิ้นและสภาพคล่อง 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ มีหน้ีสินรวมทั้งส้ิน 13,043.9 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2557 และ 

2556 จ านวน 1,968.3 ลา้นบาท และ 1,235.9 ลา้นบาทหรือเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 17.8 และ 10.5 ตามล าดบั นอกจากน้ี 
อตัราหน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุน้ ณ 31 ธนัวาคม 2558 ยงัคงมีอตัราส่วนท่ีต ่าและไดล้ดลงอยา่งต่อเน่ืองจาก 0.47 เท่าในปี 
2556 ลงมาเหลือ 0.41 เท่าในปี 2557 และ 0.43 เท่าในปี 2558 ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่บริษทัฯ สามารถด ารงโครงสร้าง
เงินทุนท่ีเหมาะสมและมีความเส่ียงทางการเงินในระดบัต ่า  
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 โดยหน้ีสินแบ่งเป็นกลุ่มหลกัๆ ดงัน้ี 
         

 
 
 
 
 
 
 
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน เป็นรายการท่ีเกิดในบริษทัยอ่ย โดยมียอดหน้ีคง

คา้ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เป็นเงิน 189.9  ลา้นบาท ลดลงจากจ านวน 249.6 ลา้นบาทซ่ึงลดลงร้อยละ 23.9 เม่ือ
เทียบกบัปี 2557 เน่ืองจากการอ่อนค่าของค่าเงิน รีลของประเทศบราซิล และลดลงจากจ านวน 666.7 ลา้นบาทเม่ือ
เทียบกบัปี 2556 สาเหตุหลกัเกิดจากการช าระคืนเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินของบริษทั
ยอ่ย เน่ืองจากบริษทัยอ่ยมีผลประกอบการท่ีดีและมีความสามารถในการช าระเงินกูย้มืคืนแก่สถาบนัการเงิน  

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เพิ่มข้ึนจากปี 2557 จ านวน 1,456.5 ลา้นบาทหรือเพิ่มข้ึน
ในอตัราร้อยละ 16.8 และเพิ่มข้ึนจากปี 2556 จ านวน 1,142.4 ลา้นบาทหรือเพิ่มข้ึนในอตัราร้อยละ 12.7 โดยรายการหลกั
คือยอดคงคา้งของเจา้หน้ีการคา้และค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายเพื่อสนบัสนุนยอดขายท่ีเพิ่มข้ึน โดยระยะเวลาการช าระเงินแก่
เจา้หน้ีการคา้เฉล่ียในปี 2558 ลดลงจากระยะเวลา 67 วนัในปี 2556 และเท่ากบัปี 2557 ซ่ึงมีระยะเวลา 63 วนั 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ในระหวา่งปี 2558 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดเ้ปล่ียนแปลง
นโยบายการบญัชีเร่ืองผลประโยชน์ของพนกังานจากการทยอยรับรู้ในงบก าไรขาดทุน มาเป็นการรับรู้ทนัทีในงบ
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ส่งผลใหมี้การปรับยอ้นหลงังบการเงินใหม่ส าหรับปี 2557 ท่ีน ามาแสดงเป็นขอ้มูล
เปรียบเทียบเสมือนวา่บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยใชน้โยบายบญัชีมาตั้งแต่แรก โดยตารางดา้นล่างแสดงจ านวนเงินของ
รายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 ธนัวาคม 

2557 
1 มกราคม 

2557 
31 ธนัวาคม 

2557 
1 มกราคม 

2557 

งบแสดงฐานะการเงิน      

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพิ่มข้ึน 432 269 78 83 

ก าไรสะสมยงัไม่จดัสรรลดลง (432) (269) (78) (83) 
 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมียอดส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานจ านวน 

1,449.2 ลา้นบาท ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปี 2557 และ 2556 จ านวน 115.0 ลา้นบาทและ 194.6 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ส่วนของผูถื้อหุน้มีจ านวน 30,557.8 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 3,391.6 ลา้นบาทหรือคิด

