แบบ 56-1

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี
สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริ ษัท เดลต้ า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

สารบัญ
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3. ปัจจัยความเสี่ ยง
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย
6. ข้อมูลทัว่ ไปและข้อมูลสําคัญอื่น
ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุน้
8. โครงสร้างการจัดการ
9. การกํากับดูแลกิจการ
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม
11. การควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสี่ ยง
12. รายการระหว่างกัน
ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
13. ข้อมูลทางการเงินที่สาํ คัญ
14. การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล

หน้ า
1
7
42
52
53
55
56
57
66
90
103
103
110
111
117

เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมและเลขานุการบริ ษทั
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริ ษทั ย่อย
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ส่ วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ภาพรวมบริษทั
บริ ษทั เดลต้า อีเลคโทรนิ คส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2531 ด้วยทุนจด
ทะเบียนแรกเริ่ ม 40 ล้านบาท ต่อมาบริ ษทั ฯ ได้แปลงสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชน เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2537 และเข้าเป็ น
หลักทรั พ ย์จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย เมื่ อวันที่ 24 กรกฎาคม 2538 ภายใต้หลักทรั พ ย์ชื่ อ
“DELTA” โดยปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียน 1,259,000,000 บาท และทุนชําระแล้ว 1,247,381,614 บาท โดยมีมูล
ค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
เดลต้า ประเทศไทย ดําเนิ น ธุ รกิ จด้านการผลิ ตและส่ งออกผลิ ตภัณ ฑ์ เพาเวอร์ ซั พ พลายและอุ ป กรณ์
อิ เล็กทรอนิ กส์ อื่นๆ โดยเป็ นผูผ้ ลิ ตชั้นนําของโลกด้านผลิ ตภัณฑ์ เพาเวอร์ ซัพพลาย และชิ้ นส่ วนอิ เล็ กทรอนิ กส์
ประเภท พัดลมอิเล็กทรอนิ กส์ (DC Fan) อีเอ็มไอ ฟิ ลเตอร์ (EMI Filter) และโซลิ นอยด์ โดยได้ดาํ เนิ นธุ รกิ จเกี่ ยวกับ
ผลิ ตภัณฑ์ ด้านการจัดการระบบกําลังไฟฟ้ า (Power Management Solutions) ซึ่ งครอบคลุ มผลิ ตภัณฑ์ ต่างๆ หลาย
ประเภท ได้แก่ ระบบกําลังไฟ (Power Systems) ที่ ใช้ในอุ ตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบโทรคมนาคม
อุ ปกรณ์ ในภาคอุ ตสาหกรรม อุ ปกรณ์ สํานักงาน อุ ปกรณ์ การแพทย์ รวมทั้งเพาเวอร์ ซัพพลายเพื่ อการใช้งานกับ
เซิ ร์ฟเวอร์ คอมพิวเตอร์ ระบบเครื อข่าย (Networking) เครื่ องปรับระดับแรงดันไฟฟ้ ากระแสตรง (DC-DC Converter)
และอแดปเตอร์ ปั จจุบนั ได้ขยายการดําเนิ นงานไปยังธุ รกิจพลังงานทดแทนได้แก่ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงาน
ลม และอุปกรณ์สาํ หรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และยานยนต์ไฮบริ ด (HEV)

พันธกิจของบริษทั
“มุ่งมัน่ สร้ างสรรค์ นวัตกรรมการใช้ พลังงานสะอาดและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการใช้ พลังงานเพื่ออนาคตที่ดีกว่ า”

วัฒนธรรมองค์ กร “กล้ าที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อธุรกิจที่ยงั่ ยืน”
นวัตกรรม : สร้ างสรรค์ แนวคิดใหม่ และรั งสรรค์ ส่ ู
ความสําเร็ จ

ความพอใจของลูกค้ า : คาดการณ์ และตอบสนองความ

ต้ องการของลูกค้ าให้ เหนือกว่ าความคาดหมาย
คุณภาพ : นําเสนอผลงานที่ดีเยีย่ มพร้ อมมุ่งมัน่ ปรั บปรุ ง
คุณภาพไม่ หยุดยัง้
ความร่ วมมือ : เสริ มความแข็งแกร่ งด้ วยพลังของเครื อข่ าย
เพื่อความสําเร็ จร่ วมกัน
ความฉับไว : มุ่งสรรหาโอกาสใหม่ ๆ อยู่เสมอ
1

เป้ าหมายและกลยุทธ์ ในการดําเนินธุรกิจของบริษทั

1.
2.
3.
4.
5.
6.

มุ่งมัน่ เพื่อการเติบโตอย่างยัง่ ยืนทั้งรายได้และผลกําไร
ขยายส่ วนแบ่งทางการตลาดในระดับภูมิภาค และทําให้แบรนด์ของเดลต้าเป็ นที่รู้จกั มากขึ้น
สร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าด้วยบริ การที่ครอบคลุมทุกด้านตลอดจนคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่เป็ นเลิศ
ดําเนินธุ รกิจอย่างโปร่ งใส ด้วยความซื่ อสัตย์ และตรวจสอบได้
สร้างแรงจูงใจให้พนักงานด้วยการฝึ กอบรมให้ความรู ้และการยกระดับคุณภาพชีวิต
ลดการปล่ อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์โดยการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์และโซลู ชั่นที่ เป็ นมิ ตรกับสิ่ งแวดล้อมและ
ประหยัดพลังงาน

เหตุการณ์ ทสี่ ํ าคัญในปี 2562
บริ ษทั ฯ ได้รับคําเสนอซื้ อหลักทรัพย์ท้ งั หมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขในหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ (แบบ
247-4) จาก DEISG โดยมีระยะเวลารับซื้ อตั้งแต่วนั ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2562 รวมระยะเวลา
25 วันทําการในราคาเสนอซื้อหุ น้ ละ 71.00 บาท ซึ่ งภายหลังปิ ดการรับซื้ อ จํานวนหลักทรัพย์ที่ถือโดย DEISG รวม
จํานวนหลักทรัพย์ที่ถือโดยบุ คคลกลุ่มเดี ยวกัน และบุ คคลตามมาตรา 258 ของ DEISG และบุ คคลกลุ่ มเดี ยวกับ
DEISG เป็ นดังนี้
ชื่อ
Delta Electronics International
(Singapore) Pte., Ltd. (DEISG)
- Delta Electronics Inc.
- Delta International Holding Ltd
รวม

จํานวนหุ ้น

ร้อยละเมื่อเทียบกับ
ร้อยละเมื่อเทียบกับ
จํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ายได้ สิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมด
แล้วทั้งหมด

534,479,306

42.85

42.85

69,128,140
191,984,450
795,591,896

5.54
15.39
63.78

5.54
15.39
63.78

2

โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2562)
บริษ ัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส ์ (ประเทศไทย) จําก ัด (มหาชน)
่ ั แนล โฮลดิง้
100% บริษ ัท ดีอท
ี ี อินเตอร์เนชน

100% บริษท
ั เดลต้า เอนเนอร์ย ี่ ซิสเต็ ม
(สิงคโปร์)

100% บริษัท ดีอท
ี ี โลจิสติค (ยูเอสเอ)

100% บริษัท เดลต ้า อีเลคโทรนิคส์ (ออสเตรเลีย)

100% บริษัท เดลต ้า เอนเนอร์ย ี่ ซิสเต็ม (เยอรมัน)

100% บริษัท เดลต ้า อีเลคโทรนิคส์ อินเดีย

100% บริษัท เดลต ้า เอนเนอร์ย ี่ ซิสเต็ม พร็อพเพอร์ต ้ี (เยอรมัน)

100% บริษัท เดลต ้า อีเลคโทรนิคส์ (เมียนมา)
100% บริษัท เดลต ้า เอนเนอร์ย ี่ ซิสเต็ม (ยูเค)

100% บริษัท เดลต ้า เอนเนอร์ย ี่ ซิสเต็ม (อินเดีย)
100% บริษัท เดลต ้า อีเลคโทรนิคส์ (สโลวาเกีย)
100% บริษัท เดลต ้า เอนเนอร์ย ี่ ซิสเต็ม (โรมาเนีย)

ั่ ส์
51% บริษัท เดลต ้า พีบเี อ เอ็นจิเนียริง่ โซลูชน

100% บริษ ัท เดลต้า กรีน
อินด ัสเตรียล (ประเทศไทย)

100% บริษัท เดลต ้า กรีนเทค (เนเธอร์แลนด์) คอร์ปอเรตี้
100% บริษัท เดลต ้า กรีนเทค (เนเธอร์แลนด์) บีว ี
100% บริษัท เดลต ้า เอนเนอร์ย ี่ ซิสเต็ม ประเทศรัสเซีย
100% บริษัท เอลเทค เอส.อาร์.โอ
100% บริษัท เดลต ้า อีเลคโทรนิคส์ (ออโตโมทีฟ) อเมริกา อิงค์
49% บริษัท เดลต ้า กรีนเทค อีเลคโทรนิคส์ อินดัสตรี้
49% บริษัท เดลต ้า อีเลคโทรนิคส์ (สวิสเซอร์แลนด์)
100% บริษัท เดลต ้า อีเลคโทรนิคส์ (สาธารณรัฐเช็ก)
ั่ ส์ (ฟิ นแลนด์)
100% บริษัท เดลต ้า โซลูชน
100% บริษัท เดลต ้า อีเลคโทรนิคส์ (ฝรั่งเศส)
100% บริษัท เดลต ้า อีเลคโทรนิคส์ (อิตาลี)
ั่ ส์ (สเปน)
100% บริษัท เดลต ้า อีเลคโทรนิคส์ โซลูชน
100% บริษัท เดลต ้า เอนเนอร์ย ี่ ซิสเต็ม (สวีเดน)
100% บริษัท เดลต ้า อีเลคโทรนิคส์ (โปแลนด์)
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ชื่ อบริษัท

สถานที่ต้งั

1. บริษัท ดีอที ี อินเตอร์ เนชั่นแนล
โฮลดิง้ จํากัด
1.1 บริ ษทั ดีอีที โลจิสติค
(ยูเอสเอ) คอร์ปอเรชัน่ จํากัด

Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay
Road, P.O. Box 31119, KY1-1205, Cayman
Islands
46101 Fremont Blvd., Fremont, CA 94538 USA.
Tel: +1-510-668-5143 Fax: +1 510 668 0680

1.2 บริ ษทั เดลต้า เอนเนอร์ยี่
ซิสเต็ม (เยอรมัน) จํากัด

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

- การตลาดและการจัดจําหน่าย
- วิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์

1.2.1 บริ ษทั เดลต้า เอนเนอร์ยี่
ซิสเต็ม พร็ อพเพอร์ต้ ี (เยอรมัน)
จํากัด
1.3 บริ ษทั เดลต้า เอนเนอร์ยี่
ซิสเต็ม (อินเดีย) จํากัด

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

ธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

- Power Supply
- Power Systems
- Renewable Energy
- ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
-

Plot No. 43, Sector-35, Industrial Estate, Gurgaon,
Haryana, India 122001
Tel: +91 124 4874900 Fax: +91 124 4874945
Priemyselna ulica 4600/1, SK – 018 41 Dubnica
nad Vahom, Slovakia
Tel: +421 42 466 1111 Fax: +421 42 466 1130

การตลาดและการจัดจําหน่าย

ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

โรงงานผลิตและจําหน่าย

- Power Supply
หุน้ สามัญ
- Power Systems
- รับผลิตตามแบบของลูกค้าและ
แบบ OEM
หุน้ สามัญ

1.4 บริ ษทั เดลต้า อีเลคโทรนิคส์
(สโลวาเกีย) จํากัด
1.5 บริ ษทั เดลต้า เอนเนอร์ยี่
ซิสเต็ม (โรมาเนีย) จํากัด
2. บริษัท เดลต้ า เอนเนอร์ ยี่
ซิสเต็ม (สิ งคโปร์ ) จํากัด
2.1 บริ ษทั เดลต้า อีเลคโทรนิคส์
(ออสเตรเลีย) จํากัด

ประเภทธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์

ชนิดหุ้น

ธุรกิจเพื่อการลงทุน

-

หุ้นสามัญ

บริ การด้านโลจิสติกส์ในประเทศ
สหรัฐฯ

-

Intrarea Nestorei No. 1, Building B, 9th Floor,
วิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์
District 4, 040037, Bucharest, Romania
Tel: +40 21 305 1770 Fax: +40 21 305 1789
4 Kaki Bukit Avenue 1 #05-04 Singapore 417939 - ธุรกิจเพื่อการลงทุน
Tel: +65 6747 5155 Fax: +65 6744 9228
- การให้ บริการด้านการจัดการและที่
ปรึกษา
- การจัดจําหน่ าย
Unit 20-21 , 45 Normanby Road, Notting Hill VIC การตลาดและการจัดจําหน่าย
3168, Australia
Tel: +61 9543 3720 Fax: +61 9544 0606

-

Renewable Energy Products

ทุนจดทะเบียน

ทุนชําระแล้ว

ถือหุ้นร้ อยละ

300,000,000
ดอลลาร์ สหรัฐ
(USD)
หุน้ สามัญ
1,000,000
ดอลลาร์สหรัฐ
(USD)
หุน้ สามัญ 18,301,000
ยูโร
(EUR)

264,357,329
ดอลลาร์ สหรัฐ
(USD)
500,000
ดอลลาร์สหรัฐ
(USD)
18,301,000
ยูโร
(EUR)

100
100
100

หุน้ สามัญ

25,000
ยูโร
(EUR)

25,000
ยูโร
(EUR)

100

หุน้ สามัญ

494,500,000
รู ปีอินเดีย
(INR)
47,120,947
ยูโร
(EUR)

490,476,020
รู ปีอินเดีย
(INR)
47,120,947
ยูโร
(EUR)

100
100

395,200
395,200
ลิวโรมาเนียใหม่ ลิวโรมาเนียใหม่
(RON)
(RON)
หุ้นสามัญ 173,263,590
173,263,590
ดอลลาร์ สหรัฐ ดอลลาร์ สหรัฐ
(USD)
(USD)

100

หุน้ สามัญ

100

3,329,000
ดอลลาร์
ออสเตรเลีย
(AUD)

3,329,000
ดอลลาร์
ออสเตรเลีย
(AUD)

100

4

ชื่ อบริษัท

2.2 บริ ษทั เดลต้า อีเลคโทรนิคส์
อินเดีย จํากัด
2.3 บริ ษทั เดลต้า อีเลคโทรนิคส์
(เมียนมา) จํากัด

สถานทีต่ ้งั

ประเภทธุรกิจ

1st Floor, ASV Chamiers Square, New Door No. 87, - การตลาดและการจัดจําหน่าย
Old No. 48, Chamiers Road, Raja Annamalaipuram, - โรงงานผลิต
Chennai, Tamil Nadu, India, 600028
Tel: +91 124 4874900 Fax: +91 124 4874945
Plot No.91 and 92, Myay Taing Quarter No.25,
โรงงานผลิต
Shwe Lin Ban Industrial Zone. Hlaing Thar Yar
Township, Yangon, Myanmar

2.4 บริ ษทั เดลต้า เอนเนอร์ยี่
ซิสเต็ม (ยูเค) จํากัด

1 Redwood Court, East Kilbride, Glasgow, United
Kingdom, G74 5PF

วิจยั และพัฒนา

2.5 บริ ษทั เดลต้า พีบีเอ เอ็นจิเนียริ่ ง
โซลูชน่ั ส์ จํากัด

714 หมู่ 4 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.
สมุทรปราการ
Tel: +66 2 709 2800 Fax: +66 2 709 2827
Zandsteen 15, 2132 MZ Hoofddorp, The
Netherlands
Tel.: +31 20 655 0900 Fax: +31 20 655 0999
Zandsteen 15, 2132 MZ Hoofddorp, The
Netherlands
Tel.: +31 20 655 0900 Fax: +31 20 655 0999
Office 401, Vereyskaya Plaza II, Vereyskaya
Street 17, 121357, Moscow, Russia
Tel: +7 495 644 3240 Fax: +7 495 644 3241
Pálenica 53/79, Liptovský Hrádok 033 17, Slovakia

บริ การติดตั้งอุปกรณ์อตั โนมัติใน
ภาคอุตสาหกรรมแบบครบวงจร

2.6 บริ ษทั เดลต้า กรี นเทค
(เนเธอร์แลนด์) คอร์ปอเรตี้ ยูเอ
2.6.1 บริ ษทั เดลต้า กรี นเทค
(เนเธอร์แลนด์) บีวี
2.6.1.1 บริ ษทั เดลต้า เอนเนอร์ยี่
ซิสเต็ม ประเทศรัสเซีย
2.6.1.2 บริ ษทั เอลเทค เอส.อาร์.โอ

ธุรกิจเพื่อการลงทุน
ธุรกิจเพื่อการลงทุน
การตลาดและการจัดจําหน่าย
โรงงานผลิต

2.6.1.3 บริ ษทั เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ 39209 Six Mile Road, Suite 105, Livonia, Michigan วิจยั และพัฒนา
(ออโตโมทีฟ) อเมริ กา อิงค์
48152, USA.
2.6.1.4 บริ ษทั เดลต้า กรี นเทค
อีเลคโทรนิคส์ อินดัสตรี้ แอลแอลซี

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

การตลาดและการจัดจําหน่าย

ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ไม่ใช่ Telecom
Power System และUPS

ชนิดหุ้น ทุนจดทะเบียน

หุน้ สามัญ 36,498,000,000 8,280,887,780
รู ปีอินเดีย
รู ปีอินเดีย
(INR)
(INR)

- ชิ้นส่ วนเชิงกล
หุน้ สามัญ
2,350,000
- ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้
ดอลลาร์สหรัฐ
ระบบ CMP (Cutting, Making
(USD)
and Packaging)
Power Electronics
หุน้ สามัญ
700,000
ปอนด์
(GBP)
Industrial Automation
หุน้ สามัญ 35,000,000
บาท
(THB)
เน้นธุรกิจด้าน Telecom Power หุน้ สามัญ ไม่มีการจด
ทะเบียน
เน้นธุรกิจด้าน Telecom Power

22,289,690
ยูโร
(EUR)
Power System
หุน้ สามัญ
30,000
รู เบิลรัสเซีย
(RUB)
Telecom Power System
หุน้ สามัญ
3,319,392
ยูโร
(EUR)
ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์กาํ ลัง หุน้ สามัญ 10,000,000
สําหรับยานยนต์ และชุดควบคุม
ดอลลาร์สหรัฐ
ความเร็ วของมอเตอร์รถยนต์
(USD)
ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

ทุนชําระ

หุน้ สามัญ

หุน้ สามัญ

23,517,175
ไลราตุรกี
(TRY)

ถือหุ้นร้ อยละ
100

2,350,000
ดอลลาร์สหรัฐ
(USD)

100

700,000
ปอนด์
(GBP)
35,000,000
บาท
(THB)
26,997,188
ยูโร
(EUR)
22,289,690
ยูโร
(EUR)
30,000
รู เบิลรัสเซีย
(RUB)
3,319,392
ยูโร
(EUR)
2,500,000
ดอลลาร์สหรัฐ
(USD)

100

23,517,175
ไลราตุรกี
(TRY)

49

51
100
100
100
100
100
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ชื่ อบริษัท

สถานทีต่ ้งั

ประเภทธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์

ชนิดหุ้น ทุนจดทะเบียน

2.6.1.5 บริ ษทั เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ Freiburgstrasse 251, CH-3018 , Bern-Bümpliz,
(สวิสเซอร์แลนด์) จํากัด
Swizerland
Tel: +41 31 998 5388 Fax: +41 31 998 5485
2.6.1.5.1 บริ ษทั เดลต้า อีเลคโทร
Prumyslova 1306/7, 102 00 Praha 10, Czech
นิคส์ (สาธารณรัฐเช็ก) จํากัด
Republic
Tel: +420 2 7175 18 00 Fax: +420 271 751 799
2.6.1.5.2 บริ ษทั เดลต้า โซลูชน่ั ส์
Juvan Teollisuuskatu 15, PL63, FI-02921 Espoo,
(ฟิ นแลนด์) จํากัด
Finland
Tel: +358 9 8496 60 Fax: +358 9 8496 6100
2.6.1.5.3 บริ ษทั เดลต้า อีเลคโทร
ZI du Bois Chaland2 - 15 rue des Pyrénées,
นิคส์ (ฝรั่งเศส) จํากัด
LISSES, 91056 EVRY CEDEX, France
Tel: +33 1 69 77 82 60 Fax: +33 1 64 97 05 77
2.6.1.5.4 บริ ษทั เดลต้า อีเลคโทร
Piazza Grazioli 18 , 00186 Roma, Italy
นิคส์ (อิตาลี) จํากัด
Tel: +39 06 69941209 Fax: +39 06 69942293

- การตลาดและการจัดจําหน่าย
- วิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์

Power System

หุน้ สามัญ

การตลาดและการจัดจําหน่าย

Power Systems

หุน้ สามัญ

- การตลาดและการจัดจําหน่าย
- โรงงานประกอบชิ้นส่ วน

Power Systems

หุน้ สามัญ

การตลาดและการจัดจําหน่าย

Power Systems

หุน้ สามัญ

- การตลาดและการจัดจําหน่าย
- โรงงานประกอบชิ้นส่ วน

Power Systems

หุน้ สามัญ

2.6.1.5.5 บริ ษทั เดลต้า อีเลคโทร
นิคส์ โซลูชน่ั ส์ (สเปน) จํากัด

การตลาดและการจัดจําหน่าย

Power Systems

หุน้ สามัญ

การตลาดและการจัดจําหน่าย

Power Systems

หุน้ สามัญ

การตลาดและการจัดจําหน่าย

Power Systems

หุน้ สามัญ

2.6.1.5.6 บริ ษทั เดลต้า เอนเนอร์ยี่
ซิสเต็ม (สวีเดน) จํากัด
2.6.1.5.7 บริ ษทั เดลต้า อีเลคโทร
นิคส์ (โปแลนด์) จํากัด
3. บริษัท เดลต้ า กรีน
อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จํากัด

Ctra. Villaverde a Vallecas, 265 1º Dcha, Ed.
Hormigueras, 28031 Madrid, Spain
Tel: +420 2 7175 18 00 Fax: +420 2 7175 17 99
Annavägen 3, P.O.Box 3096, S-350 33 Växjö,
Sweden
Tel: +46 470 70 68 00 Fax: +46 470 70 68 90
Poleczki 23, Street 02-822 Warsaw, Poland
Tel: +48 22 335 2600 Fax: +48 22 335 2601

111 หมู่ 9 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 โรงงานผลิต ประกอบชิ้นส่ วน ติดตั้ง - UPS
Tel: +66 38 522455 Fax: +66 38 522460
และให้ บริการรวมทั้งจัดจําหน่ าย
- Solar Inverter
- EV Charger
- Data Center

หุ้นสามัญ

ทุนชําระ

10,000,000
10,000,000
ฟรังก์สวิสฯ
ฟรังก์สวิสฯ
(CHF)
(CHF)
8,000,000
8,000,000
เช็กโครู น่า
เช็กโครู น่า
(CZK)
(CZK)
269,100.68
134,550.34
ยูโร
ยูโร
(EUR)
(EUR)
1,000,000
1,000,000
ยูโร
ยูโร
(EUR)
(EUR)
100,000
100,000
ยูโร
ยูโร
(EUR)
(EUR)
200,000
200,000
ยูโร
ยูโร
(EUR)
(EUR)
2,010,000
2,010,000
โครนา
โครนา
(SEK)
(SEK)
2,500,000
2,500,000
สว็อตตี้โปแลนด์ สว็อตตี้โปแลนด์
(PLN)
(PLN)
206,000,000
206,000,000
บาท
บาท
(THB)
(THB)

ถือหุ้นร้ อยละ
49
49
49
49
49
49
49
49
100
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริ ษ ัทฯ และบริ ษ ัทย่อยดําเนิ นธุ รกิ จด้านการผลิ ตและจําหน่ ายผลิ ตภัณฑ์ เพาเวอร์ ซัพพลายและอุ ปกรณ์
อิเล็ กทรอนิ กส์ อื่นๆ ปั จจุ บ นั บริ ษ ัทฯ มี โรงงานในประเทศไทย 2 แห่ งตั้งอยู่ที่ เขตนิ คมอุ ตสาหกรรมบางปู จังหวัด
สมุทรปราการ และในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิ งเทรา และมีโรงงานในต่างประเทศ ได้แก่ประเทศอินเดีย
(ในเมือง Rudrapur และ Krishnagiri) สโลวาเกีย (เมือง Dubnica nad Vahom และ Liptovsky Hradok) และเมียนมา (เมือง
ย่างกุง้ ) โดยได้แบ่งการดําเนินธุ รกิจออกเป็ น 3 กลุ่มดังนี้
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ เพาเวอร์ อเิ ล็กทรอนิกส์ (Power Electronics) ประกอบด้วย
1.1 กลุ่ ม ผลิ ตภัณ ฑ์ Power and Systems (PSBG) ได้แก่ เพาเวอร์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ก ําลัง และระบบแบ่ ง
ออกเป็ น 4 กลุ่มหลักได้แก่
• ผลิตภัณฑ์ดีซี-ดีซี (DC Power)
• ผลิ ตภัณฑ์ เพาเวอร์ ซัพพลายสํ าหรั บคอมพิ วเตอร์ และระบบเครื อข่ าย (Computer & Networking
Power) เช่น เพาเวอร์ ซพั พลายสําหรับอุปกรณ์เก็บข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ (Storage) เซิ ร์ฟเวอร์
และคอมพิวเตอร์ ระบบเครื อข่าย
• ผลิ ต ภัณ ฑ์ เพาเวอร์ ซัพ พลายที่ มี การออกแบบเฉพาะ (Custom Design Power) เป็ นเพาเวอร์ ซั พ
พลายอีกประเภทหนึ่ งที่ใช้เทคโนโลยีระดับสู งและมีการออกแบบเฉพาะสําหรับอุตสาหกรรม
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรคมนาคมและภาคอุตสาหกรรม
• ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เพาเวอร์ ซั พ พลายสํ า หรั บ เครื่ องมื อ ช่ า ง (Industrial Tools) สํ า หรั บ ใช้ ง านใน
ภาคอุตสาหกรรมและการใช้งานส่ วนบุคคล
1.2 กลุ่ ม ผลิ ต ภัณ ฑ์ Fan & Thermal Management (FMBG) ได้ แ ก่ พัด ลมอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ อี เอ็ ม ไอ
ฟิ ลเตอร์ และโซลินอยด์
1.3 กลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ Electrics Vehicle Solutions (EVSBG) ได้ แ ก่ เพาเวอร์ ซั พ พลายและอุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์สาํ หรับยานยนต์ไฟฟ้า
2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ อัตโนมัติ (Automation) ได้แก่ อุปกรณ์ อตั โนมัติสําหรับภาคอุตสาหกรรม ระบบจักรกล
อัตโนมัติ ระบบโรงงานอัจฉริ ยะ เซ็นเซอร์ อจั ฉริ ยะ รวมทั้ง ระบบอัตโนมัติสําหรับอาคาร ระบบแสงสว่าง
และระบบเฝ้าระวังอัตโนมัติสาํ หรับอาคาร
3. กลุ่มผลิตภัณฑ์ โครงสร้ างพืน้ ฐาน (Infrastructure) ประกอบด้วย
3.1 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ICT Infrastructure (ICTBG) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานสําหรับเทคโนโลยี
สื่ อสารข้อมูล แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่
• เพาเวอร์ ซิสเต็มสําหรับระบบโทรคมนาคม (TPS)
• เครื่ องสํารองไฟฟ้ า (UPS)
• โซลูชน
ั่ เครื อข่าย (Network Solution)
3.2 กลุ่ ม ผลิ ตภัณ ฑ์ Energy Infrastructure Solutions (EISBG) ได้แ ก่ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ โ ครงสร้ า งพื้ น ฐาน
สําหรั บ ระบบพลังงานสํ าหรั บ ภาคอุ ตสาหกรรม ผลิ ตภัณ ฑ์พ ลังงานทดแทนและเครื่ องชาร์ จ
สําหรับยานยนต์ไฟฟ้า
(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อประเภทผลิตภัณฑ์)
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โครงสร้ างรายได้ ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่ อย มีดงั นี้

หน่วย : ล้านบาท

กลุ่มผลิตภัณฑ์

2562
รายได้

กลุ่มเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ (Power Electronics)
กลุ่มผลิตภัณฑ์อตั โนมัติ (Automation)
กลุ่มผลิตภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
ยอดขายรวม

2561
%

รายได้

2560
%

รายได้

%

32,296 63.1% 34,404 64.8% 31,051 63.1%
2,120 4.2% 1,818 3.5% 1,809
3.7%
16,587 32.4% 16,394 30.9% 16,153 32.8%
168 0.3%
443 0.8%
211
0.4%
51,172 100.0% 53,067 100.0% 49,224 100.0%

ประเภทผลิตภัณฑ์
แบรนด์ เดลต้ า:
“To provide the most efficient and reliable energy saving solutions for customers”

ประเภทธุรกิจ

Smarter . Greener . Together

ผลิตภ ัณฑ์เพาเวอร์
อิเล็กทรอนิกส ์
•
•
•

เพาเวอร์อเิ ล็กทรอนิกส์กําลัง
และระบบ
ผลิตภัณฑ์พด
ั ลม
อิเล็กทรอนิกส์
ผลิตภัณฑ์อเิ ล็กทรอนิกส์
สําหรับยานยนต์ไฟฟ้ า

ผลิตภ ัณฑ์
อ ัตโนม ัติ
•
•

ผลิตภัณฑ์
อัตโนมัตส
ิ ําหรับ
อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์
อัตโนมัตส
ิ ําหรับ
อาคาร

ผลิตภ ัณฑ์โครงสร้าง
้ ฐาน
พืน
•

•

ผลิตภัณฑ์โครงสร ้าง
พืน
้ ฐานสําหรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
่ สาร
และการสือ
ผลิตภัณฑ์โครงสร ้าง
พืน
้ ฐานสําหรับระบบ
พลังงาน

ผลิตภ ัณฑ์เพาเวอร์
อิเล็ กทรอนิกส ์
บริ ษ ัท ฯ เป็ นผู ้ให้ บ ริ ก ารครบวงจรด้านการจัดการพลังงานและการจัดการความร้ อน รวมทั้งเป็ นผู ้ผลิ ต
ผลิ ตภัณฑ์สวิตชิ่ งเพาเวอร์ ซพั พลายและพัดลมอิเล็กทรอนิ กส์ แบบไร้ แปรงถ่านชั้นนําของโลก บริ ษทั ฯ ได้ผลิ ตและ
จําหน่ายเพาเวอร์ ซัพพลายและผลิตภัณฑ์จดั การความร้อนที่มีความหลากหลาย สําหรับนําไปใช้งานได้หลายรู ปแบบ
เช่ น อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ แบบพกพาชนิ ดต่างๆ อุปกรณ์ สําหรั บระบบเก็บข้อมู ลแบบ cloud เครื่ องใช้ไฟฟ้ าใน
ครัวเรื อน และอุ ปกรณ์ ที่ใช้กบั เครื่ องมื อทางการแพทย์ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ยังเป็ นผูใ้ ห้บริ การลําดับแรกที่ ลูกค้าเลื อกใช้
บริ การออกแบบผลิ ตภัณฑ์ตามความต้องการของลู กค้าประเภท OEM และ ODM นอกจากนี้ บริ ษทั ฯยังเป็ นผูผ้ ลิ ต
และจําหน่ายชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิ กส์ รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริ การที่เกี่ยวข้องตามแบบของลูกค้า เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพ
ในการแข่งขันให้แก่ลูกค้า โดยบริ ษทั ฯได้แบ่งธุ รกิจในกลุ่มนี้ออกเป็ น 3 กลุ่มย่อย ดังนี้
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เพาเวอร์ อเิ ล็กทรอนิกส์ กาํ ลังและระบบ
Power and Systems
ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทําให้บริ ษทั ฯสามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของผลิ ตภัณฑ์เพาเวอร์ ซัพพลายได้
สู งขึ้นอย่างต่อเนื่ อง และนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติทางด้านการประหยัดพลังงานควบคู่กนั ปั จจุบนั ผลิตภัณฑ์
ในกลุ่มนี้แบ่งย่อยออกเป็ น 4 กลุ่มดังนี้
ดีซี ดีซี เพาเวอร์

เพาเวอร์ ซัพพลายสํ าหรับ
คอมพิวเตอร์ และระบบเครื อข่ าย

เพาเวอร์ ซัพพลายทีม่ ีการออกแบบเฉพาะ

เพาเวอร์ ซัพพลายสํ าหรับเครื่ องมือช่ าง

ดีซี ดีซี เพาเวอร์ เป็ นคอนเวอร์ เตอร์ ทาํ หน้าที่ป้อนแรงดันคงที่ให้กบั Micro
Processor ที่มกั มีการเปลี่ ยนแปลงของ (Load) ในขณะทํางาน (Dynamic Load)
ซึ่ ง ดี ซี ดี ซี จะช่ วยทําให้การทํางานของระบบ Micro Processor เป็ นไปอย่าง
ราบรื่ น ปั จจุบนั ดีซี ดีซี คอนเวอร์ เตอร์ ที่บริ ษทั ฯ ออกแบบ มีขนาดเล็กแต่ให้
กําลังวัตต์และประสิ ทธิ ภาพสู ง โดยสามารถให้กาํ ลังไฟได้สูงถึง 2,650 วัตต์
ผลิ ตภั ณ ฑ์ ในกลุ่ ม นี้ ประกอบด้ ว ยเพาเวอร์ ซั พ พลายสํ า หรั บ
คอมพิวเตอร์ เซิ ร์ฟเวอร์ คอมพิวเตอร์ ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ หลักใน
ระบบเครื อข่ายคอมพิ วเตอร์ (Workstation) อุ ปกรณ์ เก็บข้อมู ลในระบบ
คอมพิ วเตอร์ (Storage) และเพาเวอร์ ซั พ พลายกําลั งไฟสู งอื่ น ๆ โดย
สามารถให้กาํ ลังไฟได้ถึง 7,200 วัตต์ต่อโมดู ลและให้ประสิ ทธิ ภาพการ
ทํางานมากกว่าร้ อยละ 90 และมี ก ําลังวัตต์ ต่ อความหนาแน่ น (Power
Density) สู งถึง 25 วัตต์ต่อลูกบาศก์นิ้ว
ผลิ ตภัณฑ์ เพาเวอร์ ซัพพลายที่ มี การออกแบบเฉพาะเป็ นเพาเวอร์ ซัพ
พลายที่ มี น วัต กรรมสู งและมี ก ารออกแบบเฉพาะเพื่ อ นํ ามาใช้ ก ั บ
คอมพิวเตอร์ (เซิ ร์ฟเวอร์ และระบบเครื อข่าย) อุปกรณ์ สํานักงานอัตโนมัติ
เครื่ องมื อการแพทย์ อุ ปกรณ์ ที่ ใช้ในอุ ตสาหกรรมโทรคมนาคม ยานยนต์
และงานอุตสาหกรรมด้านต่างๆ และด้วยความเป็ นผูน้ าํ ทางด้านเทคโนโลยี
ผลิ ตภัณฑ์ ที่ บริ ษ ัทฯออกแบบจึ งเป็ นผลิ ตภัณฑ์ ที่ นําเอานวัตกรรมหรื อ
เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาร่ วมด้วยเสมอ
สิ นค้าในกลุ่ ม ธุ รกิ จนี้ ประกอบด้ วยเพาเวอร์ ซั พ พลายสํ าหรั บ
เครื่ องมือช่างในภาคอุตสาหกรรม และการใช้งานบุ คคล และอแดปเตอร์
เราเป็ นหนึ่ งในผูผ้ ลิ ตอะแดปเตอร์ AC / DC ที่ ใหญ่ที่ สุ ดในโลกสําหรั บ
คอมพิวเตอร์ แบบพกพา และอุปกรณ์แหล่งพลังงานภายนอกอื่น ๆ ซึ่ งจาก
การนําระบบวงจรรวมชนิ ดพิ เศษ (ASIC) วงจรไฟฟ้ าแบบผสม (hybrid
Circuit) และเทคโนโลยีฟิ ล์มบางมาใช้ ทําให้บริ ษ ทั ฯ สามารถออกแบบ
อแดปเตอร์ ให้ เป็ นผู ้นําในภาคอุ ตสาหกรรมที่ ให้ ก ําลังวัตต์ ต่ อความ
หนาแน่ นสู ง และเพาเวอร์ ซั พพลายมาตรฐานที่ มี ให้ เลื อกหลากหลาย
สําหรับงานอุตสาหกรรมและการแพทย์
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ผลิตภ ัณฑ์เพาเวอร์
อิเล็ กทรอนิกส ์

ผลิตภัณฑ์ พดั ลมอิเล็กทรอนิกส์ และระบบจัดการความร้ อน
Fan & Thermal Management (FMBG)

พัดลมอิเล็กทรอนิกส์

เดลต้าผลิ ตพัดลมอิเล็กทรอนิ กส์ ตามความต้องการของลู กค้า เพื่อใช้ในการลดอุณหภู มิ ระบายความ
ร้ อน และขับเคลื่ อนการใช้งานของอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ ต่างๆ ซึ่ งลู กค้าสําคัญของบริ ษ ทั ฯ ส่ วนใหญ่ เป็ น
ผู ้ผ ลิ ต ชั้ น นํ า ในอุ ต สาหกรรมยานยนต์ โทรคมนาคม IT อุ ป กรณ์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อ การบริ โ ภคและ
ภาคอุตสาหกรรม
อีเอ็มไอ ฟิ ลเตอร์
โซลินอยด์

ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต ั ว ป้ องกั น การรบกวนของคลื่ น
แม่เหล็กไฟฟ้ า (อี เอ็มไอฟิ ลเตอร์ ) เป็ นอุ ปกรณ์ ที่ ช่วย
ในการลดทอนหรื อตัดสั ญ ญาณรบกวนที่ เข้าไปใน
ผลิ ตภัณฑ์ ไฟฟ้ าและอิ เล็ กทรอนิ กส์ ต่ างๆ ซึ่ งใช้ก ัน
อย่างแพร่ ห ลายในอุ ป กรณ์ เพื่ อการอุ ป โภคบริ โภค
อุ ป ก รณ์ IT แล ะระบ บ โท รคม น าคม สํ าห รั บ
ภาคอุตสาหกรรม

โซลิ น อยด์ เป็ นอุ ป กรณ์ อิ เล็ ก ทรอนิ กส์ ที่
นําไปใช้ในการควบคุ ม ระบบอัตโนมัติ สํ าหรั บ
อุปกรณ์ ที่ใช้ในครัวเรื อนและยานยนต์ ซึ่ งบริ ษทั ฯ
สามารถให้ บ ริ ก ารโซลิ นอยด์ที่ มี ล ักษณะเฉพาะ
ตามความต้องการที่หลากหลายของลู กค้า เช่น ใช้
สําหรับระบบยานยนต์ เครื่ องใช้ในครัวเรื อน และ
ระบบล็อคประตูไฟฟ้าอัตโนมัติ
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ผลิตภ ัณฑ์เพาเวอร์
อิเล็ กทรอนิกส ์

ผลิตภัณฑ์ อเิ ล็กทรอนิกส์ สําหรับยานยนต์ ไฟฟ้ า
Electric Vehicle Solutions (EVSBG)

ด้านธุ รกิ จยานยนต์ เดลต้ามี โซลู ชนั่ EV/HEV powertrain และส่ วนประกอบอิเล็กทรอนิ กส์ กาํ ลังไฟฟ้ า (Power
Electronics Components) ที่มีประสิ ทธิ ภาพและไว้วางใจได้ โดยเป็ นผลิตภัณฑ์ที่เน้นเทคโนโลยีในการปรับระดับพลังงาน
ให้ สู งขึ้ น อย่างเช่ น On Board Charging Module ที่ ป รั บ ได้ถึ ง 11 กิ โลวัตต์ หรื อตัวแปลง DC/DC และ APM ที่ ใช้ ใน
อุตสาหกรรมชั้นนํา ซึ่ งมีประสิ ทธิ ภาพในการใช้พลังงานสู งถึ งร้ อยละ 96 ปรับได้ถึง 3 กิ โลวัตต์ นอกจากนี้ เดลต้ายังมี
สิ นค้าใหม่ เกี่ยวกับ Traction Inverter ซึ่ งใช้กบั เทคโนโลยียานพาหนะไฟฟ้ าแบบไฮบริ ด ที่มีใช้บา้ งแล้วบนท้องถนน และ
เป็ นธุ รกิจยานยนต์ในอนาคตด้วย
ผลิตภ ัณฑ์
อ ัตโนม ัติ
บริ ษทั ฯ ได้นาํ เสนอผลิ ตภัณฑ์และโซลูชน่ั ระบบอัตโนมัติที่มีประสิ ทธิ ภาพและความน่ าเชื่ อถื อสู งรวมถึง
ความเชี่ ยวชาญด้านการปรับความเร็ วรอบและกําลัง (drives) ระบบควบคุมการเคลื่อนไหว (motion control systems)
การควบคุ ม และการสื่ อ สารในภาคอุ ต สาหกรรม (industrial control and communication) การปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพ
กําลังไฟฟ้ า อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ในการติ ดต่ อระหว่างผูใ้ ช้ก ับ เครื่ องจัก รในการควบคุ ม และแสดงผล (human machine
interface) เซนเซอร์ และระบบหุ่ นยนต์ นอกจากนี้ เรายังมี ระบบการตรวจสอบและการจัดการข้อมู ล เช่ น ระบบ
SCADA และ EMS สําหรับโซลูชน่ั การผลิตอัจฉริ ยะที่สมบูรณ์แบบ
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ผลิตภ ัณฑ์
้ ฐาน
โครงสร้างพืน

ผลิตภัณฑ์ โครงสร้ างพืน้ ฐานสํ าหรับ ICT
ICT Infrastructure (ICTBG)

เดลต้าเป็ นหนึ่ งในบริ ษทั ชั้นนําของโลกที่ เป็ นทั้งผูพ้ ฒ
ั นาและผูจ้ ดั จําหน่ ายระบบพลังงานโทรคมนาคม
อุปกรณ์เครื่ องสํารองไฟฟ้า อุปกรณ์เกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้ าขนาดกลาง ตลอดจนโซลูชนั่ ด้านพลังงานแสงอาทิตย์และ
พลังงานลม นอกจากนี้ ยงั ครองอันดับหนึ่ งในการให้บริ การโซลู ช่นั ด้านพลังงานโทรคมนาคมในประเทศอินเดี ย
และเป็ นผูจ้ ดั จําหน่ายระดับแนวหน้าในยุโรป อเมริ กาและเอเชียแปซิ ฟิก
ทั้งนี้ เดลต้าไม่เพียงเป็ นผูใ้ ห้บริ การผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและครอบคลุมการจัดการด้านพลังงาน บริ ษทั ยัง
ใช้นวัตกรรมด้านวิศวกรรมขั้นสู งของบริ ษ ทั ในการออกแบบและ/หรื อปรับแต่งระบบ ควบคู่กบั การทําโซลู ช่ัน
สําหรับการประยุกต์ใช้งานในระบบศูนย์ขอ้ มูล พลังงานหมุนเวียน ยานยนต์ไฟฟ้า โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ ง
ที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม อาคารเขียว (green building) และอื่นๆ อีกมากมาย
เพาเวอร์ ซิสเต็มสํ าหรับระบบโทรคมนาคม

เดลต้าเป็ นผูบ้ ุกเบิกในการให้บริ การโซลูชน่ั ด้านการประหยัดพลังงานที่จาํ เป็ นสําหรับเครื อข่ายโทรคมนาคม
ในทุกๆ สองสถานี เครื อข่ายโทรคมนาคมในอินเดีย จะเป็ นจุดปฏิ บตั ิงานด้วยโซลูชนั่ ด้านพลังงานของเดลต้า ซึ่ งการมี
ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและครอบคลุ ม ทําให้เดลต้าสามารถให้บริ การแก่ท้ งั ผูป้ ระกอบการด้านโทรคมนาคม ผูผ้ ลิ ต
อุปกรณ์ ส่ื อสารโทรคมนาคม และผูใ้ ห้บริ การโครงสร้ างพื้ นฐานด้านโทรคมนาคม เดลต้ามี ส่ วนแบ่งทางการตลาด
มากกว่าร้อยละ 50 ในการให้บริ การโซลูชน่ั ตามรู ปแบบที่ลูกค้ากําหนด ทั้งการใช้งานภายในและภายนอกอาคาร ทั้งนี้
เดลต้ามีโซลูชน่ั สําหรับงานทุกระดับในระบบเครื อข่าย ตั้งแต่ระดับ MSC (ระบบให้พลังงานขนาดใหญ่ - Bulk Power)
ระดับ BSC (ระบบให้พลังงานขนาดกลาง - Medium Power) ระดับ BTS/Cell Site (ระบบให้พลังงานที่มีการแบ่งใช้
จากผูป้ ระกอบการหลายราย - Power Sharing-Multi Operator) และท้ายสุ ด โซลูชนั่ สําหรับการเชื่ อมต่อที่ปลายทางของ
เครื อข่ายไปยังลูกค้า (Last Mile Connectivity Solutions) เพื่อการใช้งาน 4G / LTE / Wi-Fi พร้อมเอาต์พุต DC และ AC
นอกจากนี้ เดลต้ายังมี บริ การสําหรับระบบ ที่ ไม่ใช่ งานด้านโทรคมนาคม เช่น ด้านการรถไฟ PGCIL เมื องอัจฉริ ยะ
และโซลูชนั่ ด้านการสังเกตการณ์
กลุ่มผลิ ตภัณฑ์ TPS ของเดลต้าประกอบด้วยตัวแปลงไฟทุกระดับสมรรถนะ (เช่ น Rectifiers, Inverters และ
DC-DC Converters) โซลูชน่ั การจัดการพลังงาน (แบบบูรณาการ-IPMS และหน่วยเชื่ อมต่อพลังงาน-PIU) โซลูชนั่ การ
เก็บรั กษาพลังงาน (VRLA & Li-Ion Batteries) โซลู ชั่นแบบไฮบริ ด (DG แบตเตอรี่ แบบไฮบริ ด และระบบพลังงาน
แสงอาทิ ตย์แบบไฮบริ ด) โซลู ชัน่ การระบายความร้ อน (แบบใช้พดั ลม แบบ HEX และแบบเครื่ องปรับอากาศ DC)
โซลูชนั่ DG Cranking (ไม่ใช้แบตเตอรี่ ) โซลูชนั่ GBM และอื่นๆ อีกหลายหลายรู ปแบบ
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โซลูชั่นสํ าหรับศูนย์ ข้อมูล (Datacenter Infrastructure Solutions)
การเติบโตขององค์กรและอุปกรณ์ สารสนเทศมีความเชื่ อมโยงกันอย่างใกล้ชิดจนทําให้การวางแผนและการ
สร้างที่เก็บข้อมูลที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งเป็ นหนึ่ งสิ่ งสําคัญที่สุดสําหรับผูจ้ ดั การฝ่ ายสารสนเทศในปั จจุบนั ทีมผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ของ Delta CIS จึ งได้ พ ัฒ นา InfraSuite โซลู ช่ัน โครงสร้ างพื้ น ฐานสํ าหรั บ ศู น ย์ข ้ อ มู ล (data center) รุ่ น ใหม่ โดย
ตั้งเป้ าหมายของธุ รกิจ InfraSuite ในการให้บริ การศูนย์ขอ้ มูลที่เหมาะสม เพื่อช่วยให้บริ ษทั ต่างๆ สามารถลดต้นทุนการ
เป็ นเจ้าของ (Total Cost of Ownership: TCO) และลํ้าหน้าเหนือคู่แข่ง
บริ ษทั ฯได้ช่วยสนับสนุ นในการจัดสร้ างศูนย์ขอ้ มูลของลู กค้าเสมอมาด้วยผลิ ตภัณฑ์ที่สามารถใช้
พลังงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีความยืดหยุ่น และเชื่ อถื อได้สําหรับการใช้งานตามความต้องการเฉพาะเจาะจงของ
ลูกค้า ผลิตภัณฑ์สําหรับโซลูชนั่ ด้านโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ขอ้ มูลหรื อ “InfraSuite” ของเดลต้าฯ ครอบคลุมตั้งแต่
ระบบจัดการพลังงาน ชั้นวางอุปกรณ์พร้อมส่ วนประกอบ ระบบระบายความร้อนที่เที่ยงตรงจนถึงระบบบริ หารจัดการ
สิ่ งแวดล้อม
โซลูชั่นสํ าหรับระบบสํ ารองไฟฟ้ า (Critical Infrastructure Solutions)
ธุ รกิ จ Critical Infrastructure Solutions (CIS) ของบริ ษ ัท ฯ เป็ นเสมื อ น “พลังที่ อยู่เบื้ อ งหลังการแข่ งขัน ”
เนื่ องจาก CIS มีบทบาทสําคัญในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุ รกิจให้กบั ลูกค้า ด้วยการนําเสนอผลิตภัณฑ์
การจัดการพลังงานที่ มี ความน่ าเชื่ อถื อและมี ประสิ ทธิ ภาพสู ง รวมถึ งผลิ ตภัณฑ์ดา้ นโครงสร้ างพื้นฐานสําหรับศู นย์
ข้อมูล ซึ่ งสร้างความมัน่ ใจได้วา่ การดําเนินงานตามพันธกิจที่สาํ คัญของลูกค้ามีความต่อเนื่อง และช่วยลดต้นทุนการเป็ น
เจ้าของ (Total Cost of Ownership – TCO) ให้ ก ับลู กค้าได้อีกด้วย ผลิ ตภัณฑ์ CIS ของบริ ษ ทั ฯ จึ งถื อเป็ นพันธมิ ตรที่
แข็งแกร่ งและสร้างความเชื่อถือได้ให้กบั ลูกค้าของเราได้เป็ นอย่างดี
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ผลิตภัณฑ์ โครงสร้ างพืน้ ฐานสํ าหรับระบบพลังงาน
Energy Infrastructure (EISBG)

กลุ่มผลิตภัณฑ์ Delta CIS ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ต้ งั แต่ เครื่ องสํารองไฟฟ้า (UPS) จนถึงโซลูชนั่ InfraSuite
สําหรับศูนย์ขอ้ มูล ที่มาพร้อมกับการให้บริ การที่ครอบคลุมทุกด้าน
โซลูชั่นสํ าหรับเครื่ องสํ ารองไฟฟ้ า (UPS Solutions)
Delta UPS เป็ นธุ รกิจที่เดลต้าทํามานานกว่าหนึ่ งทศวรรษ
โดยทําตั้งแต่การออกแบบ ผลิต และทําการตลาดทัว่ โลก เดลต้า
มุ่งมัน่ ที่ จะสร้ างนวัตกรรมผลิ ตภัณ ฑ์ให้มีความโดดเด่ นทาง
เทคนิ ค และให้บริ การโซลูชนั่ ประหยัดพลังงานสําหรับการใช้
งานในทุ ก ระดับ จากบ้ าน สู่ สํ า นั ก งาน ศู น ย์ข ้อ มู ล จนถึ ง
โปรแกรมการใช้งานระดับอุตสาหกรรม ฐานลูกค้าของบริ ษทั ฯ
ครอบคลุ มองค์กรธุ รกิ จขนาดใหญ่ ระดับโลกในหลากหลาย
อุตสาหกรรม เช่ น เซมิ คอนดักเตอร์ อิ เล็กทรอนิ กส์ ตรวจจับ
และควบคุมแสง (optoelectronics) การแปรรู ปอาหาร การเงิ น
ปิ โตรเคมี และการสื่ อสารโทรคมนาคม
โซลูชน่ั ของ Delta UPS ประกอบด้วย อุปกรณ์ ที่เกียวเนื่ องกับ UPS และโปรแกรมการจัดการที่ ครบครัน โดย
บริ ษ ทั ฯ ได้นําส่ งโซลูชัน นี้ ในรู ปแบบเฉพาะสําหรั บ แต่ ละอุ ตสาหกรรมทั่วโลกในตลาดวงกว้าง และในกลุ่ มผูน้ ํา
อุตสาหกรรมต่างๆ โซลูชน่ั UPS ของเดลต้า ไม่เพียงให้ความมัน่ ใจว่ากระบวนการการผลิตจะไม่หยุดชะงักด้วยความ
ศักยภาพที่ ไม่มีใครเที ยบได้ แต่ ยงั ตอบสนองความจําเป็ นทางธุ รกิ จของลูกค้าที่ กาํ ลังเติ บ โตด้วย Delta UPS ที่ มีการ
ออกแบบเฉพาะ เพื่อเหมาะกับขนาดของธุรกิจ อีกทั้งมีความยืดหยุน่ ให้ปรับเปลี่ยนการใช้งานได้อีกด้วย