เป็นร้อยละ 12.5 จากปี 2557 และเพิ่มข้ึนจากปี 2556 จ านวน 5,501.1 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 22.0 เน่ืองจากผล
ประกอบการท่ีดีอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลใหอ้ตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นในปี 2558 เท่ากบัร้อยละ 23.3 เพิ่มข้ึน
จากปี 2557 และ 2556 ซ่ึงมีอตัราใกลเ้คียงกนัท่ีอตัราร้อยละ 22.8   

ภาระผูกพนัด้านหนีสิ้นและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีภาระผกูพนัดา้นหน้ีสินและการบริหารจดัการภาระนอก

งบดุล ซ่ึงบางส่วนอยูใ่นสกุลเงินบาท และบางส่วนอยูใ่นสกุลเงินตราต่างประเทศ  ดงันั้นบริษทัฯขอสรุปภาระผกูพนั
ดา้นหน้ีสินและการบริหารจดัการภาระนอกงบดุลในสกุลเงินบาท  โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนณ ส้ินปี 2558 ประกอบ
กบัควรศึกษาควบคู่ไปกบัหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 26  ดงัน้ี 
 

 
 
 
 
 
ปัจจัยหรือเหตุการณ์ทีจ่ะมีผลต่อฐานะการเงินหรือผลการด าเนินงานในอนาคต 
  ปัจจยัส าคญัท่ีอาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือผลการด าเนินงานในอนาคตของบริษทัฯ ประกอบดว้ยปัจจยั

ภายนอกและปัจจยัภายใน ปัจจยัภายนอกท่ีส าคญั ไดแ้ก่ การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลก ความสามารถในการจดัหา
และตน้ทุนของวตัถุดิบ ความเพียงพอและคุณภาพของแรงงาน ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน ภยัพิบติัทาง
ธรรมชาติท่ีอาจส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้มต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ  

จากรายงานของธนาคารโลก (World bank) คาดการณ์วา่ภาวะเศรษฐกิจโลกในปี 2559 GDP จะขยายตวั
ประมาณร้อยละ 2.9* และบริษทัฯไดค้าดการณ์วา่แนวโนม้เงินเหรียญสหรัฐฯ อาจมีการแขง็ค่าข้ึน นัน่หมายถึงเงินบาท
อาจมีแนวโนม้อ่อนตวัลงเม่ือเทียบกบัเงินเหรียญสหรัฐฯ โดยคาดวา่เงินบาทอาจมีอตัราแลกเปล่ียนอยูใ่นช่วง 35 - 37 
บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงแมว้า่การคาดการณ์ดงักล่าว อาจมีแนวโนม้ส่งผลดา้นบวกต่อผลการด าเนินงานของ
บริษทัฯ แต่บริษทัฯยงัคงตอ้งเฝ้าระวงัและจบัตาดูอยา่งใกลชิ้ด เน่ืองจากหากมีการเปล่ียนแปลงท่ีไม่เป็นไปตามท่ี
คาดหมาย อาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษทัฯได ้ 

ในส่วนของปัจจยัภายในท่ีส าคญัท่ีบริษทัฯ ยงัคงตอ้งมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ไดแ้ก่ ความสามารถในดา้น
นวตักรรมเพื่อพฒันาทั้งทางดา้นผลิตภณัฑแ์ละกระบวนการผลิต ความสามารถของบุคคลากรและคุณภาพแรงงาน
รวมทั้งความเพียงพอของแรงงาน การควบคุมตน้ทุนและค่าใชจ่้าย การด าเนินธุรกิจอยา่งมีความรับผดิชอบต่อสังคม
และส่ิงแวดลอ้ม ฝ่ายบริหารไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของปัจจยัทั้งหลายขา้งตน้ จึงไดมี้การด าเนินงานและจดัเตรียม
แผนงานรวมทั้งจดัใหมี้คณะกรรมการหรือคณะท างานเพื่อดูแลงานดงักล่าว ใหม้ัน่ใจไดว้า่บริษทัฯรวมทั้งบริษทัยอ่ย
สามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งราบร่ืน เพื่อใหธุ้รกิจสามารถเติบโตอยา่งย ัง่ยนื  
*แหล่งท่ีมา : Global Economic Prospects : January 2016 
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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 18 กุมภาพนัธ์ 2559 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. 59  

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว 

ประสบการณ์การท างาน  
 

นายอ้ึง กวง ม้ิง (เจมส์) 
 ประธานกรรมการบริษทั  
(กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม) 
(ไดรั้บแตง่ตั้ง 3 พ.ค. 2533) 
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 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 บริษัทจดทะเบียน 
ปัจจุบัน 
ประธานกรรมการบริษทั บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) (ปี 2533-ปัจจุบนั) 
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) 
บริษัททีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ปี 2555-ปัจจุบัน 
กรรมการบริษทั Delta Electronics International (Singapore) Pte.,Ltd.  

นายหมิง เจ้ิง หวงั (สตรองเกอร์) 
 รองประธานกรรมการบริษทั 
(กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม) 
(ไดรั้บแตง่ตั้ง 3 พ.ค. 2533) 
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 EMBA, National Taipei University of 
Technology ประเทศไตห้วนั    

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

ไม่มี ไม่มี บริษัทจดทะเบียน 
ปัจจุบัน 
รองประธานกรรมการบริษทั  (ปี 2533-ปัจจุบนั) 
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 

อาย ุ วฒิุการศึกษา 
 

การถือหุน้ในบริษทั 
ณ 31 ม.ค. 59 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว 

ประสบการณ์การท างาน 
 

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

 ประธานบริหาร 
 ประธานกรรมการบริหาร 
 ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
 ประธานกรรมการเพื่อการพฒันาท่ี
ย ัง่ยนื 
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 EMBA, National Taipei University 
of Technology ประเทศไตห้วนั 

 B.A. Navigation, China Maritime 
College,ประเทศไตห้วนั 

 Director Accreditation Program 
(DAP) สถาบนักรรมการบริษทัไทย 
ปี 2557 

ไม่มี ไม่มี บริษัทจดทะเบียน 
ปัจจุบัน  
 กรรมการบริษทั (ปี 2556-ปัจจุบนั) 
 ประธานบริหาร(ปี 2557-ปัจจุบนั) 
 ประธานกรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง (ปี 2557-ปัจจุบนั) 
 ประธานกรรมการเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (ปี 2558-ปัจจุบนั) 
บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
ส.ค. 2556–ก.พ. 2557 
กรรมการบริหาร บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
ปี 2534-2546 
รองประธานฝ่ายจดัการดา้นการตลาด บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
บริษัททีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ปัจจุบัน 
 กรรมการบริษทั Taiwan Powder Technologies Co.,Ltd (ปี 2556-ปัจจุบนั) 
 กรรมการบริษทั Delta Greentech (China) Co., Ltd (ปี 2555-ปัจจุบนั) 
 รองประธานกรรมการบริหาร Delta Electronics (Dongguan) Co.,Ltd (ปี 2546-ปัจจุบนั) 

นายชู ชี หยวน (โรเจอร์) 
 กรรมการอิสระ 
(ไดรั้บแตง่ตั้ง 30 เม.ย. 2531 และ
ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระเม่ือ 
27 ต.ค. 2558) 

 กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 
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 B.A in Economics, Chinese Culture 
University,ประเทศไตห้วนั 

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

 Director Accreditation Program 
(DAP) สถาบนักรรมการบริษทัไทย 
ปี 2550 

ไม่มี 
 

ไม่มี บริษัทจดทะเบียน 
ปัจจุบัน  
 กรรมการบริษทั (ปี 2531-ปัจจุบนั) 
 กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (ต.ค. 2558-ปัจจุบนั) 
บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
ปี 2529-ก.ย. 2556 
Senior Vice President and Corporate CFO, บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ อ้ิงค ์(ไตห้วนั) 
บริษัททีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ปัจจุบัน 
 กรรมการบริษทั Digital Projection International Holding Ltd. (ปี 2554-ปัจจุบนั) 
 Supervisor บริษทั Delta Electronics Capital Company (ปี 2553-ปัจจุบนั) 
ปี 2552-ม.ิย. 2558 
Supervisor บริษทั Neo Energy Microelectronics Inc.   