โซลูชั่นสํ าหรับระบบเครื อข่ าย (Network Solutions)
Switches

Enterprise
Wireless APs

SDWAN / vCPE

Wireless
Routers

เดลต้าก้าวไปพร้ อมกับ ความลํ้าสมัยใน
ก ระ แส ข องเท ค โน โล ยี ก ารสื่ อ ส าร ด้ ว ย
ประสบการณ์ ในวงการอุ ต สาหกรรมอุ ป กรณ์
สื่ อ สารเครื อ ข่ ายมากกว่า 20 ปี บริ ษ ัท ฯ สร้ า ง
ความไว้ว างใจให้ ก ับ ลู ก ค้า ด้ว ยการออกแบบ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ พิ เศษและแตกต่ า งพร้ อ มคุ ณ ภาพ
ด้านการผลิ ตที่ ดีให้กบั แบรนด์ดงั โลก ที่ผ่านมา
เดลต้า มี ผ ลงานที่ ห ลากหลาย และครอบคลุ ม
ตลาดเครื อข่ายต่างๆ ตั้งแต่งานที่ใช้สําหรับศูนย์
ข้อมู ล งานภายในองค์กร งานขนส่ ง สํานักงาน
ขนาดเล็ก และงานเครื อ ข่ายทางอุ ตสาหกรรม
บริ ษ ัท ฯ มี ค วามมุ่ ง มั่น ที่ จ ะให้ บ ริ ก ารโซลู ชั่น
เครื อข่ า ยที่ แ ข่ ง ขั น ได้ ซึ่ งออกแบบมาเพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
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โซลูชั่นระบบพลังงานสํ าหรั บภาคอุตสาหกรรม (Industrial Power Solutions)
เดลต้า ได้อ อกเพาเวอร์ ซั พ พลายมาตรฐาน (PSU) สํ า หรั บ
ภาคอุ ตสาหกรรมเป็ นแบรนด์ ข องเดลต้าเอง โดยใช้เทคโนโลยี
ระดับ โลกและมี คุ ณ ภาพแบบเดี ย วกับ ความต้อ งการของลู ก ค้า
ODM ด้ว ยความนิ ย มที่ เพิ่ ม ขึ้ น อย่า งรวดเร็ ว ของสิ น ค้า รุ่ น CliQ
DIN Rail และ PMC Panel Mount Power บริ ษั ท ฯ ได้ อ อกแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายเพื่อรองรับการใช้งานให้มากยิง่ ขึ้น
ผลิตภัณฑ์ พลังงานทดแทน (Renewable Energy)
เดลต้าตอบสนองความต้องการใช้พลังงานลมในระดับเมกะวัตต์ให้ก ับลู กค้าในรู ปแบบของตัวแปลง
พลังงานไฟฟ้ าแบบเต็ ม รู ป (FPC) และเครื่ องกําเนิ ดไฟฟ้ าเหนี่ ยวนําแบบป้ อนสองทาง (Doubly Fed induction
generator หรื อ DFIG) โดยการผสานเทคโนโลยีระดับแนวหน้าเพื่อให้สอดคล้องและทันต่อเทคโนโลยีการทํางาน
ของกริ ดในปั จจุบนั ทําให้สามารถใช้ได้กบั แรงดันไฟฟ้ าหลายระดับ ตั้งแต่ระดับตํ่า (LVRT) ระดับศูนย์ (ZVRT)
และระดับสู ง (HVRT) ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ของเดลต้าผ่านข้อกําหนดเกือบทั้งหมดในด้านคุณภาพพลังงานแม้ในสภาวะ
ที่ไฟฟ้ าในระบบกริ ดไม่เสถียรทั้งในเชิ งฮาร์ โมนิ กและการสั่นไหว ฯลฯ จึงมัน่ ใจได้วา่ จะทํางานร่ วมกับกริ ดได้อย่าง
ราบรื่ นและเป็ นไปตามข้อกําหนด ในปี ที่ผ่านมา เดลต้าอินเดี ยได้ผลิ ตเครื่ องแปลงพลังงานลมขนาด 2.2 เมกะวัตต์
และ 2.6 เมกะวัตต์ ซึ่ งใน 4 ปี ที่ ผ่านมา ได้มีการติดตั้งในฟาร์ มพลังงานลมในประเทศอินเดี ยไปแล้วกว่า 100 เมกะ
วัตต์ ด้วยประสิ ทธิ ภาพที่มีความสมํ่าเสมอและเชื่ อถือได้ให้กบั ลูกค้า
นอกจากนี้ เดลต้ายังมีผลิ ตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีข้ นั สู งที่หลากหลายของ อย่างเช่น ชุ ดแหล่งจ่ายไฟเสริ ม
ชุ ดควบคุ มที่ฐานและส่ วนหุ ้มกลไก ตลอดจนแผงควบคุ มอื่ นๆ นอกจากนี้ ยังมีการออกแบบตัวควบคุ มตัวแปลง
พลังงานที่ ล้ าํ สมัย มีความน่าเชื่ อถื อสู ง และมีการติดตามผลแบบเบ็ดเสร็ จ ด้วยระบบป้ องกันที่หลากหลาย พร้ อม
กับความสามารถในการผลิ ตพลังงานที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งที่ความเร็ วลมตํ่า การออกแบบเป็ นโมดู ลช่วยให้สามารถ
เข้าทําการดู แลและบํารุ งรั กษาได้จากบริ เวณด้านหน้า ด้วยโมดู ลพลังงานที่ สามารถสลับเปลี่ ยนทดแทนกันและ
ระบบทําความเย็นในตัว จึ งช่ วยตอบโจทย์ท้ งั ด้านความสะดวกและประสิ ทธิ ภาพแก่ ผูใ้ ช้ได้เป็ นอย่างดี วงจร
ควบคุมและวงจรแปลงพลังงานที่แยกกัน ถือเป็ นฉนวนป้ องกันและเพิ่มความปลอดภัยแก่ผใู ้ ช้งาน ทั้งนี้กลไกที่ถูก
ออกแบบมาอย่างประณี ตและกะทัดรัด ไม่เพียงช่วยประหยัดพื้นที่ แต่ทาํ ให้การติดตั้งง่ายขึ้นอีกด้วย
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กําลังการผลิตในปี 2562
กําลังการผลิตในปี 2561
1. โรงงานในประเทศไทย
1.1 โรงงาน 1 : นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ
พื้นที่การผลิต : 16,710 ตารางเมตร
จํานวนพนักงาน : 560 คน
สายการผลิต
: 12 สาย
ผลิตจริ งเฉลี่ย : ร้อยละ 80 ของกําลังการผลิตเต็มที่
1.2 โรงงาน 3 : นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ
พื้นที่การผลิต : 13,550 ตารางเมตร
จํานวนพนักงาน : 772 คน
สายการผลิต
: 10 สาย
ผลิตจริ งเฉลี่ย : คิดเป็ นร้อยละ 80 ของกําลังการผลิตเต็มที่
1.3 โรงงาน 5 : นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ
พื้นที่การผลิต : 37,700 ตารางเมตร
จํานวนพนักงาน : 3,416 คน
สายการผลิต
: 56 สาย
ผลิตจริ งเฉลี่ย : คิดเป็ นร้อยละ 85 ของกําลังการผลิตเต็มที่
1.4 โรงงาน 6 : นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
พื้นที่การผลิต : 13,900 ตารางเมตร
จํานวนพนักงาน : 1,957 คน
สายการผลิต
: 83 สาย
ผลิตจริ งเฉลี่ย : คิดเป็ นร้อยละ 80 ของกําลังการผลิตเต็มที่
2. โรงงานในประเทศสาธารณรัฐสโลวาเกีย
2.1 โรงงานในเมือง Dubnica nad Vahom
พื้นที่การผลิต : 10,250 ตารางเมตร
จํานวนพนักงาน : 245 คน
สายการผลิต
: 21 สาย
ผลิตจริ งเฉลี่ย : คิดเป็ นร้อยละ 65 ของกําลังการผลิตเต็มที่
2.2 โรงงานในเมือง Liptovsky
พื้นที่การผลิต : 3,500 ตารางเมตร
จํานวนพนักงาน : 378 คน
สายการผลิต
: 12 สาย
ผลิตจริ งเฉลี่ย : คิดเป็ นร้อยละ 80 ของกําลังการผลิตเต็มที่
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3. โรงงานในประเทศอินเดีย
3.1 โรงงานในเมือง Krishnagiri Hosur
พื้นที่การผลิต : 5,825 ตารางเมตร
จํานวนพนักงาน : 110 คน
สายการผลิต
: 7 สาย
ผลิตจริ งเฉลี่ย : คิดเป็ นร้อยละ 40 ของกําลังการผลิตเต็มที่
3.2 โรงงานในเมือง Rudrapur
พื้นที่การผลิต : 13,930 ตารางเมตร
จํานวนพนักงาน : 206 คน
สายการผลิต
: 10 สาย
ผลิตจริ งเฉลี่ย : คิดเป็ นร้อยละ 85 ของกําลังการผลิตเต็มที่
โดยผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่ผลิตในประเทศไทยได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนจากคณะกรรมการส่ งเสริ มการ
ลงทุน (BOI) โดยได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ดงั นี้
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การส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยในประเทศไทยได้รับสิ ทธิ พิเศษทางภาษีอากรจากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ที่กาํ หนดไว้ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยในประเทศไทย
ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ทางด้านภาษีอากรที่มีสาระสําคัญดังต่อไปนี้
รายละเอียด

1. บัตรส่ งเสริ มเลขที่
2. เพื่อส่ งเสริ มการลงทุนในกิจการ

1494(2)/2552
ผลิต DC FAN

3. สิ ทธิประโยชน์สาํ คัญที่ได้รับ
3.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิที่ได้จาก
7 ปี
การประกอบกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มและได้รับยกเว้นไม่
(วงเงินไม่เกิน
298,170,000 บาท)
ต้องนําเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มซึ่ งได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคํานวณเพื่อเสี ยภาษี
3.2 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื่ องจักรตามที่
ได้รับ
คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ
3.3 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับวัตถุดิบและวัสดุจาํ เป็ นที่
ได้รับ
ต้องนําเข้าจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการ
ส่ งออก
3.4 ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิที่
ไม่ได้รับ
ได้รับจากการลงทุนในอัตราร้อยละห้าสิ บของอัตราปกติ
เป็ นระยะเวลาห้าปี นับจากวันที่พน้ กําหนดระยะเวลาการ
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
3.5 ได้รับอนุ ญาตให้หักค่าขนส่ ง ค่าไฟฟ้าและค่าประปาเป็ น
ไม่ได้รับ
สองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็ นระยะเวลาสิ บปี นับแต่
วันทีเ่ ริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
3.6 ได้รับอนุ ญาตให้หกั เงินลงทุนในการติดตั้งหรื อก่อสร้างสิ่ ง
ไม่ได้รับ
อํานวยความสะดวกร้อยละยีส่ ิ บห้าของเงินลงทุน
นอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่ อมราคาตามปกติ
4. วันที่เริ่ มใช้บตั รส่ งเสริ ม
15 มีนาคม 2556
5. สิ ทธิและประโยชน์เพิ่มเติม

ได้รับประโยชน์
ทางภาษีอากร
เพิ่มเติมสําหรับการ
ลงทุนเพื่อพัฒนา
ทักษะ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม

2061(1)/2553

ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคม
และชิ้นส่วนอีเลคโทรนิคส์
สําหรับยานพาหนะ

8 ปี

1732(2)/2557
ผลิต Electromagnetic
products

บริ ษทั ฯ
1688(2)/2558
1158(2)/2558
ผลิต DC FAN
ผลิต Electromagnetic
products

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ไม่ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

10 มกราคม 2558

5 มกราคม 2561

5 มกราคม 2560

1 ธันวาคม 2560

ยังไม่ได้ขอเปิ ด
ดําเนินการ
-

ยังไม่ได้ขอเปิ ด
ดําเนินการ
-

ยังไม่ได้ขอเปิ ด
ดําเนินการ
-

ยังไม่ได้ขอเปิ ด
ดําเนินการ
-

ยังไม่ได้ขอเปิ ด
ดําเนินการ
-

ได้รับประโยชน์ทาง ได้รับประโยชน์ทาง
ภาษีอากรเพิ่มเติม ภาษีอากรเพิ่มเติม
สําหรับการลงทุนเพื่อสําหรับการลงทุนเพื่อ
พัฒนาทักษะ
พัฒนาทักษะ
เทคโนโลยี และ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม
นวัตกรรม

-

8 ปี

บริ ษทั ย่อยในประเทศไทย
1813(2)/2554
1814(2)/2554
ผลิต Inverter
ผลิตหลอดไฟฟ้า
โคมไฟฟ้าและ
อุปกรณ์แสดงภาพ

4 ปี
(วงเงินไม่เกิน
1,572,170,000
บาท)
ได้รับ

-

7 ปี
7 ปี
5 ปี
(วงเงินไม่เกิน
(วงเงินไม่เกิน
(วงเงินไม่เกิน
124,000,000 บาท) 682,381,686 บาท) 200,000,000 บาท)

59-1316-1-00-2-0 61-1505-1-00-1-0 62-0076-1-00-0-0
ผลิตพัดลมระบาย
การออกแบบทาง
ผลิต Electroอากาศ
อีเลคโทรนิคส์
magnetic
products
ไม่ได้รับ

7 ปี
7 ปี
(วงเงินไม่เกิน
(วงเงินไม่เกิน
182,000,000 บาท) 202,400,000 บาท)

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ
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รายได้ข องบริ ษ ทั ฯจําแนกตามกิ จการที่ ได้รับ การส่ งเสริ มการลงทุ นและไม่ได้รับ การส่ งเสริ ม การลงทุ น
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
กิจการ
ที่ได้รับการส่ งเสริ ม
2562
2561
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได้จากการขายและบริ การ
รายได้จากการขายในประเทศ
รายได้จากการส่ งออก
รายได้จากการให้บริ การ
รวมรายได้จากการขายและ
บริ การ

กิจการ
ที่ไม่ได้รับการส่ งเสริ ม
2562
2561

รวม
2562

2561

365
36,222
-

446
39,338
-

73
3,424
38

109
222
9

438
39,646
38

555
39,560
9

36,587

39,784

3,535

340

40,122

40,124

สิ ทธิ พิเศษทางภาษีที่มีสาระสําคัญที่บริ ษทั ย่อยอื่นๆได้รับ มีดงั นี้
Delta Electronics (Slovakia) s.r.o. ได้ รั บ สิ ทธิ พิ เศษทางภาษี จ ากรั ฐ บาลของประเทศสโลวาเกี ย เมื่ อ วัน ที่ 22
ธันวาคม 2549 สําหรับผลิ ตสิ นค้าประเภท Power supply และ Solar inverter ภายใต้เงื่อนไขที่กาํ หนดบางประการ
สิ ทธิ พิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็ นจํานวนเงินรวมทั้งสิ้ นประมาณ 6.2 ล้านยูโรเป็ น
ระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่ปี 2553 ซึ่ งเป็ นปี ที่เริ่ มประกอบกิจการ ในปั จจุบนั คงเหลือสิ ทธิ พิเศษดังกล่าวจํานวนทั้งสิ้ น
ประมาณ 0.3 ล้านยูโร
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การจัดหาวัตถุดบิ และผู้จาํ หน่ ายวัตถุดบิ

วัตถุดิบหลักที่ บริ ษทั ฯ ใช้ในการผลิ ตแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ ชิ้ นส่ วนไฟฟ้ า (Electrical parts)
และชิ้ นส่ วนเชิ งกล (Mechanical parts) โดยชิ้นส่ วนไฟฟ้ าประกอบด้วยชิ้นส่ วนประเภทกึ่ งตัวนําหรื อเซมิคอนดักเตอร์
(ได้แก่ IC, Diode, Mosfet, PWM เป็ นต้น ) และชิ้ นส่ วนประเภท Passive (ได้แก่ Capacitors, Fuse, Resister รี เลย์ เป็ น
ต้น) ซึ่ งวัตถุ ดิบส่ วนใหญ่นาํ เข้ามาจากประเทศสิ งคโปร์ ฮ่องกง ญี่ ปุ่น ไต้หวัน ยุโรปและ สหรัฐอเมริ กา โดยใช้สกุล
เงิ นดอลล่ าร์ ส หรั ฐฯ เป็ นหลักในการชําระค่ าสิ นค้า สํ าหรั บ ชิ้ นส่ วนเชิ งกล ประกอบด้วย งานปั๊ มโลหะ (metal
stamping) งานตัดชิ้ นงาน (die-casting) ชุ ดประกอบสายไฟ (wire harness) งานฉี ดขึ้นรู ปพลาสติก (plastic injection)
แผ่นวงจร (PWB) และบรรจุภณ
ั ฑ์ (packaging) ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นการจัดหาจากผูผ้ ลิตในประเทศและนําเข้าจากประเทศ
จีนบางส่ วนเพื่อเป็ นการกระจายความเสี่ ยงและเปรี ยบเทียบทุน ทั้งนี้ สัดส่ วนมูลค่าการนําเข้าของวัตถุดิบทั้งหมดเทียบ
กับสัดส่ วนการสั่งซื้ อในประเทศคิดเป็ นอัตราส่ วนประมาณร้ อยละ 70 ต่อ 30 ในปั จจุบนั บริ ษทั ฯ จัดหาวัตถุ ดิบหลัก
โดยตรงกับซัพพลายเออร์ ประมาณ 1,160 ราย (หลังจากรวมฐานซัพพลายเออร์ เดียวกันแล้ว) โดยการสั่งซื้ อในแต่ละราย
จะไม่เกินร้ อยละ 7 ของยอดการสั่งซื้ อทั้งหมดของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ซัพพลายเออร์ ที่จาํ หน่ ายวัตถุ ดิบให้เดลต้า ต้องได้รับ
การรับรองมาตรฐาน ISO9001, ISO14001, ONSAS18001, IATF16949 และอื่นๆ ที่บริ ษทั กําหนดอีกด้วย
ตามที่เคยรายงานไว้เกี่ยวกับการวิเคราะห์สถานะทางการเงินในเชิ งลึกของซัพพลายเออร์ รายสําคัญหลังจาก
วิกฤตการเงินโลกนั้น บริ ษทั ฯ ได้ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกระจายความหลากหลาย ทั้งในส่ วนของวัตถุดิบและ
ที่ต้ งั ทางภูมิศาสตร์ในห่ วงโซ่ อุปทานของสายการผลิตของซัพพลายเออร์ เหล่านั้นด้วยเพื่อลดความเสี่ ยงต่อการขาด
แคลนวัต ถุ ดิ บ อัน อาจเกิ ด จากความผิ ด ปกติ ก ของสภาพอากาศหรื อ ภัย พิ บ ัติ ร้ า ยแรงในอนาคต ในปี 2562
สถานการณ์อุปทานตึงตัวของชิ้นส่ วนเซมิคอนดักเตอร์ และส่ วนประกอบ Passive ที่มีการขยายตัวมาจากปี 2561จะ
เริ่ มคลายตัว ทีมทํางานจะติดตามแนวโน้มตลาดอย่างต่อเนื่ องรวมถึ งสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นกับ
อุปสงค์และอุปทานในปี 2563 ที่จะมาถึง
ในปี 2562 สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีนที่ทวีความรุ นแรงมากขึ้นกําลังผลักดันให้ซพั พลายเออร์ จาก
จีนพิจารณาการย้ายฐานการผลิ ตมายังประเทศไทยหรื อประเทศในกลุ่ม AEC อื่นๆ ซึ่ งจะเสริ มสร้ างความแข็งแกร่ ง
และความสามารถในการแข่งขันในห่ วงโซ่อุปทานท้องถิ่นในระยะกลางถึงระยะยาวซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั
ตั้งแต่ ปี 2560 เป็ นต้นมา บริ ษ ัทฯ ได้รับการรั บรองมาตรฐาน ISO 13485 ซึ่ งเป็ นมาตรฐานสํ าหรั บการผลิ ต
แหล่งจ่ายไฟในเครื่ องมือแพทย์เพื่อการวินิจฉัยด้วยภาพ (Manufacturing of Power Supply for Active Medical Devices for
Diagnostic Imaging) ซึ่ งมาตรฐานดังกล่ าวได้ก าํ หนดเพี ยงให้องค์กรที่ ได้รับการรั บรองต้องแสดงให้เห็ นว่ามี ระบบ
คุณภาพที่มีประสิ ทธิ ภาพและได้รับการบํารุ งรักษาที่เหมาะสม แต่ยงั มีขอ้ ระบุอื่นที่แตกต่างไป เช่น การส่ งเสริ มและการ
สร้างความรู ้และเข้าใจเกี่ยวกับข้อกําหนดด้านกฎระเบียบถือเป็ นความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หาร กฎระเบียบระบบคุณภาพ
สําหรับอุ ปกรณ์ ทางการแพทย์ที่จาํ หน่ ายในสหรั ฐอเมริ กาที่ บงั คับใช้โดยองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริ กา (the
United States Food and Drug Administration - FDA) หรื อบทบัญ ญั ติ เครื่ องมื อแพทย์ (Medical Devices Directive) ซึ่ ง
เป็ นสิ่ งจําเป็ นสําหรับการทําธุ รกิจในสหภาพยุโรป นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ต้องมีการควบคุ มสภาพแวดล้อมในการทํางาน
เพื่ อให้มีม น่ั ใจในความปลอดภัยของผลิ ตภัณฑ์ มุ่งเน้นด้านการบริ หารจัดการความเสี่ ยงและการดําเนิ นการให้มีการ
ควบคุ มการออกแบบในระหว่างที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็ นต้น ทั้งนี้ การปฏิ บตั ิตามมาตรฐาน ISO 13485 ถือเป็ นก้าว
แรกที่จะนําไปสู่ ความสําเร็ จในการปฏิบตั ิตามข้อกําหนดด้านกฎระเบียบของยุโรปอีกด้วย
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การจัดการวัสดุสําหรับธุรกิจยานยนต์

บริ ษั ท ฯ จัด หาวัต ถุ ดิ บ จากซั พ พลายเออร์ ที่ ผ่ า นการคัด เลื อ กแล้ ว ตามกระบวนการที่ ก ํา หนด ซึ่ ง
รายชื่ อ ซั พ พลายเออร์ ที่ ผ่า นการคัด เลื อ กจะมาพร้ อ มกับ รายงานข้อ ดี จ ากการจัด ซื้ อ จากซั พ พลายเออร์ น้ ัน ๆ
พร้ อมบทวิเคราะห์ศกั ยภาพและ/หรื อรายงานการตรวจสอบซัพพลายเออร์ ตามกระบวนการตรวจสอบของ VDA
6.3 อนึ่ งเพื่ อให้ แ น่ ใจว่ า การดํ า เนิ น การจะส ามารถเส ร็ จได้ ท ั น เวลาและมี คุ ณ ภาพ ตามที่ กํ า ห นดไว้
ซัพพลายเออร์ จะต้องเสนอแผนโครงการที่สามารถสร้างประสิ ทธิ ผลตามมาตรฐาน IATF 16949, VDA 2 และอื่นๆ
ที่จาํ เป็ นด้วย
นอกจากนี้ บริ ษทั ยังใช้ประโยชน์จากรหัสสากล D-U-N-S Number ซึ่ งเป็ นรหัสที่ใช้ระบุ ความน่ าเชื่ อถื อทาง
ธุ รกิจของบริ ษทั ที่บริ ษทั มีอยู่ เชื่ อมโยงค้นหา D-U-N-S Number ของซัพพลายเออร์ ที่เกี่ ยวข้องกับการผลิ ตรถยนต์ใน
ของสหภาพยุโรปเพื่ อช่ วยตรวจสอบความน่ าเชื่ อถื อทางธุ รกิ จซัพพลายเออร์ ด้วย ในอี กด้านหนึ่ ง ภาพรวมความ
แข็งแกร่ งของบริ ษ ทั ฯ ผ่าน D-U-N-S Number ก็ช่ วยต่อยอดการเติ บโตทางธุ รกิ จและสร้ างโอกาสในการได้สั ญญา
การค้ามากขึ้นด้วย
_______________________________________________________________
VDA 6.3 เป็ นเครื่ องมือสําหรั บการตรวจสอบกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ ตามมาตรฐานของสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์
ประเทศเยอรมัน

การจัดการสารทีม่ ผี ลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อม (Environment-Related Substances - ERS) ในผลิตภัณฑ์

บริ ษ ัท ฯ ใช้ม าตรฐานระบบการจัดการคุ ณ ภาพ IECQ / QC080000 พร้ อมกับ ส่ งเสริ ม ระบบการจัดการ
ผลิ ตภัณฑ์สีเขียว (Green Product Management - GPM) ในโรงงานหลักที่สําคัญของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ การดําเนิ นการ
ตามมาตรฐาน IECQ จะทําบนพื้นฐานลักษณะความเสี่ ยงของแต่ละวัสดุ ส่ วนระบบการจัดการผลิตภัณฑ์สีเขียว
(GPM) เป็ นสิ่ งที่บริ ษทั ฯ ใช้เป็ นแนวทางในการแบ่งปั นข้อมูลด้านสิ่ งแวดล้อมในห่ วงโซ่ อุปทาน โดยเมื่อเร็ วนี้ได้มี
การออกข้อกําหนดด้านสิ่ งแวดล้อมในระดับนานาชาติ เช่ น สารควบคุ ม ล่าสุ ดของสหภาพยุโรป คื อ RoHS 2.0
REACH SVHC บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นการส่ งต่อข้อมูลนี้ ต่อไปยังซัพพลายเออร์ พนั ธมิตรเพื่อใช้เป็ นข้อมูลอ้างอิง และ
ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามข้อกําหนด

การควบคุมการใช้ แร่ ทมี่ ขี ้ อขัดแย้ ง

บริ ษทั ฯ มีนโยบายการเลิ กใช้แร่ ที่มีขอ้ ขัดแย้ง และได้ขอให้ซัพพลายเออร์ ที่จดั หาวัตถุ ดิบที่อาจเกี่ยวข้อง
ตอบแบบสอบถามใน "แบบสํ า รวจแหล่ ง ที่ ม าของแร่ และโลหะ" (Metal Origin Survey Form) และลงนามใน
"แถลงการณ์การไม่ใช้โลหะต้องห้าม" (Statement of Non-use of Conflict Metals) ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้สื่อสารนโยบายนี้
อย่างต่อเนื่ องกับซัพพลายเออร์ หลักของบริ ษทั ฯ โดยเชื่ อมโยงเข้ากับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร อีกทั้ง
ยัง ให้ สิ นแร่ ไ ด้ รั บ การตรวจสอบแหล่ ง กํา เนิ ด โดย Responsible Business Alliance (RBA) (EICC เดิ ม ) หรื อ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย
ทั้ง นี้ ณ สิ้ น เดื อ นพฤศจิ ก ายน 2562 มี ซั พ พลายเออร์ ข องบริ ษ ัท ฯ ประมาณร้ อ ยละ 99 ได้ล งนามใน
"แถลงการณ์การไม่ใช้โลหะต้องห้าม" แล้ว
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การให้ คาํ ปรึกษาการตรวจสอบ RBA (RBA Verification Consultation)