เอกสารแนบ 1 : รายละเอยีดของกรรมการบริษัท 
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ช่ือและนามสกลุ/ 
ต าแหน่ง 

อาย ุ วฒิุการศึกษา 
 

การถือหุน้ในบริษทั 
ณ 31 ม.ค. 59 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว 

ประสบการณ์การท างาน 
 

     ปี 2555-ม.ีค. 2557 
supervisor บริษทั Delta Green Life Co.,Ltd.   
ปี 2547-ม.ีค. 2557 
 กรรมการบริษทั Delta Electronics International Ltd. (Labuan)  
 Supervisor บริษทั Delta Electronics (Korea), Inc. 
ปี 2545-ม.ีค. 2557 
Supervisor บริษทั Delta Greentech (China) Co.,Ltd.  
ปี 2541-ม.ีค. 2557 
Supervisor บริษทั Addtron Technology (Japan) Co.,Ltd  
ปี 2538-ม.ีค. 2557 
กรรมการบริษทั Delta Power Sharp Ltd.  
ปี 2534-ม.ีค. 2557 
Supervisor บริษทั Delta Electronics (Japan), Inc.  
ปี 2555-ม.ีค. 2556 
Supervisor บริษทั Allied Material Technology Corp.  

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

52 
 

 MBA, California Miramar University 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 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 
 

บริษัทจดทะเบียน 
ปัจจุบัน 
กรรมการบริษทั  บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)  (ปี 2549-ปัจจุบนั) 
ปี 2552-ม.ีค. 2557 
 ประธานกรรมการบริหาร บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
 ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
ปี 2550-ม.ีค. 2557 
ประธานบริหาร บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
ปี 2547-2551 
กรรมการบริหาร บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
ปี 2546-2549 
รองประธานฝ่ายจดัการดา้นการตลาด บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
บริษัททีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ปี 2547-ม.ีค. 2557 
ประธานบริหารกลุ่มบริษทั เดลตา้ เอนเนอร์ยี ่ซิสเตม็   

เอกสารแนบ 1 : รายละเอยีดของกรรมการบริษัท 
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ช่ือและนามสกลุ/ 
ต าแหน่ง 

อาย ุ วฒิุการศึกษา 
 

การถือหุน้ในบริษทั 
ณ 31 ม.ค. 59 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว 

ประสบการณ์การท างาน 
 

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

 กรรมการบริหาร 
 ประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

 กรรมการบริหารความเส่ียง  
 กรรมการเพื่อการพฒันาท่ี
ย ัง่ยนื 

 ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารและ
ทรัพยากรบุคคล /
ประชาสมัพนัธ์ 

62 
 

 ปริญญาตรี สาขาวทิยาศาสตร์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 Director Certification Program (DCP)  
สถาบนักรรมการบริษทัไทย ปี 2547 

ไม่มี ไม่มี บริษัทจดทะเบียน 
ปัจจุบัน  
 กรรมการบริษทั (ปี 2537-ปัจจุบนั) 
 กรรมการบริหาร (ปี 2542-ปัจจุบนั) 
 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (ต.ค.58-ปัจจุบนั) 
 กรรมการบริหารความเส่ียง (ปี 2552-ปัจจุบนั) 
 กรรมการเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (ปี 2558-ปัจจุบนั) 
 ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล/ประชาสมัพนัธ์ (ปี 2536-ปัจจุบนั) 
บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
ปี 2550-ต.ค. 2558 
กรรมการก าหนดค่าตอบแทน บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
บริษัททีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ปัจจุบัน 
 ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน /ประธานคณะกรรมการกิจการ
สมัพนัธ์/ประธานคณะกรรมการเทคโนโลยสีารสนเทศ, ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย (SME Bank) (ปี 2558-ปัจจุบนั) 

 กรรมการ/กรรมการบริหาร, ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่ง
ประเทศไทย (SME Bank) (ปี 2554-ปัจจุบนั) 

 คณะอนุกรรมการความตกลงหุน้ส่วนเศรษฐกิจระหวา่งอาเซียนกบั 6 ประเทศ (ASEAN + 
6) สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย (ปี 2554-ปัจจุบนั) 