บริ ษ ัท ฯ เริ่ ม ให้ ค าํ ปรึ ก ษาการตรวจสอบตามแนวทางของ RBA ตั้ง แต่ ปี 2557 เพื่ อ ลดความเสี่ ย งด้า น
สิ่ งแวดล้อม สังคมและธรรมมาภิบาล (ESG risks) ในห่ วงโซ่ อุปทานและเพิ่มขี ดความสามารถในการแข่งขันใน
เวลาเดียวกัน ทีมงานให้คาํ ปรึ กษาและตรวจสอบของบริ ษทั ฯ จัดตั้งขึ้นด้วยความร่ วมมือจากหลายฝ่ ายที่เกี่ ยวข้อง
ได้แก่ ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ ายความปลอดภัยของแรงงาน ฝ่ ายกิจการโรงงาน และฝ่ ายจัดซื้ อ โดยทีมงานจะทําการ
ตรวจสอบตามแนวทางของ RBA พร้ อมให้คาํ ปรึ กษากับซัพพลายเออร์ รายสําคัญที่มีความเสี่ ยงด้าน ESG สู ง ซึ่ ง
พบว่ายังมี ซัพ พลายเออร์ อีกจํานวนมาก ที่ ยงั สามารถปรั บ ปรุ งระบบการจัดการ RBA ด้านความปลอดภัย และ
สุ ข อนามัย ให้ ดีข้ ึ น ไปได้อีก ทั้งนี้ เพื่ อให้ ส ามารถจัด การกับ ปั ญ หาต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วเนื่ องได้ ที ม งานฯ ได้แ บ่ งปั น
ประสบการณ์ โดยการแนะนําและสนับ สนุ นการใช้ระบบจัดการของบริ ษ ทั ฯ ให้แก่ ซัพ พลายเออร์ นอกจากนี้
ทีมงานยังได้ติดตามสถานะของซัพพลายเออร์ เพือ่ ให้มน่ั ใจว่ามีการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ อง
ณ สิ้ นเดื อนพฤศจิ กายน 2562 ซัพ พลายเออร์ ของบริ ษ ทั ฯ ร้ อยละ 96 ได้ลงนามใน "ประกาศรั บ รองการ
ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณของ RBA" (Declaration of Compliance with RBA Code of Conduct) นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยัง
จัดให้มี "การตรวจประเมิน RBA ณ สถานประกอบการ" (RBA On-Site Audit) โดยเน้นการตรวจสอบซัพพลายเออร์
ในประเทศ ซึ่ งจากการตรวจสอบพบว่าซัพพลายเออร์ ในประเทศทั้งหมดของบริ ษทั ฯ สามารถปฏิ บตั ิตามข้อกําหนด
ด้านจริ ยธรรมของ RBA ได้

การจัดการลดคาร์ บอนไดออกไซด์ การประหยัดพลังงาน/ปริมาณก๊าซเรื อนกระจก

เพื่อให้สามารถดําเนิ นการตามพันธกิจของบริ ษทั ฯ ในการ "ใส่ ใจสิ่ งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน สร้างโลก
สี เขียว" บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นการร่ วมกับซัพพลายเออร์ อย่างต่อเนื่ องในการลดการปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ซึ่ ง
ไม่เพี ยงช่ วยลดต้นทุ นการดําเนิ นงานของทั้งบริ ษทั ฯ และซัพ พลายเออร์ แต่ยงั ช่ วยเพิ่มขี ดความสามารถในการ
แข่งขันในทั้งห่วงโซ่อุปทานอีกด้วย

การผนึกความรับผิดชอบต่ อสั งคม (CSR) ลงในห่ วงโซ่ อปุ ทาน

ในปี 2562 บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการให้ซพั พลายเออร์ของบริ ษทั ฯ กว่าร้อยละ 80 ตอบแบบสอบถามด้านความยัง่ ยืน
(เช่น เรื่ องการจัดการองค์กร ความปลอดภัยสุ ขภาพอนามัย สิ่ งแวดล้อม และพนักงาน) รวบรวม วิเคราะห์และเริ่ มต้นการ
ตรวจสอบและให้ความรู ้แก่ซพั พลายเออร์ที่มีความเสี่ ยงในไตรมาส 1 ปี 2563

การสร้ างห่ วงโซ่ อปุ ทานสี เขียว

ในปี 2563 บริ ษทั ฯ ยังคงไว้ซ่ ึ งโครงการ "ห่วงโซ่อุปทานสี เขียว" (Green Supply Chain ) ที่มุ่งเน้นนโยบาย
สี เขี ยว เพื่อใช้กบั ซัพ พลายเออร์ กระบวนการและผลิ ตภัณฑ์ ผ่านการดําเนิ นการตามโครงการลดการปล่อยก๊าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ของบริ ษทั ฯ (ได้แก่ การลด GHG การลดการใช้น้ าํ และการลดของเสี ย) โดยบริ ษทั ฯ จัดให้มี
การสื่ อสารกับ ซัพ พลายเออร์ และทํา กิ จ กรรมเพื่ อ การเรี ย นรู ้ อย่า งสมํ่า เสมอ และใช้ก ารจัด สรรการสั่ ง ซื้ อเป็ น
ตัวกระตุน้ ให้ซพั พลายเออร์ เข้าร่ วมในกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดังกล่าวด้วย
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การวิจยั และพัฒนา (R&D)

ในปี 2562 บริ ษ ทั ฯยังคงลงทุ นด้านการวิจยั และพัฒนาอย่างต่อเนื่ องเพื่ อต่ อยอดธุ รกิ จที่ มี การเติ บโตและมี
ศักยภาพสู ง ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ สําหรับยานยนต์ไฟฟ้ า ระบบเครื อข่าย ศูนย์ขอ้ มูล และระบบไฟฟ้ า
อุ ตสาหกรรม ทําให้ ส ามารถสร้ างผลิ ตภัณ ฑ์ ได้ ห ลากหลายและมี คุ ณ ภาพมากขึ้ น โดยเฉพาะในด้านการเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพการประหยัดพลังงาน อัตราการจ่ายพลังงาน และความสามารถในการประมวลข้อมู ลดิ จิท ลั เป็ นต้น
นอกจากนี้ ฝ่ ายวิจยั และพัฒนาของเดลต้ายังได้ขยายขอบเขตการใช้งานและฐานลูกค้าประเภทผลิตภัณฑ์กลุ่มเทคโนโลยี
ไฟฟ้ ากําลังให้ครอบคลุมมากขึ้น เช่น ชาร์ จเจอร์ แบบไร้สายเพื่อการใช้งานเชิ งอุตสาหกรรม และชาร์ จเจอร์ แบบรวมที่มี
ฟังก์ชนั ต่าง ๆที่จาํ เป็ นต่อการทํางานอยูใ่ นตัวเดียวกันสําหรับยานยนต์ไฟฟ้าและปั ญญาประดิษฐ์ (AI) เป็ นต้น
ปั จจัยเชิ งบวกหลายประการ เช่น ตลาดที่มีแนวโน้มขยายตัว ความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ตลอดจน
ศักยภาพด้านการวิจยั และพัฒนาของเดลต้า ล้วนช่ วยสนับสนุ นให้บริ ษทั ฯสามารถรักษาตําแหน่ งผูน้ าํ ด้านการ
พัฒนาและผลิตอุปกรณ์ประหยัดพลังงานและพลังงานทดแทนได้อย่างต่อเนื่ อง นอกจากนี้ ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาของ
เดลต้าในเอเชี ยและยุโรปที่ทาํ งานร่ วมกันอย่างใกล้ชิด รวมถึ งมหาวิทยาลัยทัว่ โลกที่เป็ นเครื อข่ายวิจยั และพัฒนา
ของเราต่างมีบทบาทสําคัญในการสร้างนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีเพื่อความยัง่ ยืนด้วย โดยความร่ วมมือดังกล่าวมี
ประโยชน์อย่างยิง่ ในการเฟ้ นหาไอเดี ยที่แปลกใหม่และสร้างสรรค์ที่ฝ่ายวิจยั และพัฒนาของเราสามารถนําไปต่อ
ยอดได้ และยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเดลต้ากับคนรุ่ นใหม่ที่จะเป็ นกําลังหลักในการสร้างนวัตกรรมที่เป็ น
มิตรกับสิ่ งแวดล้อมต่อไปในอนาคตด้วย
นอกจากนี้ เดลต้ายังให้ความสําคัญกับการร่ วมวิจยั และพัฒนาผลิ ตภัณฑ์กบั ลู กค้าชั้นนําทัว่ โลกเพื่อสร้ าง
นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัย การมีลูกค้าจากหลายภาคอุตสาหกรรมจะช่ วยสร้างโอกาสในการ
ขับเคลื่ อนกระบวนการและใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายของตลาดปั จจุบนั
และเพื่อสร้างโอกาสทางธุ รกิจในอนาคตให้กบั ลูกค้าอีกด้วย
ปรั ชญาการดําเนิ นธุ รกิ จเพื่ อสิ่ งแวดล้อมและความยัง่ ยืนของเดลต้าทําให้เราสามารถยืนหยัดเป็ นผูน้ ําใน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิ กส์ อย่างยาวนานมาหลายทศวรรษ และเราจะยังเดิ นหน้าใช้ความเชี่ ยวชาญของเราเพื่อรักษา
สิ่ งแวดล้อมและปกป้ องโลกสี เขียวของเราทุกคน

ผลิตภัณฑ์ ทใี่ ช้ กบั ระบบคอมพิวเตอร์ เครื อข่ ายและระบบเก็บข้ อมูล (Server Storage Networking - SNT)

ทีมวิจยั และพัฒนาของเดลต้าทัว่ โลกได้ส่ังสมความรู ้และประสบการณ์อนั ยาวนานหลายทศวรรษในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เพาเวอร์ ซพั พลายที่ใช้เทคโนโลยีข้นั สู งให้กบั ลูกค้าที่เป็ นบริ ษทั ชั้นนําในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ เครื อข่าย และโทรคมนาคม ดังนั้น เราจึ งสามารถนําความรู ้ ดังกล่ าวมาประยุก ต์ใช้ในการพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆซึ่ งได้พฒั นาไปได้ไกลกว่าผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมมากและเรามัน่ ใจว่าศักยภาพในการวิจยั
และพัฒนาของเราจะทําให้เรายืนหยัดเป็ นผูใ้ ห้บริ การโซลูชน่ั อย่างครบวงจรได้ในระยะยาว
ในปี 2562 ฝ่ ายวิจยั และพัฒนาของเดลต้าประสบความสําเร็ จในการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ประสิ ท ธิ ภาพสู ง
ให้กบั ลู กค้าในอุตสาหกรรมไอที/คลาวด์เพื่อการใช้งานในศูนย์ขอ้ มูล ผลิตภัณฑ์น้ ี มีจุดเด่นที่เพาเวอร์ ซัพพลายที่
เป็ นเทคโนโลยีพิเศษของเดลต้าควบคู่กบั การออกแบบให้สอดคล้องกับรู ปแบบการใช้งานของลูกค้าโดยเฉพาะการ
เน้นเรื่ องประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานและระบบไฟแบบสามเฟสที่เสถียรขึ้น
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นอกจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์สําหรับไฟสามเฟสซึ่ งต้องมีการปรับแต่งเป็ นอย่างมากเพื่อให้เหมาะกับการใช้
งานของลู กค้าแล้ว เดลต้ายังได้พ ัฒนาแพลตฟอร์ มแบบโมดู ลาร์ สํ าหรั บผลิ ตภัณฑ์ มาตรฐาน หรื อ “Delta Smart
Design” ซึ่ งมีมาตรฐานขั้นตอนการทํางานที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งตั้งแต่เริ่ มต้นออกแบบไปจนถึงขบวนการผลิตจึงทําให้
ง่ายต่อการประกอบติดตั้งในระบบของลู กค้าและสามารถตอบสนองความต้องการของลู กค้าได้อย่างรวดเร็ วและลด
เวลาขั้นตอนในการออกแบบได้มากขึ้น
เดลต้าได้พฒั นาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดถึ ง ร้อย
ละ 98 ในรุ่ นกํ าลั งไฟ 3000W, 5000W และ 6000W และมี อ ัต ราการ
จ่ายไฟมากกว่า 60 W/in2 โดยใช้อุปกรณ์ เซมิคอนดักเตอร์ wide-bandgap
ที่ ใช้สารกึ่ งตัวนําชนิ ด GaN and SiC ร่ วมกับวงจรไฟฟ้ าแบบใหม่และ
ชิ้นส่ วนอุปกรณ์ แม่เหล็กเพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพและอัตราการจ่ายไฟที่
สู งไปพร้อมกัน ทั้งนี้ บริ ษทั ฯได้ขอจดสิ ทธิ บตั รเพื่อคุ ม้ ครองทรัพย์สิน
ทางปั ญญาสําหรับผลิตภัณฑ์น้ ีแล้ว
ที มวิ ศวกรยังได้พ ัฒนาอุ ปกรณ์ พิ เศษที่ สามารถรั กษาระดับ
แรงดันได้นานถึง 30 มิลลิวินาที เพื่อทําให้หน่วยความจําพิเศษยังทํางาน
ได้กบั เซิ ร์ฟเวอร์ ที่เชื่ อมต่ออยู่ได้ โดยจะช่ วยยืดระยะเวลารักษาแรงดัน
1.2 kW PSU with 30ms hold-up
ได้นานกว่าปรกติถึง 2.5 เท่าเมื่อเทียบกับมาตรฐานที่ 12 มิลลิวนิ าที
ในปี ที่ผา่ นมา เดลต้าประสบความสําเร็ จในการพัฒนาและผลิตเพาเวอร์ ซพั พลายแบบ 1500W/24V เพื่อใช้
กับอุปกรณ์ ผลิ ตเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่ งช่วยเปิ ดตลาดใหม่ให้กบั เรา โดยผลิ ตภัณฑ์ใหม่น้ ี ใช้ระบบระบายความร้ อน
แบบนํ้า water-cooling และสามารถเชื่ อมต่อกับระบบนํ้าในสายการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ ได้ โดยเพาเวอร์ ซพั พลาย
นี้จะถูกติดตั้งไว้ในกล่องเทอร์ มินอล IP65 เพื่อป้ องกันสิ่ งสกปรกและการปนเปื้ อน และจะมีแผ่นระบายความร้อน
ติดไว้ดว้ ยเพื่อช่วยลดอุณหภูมิขณะทํางาน ทั้งนี้ กระบวนการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์น้ ี ได้เสร็ จสมบูรณ์แล้ว และทําการ
ผลิตในเชิงพาณิ ชย์ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ต่อไป
นอกจากการออกแบบเพาเวอร์ ซัพ พลายแล้ว ฝ่ ายวิจยั และพัฒ นายังประสบความสําเร็ จในการพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในศูนย์ขอ้ มูลอย่างต่อเนื่อง เช่น ชั้นเซิ ร์ฟเวอร์ พร้อมแผงกั้นและชุดจ่ายไฟสําเร็ จรู ป เป็ นต้น

โซลูชั่นสํ าหรับยานยนต์ ไฟฟ้ า (EV)

ในปี 2562 ฝ่ ายวิจยั และพัฒนาได้พ ัฒนาผลิ ตภัณฑ์ กลุ่ มชาร์ จ
เจอร์ สําหรับรถยนต์ไฟฟ้ า (On-board Charger) อย่างต่อเนื่ อง และได้รับ
คําสั่งซื้ อชาร์ จเจอร์ สําหรั บรถยนต์ปลัก๊ อิ นไฮบริ ด (PHEV) เพิ่มจากคํา
สั่งซื้ อชาร์ จเจอร์ สําหรั บรถยนต์พลังงานแบตเตอรี่ (BEV) ที่ อยู่ระหว่าง
การวิจยั และพัฒนาด้วย
ผลิ ตภัณฑ์กลุ่นนี้ เป็ นแบบ 3-in-1 และมี ต้ งั แต่ขนาดไฟเฟสเดี ยว
3.7 kW ไปถึ งไฟสามเฟส 22kW โดยประกอบด้วยหน่ วยชาร์ จไฟ AC/DC
ขนาดตั้งแต่ 3.7kW ถึ ง 22kW และหน่ วยแปลงไฟขนาด 3.7 kW DC/DC
เพื่อจ่ายไฟให้กบั บอร์ ดขนาด 12V ของแบตเตอรี แรงดันสู งและกล่อง ECU

7.4 kW Combined Charge Unit
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นอกจากนี้ เราได้นาํ ผลิตภัณฑ์ตน้ แบบที่ได้ริเริ่ มพัฒนาในปี 2561 เข้าสู่ สายการผลิต และยังได้เริ่ มออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบใหม่ที่มีฟังก์ชนั หลากหลายแบบ X-in-1 ซึ่ งรวบรวมฟังก์ชนั ต่างๆ ที่จาํ เป็ นต่อการทํางาน
ของรถยนต์แบบปลัก๊ อิ นไฮบริ ดหรื อรถยนต์พลังงานแบตเตอรี ไว้ในผลิ ตภัณ ฑ์เดี ยว (ประกอบด้วยออนบอร์ ด
ชาร์ จเจอร์ หน่ วยแปลงไฟ DCDC หน่ วยควบคุ มการชาร์ จไฟ DC ระบบควบคุ มความร้ อน และระบบจัดการแบ
ตเตอรี ) และเราคาดว่าผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวจะได้รับการตอบรับเป็ นอย่างดีจากลูกค้า
การพัฒนาแพลตฟอร์ มเหล่ านี้ เป็ นพื้ นฐานสํ าคัญที่ ท าํ ให้ บริ ษ ทั ฯสามารถสร้ างสรรค์ผลิ ตภัณฑ์ ต่างๆ ที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพสู งได้ภายในระยะเวลาอันสั้น ทั้งนี้ การพัฒนาแพลตฟอร์ มหลักๆ จะเน้นที่เทคโนโลยีการแปลงไฟแบบ
สองทิ ศทางและวงจรกระแสสลับสําหรั บการชาร์ จไฟแบบสามเฟสเพื่ อสร้ างสรรค์เทคโนโลยีที่ เหมาะสมสํ าหรั บ
ผลิตภัณฑ์ในอนาคต

เพาเวอร์ ซัพพลายออกแบบเฉพาะสํ าหรับการใช้ งานด้ านอุตสาหกรรมและการแพทย์ (IM) อุปกรณ์ และ
ชาร์ จเจอร์ สําหรับยานยนต์ ไฟฟ้ าสํ าหรับการใช้ งานด้ านอุตสาหกรรม (IEV)

ในปี 2562 ทีมวิจยั และพัฒนาของเดลต้าได้พฒั นา
นวัต กรรมสํ า หรั บ การใช้ ง านด้ า นอุ ต สาหกรรมและ
100mm Air Gap
การแพทย์ที่มีประสิ ทธิ ภาพและความคุม้ ค่าสู งสําหรับการ
150mm Air Gap
ใช้งานหลายรู ปแบบ เช่ น ระบบอัตโนมัติสําหรับโรงงาน
เครื่ อ งกลและหุ่ น ยนต์ เทคโนโลยี ก ารชาร์ จ แบตเตอรี
เครื่ องอัลตราซาวน์ เครื่ องช่ วยหายใจ และเครื่ องฟอกไต
Peak Efficiency 95 %
เป็ นต้ น โดยเราได้ นํ า เทคโนโลยี ก ํา ลั ง ไฟฟ้ า และการ
ควบคุมชั้นสู งมาประยุกต์ใช้ทาํ ให้สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่
มี ส มรรถนะในด้ า นต่ า ง ๆ สู ง เช่ น ความเสถี ย ร ความ
ยื ด หยุ่น ในการใช้ งาน ความคงทน และความน่ าเชื่ อถื อ
นอกจากนี้ยงั ได้ใช้สารกึ่งตัวนําชนิด SiC
และ GaN มาใช้เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพพลังงานและอัตราการจ่ายไฟด้วย ทั้งนี้ บริ ษทั ฯได้ยื่นขอจดสิ ทธิ บตั รสําหรับ
ผลิตภัณฑ์หลายชนิดในกลุ่มนี้ที่ได้ทาํ การพัฒนาขึ้นมาจากเทคโนโลยีอนั ทันสมัยด้วยเช่นกัน
ทีมวิจยั และพัฒนาของเดลต้าได้ออกแบบชาร์ จเจอร์ ไร้
สายสําหรั บรถฟอร์ คลิ ฟขนาด 20kW และ 30kW ซึ่ งลู กค้าให้
การตอบรั บ อย่ า งดี แ ละได้ มี ก ารนํ า เทคโนโลยี ใ หม่ น้ ี ไป
ประยุกต์ใช้กบั การใช้งานอีกหลากหลายลักษณะด้วย
อุ ปกรณ์ ชาร์ จไฟแบบไร้ สายสามาถติ ดตั้งได้ท้ งั แบบ
แนวตั้งและแนวนอน (ตัวอย่างในรู ปเป็ นแบบแนวนอน) ถ้าเป็ น
การติ ดตั้งแบบแนวตั้งต้องระวังไม่ให้มีชิ้นส่ วนใดที่เป็ นโลหะ
กั้นระหว่างอุปกรณ์ ชาร์ จไฟแผ่นหลักและแผ่นรอง เพราะจะทํา
ให้ไม่สามารถถ่ายโอนพลังงานจากแผ่นหลักไปยังแผ่นรองได้
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ในปี 2561 และ 2562 ที ม วิ จ ัย และพัฒ นาได้พ ัฒ นาเทคโนโลยี สํ า หรั บ ชาร์ จ เจอร์ เพื่ อ การใช้ ง านเชิ ง
อุตสาหกรรมแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่ องทําให้สามารถขยายฐานลู กค้าในสหรัฐอเมริ กาได้อย่างกว้างขวาง และยัง
สามารถนําเทคโนโลยีน้ ีมาใช้ผลิตตัวจ่ายไฟแบบเดี่ยวและแบบประกอบตูจ้ ่ายไฟให้กบั ลูกค้าทัว่ ไปได้เช่นกัน
ที ม งานวิ จ ัย และพัฒ นาของเดลต้า ยัง ได้ พ ัฒ นาแพลตฟอร์ ม เพาเวอร์ ซั พ พลายเพื่ อ การใช้ ง านด้ า น
อุตสาหกรรมและการแพทย์ โดยการใช้เทคนิ คการออกแบบโทโพโลจีและการเลือกใช้เซมิคอนดักเตอร์ เป็ นปั จจัย
สําคัญที่ช่วยเพิ่มอัตราการจ่ายไฟและประสิ ทธิ ภาพพลังงานของผลิตภัณฑ์ได้เป็ นอย่างดี