 หุน้ส่วนผูจ้ดัการ, หจก.อนุพงศ ์โกลบอลไลซ์ (ปี 2553-ปัจจุบนั) 
 ประธานคณะกรรมการกิจการอินเดีย สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย (ปี 2552-ปัจจุบนั) 
 ประธานสภาธุรกิจ ไทย-อินเดีย สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย (ปี 2550-ปัจจุบนั) 
 หุน้ส่วนผูจ้ดัการ, หจก.อนุสรณ์ โกลบอลไลซ์ (ปี 2550-ปัจจุบนั) 
ปี 2554-2558 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
แห่งประเทศไทย (SME Bank) 
ปี 2554-2557  
กรรมการท่ีปรึกษาดา้นยทุธศาสตร์เศรษฐกิจการคา้ระหวา่งประเทศ กรมเจรจาการคา้
ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย ์

เอกสารแนบ 1 : รายละเอยีดของกรรมการบริษัท 
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ช่ือและนามสกลุ/ 
ต าแหน่ง 

อาย ุ วฒิุการศึกษา 
 

การถือหุน้ในบริษทั 
ณ 31 ม.ค. 59 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัว 

ประสบการณ์การท างาน 
 

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

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

72 
 
 

 MBA (Accounting) Michigan State University 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาตรีการบญัชี (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

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

ไม่มี ไม่มี บริษัทจดทะเบียน 
ปัจจุบัน  
 กรรมการอิสระ (ปี 2547-ปัจจุบนั) 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ (ปี 2550-ปัจจุบนั) 
บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)  
 กรรมการตรวจสอบ บมจ. เจริญโภคภณัฑอ์าหาร (ปี 2552-ปัจจุบนั) 
 กรรมการตรวจสอบ บมจ. โกลวพ์ลงังาน  (ปี 2542-ปัจจุบนั) 
ปี 2556-2558 
กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยโพลีอะคริลิค 
บริษัททีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ปัจจุบัน 
 เหรัญญิกมูลนิธิวดัญาณสงัวราราม 
 ผูส้อบบญัชีกิตติมศกัด์ิมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนสุดา 
 ขา้ราชการบ านาญจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ปี 2526-2556 
กรรมการบริหาร บริษทั เอส.เอส.เกรน โอเวอร์ซีส์ จ ากดั  
ปี 2550-2553 
กรรมการจรรยาบรรณสภาวชิาชีพบญัชี 
ปี 2544-2552 
นายกสมาคมการบญัชีไทย 

 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 1 : รายละเอยีดของกรรมการบริษัท 
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ช่ือและนามสกลุ/ 
ต าแหน่ง 

อาย ุ วฒิุการศึกษา 
 

การถือหุน้ในบริษทั 
ณ 31 ม.ค. 59 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัว 

ประสบการณ์การท างาน 

 

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

 กรรมการตรวจสอบ 
 

57 
 
 

 Ph.D., University of Illinois at 
Urbana-Champaign Illinois ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

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

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

ไม่มี ไม่มี บริษัทจดทะเบียน 
ปัจจุบัน  
 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ (ปี 2554-ปัจจุบนั) 
บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)  
 กรรมการอิสระ Wowprime Group ประเทศไตห้วนั (ปี 2553-ปัจจุบนั) 
 กรรมการอิสระ บริษทั E.Sun FHC ประเทศไตห้วนั (ปี 2549-ปัจจุบนั) 
ปี 2554-ต.ค. 2558 
กรรมการก าหนดค่าตอบแทน  บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)  
ปี 2546-2558 
กรรมการ บริษทั AVerMedia Technology ประเทศไตห้วนั 
บริษัททีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ปัจจุบัน 
 Associate Dean in Resources/Teaching Development, College of Management, 

National Taiwan University ประเทศไตห้วนั (ปี 2553-ปัจจุบนั) 
 Professor of Strategy and Management, Department of International Business, College 

of Management, National Taiwan University ประเทศไตห้วนั (ปี 2545-ปัจจุบนั) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 1 : รายละเอยีดของกรรมการบริษัท 



 
 

 
 

114 

 