การวิจัยและพัฒนาสํ าหรับตลาดในอินเดีย

ทีมวิจยั และพัฒนาของเดลต้าที่อินเดียซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของทีมวิจยั และพัฒนานานาชาติของเดลต้าได้เดิ นหน้า
วิจยั และพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อต่อยอดธุ รกิจให้หลากหลายและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างสมํ่าเสมอ
อินเวอร์ เตอร์ กลางสํ าหรั บแผงโซลาร์ เซลล์
หลังจากมีการติดตั้งแผงโซลาเซลล์รวมกว่า 150 MW
ทัว่ อินเดี ย ที มวิจยั และพัฒนา MWP ของเดลต้าอินเดี ยจึง
ได้เริ่ มติดตั้ง DelCEN 3000 ซึ่ งเป็ นอิ นเวอร์ เตอร์ พลังงาน
สู ง (High power inverter) สํ าหรั บ ติ ดตั้งภายนอกอาคาร
รวมถึงอินเวอร์ เตอร์ IP 65 PV ด้วย ปั จจุบนั แนวโน้มใน
ตลาดอิ นเดี ยนิ ยมใช้แผงโซลาเซลล์แบบ 1500Vdc ซึ่ งที มวิจยั และพัฒนา MWP ของเดลต้าอิ นเดี ยได้ออกแบบ
อินเวอร์ เตอร์ ขนาด 2.5 MW แรงดัน 1500V PVI และได้เริ่ มผลิตในเชิ งพาณิ ชย์แล้วในปี 2562 ที่ผา่ นมา
อุปกรณ์ รักษาคุณภาพพลังงาน (Power Quality Restorer)
ทีมวิจยั และพัฒนา MWP ที่อินเดียได้พฒั นาอุปกรณ์
รั ก ษ าคุ ณ ภ าพ พ ลั ง งาน (PQR) รุ่ น 6MVAR/25kV
SVG/APF สําหรั บใช้ในสถานี ไฟฟ้ าขับ เคลื่ อนรถจัก ร
(Traction substation) ร่ ว ม กั บ HPRT (High Power
Railway Traction) เซี่ ยงไฮ้ โดยได้สร้างห้องทดลองที่ มี
สถานี ไ ฟฟ้ า ขับ เคลื่ อ นรถจัก รจํา ลองเพื่ อ รองรั บ การ
ทดสอบประสิ ทธิ ภาพอุปกรณ์อย่างเต็มรู ปแบบ อุปกรณ์
นี้ มีขนาดแรงดัน 52kV ซึ่ งเป็ นผลิ ตภัณฑ์ขนาดแรงดัน
สู งสุ ด ที่ เค ย อ อ ก แ บ บ ม าแ ล ะ ยั ง เป็ น ระ บ บ ที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพสู งถึ ง ร้ อยละ 99 ด้วย นอกจากนี้ ที มวิจยั
PQR Lab, left side - outdoor yard, Right side indoor lab
และพัฒนา MWP อยูร่ ะหว่างพัฒนาอุปกรณ์จ่ายไฟแบบ
ออนบอร์ ดสําหรั บสถานี ไฟฟ้ าขับเคลื่ อนรถจักร โดยที มงานได้พฒั นาอุปกรณ์ แปลงไฟฟ้ าเสริ ม (Auxiliary
power converter) ขนาด 3x130kVA และอุ ป กรณ์ แปลงไฟหลั ก (Propulsion converter) ขนาด 4.5MW
สําหรับการรถไฟอินเดียอีกด้วย ทั้งนี้ การทดสอบระบบได้ดาํ เนินการแล้วในปี 2562
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อุปกรณ์ แปลงไฟฟ้ าเสริ มสํ าหรั บรถจักร (Auxiliary power converter)
อุปกรณ์ น้ ี อยู่ในกลุ่มผลิ ตภัณฑ์สําหรับรถจักรไฟฟ้ า ใช้สําหรับจ่ายไฟให้กบั ระบบต่าง ๆ ของรถจักร เช่ น พัด
ลมระบายความร้ อนมอเตอร์ ขบั เคลื่ อน พัดลมระบายความร้ อนออยคู ลเลอร์ เครื่ องอัดอากาศสําหรับระบบเบรก
และปั๊ มนํ้ามันหล่อลื่นสําหรับอุปกรณ์แปลงไฟและหม้อแปลงสําหรับระบบขับเคลื่ อน โดยอุปกรณ์ ประกอบด้วย
ตัวแปลงไฟขนาด 130 kVA จํานวน 3 ตัวที่ ใช้แปลงไฟจาก 1 เฟสเป็ น 3 เฟสเพื่อรักษาความเสถี ยรของไฟฟ้ าทั้ง
ระบบ และยังประกอบด้วยตัวชาร์ จแบตเตอรี ขนาดแรงดันขาออก 110V DC อีกด้วย ทั้งนี้ ผลิ ตภัณฑ์น้ ี อยูร่ ะหว่าง
การตรวจสอบจากลูกค้าและคาดว่าจะสามารถผลิตเชิ งพาณิ ชย์ได้ในปี 2563
อุปกรณ์ แปลงไฟหลัก (Main propulsion converter)
อุปกรณ์น้ ี ออกแบบเพื่อใช้กบั มอเตอร์ ขบั เคลื่อนรถจักรของการรถไฟอินเดียรุ่ น 6000HP โดยใช้ อุปกรณ์
แปลงไฟสําหรับระบบขับเคลื่อนแบบ IGBT ที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้นแทนแบบ GTO ที่ใช้อยูเ่ ดิม โดยลูกค้ามี
แผนจะตรวจสอบผลิตภัณฑ์และทดลองใช้งานในปี 2563
คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์มีดงั นี้
• ชุด IGBT แรงดันกลางขนาด 4.5kV
• กําลังไฟฟ้าขนาด 2.55MW
• ชุดระบายความร้อนด้วยนํ้า
• เบรกแบบรี เจนเนอเรทีฟ
• ระบบขับเคลื่อนแรงฉุ ดและเบรกแบบไดนามิก
เพาเวอร์ ซัพพลายสํ าหรั บอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (TPS)
ธุ รกิจโทรคมนาคมที่เติบโตอย่างมากทําให้ตอ้ งมีการพัฒนานวัตกรรมและลดต้นทุนอย่างต่อเนื่ องเพื่อให้ลูกค้า
สามารถสร้างกําไรและมีความสามารถในการแข่งขันอยูเ่ สมอ นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาโซลูชน่ั ที่หลากหลายรวมถึง
เทคโนโลยีสําหรับตลาด 4G ด้วย สําหรับทีมวิจยั และพัฒนา TPS ในอินเดีย กําลังอยูร่ ะหว่างการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อ
พัฒนาประสิ ทธิ ภาพอุ ปกรณ์ ในกลุ่ มตัวเรี ยงกระแสไฟฟ้ า (Rectifier) เพื่ อให้ สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดโลกมากขึ้น
กลุ่มผลิตภัณฑ์ ตัวเรี ยงกระแสไฟฟ้ าพร้ อมชาร์ จเจอร์ อัจฉริ ยะ (Rectifier with Intelligent Battery Charger)
ผลิ ตภัณฑ์ รุ่น DRC1000B และ DRC1500B เป็ นผลิ ตภัณฑ์ ใหม่ ในกลุ่ ม
ผลิ ตภัณฑ์ชุดควบคุมตัวเรี ยงกระแสสําหรับจ่ายไฟให้กบั ระบบโทรคมนาคม
และแบตเตอรี โดยผลิ ตภัณฑ์น้ ี ประกอบด้วยตัวควบคุ มภายในซึ่ งสามารถตั้ง
ค่าพารามิเตอร์ ชาร์ จไฟได้โดยใช้ RS-485 และ CAN และสามารถใช้ GUI เพื่อตั้ง
ค่าพารามิ เตอร์ แบตเตอรี รวมถึ งกําหนดการแจ้งเตื อน พารามิ เตอร์ ที่ I/P และ
โหลดของระบบและแบตเตอรี ดว้ ย ทั้งนี้ การตั้งค่าต่างๆ สามารถทําได้ผา่ นแอพ
พลิเคชันมือถือซึ่ งเป็ นฟี เจอร์ใหม่ของผลิตภัณฑ์น้ ี
อินเวอร์ เตอร์ รุ่นใหม่สําหรั บลู กค้ากลุ่ มโทรคมนาคมจะมีประสิ ทธิ ภาพ
พลังงานสู งขึ้นและประหยัดไฟขึ้น โดยมีขนาดตั้งแต่ 300 VA ถึง 4500 VA เพื่อ
การใช้งานที่หลากหลาย
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นอกจากนี้ อินเวอร์ เตอร์ รุ่นใหม่จะสามารถทําการคู่ขนานได้โดยไม่ตอ้ งมีการสื่ อสารเพิ่มเติมจึงสามารถขยาย
กําลังไฟได้ถึง 75 KVA และอินเวอร์ เตอร์ น้ ี ยงั เป็ นโซลูชนั่ AC/DC สําหรับอุปกรณ์ โทรคมนาคมที่ตอ้ งการใช้งาน
ไฟฟ้าทั้งสองรู ปแบบ
โซลูชั่นสํ าหรั บอุปกรณ์ ทใี่ ช้ ไฟอย่ างต่ อเนื่อง (CIS)
ที มวิจยั และพัฒนาได้พ ฒ
ั นาเครื่ องสํารองไฟรุ่ นใหม่ (UPS) ที่ มี
แผง I/O ประกอบ โดยอุปกรณ์ น้ ี สามารถสํารองไฟได้ในระดับหลาย
เมกะวัตต์และได้รับการตอบรับเป็ นอย่างดีจากลูกค้าชั้นแนวหน้าของ
อิ นเดี ยที่ ใช้ผลิ ตภัณฑ์ น้ ี อยู่ สําหรั บโซลู ช่ันเพื่ อการใช้งานกับศู นย์
ข้อมู ลนั้นจะมี กาํ ลังสํารองไฟได้หลายเมกะวัตต์ ตลอดจนมี หน้าจอ
แสดงผลรวมเพื่ อ รวมรวมข้ อ มู ล จาก UPS แต่ ล ะตัว (MUF) และ
แสดงผลรวมบน HMI
เครื่องสํ ารองไฟแบบโซลาร์ ไฮบริ ด (Solar Hybrid UPS)
เครื่ องสํ ารองไฟแบบโซลาร์ ไฮบริ ดเป็ นโซลู ชั่ น เพื่ อจั ด
การพลั งงานจากหลายแหล่ งและผลิ ต พลั งงานสะอาดด้ วย ทั้ ง นี้
อัลกอริ ทึ มอัจฉริ ยะจะช่ วยจัดสรรการใช้พลังงานสะอาดให้ ได้อย่าง
เต็มที่และสร้างกําลังไฟสํารองโดยมีตน้ ทุนน้อยที่สุด
ซอฟท์ แวร์ ระบบอัตโนมัติสําหรั บภาคอุตสาหกรรม (SW)

ในช่ วง 3 ปี ที่ผ่านมา ทีมวิจยั
และพั ฒ นาของเดลต้ า อิ น เดี ย ได้
พั ฒ นาศั ก ยภาพด้ า นซอฟท์ แ วร์
อัตโนมัติสําหรั บภาค อุตสาหกรรม
อย่างต่อเนื่ องทําให้ที มงานสามารถ
สนับสนุนการพัฒนาซอฟท์แวร์ เพื่อ
ใช้กบั แฟลตฟอร์ มสําหรับผลิ ตภัณฑ์กลุ่มระบบอัตโนมัติสําหรับภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ซอฟท์แวร์ ดงั กล่าวจะ
มีโครงสร้างและแพลตฟอร์มที่เป็ นมาตรฐานเพื่อใช้งานได้กบั ทุกผลิตภัณฑ์ภายในกลุ่มนี้อีกด้วย
ซอฟท์แวร์ ระบบอัตโนมัติสําหรับภาคอุตสาหกรรมที่ อยูร่ ะหว่างการพัฒนานี้ จะเป็ นโครงสร้ างมาตรฐาน
สําหรับการพัฒนาซอฟท์แวร์ อื่นๆ ต่อไปอนาคต ซึ่ งจะสอดคล้องกับแนวทางการทําธุ รกิ จด้านอัตโนมัติสําหรั บ
ภาคอุ ตสาหกรรมของเดลต้า (IABG) ด้วยเช่ นกัน โดยแพลตฟอร์ มนี้ จะออกสู่ ตลาดอย่างเป็ นทางการในเดื อน
เมษายน 2563 ซึ่ งจะทําให้ลู กค้ามี ระบบที่ มี ประสิ ทธิ ภาพสําหรั บออกแบบ ตั้งค่า จําลอง ติ ดตาม และวิเคราะห์
โซลูชน่ั ด้านอุตสาหกรรมที่สร้างด้วยอุปกรณ์ ของเดลต้าได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ แพลตฟอร์ มนี้จะช่วยให้เดลต้า
สามารถก้ าวข้ ามการเป็ นผู ้ผ ลิ ตชิ้ น ส่ วนและอุ ป กรณ์ เป็ นผู ้ส ร้ างโซลู ชั่ น สํ าหรั บ ระบบอัต โนมัติ สํ าหรั บ
ภาคอุ ตสาหกรรมได้ โดยแพลตฟอร์ มนี้ ใช้มาตรฐานอุ ตสาหกรรม เช่ น PLCOpen และAML เพื่ อเชื่ อมโยงให้
สามารถทํางานร่ วมกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ ทั้งของเดลต้าและแบรนด์อื่นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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ทิศทางในอนาคต
ในอนาคต ที มวิจยั และพัฒนาของเดลต้าจะมุ่งพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ โดยเฉพาะในกลุ่ มผลิ ตภัณฑ์อุปกรณ์
แปลงไฟกําลังสู ง อุปกรณ์กกั เก็บพลังงาน และซอฟท์แวร์ อตั โนมัติสําหรับภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ทีมงานยังกําลัง
พัฒนานวัตกรรมอื่นๆ สําหรับอุปกรณ์แปลงไฟ เช่น ไมโครกริ ด PCS และอื่นๆ
ทีมวิจยั และพัฒนายังวางแผนจะพัฒนาโซลูชนั ชาร์ จไฟสําหรับรถยนต์ไฟฟ้ าสําหรับการชาร์ จไฟ DC HV
ขนาดแรงดัน 200-700 V ตามแนวทางการพัฒนาสําหรับรถยนต์ไฟฟ้าภายในปี 2030
เดลต้ามี แนวทางพัฒนาโซลู ชัน่ สําหรั บรถยนต์ไฟฟ้ า (OBCM และ Traction Inverter) และเทคโนโลยีสําหรั บ
ซอฟท์แวร์ ระบบอัตโนมัติสําหรับภาคอุ ตสาหกรรมตามแผนการเติ บโตของเรา โดยที มวิจยั และพัฒนาในอิ นเดี ยจะ
ร่ วมกับทีมวิจยั และพัฒนาในประเทศอื่นๆ เพือ่ สร้างศักยภาพอย่างไม่หยุดยั้ง

เพาเวอร์ ซัพพลายมาตรฐานสํ าหรับการใช้ งานเชิงอุตสาหกรรม

ในปี 2562 ทีมวิจยั และพัฒนาเพาเวอร์ ซัพพลายเพื่อการใช้งาน
เชิ งอุตสาหกรรม (IPS) ในไทยและไต้หวันประสบความสําเร็ จอย่างมาก
ในการพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ หม่ ๆ เพื่ อ การใช้ ง านที่ ห ลากหลาย และ
ผลิ ตภัณฑ์รุ่น PJL เพื่ อใช้กบั ไฟเวที ยงั ได้รับการตอบรับเป็ นอย่างดี อีก
ด้วย สําหรับผลิ ตภัณฑ์แบบเปิ ดเพื่อการใช้งานทัว่ ไปซึ่ งรวมถึ งเพาเวอร์
ซั พ พลายขนาด 600W และแรงดั น หลายระดั บ สํ าหรั บ ใช้ ง าน
คอมพิวเตอร์ ขนาดเล็กชนิ ด SFF ยังได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็ นอย่าง
ดีดว้ ย ความสําเร็ จดังกล่าวทําให้ผลิ ตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ ของเดลต้าสามารถ
รุ กตลาดใหม่ๆ ในหลายภูมิภาคได้อย่างรวดเร็ ว
เดลต้าได้ออกเพาเวอร์ ซพั พลายแบบติดพาแนลหลายรุ่ นที่มีกาํ ลังไฟตั้งแต่ 50W ถึง 100W และ 150W และ
มี ข นาดเล็ ก ซึ่ งเป็ นจุ ด เด่ น สํ าคัญ เมื่ อ เที ย บกับ คู่ แ ข่ง ในตลาด สําหรั บ ตลาดไดร์ ฟ เวอร์ ไ ฟ LED เดลต้าได้อ อก
ผลิ ตภัณ ฑ์ รุ่น LNE ที่ มี กาํ ลังไฟสู งถึ ง 600W ที่ เหมาะกับ การใช้งานทั้งในและนอกอาคารโดยมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ
พลังงานสู งถึงร้อยละ 96 และยังผ่านการทดสอบแล้วว่าสามารถรองรับภาวะการรบกวนไฟฟ้าที่เกิดจากฟ้ าผ่าได้สูง
ถึง 10KV และผลิตภัณฑ์รุ่น IP67 ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับงานแสงสว่างในสนามกีฬาและด้านการเกษตร
สําหรั บ เพาเวอร์ ซัพ พลายสําหรั บ งานด้านการแพทย์ เดลต้าได้ออกผลิ ตภัณ ฑ์รุ่น 500W MEB-500 ที่ มี
ความหนาแน่ นของกําลังไฟฟ้ าสู งถึ ง 14.26W/IN3 และมีขนาดเพียง 1.9”x 2.75” เท่านั้น นอกจากนี้ อุปกรณ์ น้ ี ยงั
โดดเด่นด้วยคุ ณสมบัติดา้ นกําลังไฟฟ้ าสู งสุ ดที่ 25W ความหนาแน่ นกําลังไฟฟ้ าสู งสุ ดที่ 4.54W/IN3 และการทํา
ความเย็นแบบคอนเวกชันสู งสุ ดถึง 2xMOPP อีกด้วย ทั้งนี้ เดลต้ายังได้ออกอะแดปเตอร์ ITE อื่นๆ ในช่วงกําลังไฟ
60W ที่มีแรงดันไฟขาออกหลายขนาดเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของตลาดในปั จจุบนั อีกด้วย
เดลต้าเชื่ อมั่นว่าปี 2563 จะเป็ นอี ก ปี ที่ ดี สํ าหรั บ ธุ รกิ จด้าน IPS ของเรา เนื่ องจากที ม วิจ ัยและพัฒ นาได้
สร้ างสรรค์ผลิ ตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีความหลากหลาย เช่น กลุ่มราง DIN และกลุ่มเฟรมเปิ ดสําหรับไฟ 1 และ 3 เฟส และ
แบรนด์เดลต้าเองก็ยงั ได้รับการยอมรั บอย่างต่อเนื่ องในตลาดโลกว่าเป็ นผูน้ าํ ด้านผลิ ตภัณฑ์เพาเวอร์ ซัพพลายที่ มี
คุ ณภาพและหลากหลาย โดยกลุ่มธุ รกิจ IPS จะมุ่งหน้าพัฒนานวัตกรรมและนําผลิ ตภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกสู่ ทอ้ งตลาด
อย่างต่อเนื่องในปี 2563 และในอนาคต
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แนวโน้ มอุตสาหกรรมปี 2562/2563
ข้อมูลที่ปรากฏข้างล่างนี้ มาจากรายการวิเคราะห์แนวโน้มตลาดจากแหล่งข้อมูลที่เชื่ อถื อได้หลายแหล่ ง
และได้ระบุที่มาของข้อมูลไว้อย่างชัดเจนแล้ว

ภาพรวมสภาวะเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจโลก

รายงานแนวโน้มเศรษฐกิ จโลกฉบับเดื อนธันวาคม 2562 ของมอร์ แกน แสตนลี ย ์ ระบุ ว่าแม้ว่าปั ญหาความ
ขัดแย้งต่างๆ จะส่ งผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกิจโลกในปี 2562 ที่ผา่ นมา แต่มาตรการลดความตึงเครี ยดและการ
ผ่อนคลายนโยบายทางการเงิ นอาจมี ส่วนช่ วยฟื้ นฟู เศรษฐกิจโลกให้กลับมาเติบโตได้อีกครั้ง โดยคาดการณ์ ว่า
GDP ของโลกจะปรับตัวขึ้นจากร้อยละ 2.9 ในไตรมาส 4 ของปี 2562 เป็ นร้ อยละ 3.4 ในไตรมาส 4 ของปี 2563
(ประมาณการ GDP เฉลี่ ยของปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 3.2) และคาดว่าจะปรับขึ้นเป็ นร้ อยละ 3.5 ปี 2564 ซึ่ งเพิ่มขึ้น
จากการคาดการณ์ เดิ มที่ ร้อยละ 3 ในปี 2563 ทั้งนี้ การเติ บโตมาจากประเทศเศรษฐกิ จเกิ ดใหม่เป็ นหลัก ส่ วน
เศรษฐกิจของสหรัฐฯ ค่อนข้างทรงตัวและมีอตั ราการเติบโตค่อนข้างช้า อย่างไรก็ตาม หากมีการปรับอัตราภาษี
ศุลกากรขึ้นอีกก็จะส่ งผลให้เศรษฐกิจชะลอตัวไปด้วย ซึ่ งนักวิเคราะห์ของมอร์ แกน แสตนลี ยค์ าดว่านโยบายใน
อนาคตจะเน้นมาตรการป้ องกันและการดําเนินการที่รวดเร็ วกว่าปรกติ
ที่มา: Morgan Stanley. 2019. 2020 Global Macro Outlook: Calmer Waters Ahead. Link Accessed December 2019.

รายงานแนวโน้ม เศรษฐกิ จโลกสําหรับ เดื อนมกราคม 2563 ของธนาคารโลกระบุ ว่าเศรษฐกิ จโลกจะ
กลับมาเติบโตที่ร้อยละ 2.5 ในปี 2563 ซึ่ งปรับขึ้นจากระดับร้อยละ 2.4 ในปี ที่ผา่ นมา อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจ
อาจปรับตัวดี ข้ ึนหากสงครามการค้าผ่อนคลายลงและนโยบายต่างๆ มี เสถี ยรภาพมากขึ้น สําหรับอัตราการ
เติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วคาดว่าจะลดลงไปอยู่ที่ร้อยละ 1.4 ในปี 2563 เนื่ องจากภาค
การผลิ ต ชะลอตัว ลง และเศรษฐกิ จ ของสหรั ฐ ฯ อาจเติ บ โตเพี ย งร้ อ ยละ 1.8 ในปี 2563 เนื่ อ งจากได้รั บ
ผลกระทบจากอัตราภาษีศุลกากรที่เพิ่มขึ้นและความผันผวนเชิงนโยบายในช่วงที่ผา่ นมา ส่ วนเศรษฐกิจยุโรป
อาจเติบโตในอัตราร้อยละ 1 ในปี 2563 เนื่องจากกิจกรรมทางอุตสาหกรรมที่ชะลอตัวลงเช่นกัน
ในขณะเดี ยวกัน เศรษฐกิ จจีนอาจขยายตัวตํ่ากว่าร้ อยละ 6 เป็ นครั้งแรกตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 90 เนื่ องจาก
ผลิตภาพของแรงงานลดลงและปั จจัยลบจากภายนอก ในปี 2562 ประมาณการอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ
จีนอยูท่ ี่ร้อยละ 6.1 และคาดว่าจะปรับตัวลดลงเป็ นร้อยละ 5.9 ในปี 2563 และร้อยละ 5.8 ในปี 2564 ตามลําดับ
ด้านประเทศกําลังพัฒนาและเศรษฐกิจเกิดใหม่คาดว่าอัตราการเติบโตจะเพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 4.1 ในปี 2563 แต่
การเติบโตนี้ ค่อนข้างกระจุกตัวในบางประเทศ และหนึ่ งในสามของประเทศในกลุ่มนี้ จะเผชิ ญกับภาวะการ
เติบโตในระดับตํ่าเนื่องจากการชะลอตัวของภาคการส่ งออกและการลงทุนในภาพรวม
ที่ ม า: World Bank. 2020. Global Economic Prospects, January 2020: Slow Growth, Policy Challenges. Washington, DC: World
Bank. DOI: 10.1596/978-1-4648-1468-6. License: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO.

เศรษฐกิจเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้ จีน และอินเดีย
รายงานแนวโน้มเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ จีน และอินเดียสําหรับปี 2563 ขององค์การเพื่อ
ความร่ วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิ จ (OECD) ระบุวา่ เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจใหม่แถบเอเชี ย
(เอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ จีน และอินเดีย) จะเติบโตระดับปานกลางในช่วงปี 2562 และอัตรา GDP เฉลี่ยในปี
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2562 และ 2563 น่ าจะตํ่ากว่าอัตราเดิ มที่ ได้คาดการณ์ ไว้ในเดื อนกรกฎาคม 2562 สําหรับประมาณการการ
เติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ในช่วงปี 2563-2567 คาดว่าจะตํ่ากว่าในช่วงปี 2556-2560 ที่ผา่ นมา
OECD ประเมิ นว่าการเติ บโตเฉลี่ ยของ GDP ของประเทศเศรษฐกิ จเกิ ดใหม่ในเอเชี ยจะอยู่ที่ร้อยละ 5.7
ในช่วงปี 2563-2567 (ตารางที่ 1) ซึ่ งลดลงจากร้อยละ 6.7 ในช่วงปี 2556-2560 อันเป็ นผลจากความขัดแย้งทาง
การค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่ยงั คงไม่มีทีท่าว่าจะบรรเทาลง และการหดตัวของเศรษฐกิ จในกลุ่มประเทศ
พัฒนาแล้วที่ขยายวงกว้างขึ้นทําให้แนวโน้มการส่ งออกยังคงมีความไม่แน่นอนในระดับสู ง
เศรษฐกิ จจีนคาดว่าจะขยายตัวเพียงร้อยละ 5.6 ซึ่ งปรับลดลงจากอัตราเฉลี่ ยที่ร้อยละ 7.1 ในช่วงปี 25562560 เนื่องจากมีการปฏิรูปเชิ งโครงสร้างอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่อตั ราการเติบโตระยะกลางของอินเดียปรับตัว
เป็ นร้อยละ 6.6 เนื่ องจากภาคการเงินมีเสถียรภาพมากขึ้น แต่ก็ยงั ตํ่ากว่าอัตราเฉลี่ยที่ร้อยละ 7.4 ในช่วงปี 25562560 สําหรับเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ (กลุ่มอาเซี ยน) คาดว่าอัตราการเติบโตจะอยูท่ ี่ร้อยละ 4.9 ซึ่ งลดจากอัตรา
เฉลี่ย ในช่วงปี 2556-2560 เช่นกัน

ตารางที่ 1. กรอบการคาดการณ์ ระยะกลาง 2020 (MPF-2020) ของ OECD
ที่มา: OECD Development Centre

การบริ โภคของภาคเอกชนในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ถือว่ายังคงมีความแข็งแกร่ งและเป็ นพื้นฐาน
สําคัญในการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม การส่ งออกยังคงชะลอตัวต่อเนื่ องอันเป็ นผลมาจาก
สงครามการค้าและการลงทุนในสิ นทรัพย์ยงั เป็ นไปอย่างจํากัด ทั้งนี้ บางประเทศในและนอกภูมิภาคนี้ ได้นาํ
เครื่ องมือทางการเงินมาใช้เพื่อกระตุน้ เศรษฐกิจ และบางประเทศอาจนํามาตรการกระตุน้ รู ปแบบอื่นๆ มาใช้
เพิ่ ม เติ ม ด้วย ความท้า ทายสํ า หรั บ ประเทศเศรษฐกิ จเกิ ด ใหม่ คื อ การดํา เนิ น นโยบายเหล่ า นี้ ให้ ไ ด้อ ย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี้ การสร้างการมีส่วนร่ วมขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในการป้ องกันและรับมือ
กับความเสี่ ยงและผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่ งแวดล้อมก็เป็ นเรื่ องสําคัญเช่นกัน
31

ที่ ม า: OECD (2019), Economic Outlook for Southeast Asia, China and India 2020: Rethinking Education for the Digital
Era, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/1ba6cde0-en.

รายงานและการวิเคราะห์ ต่างๆ ชี้ ให้เห็ นว่ามี ความเสี่ ยงหลายประการที่ อาจเป็ นอุปสรรคต่อการฟื้ นตัวของ
เศรษฐกิ จโลกในปี 2563 เช่ น สงครามการค้า นโยบายการค้าที่ ผนั ผวน สภาพเศรษฐกิ จของประเทศเศรษฐกิ จ
ขนาดใหญ่ที่ตกตํ่ากว่าที่คาดการณ์ไว้ ตลอดจนวิกฤติการเงินในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่และประเทศกําลัง
พัฒนา เป็ นต้น

ตลาดผลิตภัณฑ์ เพาเวอร์ ซัพพลาย

กลุ่มผลิตภัณฑ์ เพาเวอร์ ซัพพลายชนิด AC-DC และ DC-DC สํ าหรั บลูกค้ าทัว่ ไป
รายงาน Global Switching Power Supply Industry 2019 ของ Micro-Techno Consultants (MTC) เน้ น
วิเคราะห์ ตลาดเพาเวอร์ ซัพ พลาย AC-DC และ DC-DC แบบแรงดันตํ่าสําหรับลูกค้า OEM และลู กค้าทัว่ ไป
รายงานนี้ ระบุว่าตลาดเครื่ องชาร์ จไฟฟ้ าสําหรับยานยนต์ไฟฟ้ า (EV) จะขยายตัวมากกว่าที่ ประเมิ นไว้ทาํ ให้
ความต้องการผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นตามไปด้วย
รายงานของ MTC ระบุ วา่ ปี 2562 เป็ นปี ที่ดีสําหรับตลาดเพาเวอร์ ซัพพลายโดยรวม เห็ นได้จากยอดขายของ
ทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ปรับตัวขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มหลอดไฟแอลอีดีสําหรับรถยนต์ (LEDS drivers) และเครื่ องชาร์ จ
ไฟฟ้ าสําหรับยานยนต์ไฟฟ้า สําหรับในอนาคต ผลิตภัณฑ์กลุ่มโดรน ระบบจัดการที่อยูอ่ าศัยแบบอัจฉริ ยะ (smart
home) ศู นย์ข ้อมู ล (data center) ระบบปั ญญาประดิ ษฐ์ เทคโนโลยี 5G และระบบอัตโนมัติสําหรั บโรงงานจะ
ส่ งเสริ มให้เกิดการสร้างนวัตกรรมเพาเวอร์ ซัพพลายเพื่อการใช้งานในรู ปแบบที่หลากหลายขึ้น นอกจากนี้ MTC
ยังประเมินว่าผลิตภัณฑ์กลุ่มเพาเวอร์ ซพั พลายจะเติบโตขึ้นอย่างชัดเจนในระยะยาวเช่นกัน
รายงานของ MTC ในปี ที่ ผ่านมาระบุ ว่าตลาดเพาเวอร์ ซัพพลายทั่วโลกในปี 2561 มี มู ลค่ าประมาณ 31.8
พันล้านดอลลาร์ สหรัฐ ซึ่ งเพิ่มขึ้นจาก 30.1 พันล้านดอลลาร์ สหรัฐในปี 2560 และคาดว่าการเติบโตเฉลี่ย (CAGR)
ระหว่างปี 2561-2566 จะอยูท่ ี่ประมาณร้อยละ 6 (รู ปที่ 1)

รู ปที่ 1. Global consumption of Merchant Switching Power Supplies 2018-2023
ที่มา: MTC report, “Global Switching Power Supply Industry 2019”
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มู ลค่ าตลาดเพาเวอร์ ซัพ พลายแยกตามภู มิ ภาคแสดงอยู่ในตารางด้านล่ าง (รู ป ที่ 2) โดยคาดว่าตลาดใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิ ฟิกจะมีอตั ราการเติบโตเฉลี่ยสู งสุ ดที่ร้อยละ 6.4 ระหว่างปี 2561-2566

รู ปที่ 2. Global Consumption of Merchant Switching Power Supplies by Regions
ที่มา: MTC Report, “Global Switching Power Supply Industry 2019”
MTC ระบุวา่ อุตสาหกรรมเพาเวอร์ ซพั พลายมีความหลากหลายทั้งในแง่ของ0ประเภทผลิตภัณฑ์ รู ปแบบ
การใช้งาน และตลาดใหม่ต่างๆ ที่ขยายตัวมากขึ้น ทั้งนี้ บริ ษทั ผูผ้ ลิตเพาเวอร์ ซพั พลายแบบ OEM รายใหญ่ 10
อันดับแรกของโลกมีสัดส่ วนยอดขายรวมทั้งสิ้ นร้อยละ 35.6 ของยอดขายทัว่ โลกในปี 2561 ซึ่ งลดลงจากร้อย
ละ 44.5 ในปี 2560 และร้ อยละ 44.7 ในปี 2559 โดยเดลต้าเป็ นผูผ้ ลิ ตเพาเวอร์ ซัพพลายแบบ OEM รายใหญ่
ที่สุดของโลกซึ่ งผลิตให้กบั ลูกค้า OEM เชิงพาณิ ชย์เกือบทุกรายในปี 2561
กลุ่มผลิตภัณฑ์ สวิตชิ่ งเพาเวอร์ ซัพพลาย
รายงานของ MTC ได้แบ่งลู ก ค้าเพาเวอร์ ซัพ พลายเป็ น 8 ประเภท (รู ป ที่ 3) ได้แก่ กลุ่ ม หลอดไฟ LED
(LED) กลุ่ ม ลู ก ค้า รายย่ อ ย (CON) กลุ่ ม อุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ /สํ า นั ก งาน (COE) กลุ่ ม อุ ป กรณ์ เน็ ต เวิ ร์ ค /
โทรคมนาคม (NTE) กลุ่ ม อุ ป กรณ์ ก ารแพทย์ (MED) กลุ่ ม อุ ป กรณ์ อุ ต สาหกรรม/เฉพาะทาง (IND) กลุ่ ม
คมนาคม (TRN) และกลุ่มยุทโธปกรณ์/อากาศยาน (MIL)

รู ปที่ 3. Global Consumption of Merchant Switching Power Supplies 2018-2023
ที่มา: MTC report, “Global Switching Power Supply Industry 2019”
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จากตารางด้านบน (รู ปที่ 3) จะเห็ นได้ว่า กลุ่มไฟ LED เป็ นตลาดที่เติบโตเร็ วที่สุดเป็ นอันดับแรก โดยมี
มูลค่าประมาณ 3.8 พันล้านดอลลาร์ สหรัฐภายในปี 2566 หรื อคิดเป็ นอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 15.1 ต่อปี
ในช่วงปี 2561-2566 ทั้งนี้ การเติบโตนี้ เป็ นผลมาจากราคาสิ นค้าที่ถูกลง ความนิ ยมเทคโนโลยีประหยัดไฟที่
เพิ่มขึ้น และนโยบายภาครัฐที่ เอื้อมากขึ้น ส่ วนกลุ่มลูกค้าคมนาคมก็เป็ นอีกตลาดที่มีการเติบโตมากขึ้นเป็ น
อันดับสองโดยคาดว่าจะมี มูลค่าประมาณ 10.7 พันล้านดอลลาร์ สหรัฐภายในปี 2566 หรื อคิ ดเป็ นอัตราการ
เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 15.0 ต่อปี ในช่วงปี 2561-2566
ที่มา: MTC (2019) Global Switching Power Supply Industry 2019. Micro-Tech Consultants, Santa Rosa, CA.

กลุ่มผลิตภัณฑ์ ตลาดเกิดใหม่

กลุ่มผลิตภัณฑ์ สําหรั บยานยนต์ ไฟฟ้ า (EV)
รายงาน Global EV Outlook 2019 ของ International Energy Agency (IEA) ระบุ ว่าในปี 2561 ทั่วโลกมี การ
ผลิ ตรถยนต์ไฟฟ้ ามากกว่า 5 ล้านคัน หรื อเพิ่มขึ้นกว่าร้ อยละ 63 จากปี ที่ผ่านมา โดยมีจีนเป็ นตลาดหลักที่มียอด
การใช้รถยนต์ไฟฟ้ าประมาณร้อยละ 45 ของการใช้งานทัว่ โลก ตามมาด้วยยุโรปที่ร้อยละ 24 และสหรัฐฯ ที่ร้อย
ละ 22 ในปี 2561 สถานี ชาร์ จไฟสําหรับรถยนต์มีจาํ นวนประมาณ 5.2 ล้านแห่ง ซึ่ งเพิ่มขึ้นจากปี ก่อนถึงร้อยละ 44
ทั้งนี้ IEA คาดว่ายอดขายรถยนต์ไฟฟ้าทัว่ โลกจะอยูท่ ี่ 23 ล้านคันภายในปี 2573 เนื่องจากมีนโยบายที่ส่งเสริ มยาน
ยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น
ที่มา: IEA (2019), "Global EV Outlook 2019", IEA, Paris https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2019

เดลต้ามุ่งพัฒนาเทคโนโลยีและเพิ่มศักยภาพการผลิ ตเพื่อตอบสนองการเติ บโตของอุ ตสาหกรรมยานยนต์
ไฟฟ้ าให้ได้อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและมีคุณภาพสู ง เช่น ชุดอัดประจุแบบออนบอร์ ด
กล่องพักสายแบตเตอรี อุ ปกรณ์ แปลงไฟ DC-DC และโซลู ชั่นเพื่อการจัดการความร้ อน นอกจากนี้ เดลต้ายังมี
บทบาทในการส่ งเสริ มการใช้ยานยนต์ไฟฟ้ าในภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้และอินเดียในการพัฒนาและสร้าง
สถานี ชาร์ จไฟสําหรับรถไฟฟ้ า ตลอดจนอุปกรณ์ชาร์ จไฟแบบ AC เพื่อการใช้งานในครัวเรื อน และอุปกรณ์ชาร์ จ
ไฟด่วนแบบ DC พร้อมระบบจัดการพลังงานเพื่อการใช้งานกับสถานี ชาร์ จไฟสาธารณะ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ กกั เก็บพลังงาน (Energy Storage)
เมื่ อ เดื อ นกรกฏาคม 2562 ที่ ผ่านมา Bloomberg New Energy Finance (BNEF) ประเมิ น ว่าในอี ก 20 ปี
ข้างหน้า ตลาดอุปกรณ์ กกั เก็บพลังงานแบบอยู่กบั ที่จะโตขึ้นประมาณ 122 เท่า ซึ่ งต้องใช้เงินลงทุนประมาณ
662 พั น ล้ า นดอลลาร์ ส หรั ฐ โดยการใช้ ง านอุ ป กรณ์ ก ั ก เก็ บ พลั ง งานทั่ ว โลกจะโตขึ้ นอย่ า งมากจาก
9GW/17GWh ในปี 2561 เป็ น 1,095 GW / 2,850 GWh ภายในปี 2583 เนื่ องจากต้น ทุ น สํ าหรั บ แบตเตอรี ลิ
เธี ยม-ไอออนจะลดลงอย่างมาก หรื อประมาณร้อยละ 85 จากต้นทุนในปี 2553-2561 รายงาน Energy Storage
Outlook 2019 ยังประเมิ นว่าต้นทุ นแบตเตอรี ต่อกิ โลวัตต์-ชั่วโมงจะลดลงกว่าครึ่ งภายในปี 2573 เนื่ องจาก
ความต้องการอุปกรณ์กกั เก็บพลังงาน (รู ปที่ 4) และรถยนต์ไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก
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รู ปที่ 4. Global cumulative storage deployments 2018-2040
ที่มา: Bloomberg New Energy Finance
ต้นทุนด้านการผลิตพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ และแบตเตอรี ที่ลดลงเป็ นปั จจัยหนุนให้พลังงานลม
และพลังงานแสงอาทิตย์กลายเป็ นแหล่งพลังงานหลักในการผลิตไฟฟ้ า โดยคาดว่าภายในปี 2583 ไฟฟ้ าที่ได้
จากพลัง งานลมและแสงอาทิ ต ย์จะมี สั ด ส่ ว นเกื อบร้ อ ยละ 40 ของกํา ลัง การผลิ ต ทั่ว โลกซึ่ งปั จจุ บ ัน อยู่ที่
ประมาณร้อยละ 7 นอกจากนี้ ภายในปี 2583 รถยนต์ไฟฟ้าจะได้รับความนิยมมากขึ้นและมีสัดส่ วนการใช้งาน
ถึง 1 ใน 3 ของการใช้รถยนต์ท้ งั หมด หรื อเพิ่มขึ้นจากสัดส่ วนการใช้งานที่ต่าํ กว่าร้อยละ 0.5 ในปัจจุบนั ดังนั้น
ความนิยมรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจะทําให้ความต้องการแบตเตอรี เพิ่มขึ้นเป็ นอย่างมากด้วย
ที่ มา: Bloomberg (2019). Energy Storage Investments Boom As Battery Costs Halve in the Next Decade, Bloomberg New Energy
Finance, July 31, 2019

เดลต้ามุ่งมัน่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากความเชี่ ยวชาญเทคโนโลยีดา้ นการแปลงไฟและการเก็บพลังงาน
อันทันสมัยของเราให้สอดคล้องกับทิศทางของตลาดในอนาคต ผลิตภัณฑ์ของเดลต้าในกลุ่มแบตเตอรี ลิเธี ยมไอออนมีความหลากหลาย เช่ น แบตเตอรี แบบเดี่ ยว (cells) และแบบชุ ด (modules) รวมถึ งแบบตู ข้ นาดเล็ก
(cabinet) และขนาดใหญ่ (containers) ซึ่ งสามารถนําไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างกว้างขวางและหลากหลายใน
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทนและเพื่อสร้างเสถียรภาพด้านพลังงานในอนาคต
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ทิศทางการดําเนินธุรกิจในปี 2563
ธุรกิจของเดลต้ าประเทศไทย

แม้วา่ สงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนจะยิ่งทวีความรุ นแรงและมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกในวงกว้าง
แต่หลายประเทศในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้กลับได้รับประโยชน์จากสถานการณ์ ดงั กล่าว โดยประเทศไทยถื อเป็ น
หนึ่ งในประเทศเหล่านั้นด้วย โดยเดลต้า ประเทศไทย สามารถขยายผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายขึ้น เช่น ระบบเน็ตเวิร์ก
และอิเล็กทรอนิ กส์ กาํ ลังสําหรับเครื่ องใช้ไฟฟ้ าในบ้าน ทําให้ในปี 2562 ยอดการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 และคาดว่าจะ
เพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 20 ในปี 2563
ระบบการผลิ ตอัจฉริ ยะและระบบขนส่ งอัจฉริ ยะยังคงเป็ นหัวใจของการผลิ ตเพื่ อให้สามารถรองรับความ
ต้องการใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ ระบบจัดการการผลิตของเดลต้า (Manufacturing Execution System หรื อ MES) เป็ น
แพลตฟอร์ มที่จะช่วยให้การผลิตมีประสิ ทธิ ภาพและมีคุณภาพ เนื่ องจากสามารถปรับขั้นตอนการผลิตได้ตามเงื่อนไข
ต่างๆ เช่ น ความต้องการของลู กค้า วัตถุ ดิบ วันส่ งมอบสิ นค้า การจัดเก็บวัตถุ ดิบ การผลิ ต การบริ หารกระบวนการ
ผลิ ต (Direct-to-stock) การจัดส่ ง และการรับสิ นค้า เป็ นต้น ทั้งนี้ ระบบการผลิ ตและระบบขนส่ งอัจฉริ ยะเป็ นส่ วน
สํ าคัญ ที่ ท ําให้ ก ระบวนการต่ างๆ อาทิ เช่ น การขาย การจัด การผลิ ต การจัด ซื้ อ การจัด เก็ บ และการขนส่ ง มี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น โดยสามารถลดการใช้กาํ ลังคนได้ถึงร้อยละ 25
ธุรกิจเพาเวอร์ ซัพพลายมาตรฐานเพือ่ การใช้ งานเชิ งอุตสาหกรรม (IPS)
แม้วา่ ในปี 2562 ทัว่ โลกจะเผชิ ญปั ญหาสงครามการค้าและอัตราแลกเปลี่ยนอย่างกว้างขวาง แต่ธุรกิจ
เพาเวอร์ ซัพพลายมาตรฐานสําหรับการใช้งานเชิ งอุตสาหกรรม (IPS) ของเดลต้ากลับเติบโตได้ดีแบบสวน
กระแส โดยรายได้ห ลัก มาจากเพาเวอร์ ซัพ พลายสําหรั บ การแพทย์รุ่น MEG-2K1A ที่ ได้เริ่ ม พัฒ นาและ
ออกแบบตั้งแต่ปี 2561 และปรับปรุ งอย่างต่อเนื่องในปี 2562 และ 2563 ตามลําดับ
สื บเนื่ องจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ลูกค้าหลายรายเริ่ มมองหาผูผ้ ลิ ตเพาเวอร์ ซัพพลาย
นอกประเทศจีน ทําให้ทีม IPS มีโอกาสทางธุ รกิจมากขึ้นเพราะเรามีฐานการผลิตในประเทศไทยที่สามารถ
ผลิ ตเพาเวอร์ ซัพ พลายได้ตามมาตรฐาน EN/IEC60950 รวมถึ ง EN/IEC61010 และ EN/IEC60101 อีกด้วย
ทั้งนี้ ในปี 2563 ที ม วิจยั และพัฒ นา IPS ของเดลต้าจะยัง คงเดิ นหน้าพัฒ นาเพาเวอร์ ซัพ พลายให้ มี ค วาม
หนาแน่นของกําลังไฟฟ้ าและคุณภาพไฟฟ้ าที่สูงขึ้น ตลอดจนมีคุณสมบัติต่างๆ ให้ได้ตรงตามความต้องการ
ของลูกค้าและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานอีกด้วย
สําหรับรายการและข้อมูลเชิ งเทคนิ คและมาตรฐานความปลอดภัยของผลิ ตภัณฑ์กลุ่ม IPS ของเดลต้า
สามารถดูเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ www.DeltaPSU.com และเดลต้ายังร่ วมงานแสดงสิ นค้าต่างๆ ทัว่ โลกเพื่อ
ทําให้แบรนด์และผลิตภัณฑ์เป็ นที่รู้จกั ในหมู่ลูกค้ามากขึ้น
ธุรกิจผลิตภัณฑ์ เพือ่ การใช้ งานด้ านอุตสาหกรรมและการแพทย์ (IM)
ในปี 2562 ธุ รกิจด้านอุตสาหกรรมและการแพทย์ของเดลต้าโดยรวมสร้างรายได้จาํ นวน 117 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ (ลดลงร้อยละ 3.3) หรื อคิดเป็ นกําไรสุ ทธิ ร้อยละ 14.3 โดยผลประกอบการในช่ วงครึ่ งหลังของปี 2562
อยู่ที่ 52.8 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ ซึ่ งลดลงอย่างเห็ นได้ชดั จาก 65.3 ล้านดอลลาร์ สหรัฐของครึ่ งปี แรก เนื่ องจาก
ภาคอุตสาหกรรมทัว่ โลกกําลังชะลอการลงทุน สําหรับงบประมาณด้านการวิจยั และพัฒนา การขาย และการ
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บริ หารถูกจํากัดและลดลงร้อยละ 6 ในช่วงเวลาที่ผา่ นมา อย่างไรก็ตาม ธุ รกิจด้านการแพทย์ของเดลต้าสร้าง
รายได้ถึง 104 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี ที่ผา่ นมา และมีกาํ ไรสุ ทธิ ถึงร้อยละ 20.2 และยังได้มีการเพิ่มธุ รกิจใหม่
ด้านยานยนต์ไฟฟ้ าด้วย โดยธุ รกิจนี้สร้างรายได้ 12.6 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ มีผลขาดทุน 4.4 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ
ในปี ที่ผา่ นมา
ขณะนี้ เดลต้า ประเทศไทยได้เริ่ มสายการผลิ ตอัตโนมัติอย่างเต็มรู ปแบบสําหรับผลิ ตภัณฑ์กลุ่มราง DIN
Rail ซึ่ งจะช่วยเพิ่มมูลค่าของผลิ ตภัณฑ์ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพและนวัตกรรมได้ท้ งั ในขั้นตอนการออกแบบ
และผลิตอย่างเต็มที่
ในช่ วงครึ่ งแรกของปี 2563 สายธุ รกิ จนี้ มีผลประกอบการดี กว่าเป้ าหมายถึ งร้ อยละ 4 แต่ยงั ต้องติ ดตาม
และปรั บแผนอย่างต่อเนื่ องเพื่ อให้บรรลุ ผลระยะยาวตามที่ ได้วางแผนไว้ โดยเดลต้าเชื่ อว่าผลิ ตภัณฑ์ ใหม่ๆ
สําหรับกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้าจะเป็ นปั จจัยสําคัญในการสร้างความสําเร็ จให้กบั ธุ รกิจนี้
ธุรกิจผลิตภัณฑ์ ออกแบบพิเศษ (CD)
ธุ รกิจนี้ เติบโตอย่างมากในปี 2562 ที่ผา่ นมา โดยรวมแล้ว แม้วา่ ธุ รกิจโทรคมนาคมของเราจะค่อนข้างซบ
เซาตลอดทั้งปี เนื่ องจากเกิ ดความล่าช้าในการนําระบบ 5G มาใช้งาน แต่ฝั่งธุ รกิ จศูนย์ขอ้ มูล (data center) กลับ
เติบโตขึ้นอย่างมากเนื่ องลูกค้ารายหลักของบริ ษทั ฯยังคงขยายธุ รกิจด้านศูนย์ขอ้ มูลอย่างต่อเนื่ อง นอกจากนี้ ใน
ส่ วนของเซิ ร์ฟ เวอร์ ที่ มี ประสิ ท ธิ ภาพสู งแบบไฮเอนด์ แม้ว่ายอดขายจะลดลงอย่างชัดเจนเนื่ องจากตลาด
เปลี่ยนไปใช้บริ การคลาวด์แทน แต่การปรับรู ปแบบการใช้งานจากเซิ ร์ฟเวอร์ เดิมไปให้บริ การคลาวด์แทนนั้นก็
เป็ นโอกาสทางธุ รกิ จเช่นกัน ส่ วนผลิ ตภัณฑ์เน็ตเวิร์กก็ยงั มียอดขายเติบโตต่อเนื่ อง และบริ ษทั ฯ คาดว่าจะมี
ทิศทางเช่นนี้ต่อไปในอีกหลายปี ข้างหน้าเมื่อเทคโนโลยี 5G มีการใช้งานมากขึ้น
เดลต้าสามารถสร้ างฐานลู กค้าสําหรับกลุ่มผลิ ตภัณฑ์น้ ี ได้อย่างกว้างขวาง เนื่ องจากเรามีศกั ยภาพสู งใน
ด้านการวิจยั และพัฒนาโซลูชนั่ สําหรับศูนย์ขอ้ มูล เน็ตเวิร์ก และการประมวลผลต่าง ๆ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ จะ
ได้เปิ ดตัวผลิ ตภัณฑ์ ใหม่ และคาดว่าจะออกสู่ ตลาดได้ม ากขึ้ นในปี 2563 เพื่ อขยายโอกาสทางธุ รกิ จด้าน
เทคโนโลยี 5G ทั้งนี้ ทีมงานของเราจะไม่หยุดยั้งในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและแสวงหาโอกาสทางธุ รกิ จ
ใหม่ๆ ในตลาดที่หลากหลาย เพื่อสร้างความสําเร็ จทางธุ รกิจอย่างยัง่ ยืน
ธุรกิจผลิตภัณฑ์ สําหรั บยานยนต์ ไฟฟ้ า (EV)
ในปี 2562 ยอดขายของธุ รกิ จยานยนต์ไฟฟ้ าพุ่งขึ้นกว่าที่ ต้ งั เป้ าไว้ถึงร้ อยละ 40 เนื่ องจากตลาดตอบรับ
ผลิตภัณฑ์ท้ งั รุ่ นที่มีจาํ หน่ายอยูแ่ ล้วและรุ่ นใหม่เป็ นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิง่ สําหรับลูกค้าที่เป็ นผูผ้ ลิตรถยนต์
รายใหญ่ในยุโรป การที่สหภาพยุโรปมีระเบียบเรื่ องการปล่อยก๊าซที่เคร่ งครัดเป็ นปั จจัยสําคัญที่ผลักดันให้ค่าย
รถยนต์ต่างๆ ต้องหันมาเพิ่มกําลังการผลิ ตรถยนต์แบบปลัก๊ อิ นไฮบริ ด (PHEV) และรถยนต์ไฟฟ้ าแบบเต็ม
รู ปแบบ (BEV) มากขึ้นเพื่อให้เป็ นไปตามระเบียบดังกล่าวและหลีกเลี่ยงมาตรการลงโทษที่รุนแรง ดังนั้น ความ
ต้องการผลิ ตภัณฑ์ในกลุ่ มนี้ จึงเพิ่มขึ้นอย่างมากตลอดทั้งปี ที่ผ่านมา และยังมี ความต้องการผลิ ตภัณฑ์ใหม่ๆ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องอีกด้วย
อุปกรณ์ ชาร์ จไฟแบบออนบอร์ ด (OBC) ขนาด 7.2kW เป็ นผลิ ตภัณฑ์ที่ได้รับความนิ ยมตั้งแต่ปี 2561
เป็ นต้นมา และในปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯ ได้เริ่ มพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ ี ให้มีกาํ ลังสู งขึ้น เช่น 11 kW และ 22 kW ซึ่ ง
ในปี 2563 นี้ บริ ษทั ฯ จะมีการเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้เพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง สําหรับอุปกรณ์แปลงไฟแบบ
DCDC และกล่องพักสายแรงดันสู ง (high voltage connection boxes) จะเป็ นอีกกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกสู่
ตลาดในปี 2564
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เดลต้าเป็ นผูน้ าํ ด้านผลิตภัณฑ์สาํ หรับยานยนต์ไฟฟ้าอย่างแท้จริ ง โดยบริ ษทั ฯ มีลูกค้าเป็ นผูผ้ ลิตรถยนต์
ชั้นนําหลายแบรนด์ทวั่ โลก และยังได้รับการยอมรับเป็ นอย่างดี จากแบรนด์รถยนต์ดงั ในยุโรป ซึ่ งยิ่งสร้าง
ความเชื่ อมัน่ ในคุ ณภาพผลิ ตภัณฑ์และชื่ อเสี ยงของบริ ษทั ฯ ให้ม ากขึ้น ดังนั้น บริ ษ ทั ฯ จึงมัน่ ใจว่าธุ รกิ จ
ผลิตภัณฑ์สําหรับยานยนต์ไฟฟ้ าของเราจะมีอนาคตที่สดใสต่อไปในระยะยาวอย่างแน่นอน ปั จจุบนั ธุ รกิ จ
รถยนต์ไฟฟ้ านั้นมีการเติบโตสู งที่สุดในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ท้ งั หมด และเดลต้าก็มุ่งมัน่ ที่จะพัฒนา
ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อสนับสนุนและสร้างความเติบโตให้กบั อุตสาหกรรมนี้
ธุรกิจผลิตภัณฑ์ พดั ลมอิเล็กทรอนิกส์ และโซลูชั่นการระบายความร้ อน (DC Fan and Thermal Solutions)
เดลต้าเป็ นผูน้ าํ ด้านผลิ ตภัณฑ์พดั ลมอิเล็กทรอนิ กส์ สําหรับมอเตอร์ ไม่แปรงถ่ านแบบ DC และโซลู ช่นั
การระบายความร้ อนรู ปแบบต่างๆ มาอย่างยาวนาน และเรายังมุ่งพัฒนานวัตกรรมการระบายอากาศและความ
ร้อนอย่างต่อเนื่อง โดยได้เริ่ มพัฒนาผลิตภัณฑ์สําหรับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ในปี 2561 เป็ นต้นมา
สําหรับเป้ าหมายในปี 2563 นั้น เราจะให้น้ าํ หนักในเรื่ องการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์สําหรั บระบบ HVAC และไฟ
หน้ารถยนต์เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดโลกที่เพิ่มขึ้น
ขณะนี้ ผู ้ผ ลิ ต รถยนต์ ท ่ั ว โลกต่ า งให้ ค วามสํ า คั ญ เรื่ องสิ่ งแวดล้ อ มเป็ นอย่ า งมาก ดั ง นั้ น พั ด ลม
อิเล็กทรอนิ กส์ สําหรับมอเตอร์ ไม่แปรงถ่านแบบ DC และโซลูชนั่ การระบายความร้อนที่หลากหลายของเราจึง
เป็ นตัวเลือกที่ตอบโจทย์ลูกค้าที่ตอ้ งการเลิกใช้มอเตอร์ แปรงถ่านได้เป็ นอย่างดี
ในการใช้งานปรกติ ตัวแปรง (brushes) ในมอเตอร์ HVAC จะแตกออกเป็ นละอองขนาดเล็ กซึ่ งเป็ น
อันตรายต่อสิ่ งแวดล้อมและยังทําให้อายุการใช้งานของมอเตอร์ ส้ ันลงด้วย แต่พดั ลมอิ เล็กทรอนิ กส์ สําหรั บ
มอเตอร์ ไม่แปรงถ่านของเราจะไม่สร้างปั ญหาต่าง ๆ ให้กบั ตัวมอเตอร์ HVAC อีกทั้งยังมีน้ าํ หนักเบา ซึ่ งช่วยลด
นํ้าหนักรถยนต์โดยรวม และช่วยให้ประหยัดพลังงานอีกด้วย
สําหรับไฟหน้ารถยนต์รุ่นใหม่ที่เราออกแบบนั้นไม่ได้ใช้หลอดไฟเพื่อให้แสงสว่าง แต่สามารถสร้างความ
สว่างที่เหมาะสมและยังสามารถปรับแสงได้อตั โนมัติอีกด้วย ระบบดังกล่าวเป็ นการสร้างความร้ อนเพื่อให้เกิด
แสง และมีพดั ลมระบายความร้อนที่ช่วยควบคุ มอุณหภูมิและความสว่างของไฟหน้าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
ตลอดจนทําหน้าที่เป็ นส่ วนหนึ่งของระบบอัจฉริ ยะในการสื่ อสารกับระบบอื่นๆ ได้ในขณะเดียวกัน
ที มงานออกแบบและผลิ ตของเดลต้าจะร่ วมกันสร้ างสรรค์ผลิ ตภัณฑ์ดีๆ เพื่อให้เกิ ดนวัตกรรมที่เป็ น
ประโยชน์ต่อลู กค้าอย่างไม่หยุดยั้ง นอกจากนี้ เราจะยังผลิ ตพัดลมอิ เล็กทรอนิ กส์ สําหรั บใช้งานกับรถรุ่ นที่
ยกเลิกการผลิตไปแล้วเพื่อเป็ นอะไหล่ให้กบั ลูกค้าที่ตอ้ งการ และเรายังมีโครงการ VAVE เพื่อร่ วมกับลูกค้าใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอยูใ่ นท้องตลาดในปั จจุบนั ให้มีคุณภาพและคุณสมบัติที่ดียง่ิ ขึ้น
ธุรกิจระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม (IA)
ในปี 2562 ที่ ผ่านมา เดลต้าได้เพิ่มศักยภาพอี กขั้นให้กบั งานด้านระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม โดย
บริ ษทั ฯ ได้พฒั นาเป็ นผูใ้ ห้บริ การด้านระบบและโซลูชนั่ แบบเต็มรู ปแบบ (System Integration หรื อ SI) และ
เพิ่มกลุ่มผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายและใช้งานร่ วมกันได้ลื่นไหลและไม่สะดุด
ผลิตภัณฑ์ที่ออกใหม่มีหลายรุ่ น เช่น ไดร์ ฟมัลติฟังก์ชนั่ รุ่ น ME300/MS300/MH300 ที่มีขนาดเล็กแต่
กําลังแรงซี่ งสามารถใช้ได้กบั กําลังไฟสู งถึ ง 22kW รวมไปถึ ง ระบบเซอร์ โว AC รุ่ น ASDA-B3 ที่มีเอ็นโค
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เดอร์ ก ํา ลั ง 24 บิ ต และทํา งานได้ สู งสุ ดที่ 6,000 รอบต่ อ นาที สํ า หรั บ เชื่ อ มต่ อ กั บ EtherCAT เป็ นต้น
นอกจากนี้ ยัง มี ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ รุ่น HMI DOP100 ที่ มี ข นาดตั้ง แต่ 4 ถึ ง 15 นิ้ ว ซึ่ งมี ห น้ าจอใช้ง านง่ า ยและมี
ประสิ ทธิ ภาพสู ง อุปกรณ์ ควบคุ มการเคลื่อนไหวของ EtherCAT รุ่ น DVP50MC และอุปกรณ์ ควบคุ มการ
เคลื่ อนไหวของ CodeSys รุ่ น AX-8 ซึ่ งมีแกนเซอร์ โวควบคุมมากถึ ง 64 แกน ตลอดจนอุปกรณ์ควบคุ มการ
รั บ ภาพรุ่ น DMV3000G ซึ่ ง ใช้ก ล้องแบบ GigE ก็ยงั เป็ นผลิ ตภัณ ฑ์ใ หม่ ๆ ที่ ช่ วยสร้ างพอร์ ตโฟลิ โอของ
บริ ษทั ฯ ให้กว้างขึ้นสําหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมสวิตช์อีเธอร์ เน็ต คอมพิวเตอร์ อุตสาหการ และการ
มิเตอร์ กาํ ลังไฟฟ้าดิจิตลั อีกด้วย
สําหรั บในประเทศไทย เดลต้าได้ร่วมกับผูผ้ ลิ ตเครื่ องจักรแบบ OEM ในการสร้ างเครื่ องจักรใหม่ที่ ใช้
นวัตกรรมด้านอัตโนมัติ อุตสาหกรรมเดลต้าทําให้ มี ประสิ ทธิ ภาพดี ข้ ึ น ทํางานได้เร็ วขึ้ น และยังประหยัด
พลังงานด้วยเช่นกัน
ในสิ งคโปร์ เดลต้าได้เข้าร่ วมงาน ITAP 2019 และได้มีขอ้ ตกลงร่ วมกับ JTC เพื่อเป็ นพันธมิตรระดับ A*
ในการสร้ างสรรค์นวัตกรรมด้านระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรมเพื่ อต่ อยอดกับพันธมิ ตรด้าน AI และสร้ าง
โซลูชนั่ ให้ครอบคลุมทั้งระบบอย่างแท้จริ ง
ในมาเลเซี ยและอินโดนี เซี ย เดลต้าได้ลูกค้าหลายรายในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิ กส์ ยางพาราและถุงมือ
ยาง สิ่ งทอ และอาหาร เราคาดว่าตลาดเหล่านี้ จะเติ บโตขึ้ นอย่างต่อเนื่ องและบริ ษทั ฯ จะได้รับการสนับสนุ น
เป็ นอย่างดีจากทีมงานในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ทําให้มนั่ ใจได้วา่ ปี 2563 จะเป็ นปี ที่ดีข้ ึนของบริ ษทั ฯ
ในออสเตรเลี ย เดลต้าเน้นพัฒนาโซลู ช่ันด้าน OEM ร่ วมกับพันธมิ ตรของเราทําให้ เราสามารถสร้ าง
ผลิ ตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ได้รับการตอบรับอย่างดีจากตลาด สําหรับปี 2563 เราจะยังคงเดิ นหน้าด้วยกลยุทธ์ที่เราคัด
สรรไว้เพื่อให้ประสบความสําเร็ จได้ตามหรื อมากกว่าเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้
ธุรกิจโซลูชั่นระบบสํ ารองไฟฟ้ า (CIS)
ปี 2652 ถือเป็ นอีกหนึ่ งปี แห่ งความสําเร็ จของเดลต้า เนื่ องจากอุปกรณ์สํารองไฟ (UPS) ของเดลต้าได้รับ
เลื อกให้เป็ นส่ วนหนึ่ งของโครงสร้ างพื้นฐานของประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่ งมี ส่ วนสําคัญในการ
กระจายการเข้าถึงอินเตอร์ เน็ตให้ได้ทุกพื้นที่ทวั่ ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ห่างไกลต่างๆ นอกจากนี้
เดลต้ายังได้พฒั นาผลิตภัณฑ์สาํ หรับใช้งานกับโครงการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิ กส์ของประเทศ
ไทย ซึ่ งช่ วยยกระดับความปลอดภัยด้านข้อมูลส่ วนบุ คคลผ่านแพลตฟอร์ มดิ จิตลั ต่างๆ ให้ประชาชนไทยทั้ง
ประเทศด้วย นอกจากนี้ เนื่ องจากประเทศไทยเป็ นผูน้ าํ ด้านการให้บริ การสาธารณสุ ขในภูมิภาคนี้ ผลิ ตภัณฑ์
UPS คุณภาพสู งของเดลต้าจึงเป็ นที่ได้รับความนิ ยมเป็ นอย่างมากสําหรับใช้ในโรงพยาบาลและห้องปฏิบตั ิการ
ทางการแพทย์เพื่อสร้างความมัน่ ใจด้านพลังงานไฟฟ้าให้กบั ลูกค้าชั้นนําของเรา
ยอดขายรวมของผลิ ตภัณฑ์สําหรับระบบศูนย์ขอ้ มู ลของบริ ษทั ฯ ในปี 2562 มาจากผลิตภัณฑ์ UPS
อุปกรณ์ระบายอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ตูบ้ รรจุอุปกรณ์ และอุปกรณ์ไฟฟ้ า PDC PDU และ
DCIM ซึ่ งเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีพิเศษเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในประเทศไทย
และยังถูกพัฒนาขึ้นตามความต้องการด้าน ICT ขององค์กรชั้นนําของไทยอีกด้วย
จุดอ่อนของธุ รกิจผลิ ตภัณฑ์ UPS และศูนย์ขอ้ มูลของเดลต้าในประเทศไทย คือการขาดฐานลู กค้าที่
แข็งแกร่ งทําให้แบรนด์ยงั คงมีส่วนแบ่งการตลาดที่ ไม่มากนัก เนื่ องจากคุ ณภาพและชื่ อเสี ยงแบรนด์ยงั ไม่
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เป็ นที่รู้จกั เท่าที่ควร นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์จากไต้หวันยังคงมีภาพลักษณ์ในตลาดว่ามีคุณภาพระดับเดียวกัน
ผลิตภัณฑ์จากจีน และผูบ้ ริ โภคยังนิ ยมสิ นค้าราคาถูกอยู่ ดังนั้น เมื่อบริ ษทั จีนทุ่มลดราคาสิ นค้าลงเพื่อให้เข้า
สู่ ตลาดไทยได้ง่ายขึ้น เดลต้าจึงประสบปั ญหาในการแข่งขันในธุ รกิจนี้เป็ นอย่างมาก
เดลต้าเน้นการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสู งซึ่ งจะสร้างความคุม้ ค่าในระยะยาวให้กบั ลูกค้าควบคู่ไป
กับการสร้างฐานลูกค้าที่แข็งแกร่ งในระดับนานาชาติ โดยบริ ษทั ฯ ได้เข้าร่ วมงานแสดงสิ นค้าและกิจกรรม
การตลาดต่าง ๆ รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ที่ยงั่ ยืนกับคู่คา้ ของเราผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อสร้างชื่ อเสี ยงให้ได้
ในวงกว้างด้วย
การสร้างคู่คา้ และช่องทางการตลาดจะเป็ นเครื่ องมือที่สําคัญของเดลต้าในการสร้างแบรนด์เดลต้าใน
ไทยให้เข็มแข็งขึ้นในปี 2563 โดยจะเน้นที่ผลิตภัณฑ์กลุ่มสํารองไฟฟ้ า (CIS) เป็ นหลัก โดยบริ ษทั ฯ หวังว่า
แนวทางนี้ จะช่วยสร้ างโอกาสทางธุ รกิจใหม่ๆ และฐานลู กค้าที่ทาํ ให้แบรนด์ของเราได้รับการยอมรับมาก
ขึ้น และต่อยอดเป็ นการเติบโตทางธุ รกิจในที่สุด
แผนธุ รกิ จในประเทศไทยในปี 2563 จะเน้นการหาลูกค้าโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของ
ภาครัฐเป็ นหลัก เนื่ องจากการลงทุ นของภาคเอกชนค่อนข้างซบเซาจากหลายปั จจัย เช่ น การแข็งตัวของ
ค่าเงินบาทและสงครามการค้าระดับโลก เป็ นต้น ดังนั้น การสร้างพันธมิตรกับบริ ษทั ก่อสร้างเอกชนจะเป็ น
กิจกรรมสําคัญที่ช่วยให้เดลต้าสามารถเข้าถึงโครงการขนาดใหญ่ลกั ษณะนี้ได้
ในปี 2563 เดลต้ายังจะให้ค วามสํ าคัญ กับ การเพิ่ ม ศัก ยภาพให้ ก ับ ผูใ้ ห้ บ ริ ก ารศุ น ย์ข ้อมู ล อย่างเต็ ม
รู ปแบบ ซึ่ งจะช่ วยให้บริ ษทั ฯ สามารถนําเสนอโซลูชนั่ กับลู กค้าได้อย่างเต็มรู ปแบบได้เช่ นกัน และจะเป็ น
ประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้ างฐานลู กค้าใหม่ในกลุ่มธุ รกิจ ICT ด้านคลาวด์และบริ การรับฝากเซิ ร์ฟเวอร์
แบบโคโลเคชัน่ (colocation) ที่เป็ นธุ รกิจที่มาแรงในยุคนี้
เดลต้าได้เริ่ ม ประชาสัม พัน ธ์ ผ ลิ ตภัณ ฑ์ ใหม่ ๆ เช่ น ศู นย์ข ้อมู ล ขนาดเล็ ก (micro-datacenter) แบบ
outdoor อุปกรณ์ ไฟฟ้ า POD และ UPS กําลังสู งซึ่ งจะช่ วยส่ งเสริ มการเติบโตของเทคโนโลยี 5G และ IOT
ได้เป็ นอย่างดี ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้เริ่ มดําเนิ นการตามแนวทางนี้ต้ งั แต่ปลายปี 2562 เพื่อสร้างคู่คา้ และลูกค้าราย
ใหม่ โดยบริ ษทั ฯ เชื่อมัน่ ว่าจะเห็นการเติบโตทางธุ รกิจเป็ นอย่างดีในปี 2563 นี้
ธุรกิจโซลูชั่นสํ าหรั บเน็ตเวิร์ก
ในปี 2562 บริ ษทั เดลต้า เน็ ตเวิร์ก (Delta Networks, Inc หรื อ DNI) ได้กา้ วไปสู่ ความสําเร็ จด้วยการจัดตั้ง
และขยายโรงงานใหม่ในประเทศไทย โดยการดําเนิ นการผลิ ตในประเทศไทยนี้ จะช่วยขยายขีดความสามารถใน
การผลิ ตทัว่ โลก นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้นาํ ศักยภาพดังกล่าวมาใช้ในการก้าวสู่ การเป็ นผูน้ าํ ในธุ รกิ จเน็ตเวิร์ก
และการสื่ อสารด้วย โดยในช่ วงปี ที่ ผ่านมา บริ ษทั ฯ ได้ติดตั้งอุปกรณ์ ต่าง ๆ และฝึ กอบรมพนักงานให้สามารถ
สร้ างยอดขายและผลิตสิ นค้าที่มีคุณภาพ และประสบความสําเร็ จในการสร้ างยอดขายในปี แรกได้สูงถึ ง 80 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ
อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากธุ รกิจเพิ่งเริ่ มต้นจึงต้องปรับตัวหลายประการ เช่น การเร่ งผลิตเพื่อให้ทนั กับ
คําสั่งซื้ อที่ เข้ามาในช่ วงปี แรก แต่สําหรับปี 2563 เราจะเน้นพัฒนาโซลู ชน่ั สําหรับเน็ ตเวิร์กเพื่อใช้งานกับ
เทคโนโลยี 5G ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและศูนย์ขอ้ มู ล ตลอดจน 11AX ที่เป็ นเทคโนโลยีไร้สายรุ่ น
ใหม่สาํ หรับใช้งานเชิงพาณิ ชย์และในครัวเรื อน
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แผนธุ รกิ จด้านนี้ คือการสร้ างพันธมิ ตรกับลู กค้ารายหลักๆ เพื่ อพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ให้ตรงกับ ความ
ต้องการในปั จจุบนั และอนาคตของลูกค้า และบริ ษทั ฯ จะช่วยลูกค้าในการย้ายการใช้งานจากโซลูชน่ั เดิมไป
ใช้เทคโนโลยี 5G และ11AX แทน
สําหรั บในอนาคต บริ ษทั ฯ จะลงทุ นด้านการผลิ ตสวิตช์เน็ ตเวิร์กคุ ณภาพสู งเพิ่มเติ ม พร้ อมกับการหา
ลูกค้าในตลาดนี้ ด้วย ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มัน่ ใจเป็ นอย่างยิ่งว่าเราจะสามารถหาลู กค้าในกลุ่ มโทรคมนาคมและศูนย์
ข้อมูลเพิ่มเติมได้อย่างแน่นอน เนื่องจากความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงครึ่ งหลังของปี 2562