ช่ือและนามสกลุ/ 
ต าแหน่ง 

อาย ุ วฒิุการศึกษา 
 

การถือหุน้ในบริษทั 
ณ 31 ม.ค. 59 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัว 

ประสบการณ์การท างาน 

 

ดร.วฑิูรย ์ สิมะโชคดี 
 กรรมการอิสระ  
 กรรมการตรวจสอบ 
 ประธานกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน 

 

62  ปริญญาเอก วศิวกรรมศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ สาขาวศิวกรรมความปลอดภยั 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต รัฐ
ประศาสนตศาสตร์ การบริหารจดัการภาครัฐ
และภาคเอกชน มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

 ปริญญาเอก วทิยาศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ สาขาเทคโนโลยคีวามปลอดภยั 
และ อาชีวอนามยั มหาวทิยลยัราชภฎัสวน
สุนนัทา 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต 
วศิวกรรมไฟฟ้า มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 Director Certification Program (DCP) 
สถาบนักรรมการบริษทัไทยปี 2552 

 Financial Statements for Directors (FSD) 
สถาบนักรรมการบริษทัไทยปี 2552 

ไม่มี ไม่มี บริษัทจดทะเบียน 

ปัจจุบัน 

 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) (ปี 2558-ปัจจุบนั)  

ปี 2554 
 กรรมการ บมจ. ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 
ปี 2551 
 ประธานกรรมการ บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลด้ิง 
 กรรมการ บมจ. ปตท. เคมิคอล 
 กรรมการ บมจ. ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ 

บริษัททีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ปัจจุบัน 

ประธานกรรมการ (ปี 2556-ปัจจุบนั) 
มูลนิธิเพ่ือการพฒันาการประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรม 

ปี 2557 
รักษาการรัฐมนตรีวา่การกระทรวงอุตสาหกรรม 
ปี 2552-2557 
ปลดักระทรวงอตุสาหกรรม 
ปี 2554 
 ประธานกรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 กรรมการ ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย 
(SME Bank) 

ปี 2552 
 อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
 รองปลดักระทรวงอุตสาหกรรม 

 

เอกสารแนบ 1 : รายละเอยีดของกรรมการบริษัท 
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ช่ือและนามสกลุ/ 
ต าแหน่ง 

อาย ุ วฒิุการศึกษา 
 

การถือหุน้ในบริษทั 
ณ 31 ม.ค. 59 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว 

ประสบการณ์การท างาน 
 

นายเซีย เชน เยน (ด๊ิก)  
 ประธานบริหาร โปรดดูในรายละเอียดของกรรมการ 

นายอนุสรณ์ มุทราอิศ 
 ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารและ
ทรัพยากรบุคคล /ประชาสมัพนัธ ์

โปรดดูในรายละเอียดของกรรมการ 

นายวชิยั ศกัด์ิสุริยา 
 รองประธานฝ่ายปฏิบติัการ 

54  EMBA, National Taipei University of 
Technology ประเทศไตห้วนั 

 Electrical Engineering, National 
Taipei Institute of Technology 
ประเทศไตห้วนั 

 Director Accreditation Program 
(DAP) สถาบนักรรมการบริษทัไทย ปี 
2557 

ไม่มี ไม่มี บริษัทจดทะเบียน 
ปัจจุบัน 
 รองประธานฝ่ายปฏิบติัการ (ปี 2554–ปัจจุบนั) 
 กรรมการเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (ปี 2558-ปัจจุบนั) 
บมจ.เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
ปี 2553–2554 
ผูอ้  านวยการอาวโุส ฝ่ายการด าเนินงานการผลิตบมจ.เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
ปี 2551–2553 
ผูอ้  านวยการอาวโุส กลุ่มโรงงานผลิตพาวเวอร์อิเลก็ทรอนิคส์  
บมจ.เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

นางอรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ 
 ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน (CFO) 

53  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาวชิาการ
บญัชี มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

1,000 หุน้ 
(0.00008% ของทุน

ช าระแลว้) 

ไม่มี บริษัทจดทะเบียน 
ปัจจุบัน 
 ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน (CFO) (ปี 2559-ปัจจุบนั) 
 ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี (ปี 2556-ปัจจุบนั) 
บมจ.เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
ปี 2542-2556  
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี บมจ.เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