ธุรกิจของเดลต้ าในประเทศอินเดีย
ธุรกิจเพาเวอร์ ซัพพลายสํ าหรั บโทรคมนาคม (TPS)
ธุ รกิจโทรคมนาคมของอินเดี ยในปี 2562 ค่อนข้างซบเซาแม้ว่าการใช้งานด้านข้อมูลจะเพิ่มขึ้นอย่าง
มากก็ตาม ทั้งนี้ เนื่ องจากผูใ้ ห้บริ การต่างประสบปั ญหาทางการเงิ น โดยผูป้ ระกอบการที่ได้รับใบอนุ ญาต
เช่ น Airtel และ Vodafone Idea ต่างประสบภาวะขาดทุ นกันอย่างหนัก ส่ วนสถานการณ์ ท างการเงินของ
BSNL ที่ผูใ้ ห้บริ การที่เป็ นของรัฐก็ไม่สู้ดี และยังไม่สามารถจ่ายเงินเดื อน รวมถึงชําระค่าใช้จ่ายและหนี้ สิน
ต่าง ๆ ได้อีกด้วย
รัฐบาลอินเดี ยได้อนุ มตั ิวงเงิ นมูลค่าประมาณ 10 พันล้านดอลลาร์ สหรัฐเพื่อช่วยให้ BSNL พ้นวิกฤติ
การเงินและกลับมามีกาํ ไรภายในอีก 2 ปี ข้างหน้า อย่างไรก็ตาม ผูใ้ ห้บริ การรายเดียวที่ยงั มีกาํ ไรคือ Reliance
Jio ซึ่ งเริ่ มให้บริ การในปี 2559 ซึ่ งเป็ นช่วงเวลาที่อุตสาหกรรมนี้ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ทั้งนี้ มูลค่าหนี้
รวมสําหรับผูป้ ระกอบการทั้ง 4 รายอยูท่ ี่ 61.5 พันล้านดอลลาร์ สหรัฐ
จากปั จจัยต่างๆ ข้างต้น ผูป้ ระกอบการจึ งจํากัดการลงทุนและลดค่าใช้จ่ายเป็ นอย่างมาก เช่ น ลดการ
ติดตั้งเสาสัญญาณ ทําให้โอกาสทางธุ รกิจของเราปรับลดตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม ปั จจัยบวกก็ยงั มีอยู่ เช่ น
การที่ผูใ้ ห้บริ การ 3 รายได้ข้ ึนค่าบริ การแบบเติ มเงิ นประมาณร้ อยละ 30 ถึ ง 40 ทําให้สภาพคล่องดี ข้ ึน และ
บริ ษทั ในธุ รกิจเสาสัญญาณก็คาดว่าภาวะตลาดในปี 2563 จะปรับตัวขึ้น อีกทั้งสถานการณ์ของ BSNL ก็น่าจะ
ดีข้ ึนในปี 2563 เช่นกัน
สําหรับปี 2563 คาดว่าจะเป็ นปี ที่ทา้ ทายสําหรับธุ รกิจโทรคมนาคมของอินเดีย เนื่องจากอุตสาหกรรมนี้
ยังประสบภาวะหนี้สิน การขาดสภาพคล่องทางการเงิน และปั ญหาการเงินอื่นๆ ด้วย แต่การปรับขึ้นค่าบริ การ
รวมถึ งมาตรการช่ วยเหลื อจากภาครัฐน่ าจะมีส่วนช่วยให้ตลาดปรับตัวขึ้นได้อย่างมาก ดังนั้น คาดว่าเดลต้า
อินเดียจะยังคงมุ่งแสวงหาโอกาสทางธุ รกิจ สร้างผลิ ตภัณฑ์และโซลู ชนั ใหม่ๆ รวมถึงเร่ งปรับตัวเพื่อรับมือ
จากคู่แข่งจากจีนให้ได้ในอนาคต
ธุรกิจอินเวอร์ เตอร์ สําหรั บแผงโซลาร์ เซลล์ (PVI)
ในช่ วงครึ่ งแรกของปี 2562 ตลาดไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ของอิ นเดี ยไม่ได้เติ บโตมากอย่างที่ได้
คาดการณ์ ไ ว้ โดยกําลัง การผลิ ตลดลงประมาณร้ อยละ 34 (ประมาณ 3.3 GW) เนื่ องจากการเลื อกตั้งใช้
เวลานานทําให้การออกนโยบายของภาครัฐล่าช้าตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม แม้วา่ สภาพเศรษฐกิจในไตรมาส
ที่ 3 ของปี 2562 จะไม่สู้ดีนกั แต่การติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ยงั เพิม่ ขึ้นเมื่อเทียบกับ 2 ไตรมาสก่อน
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ภาพรวมของอุตสาหกรรมนี้ในปี ที่ผา่ นมาถือว่าไม่ค่อยดีนกั เนื่องจากความเชื่อมัน่ ตลาดที่ลดลง ส่ งผล
ให้เกิดการชะลอการลงทุนและขาดสภาพคล่อง นอกจากนี้ นโยบายบางประการที่ไม่ส่งเสริ มการติดตั้งแผง
โซลาร์ ติดหลังคาของบางรัฐและจํานวนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ที่ลดลงยังส่ งผล
ทางลบเพิ่มเติมอีกด้วย ทั้งนี้ประเมินว่ากําลังการผลิตในปี 2562 จะลดลงร้อยละ 5 เทียบกับกําลังการผลิต 8.3
GW ในปี 2561 ทั้งนี้ ในปี ที่ ผ่านมา โครงการผลิ ตไฟฟ้ าขนาดใหญ่ เติ บ โตที่ ป ระมาณร้ อยละ 2 ส่ วนแผง
โซลาร์เซลล์ติดหลังคาเติบโตลดลงร้อยละ 25
ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทําให้โครงการต่างๆ ล่าช้าซึ่ งได้ส่งผลลบต่อเนื่ องกับอุตสาหกรรมนี้ ท้ งั ระบบ
ด้วย อย่างไรก็ตาม ประมาณการเบื้องต้นระบุว่าเศรษฐกิจอินเดี ยจะเริ่ มฟื้ นตัวหลังจากไตรมาสที่ 1 ของปี
2563 และเศรษฐกิ จ ปี หน้ า จะเติ บ โตโดยรวมที่ ป ระมาณร้ อ ยละ 20 หรื อ คิ ด เป็ นกํา ลัง ไฟฟ้ า พลัง งาน
แสงอาทิตย์ติดตั้งรวม 9.6 GW ซึ่ งใกล้เคียงกับกําลังติดตั้งรวมในปี 2560
ในขณะเดี ยวกัน คู่แข่งจากจีนยังได้เร่ งรุ กตลาดแผงโซลาร์ เซลล์ติดหลังคาและโครงการผลิ ตไฟฟ้ า
ขนาดใหญ่ไปพร้อมๆ กัน โดยมีส่วนแบ่งตลาดแผงโซลาร์ เซลล์เกือบร้ อยละ 40 และอินเวอร์ เตอร์ มากกว่า
ร้อยละ 50 ทั้งนี้ บริ ษทั จีนได้ลงทุนและทําการตลาดในอินเดี ยอย่างต่อเนื่ อง และมีแนวโน้มว่าตลาดอินเดีย
จะเป็ นตลาดที่สาํ คัญของบริ ษทั เหล่านี้ในระยะยาวด้วย
เดลต้าได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการรุ กตลาดของแบรนด์อินเวอร์ เตอร์ จีน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใน
กลุ่มอินเวอร์ เตอร์ สําหรับแผงโซลาร์ เซลล์ติดหลังคา ทําให้ส่วนแบ่งการตลาดของเราลดลงจากร้อยละ 26
ไปเป็ นร้อยละ 18 อย่างไรก็ตาม เดลต้ายังสามารถคงความเป็ นผูน้ าํ ตลาดสําหรับอินเวอร์ เตอร์ กลุ่มนี้ได้ และ
คาดว่าจะสามารถดึ งส่ วนแบ่งการตลาดคืนมาได้ในปี 2563 จากผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มนี้ ที่จะออกสู่ ตลาด
สําหรับกลุ่มโครงการผลิ ตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ เรามี แผนจะออกผลิ ตภัณฑ์ใหม่ในปี
2563 เช่ นกัน และเราเชื่ อมัน่ ว่าผลิ ตภัณฑ์น้ ี จะช่ วยเพิ่มส่ วนแบ่งการตลาดให้มากขึ้นจากปั จจุบนั ที่สัดส่ วน
มากกว่าร้อยละ 85
ทิศทางตลาดในปี 2563 คาดว่าน่าจะปรับตัวขึ้นจากภาวะซบเซาในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา และตลาดในปี
ต่อๆ ไปน่ าจะมีแนวโน้มที่สดใสขึ้น ทั้งนี้ เดลต้าได้เตรี ยมแผนงานที่ชดั เจนไว้แล้วเพื่อให้เราสามารถสร้าง
โอกาสจากธุ รกิจที่มีอนาคตได้อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ

3

ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสี่ ยงกลายมาเป็ นส่ วนหนึ่ งของการบริ หารจัดการและกิ จกรรมทางธุ รกิ จที่ นับวันยิ่งมี ความซับซ้อน
เพื่ อให้ท ันตามการเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ วของสภาพแวดล้อมทางธุ รกิ จในปั จจุ บ ัน บริ ษ ทั ฯ ยกระดับเรื่ องการ
บริ หารความเสี่ ยงให้ทุกคนตระหนักอย่างต่อเนื่ องทัว่ ทั้งองค์กรเนื่ องจากบริ ษทั ฯ เชื่ อมัน่ ว่าการบริ หารความเสี่ ยงถื อ
เป็ นหนึ่ งในเครื่ องมือที่มีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด ที่นอกจากจะช่วยให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั ฯ มีการบริ หารจัดการที่ดีแล้ว ยัง
ช่วยให้บรรลุ วตั ถุประสงค์ได้ตามเป้ าหมาย คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง โดยได้
กําหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงที่ ครอบคลุ มทั้งองค์กรและขยายไปยังเครื อข่าย เพื่ อให้แน่ ใจว่าบริ ษ ทั ฯ มี
กระบวนการบริ หารความเสี่ ยงหรื อวางระบบต่างๆ ที่จะช่วยบรรเทาผลกระทบให้กบั องค์กรได้อย่างเหมาะสม
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง

ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงดํารงตําแหน่งโดยประธานบริ หารและเป็ นหนึ่ งในคณะกรรมการ
บริ ษทั คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงมี สมาชิ กไม่น้อยกว่าห้าคน ประกอบด้วยหัวหน้าของฝ่ ายบริ หารหลักต่างๆ
และ/หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ในกรณี ที่
จําเป็ น คณะกรรมการฯ อาจเชิ ญบุคคลอื่นที่ มีส่วนเกี่ยวข้อง หรื อผูท้ ี่รับผิดชอบเรื่ องที่ เกี่ ยวข้องกับวาระการประชุ ม
นั้นๆ เข้าร่ วมประชุมกับคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงด้วย
หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
1) กําหนดกระบวนการบริ หารความเสี่ ยง
2) ดําเนิ นการบริ หารจัดการความเสี่ ยงด้วยการมอบหมายการจัดการความเสี่ ยงให้กบั ผูจ้ ดั การที่รับผิดชอบงาน
โดยตรง
3) พัฒนาและทบทวน แผนกลยุทธ์การจัดการความเสี่ ยง
4) รายงานผลการบริ หารความเสี่ ยงทุกครึ่ งปี และ/หรื อ เมื่อเห็นว่ามีความจําเป็ นต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั อย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง
5) ตรวจสอบ และปรับปรุ งการบริ หารจัดการความเสี่ ยงอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่ อง
6) คณะกรรมการฯ อาจขอคําแนะนําจากที่ปรึ กษาในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ ยงได้ในบางกรณี
โครงสร้ างคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
คณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานบริหาร
(ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการบริหาร
หน่ วยงานบริหาร