นาย ชิน หมิง เฉิน  
 ผูอ้  านวยการฝ่ายสารสนเทศ 
(CIO)  

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

เอกสารแนบ 1 : รายละเอยีดของผู้บริหาร  
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ช่ือและนามสกลุ/ 
ต าแหน่ง  

อาย ุ วฒิุการศึกษา  
 

การถือหุน้ในบริษทั 
ณ 31 ม.ค. 59 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัว 

ประสบการณ์การท างาน  
 

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

48  ปริญญาตรีเอกภาษาองักฤษ คณะมนุษยศ์าสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  

 หลกัสูตรพ้ืนฐานกฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบับริษทัจด
ทะเบียน สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

 หลกัสูตรผูป้ฏิบติังานเลขานุการบริษทั สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
 Risk Management Workshop สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

ไม่มี 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) 
โดย DET 

100% 

บริษทั ดีอีที  
อินเตอร์เนชัน่
แนล โฮลด้ิง  

“DETH” 
โดย DET 

100% 

บริษทัยอ่ยในกลุ่ม DETH  
(ณ 31 ธนัวาคม 2558) 

บริษทั เดลตา้ 
เอนเนอร์ยี่ 
ซิสเตม็ 

(สิงคโปร์) 
“DESS” 
โดย DET 

100% 

บริษทัยอ่ยในกลุ่ม DESS 
(ณ 31 ธนัวาคม 2558) 

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  
กรีนเทค อินเตอร์ 

เนชัน่แนล  
โฮลด้ิง  
100% 

บริษทั เดลตา้  
กรีนเทค อินเตอร์ 

เนชัน่แนล 
(สิงคโปร์) 

100% 

บริษทั เดลตา้ 
อินเดีย  

อีเลคโทรนิคส์ 
100% 

บริษทั เดลตา้ 
เพาเวอร์  
โซลูชัน่  
(อินเดีย) 

100% 

บริษทั เดลตา้ 
อีเลคโทรนิคส์ 

(เมียนมา) 
100% 

 

1. นายอ้ึง กวง ม้ิง X  /  /   / / / /    
2. นายเซีย เชน เยน / / /  / / X /   / X  / 
3. นายอนุสรณ์ มุทราอิศ / / /          / / 
4. Mr. Yu, Po-Wen  //   /   / /   / /   
5.นายวชิยั ศกัด์ิ สุริยา //             / 
6. Ms. Chung-Hsiu Yao     /           
7. Ms. Judy Lee    /           
8. Mr. Chang Ling Yik        /  / /    
9. Mr. Dalip Sharma       /     /   
10. Mr. Sim Kuik Keong             /  
11. Mr. Deepak Sharma             /  
12. 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 
เอนเนอร์ยี่ ซิสเตม็ 

(สิงคโปร์) 
“DESS” 
โดย DET 

100% 

บริษทัยอ่ยในกลุ่ม DESS (ณ 31 ธนัวาคม 2558) บริษทั ดีอีเอส
สวสิเซอร์แลนด ์ 
100% โดย DET 

บริษทัยอ่ยของบริษทัดีอีเอส (สวสิเซอร์แลนด)์ (ณ 31 ธนัวาคม 2558) 

 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 เชน เยน / /    / X X       
3.Mr.Yu, Po-Wen  /       /       
4.Mr.Chang Ling Yik /              
5.Mr.Jackie Chang   / /    / X X X / X X 
6.Mr.Peter Hofstetter        /       
7.Mr.Peter Ernst Bigler     /     /  X   
8.Mr.Kevin Huang      /         
9.Mr.Victor Cheng      /         
10.Mr.Ming Hsiao Huang      / /        
11.Mr.Hewton seji Hiroki       /        
12.Te-An, Yu       /        
13.Ms.Maggie Hao         / / / / / / 
14.Mr.Jorma Autio         /      
15.Mr.Allen Chao  /             
16.Mr.Krzysztof Puczko              / 
17.Mr.Stefan Sjoblom             /  
18.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  
 
 

 
 

 