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ ยง

เพื่อให้กรอบการบริ หารความเสี่ ยงที่วางไว้ส ามารถนําไปสู่ ข้ นั ตอนปฏิ บ ตั ิงาน คณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ย ง ได้กาํ หนดแนวทางปฏิ บ ตั ิและแนวทางการบริ หารความเสี่ ย งให้ก บั ผูบ้ ริ ห ารไว้ใ น "กฎบัตรคณะ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง"
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งจะให้ ค าํ ปรึ ก ษาฝ่ ายบริ หารในการดําเนิ น การบริ ห ารความเสี่ ยงตาม
นโยบายที่ วางไว้ โดยได้รับ การสนับ สนุ นจากผูจ้ ดั การบริ หารความเสี่ ย งที่ ท าํ หน้าที่ ในแต่ ล ะแผนก ทั้งนี้ ฝ่ าย
บริ หารและหัวหน้าฝ่ ายงานหลักจะต้องระบุความเสี่ ยงและสาเหตุที่อาจเกิ ดขึ้น ตรวจสอบความเป็ นมาและค้นหา
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พื้นที่ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ ยง หลังจากนั้นจะต้องวัดและจัดลําดับความเสี่ ยงเพื่อกําหนดกลยุทธ์และกระบวนการ
ในการบริ ห ารความเสี่ ย ง โดยผูจ้ ดั การความเสี่ ย งมี ห น้าที่ ส รุ ป ข้อมู ล และเอกสารต่ างๆ ที่ ไ ด้จากหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงจะทบทวนข้อมูลดังกล่าว โดยจัดลําดับความสําคัญ พัฒนาและทบทวน
แผนกลยุทธ์ การจัดการความเสี่ ยงที่ เสนอมาจากแต่ละหน่ วยงาน (ถ้ามี) พร้ อมพิจารณาความสอดคล้องกับ การ
ประเมิ นความเสี่ ยง และขั้นตอนดําเนิ นการบริ หารจัดการ หลังจากนั้นจึ งจัดส่ งรายงานสถานะของการบริ หาร
จัดการความเสี่ ยง ให้กบั คณะกรรมการตรวจสอบ หรื อคณะกรรมการของบริ ษทั อย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง

ความเสี่ ยงหลักทีส่ ํ าคัญและกลยุทธ์ การบริหารจัดการ
1. การบริหารความเสี่ ยงทางการเงิน

ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เศรษฐกิ จไทยปี 2562 คาดว่าจะเติบโตประมาณร้อยละ 2.8 ชะลอตัวลงจากภาคการส่ งออกและ
การลงทุนของภาคเอกชนที่ลดลง โดยการส่ งออกในปี 2562 ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่าง
สหรัฐฯ กับจีนและค่าเงินบาทที่แข็งค่า อย่างไรก็ตาม มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจของภาครัฐและการผ่อน
ปรนนโยบายทางการเงิ นน่ าจะช่ วยกระตุ น้ ให้เกิดการบริ โภคและการลงทุนของภาคเอกชนได้มากขึ้น
โดยคาดว่าสถานการณ์ การส่ งออกน่ าจะค่อยๆ ฟื้ นตัวตามการปรั บตัวที่ ชดั เจนแม้จะอยู่ท่ามกลางแรง
กดดันทางการค้าที่ทวีความรุ นแรงขึ้น รวมทั้งมีศกั ยภาพการลงทุนของบริ ษทั ฯ ที่ยา้ ยฐานการผลิตมาจาก
ประเทศจี น ที่ อ าจช่ วยชดเชยความเสี ย หายได้ นอกจากนี้ คณะรั ฐมนตรี ไ ด้อ นุ ม ัติ ม าตรการกระตุ ้น
เศรษฐกิ จ ที่ เรี ย กว่า Thailand Plus Package เพื่ อ ดึ ง ดู ด บริ ษ ัท ต่ า งชาติ ที่ ต้อ งการย้า ยฐานการผลิ ต จาก
ผลกระทบของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน โดยข้อเสนอดังกล่าว ได้ครอบคลุมถึงการกําหนด
สิ ทธิ ประโยชน์เพิ่มเติม การจัดหาเขตการลงทุนพิเศษ ตลอดจนการแก้ไขกฎหมายเพื่อความอํานวยความ
สะดวกต่อการลงทุนจากต่างประเทศ
ในปี 2562 ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นร้อยละ 7 จาก 32.50 บาทต่อดอลลาร์ สหรัฐฯ ในช่วงต้นปี เป็ น 30
บาทต่ อดอลลาร์ ส หรั ฐฯ ในช่ วงเดื อนธัน วาคม จากการเกิ น ดุ ล การค้าที่ สู ง ถึ ง 1.28 พัน ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ ตามข้อมูลทางการค้าของเดือนกันยายน 2562 โดยมูลค่าการส่ งออกลดลงร้อยละ 1.39 เมื่อเทียบ
กับ ช่ ว งเวลาเดี ย วกัน ปี ก่ อ น ขณะที่ มู ล ค่ าการนํา เข้า ลดลงร้ อ ยละ 4.24 ซึ่ งปรั บ ตัวดี ข้ ึ น จากฐานการ
เปรี ยบเทียบที่ค่อนข้างตํ่า นอกจากนี้ ความต้องการลงทุนในสิ นทรัพย์ที่ปลอดภัยจากการอ่อนค่าของเงิน
ดอลลาร์ สหรัฐฯ ในตลาดโลก และนโยบายการให้ดอกเบี้ยตํ่าในหลายประเทศทําให้นกั ลงทุนต่างชาติ
สนใจลงทุนในเอเชียและประเทศไทยมากขึ้น
ในปี 2563 คาดการณ์ ว่าเศรษฐกิ จไทยยังคงเปราะบางจากภาคการส่ งออกด้วยปั จจัยภายนอกกรณี
สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนและหนี้ครัวเรื อนที่ยงั คงอยูใ่ นระดับสู ง ในขณะเดียวกัน การลงทุนของ
ภาคเอกชนก็คาดว่าจะชะลอตัวลงเล็กน้อยจากปี 2562 เนื่ องจากภาคการส่ งออกยังคงไม่ฟ้ื นตัว นอกจากนี้ การ
ก่อสร้างของภาคอสังหาริ มทรัพย์จะได้รับผลกระทบจากมาตรการ LTV หรื อ “Loan to Value” ที่จะทําให้การ
บริ โภคของภาคเอกชนลดลง อย่างไรก็ตาม คาดว่าปั จจัยที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในปี 2563 น่าจะมา
จากการลงทุนของภาครัฐที่จะได้รับการอนุ มตั ิช่วงต้นปี และการลงทุนจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมต่างๆ
เช่น เกษตรกรรม แร่ เซรามิก โลหะขั้นพื้นฐาน เครื่ องใช้ไฟฟ้า และเคมีภณั ฑ์
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เงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น โดยประเมินว่าความเสี่ ยงของการค้าโลกจะสู งขึ้น ทําให้นกั ลงทุน
เลือกที่จะลงทุนในสิ นทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่ งถึงแม้วา่ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อ
ชะลอการแข็งค่าของเงิ นบาท แต่ก็อาจไม่สามารถช่ วยลดการเกินดุ ลบัญชี เดิ นสะพัดได้ นอกจากนี้ การ
เลื อกตั้งประธานาธิ บ ดี สหรั ฐฯ ที่ จะเกิ ดขึ้ นใน ปี 2563 น่ าจะส่ งผลให้นโยบายส่ วนใหญ่ ที่ จะออกมา
เป็ นไปในทิศทางที่จะทําให้เกิดการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อค่าเงินบาทด้วย
อย่างไรก็ตามค่าเงิ นบาทก็อาจอ่อนค่าลงอย่างรวดเร็ วได้หากมีความกังวลเกี่ ยวกับแนวโน้มการถดถอย
ของเศรษฐกิจโลกเพิ่มขึ้น
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความไม่แน่นอนดังกล่าว จึงยังคงดําเนินนโยบายป้ องกันความเสี่ ยงเพื่อช่วย
ลดภาระจากความผัน ผวนของอัตราแลกเปลี่ ย น ด้วยการป้ องกัน ความเสี่ ย งตามธรรมชาติ (Natural
Hedge) สําหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินของบริ ษทั ฯ ในรู ปสกุลเงินตราต่างประเทศ และยังใช้สัญญาซื้ อขาย
เงิ น ตราต่ า งประเทศล่ ว งหน้ า เพื่ อ ปกป้ อ งสถานะสุ ทธิ ข องแต่ ล ะสกุ ล เงิ น ด้ ว ย โดยนโยบายนี้ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพในการลดความเสี่ ย งจากความผัน ผวนของอัต ราแลกเปลี่ ย นหรื อ อัต ราดอกเบี้ ย และ
หลีกเลี่ยงการเก็งกําไรด้วยต้นทุนที่เหมาะสมที่เกิดขึ้นจากการทําธุ รกรรมป้ องกันความเสี่ ยงด้วย
นอกเหนื อจากการจัดการความเสี่ ยงในสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ แล้ว บริ ษทั ฯ ยังบริ หารจัดการ
สกุลเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานในประเทศที่บริ ษทั ย่อยตั้งอยู่ เช่น รู ปีอินเดียและอื่นๆ การบริ
หาความเสี่ ย งสํ า หรั บ แต่ ล ะสกุ ล เงิ น จะแตกต่ า งกัน ไปตามสถานการณ์ ใ นแต่ ล ะประเทศนั้ น ๆ ซึ่ ง
จําเป็ นต้องติดตามสถานการณ์เป็ นระยะๆ อย่างใกล้ชิด
ความเสี่ ยงในการเรี ยกชํ าระหนี้
บริ ษทั ฯ มีการติดตามและประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อพิจารณาว่าจะมี
ปั จจัยใดที่อาจส่ งผลกระทบต่อการดําเนิ นงานของบริ ษทั และสถานะทางการเงินของลูกค้า เพื่อให้มนั่ ใจ
ว่าการเรี ยกเก็บเงินบัญชี ลูกหนี้จะเป็ นไปอย่างราบรื่ น ขณะเดียวกัน บริ ษทั ฯ ได้ทาํ ประกันสิ นเชื่ อและใช้
เครื่ องมือทางการเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยลดความเสี่ ยงทางการค้าอีกทางหนึ่งด้วย
บริ ษทั ฯ มีการจัดการบัญชี ลูกหนี้ ที่มีประสิ ทธิ ภาพ มีระบบควบคุ มสิ นเชื่ อ และมีบุคลากรที่ มี
ประสบการณ์ ซึ่ งแม้จะประสบกับความท้าทายหลากหลายรู ปแบบในปี ที่ผา่ นมา แต่บริ ษทั ฯ ยังสามารถ
บริ หารจัดการบัญชี ลูกหนี้ และการเรี ยกชําระหนี้ ได้ตามเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ ทําให้มนั่ ใจได้วา่ จะมีสภาพคล่อง
ของกระแสเงินสดอย่างเพียงพอต่อการดําเนินธุ รกิจและความจําเป็ นต่างๆ
2. การบริ หารความเสี่ ยงการลงทุนขององค์ กร
โดยทัว่ ไป การลงทุนและการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริ ษทั ย่อยเป็ นธุ รกรรมที่มีความเสี่ ยง
แนวทางการบริ หารความเสี่ ยงที่บริ ษทั ฯ ทําคือการตรวจสอบอย่างใกล้ชิด มีการควบคุมรายได้และค่าใช้จ่าย
บัญชี ลูกหนี้ และกิจกรรมที่เกี่ ยวข้องกับการบริ หารจัดการและการเงิ น นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังจัดให้มีการเข้า
ประชุ ม ของผู ้บ ริ ห ารจากบริ ษ ัท ย่ อยเป็ นครั้ งคราวในลัก ษณะของการฝึ กอบรม การประชุ ม หรื อการ
ประเมินผลการดําเนิ นงาน ซึ่ งปกติบริ ษทั ฯ ก็จดั ให้มีการประชุ มวิดีโอทางไกล อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้มน่ั ใจ
ถึ งประสิ ทธิ ภาพการบริ หารงานให้เป็ นไปในทิ ศทางเดี ยวกัน และช่วยสร้ างขวัญและกําลังใจในการทํางาน
ร่ วมกันอีกด้วย
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3. การจัดการความเสี่ ยงในห่ วงโซ่ อุปทาน
บริ ษ ทั ฯ มี ก ารประเมิ นปั จจัยเสี่ ยงที่ สําคัญ ตลอดห่ วงโซ่ อุป ทานอย่างสมํ่าเสมอ เนื่ องจากการ
จัดการห่วงโซ่อุปทานที่ไม่ถูกต้องอาจส่ งผลกระทบต่อความเชื่ อมัน่ ของลูกค้าและผูม้ ีส่วนได้เสี ย อีกทั้งยัง
อาจส่ งผลกระทบต่อการดําเนิ นงานในอนาคตได้อีก ด้วย ในปี 2562 สถานการณ์ อุป ทานที่ ตึงตัวของ
ชิ้ นส่ วนเซมิคอนดักเตอร์ และส่ วนประกอบ Passive ส่ วนใหญ่เริ่ มผ่อนคลาย ซึ่ งในปี 2563 บริ ษทั ฯ จะ
ยังคงต้องติ ดตามสถานการณ์ ตลาดและระดับ สิ นค้าคงคลังอย่างต่อเนื่ อง และแม้ว่ายังไม่เห็ นว่าจะเกิ ด
ผลกระทบที่ร้ายแรงจากปั ญหาด้านอุปทาน แต่บริ ษทั ฯ ก็จะยังคงติดตามและทํางานร่ วมกับซัพพลายเออร์
พันธมิตรอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มน่ั ใจได้วา่ จะไม่เกิดภาวะชงักงันในการดําเนินงาน
เพื่ อให้แน่ ใจว่ามี อุป ทานที่ มี คุณ ภาพดี และมีค วามต่ อเนื่ อง บริ ษ ทั ฯ จึ งให้ค วามสําคัญ กับ การ
จัดการ ทั้งซัพพลายเออร์ หลัก (Key/Critical suppliers) และวัตถุดิบที่สําคัญ (Key/Critical parts) ในกรอบ
จัดการซัพพลายเออร์ ของเรา นอกเหนือจากการประเมินเทคโนโลยี คุณภาพ การตอบสนอง ประสิ ทธิ ภาพ
การส่ งมอบ และราคาสิ นค้าของซัพพลายเออร์ แล้ว บริ ษทั ฯ ยังเน้นไปที่การจัดการอุปทาน และอุปสงค์
ของวัตถุดิบที่สําคัญนั้นๆ โดยใช้ประมาณการของผูใ้ ช้ ความต้องการติดตั้งระบบ และระดับสิ นค้าคงคลัง
ของซัพพลายเออร์ โดยทัว่ ไปบริ ษทั ฯ จะเลือกซัพพลายเออร์ ในท้องถิ่น เนื่องจากมีความได้เปรี ยบในด้าน
เวลาการส่ งมอบและการตอบสนองต่อคําสั่งซื้ อ ทั้งนี้ ซัพพลายเออร์ ในท้องถิ่นเหล่านั้นต้องมีเทคโนโลยี
คุ ณภาพและราคาตามมาตรฐานที่บริ ษทั ฯ กําหนดด้วย ในปี 2563 บริ ษทั ฯ คาดว่าจะมีการส่ งผ่านธุ รกิ จ
มายังเดลต้าประเทศไทยมากขึ้น จากบริ ษ ทั ที่ มีฐานซัพพลายเออร์ จากจี น โดยบริ ษทั ฯ ต้องดําเนิ นการ
เพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการวัสดุนาํ เข้าเหล่านั้น
หลังวิกฤตการเงิ นทัว่ โลก บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นการวิเคราะห์สถานะทางการเงิ นในเชิ งลึ กของซัพ
พลายเออร์ ที่สําคัญ รวมทั้งได้จดั หาผูข้ ายวัตถุดิบให้มีมากราย และมีวตั ถุ ดิบกระจายอยู่ในหลายภู มิภาค
ของสายการผลิ ตของซัพ พลายเออร์ เพื่ อลดความเสี่ ย งจากการขาดแคลนวัตถุ ดิ บ ที่ อาจเกิ ดจากความ
ผิดปกติอย่างรุ นแรงของสภาพอากาศ หรื อภัยพิบตั ิร้ายแรงในวันข้างหน้า
สําหรับความพยายามที่จะลดความเสี่ ยงด้านสิ่ งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (ESG Risk) ให้
กับซัพพลายเออร์ ในห่ วงโซ่ อุปทานและเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เดลต้าประเทศไทยได้
ส่ ง เสริ ม ให้ มี ฝ่ ายปฏิ บ ัติ ก ารตรวจสอบและให้ ค ํา ปรึ ก ษาตามแนวทางของ RBA (RBA Verification
Consultation) ตั้งแต่ปี 2557 ทั้งนี้ ฝ่ ายงานดังกล่ าวได้ถูก จัดตั้งขึ้ นจากการร่ วมมื อของหลายฝ่ ายภายใน
บริ ษทั ฯ ประกอบด้วยฝ่ ายพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ ฝ่ ายความปลอดภัยแรงงาน ฝ่ ายกิจการโรงงาน และฝ่ าย
จัดซื้ อ โดยทีมจะดําเนินการตรวจสอบและให้คาํ ปรึ กษาตามแนวทาง RBA แก่ซพั พลายเออร์หลักที่มีความ
เสี่ ยงด้าน ESG สู ง ทั้งนี้ ซัพพลายเออร์ ส่วนใหญ่ยงั มีปัญหาเกี่ ยวกับเรื่ องสุ ขลักษณะและความปลอดภัย
ตามแนวระบบบริ หารจัดการของ RBA จํานวนชัว่ โมงการทํางานที่มากเกิ นไป เป็ นอีกปั ญหาที่ พบบ่อย
สําหรับการบริ หารจัดการในอุตสาหกรรมนี้ เพื่อช่วยแก้ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ ทีมให้คาํ ปรึ กษาตรวจสอบ
ของเดลต้า ได้ช่วยถ่ายทอดประสบการณ์ พร้อมกับแนะนําและส่ งเสริ มระบบการจัดการให้ซพั พลายเออร์
โดยทีมฯ จะติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่าซัพพลายเออร์ จะมีการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง
ปั จจุ บนั ร้ อยละ 96 ของซัพพลายเออร์ ได้ลงนามใน "ปฏิ ญญาว่าด้วยการปฏิ บ ตั ิ ตามจรรยาบรรณ
RBA" นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังขอให้ซัพพลายเออร์ ลงนามในปฏิ ญญา RBA (RBA Declaration) และได้จดั ตั้ง
ทีมงาน “RBA On Site Audit” เพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณโดยมุ่งเน้นผูผ้ ลิตในท้องถิ่น
ซึ่ งผูผ้ ลิตในท้องถิ่นเหล่านั้น ก็สามารถปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ RBA ของบริ ษทั ฯ ได้ตามที่กาํ หนด
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4. การบริ หารความเสี่ ยงระบบสารสนเทศ
เพื่อให้สามารถรองรับกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในองค์กร ในการ
เข้าถึงเครื อข่ายไร้สายความเร็ วสู งสําหรับสายการผลิต โครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศในปั จจุบนั จะถูก
นําเข้าไปใช้ในส่ วนของการผลิตมากยิง่ ขึ้น
อุปกรณ์ การผลิ ตที่ คล้ายหรื อใกล้เคี ยงกับ IoT สามารถบู รณาการการทํางานเข้ากับอุ ปกรณ์ การ
ผลิ ตต่างๆ ที่ทาํ การตรวจจับ ระบุ แยกแยะ ประมวลผล สื่ อสาร ดําเนิ นการ และสร้ างเครื อข่ายได้ และ
การที่จะทําให้เป็ นไปก็ข้ ึนอยูก่ ารผสมผสาน อย่างลงตัวทางกายภาพของระบบเครื อข่ายทางคอมพิวเตอร์
(ไซเบอร์ ) กับเครื อข่ายระหว่าง เครื่ องจักร เซ็นเซอร์ และระบบควบคุม โดยระบบอัจฉริ ยะนี้ไม่เพียงช่ วย
ให้สามารถผลิ ตผลิ ตภัณฑ์ใหม่ได้อย่างรวดเร็ ว ตอบสนองได้ทนั ต่อการเปลี่ ยนแปลงความต้องการของ
ผลิตภัณฑ์ ยังช่วยให้สามารถจัดการปรับเปลี่ยนการผลิตผลิตภัณฑ์ และโครงข่ายห่ วงโซ่ อุปทานให้ความ
เหมาะสมตามสถานการณ์ได้ทนั ท่วงทีแบบเรี ยลไทม์
อย่างไรก็ตาม การปรับตัวเข้าสู่ ระบบการผลิ ตแบบอัจฉริ ยะนี้ เท่ากับเป็ นการเปิ ดรับการถู กโจมตี ใน
รู ปแบบใหม่ดว้ ย ทั้งนี้เพราะ IoT ทางการผลิตที่ไม่ปลอดภัย เป็ นประหนึ่งจุดอ่อนต่อการบ่อนทําลายจากระบบ
สารสนเทศจากภายนอก เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ ยงนี้ บริ ษทั จึงจัดการงานโครงสร้ างพื้นฐานด้าน
สารสนเทศที่แน่นหนา พร้อมด้วยอุปกรณ์ ที่มีความยืดหยุน่ โดยบริ ษทั ฯได้วา่ จ้างผูร้ ับเหมาและผูใ้ ห้บริ การมือ
อาชี พ สร้างไฟร์ วอลล์ ติดตั้งอุปกรณ์สํารอง บํารุ งรักษาและดูแลในเชิ งรุ ก ทั้งหมดนี้เพื่อช่วยลดความเสี่ ยงกรณี
มีความบกพร่ องของอุปกรณ์ การสู ญเสี ยข้อมูล และเป็ นการปรับปรุ งความปลอดภัยของข้อมูลไปพร้อมกัน
อนึ่ง แผนกสารสนเทศ (IT) มีการวางแผนฝึ กอบรมเป็ นประจําทุกปี เรี ยกกันภายในว่ากําหนดการ
DET HR ในการให้ ค วามรู ้ ด้า นความปลอดภัย ของข้อ มู ล อย่า งสมํ่าเสมอให้ ก ับ พนัก งานทุ ก คน โดย
พนักงานเก่าจะเป็ นในรู ปแบบของการทบทวน ส่ วนพนักงานใหม่จะเป็ นในรู ปแบบการปฐมนิ เทศด้าน
สารสนเทศ นอกจากนี้ แผนกสารสนเทศ ยังจัดการเปลี่ยนระบบปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ Windows ในทุก
สายการผลิ ต ไปเป็ น Windows 10 เพื่อให้มีความปลอดภัยมากขึ้น และยังนําตัวควบคุ มโดเมน มาใช้กบั
คอมพิวเตอร์ ทุกตัวในสายการผลิต เพื่อเป็ นการสร้างมาตรฐานนโยบายคอมพิวเตอร์ ของบริ ษทั ไปด้วย
เพื่อหลีกเลี่ยงการโจมตีทางไซเบอร์ ระบบสารสนเทศของบริ ษทั จะได้รับการตรวจสอบเป็ นระยะ
เพื่อมองหาสภาวะที่อาจเป็ นจุดอ่อนต่อการบ่อนทําลาย มีการทบทวนสิ ทธิ์ การดูแลระบบ (administrative
right) เพื่อจํากัดผูม้ ีสิทธิ์ นี้ ทุกครั้งที่มีการติดตั้งซอฟต์แวร์ ในคอมพิวเตอร์ และมีการติดตั้งระบบป้ องกัน
การรั่วไหลของข้อมูลปิ ดกั้นการเข้าถึงระบบจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต จาก
ที่จดั เก็บข้อมูลคลาวด์ที่อยูภ่ ายนอก และจาก USB นอกจากนี้ บริ ษทั ยังจัดการปรับปรุ งซอฟต์แวร์ เชิ งรุ ก
และหมัน่ ทบทวนโปรแกรมที่ติดตั้งเพื่อจัดการและลดความเสี่ ยงด้วย
บริ ษทั ฯ จัดให้มีการดําเนินการควบคู่กบั นโยบายความปลอดภัยของเครื อข่าย เพื่อลดขอบเขตของ
ผลกระทบ และปรับปรุ งนโยบายสําหรับอุปกรณ์ ต่างๆ ที่ใช้เชื่ อมต่อเข้าระบบเครื อข่ายที่ ตอ้ งได้รับการ
บริ หารจัดการที่ดี และดําเนิ นการตรวจสอบความเสี่ ยงที่อ่อนไหวกรณี ที่มีการนําโปรแกรมใหม่เข้ามาใช้
งาน อีกทั้งจัดให้มีการทบทวนนโยบายประจําปี บริ ษทั ฯ ได้ขอให้พนักงานทุกคน ประสานงานกับฝ่ าย
สารสนเทศ หากมี นํา งานอุ ป กรณ์ IoT ใหม่ ๆ เข้า มาใช้ง าน การดําเนิ น การที่ ต่ อ เนื่ อ งต่ อ าํ ปของฝ่ าย
สารสนเทศ ก็คือการจัดเตรี ยม และนํามาใช้งาน ของระบบการจัดการโปรแกรมใช้งาน โปรแกรมเกี่ยวกับ
การรั บ รู ้ และการจัดการตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอ โดยร่ วมมื อกับ ผูใ้ ห้บ ริ ก ารที่ เกี่ ยวข้องเพื่อปรับ ให้
เป็ นไปตามกฎปฏิบตั ิซอฟต์แวร์ (software compliance)
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บริ ษ ัท ฯ มี ก ระบวนการพัฒ นาซอฟต์แ วร์ และขั้น ตอนการควบคุ ม เพื่ อ จัดการกับ การพัฒ นา
ซอฟต์แวร์ ภายในเพื่อตรวจจับข้อบกพร่ อง โปรแกรมการใช้งานและเครื่ องมือตรวจสอบอุปกรณ์ เหล่านี้
ไม่เพียงช่วยให้สามารถทําการตรวจสอบสถานะกําลังการผลิตของเครื่ องจักรจากระยะไกลได้ตลอดเวลา
ทั้ง ที่ เข้ามา และที่ ออกไป แต่ ย งั สามารถทําให้ ท ราบประสิ ท ธิ ภาพการทํางานของเครื่ องจัก รที่ อยู่บ น
เครื อข่ายโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมต่อเข้าไว้ดว้ ยกันด้วย
5. การบริ หารความเสี่ ยงด้ านสิ ทธิทางกฎหมายและทรัพย์สินทางปั ญญา
ทรั พ ย์สิ น ทางปั ญ ญา หมายถึ ง ผลงานหรื อ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์อ ัน เกิ ด จากความคิ ด สร้ า งสรรค์โ ดย
สติ ปั ญ ญาของมนุ ษ ย์ที่ มี สิ ท ธิ์ ตามกฎหมาย ทรั พ ย์สิ นทางปั ญ ญาประกอบด้ ว ยลิ ข สิ ท ธิ์ สิ ท ธิ บ ัต ร
เครื่ องหมายการค้า อนุสิทธิ บตั ร ความลับทางการค้า และแบบผังภูมิของวงจรรวม เป็ นต้น
ทรัพย์สินทางปั ญญาเป็ นสิ่ งที่มีคุณค่าและมูลค่าในเชิ งพาณิ ชย์ที่ตอ้ งใช้ความสามารถทางสติปัญญา
ควมรู ้ เงิ นทุ นและเวลาใน การสร้ างสรรค์ข้ ึนมา ดังนั้น สิ ทธิ ของผูป้ ระดิ ษฐ์หรื อผูส้ ร้ างสรรค์จึงควรต้อง
ได้รับการปกป้ องและคุ ม้ ครองจากการละเมิดในทุกรู ปแบบ ในขณะเดี ยวกันก็ตอ้ งเคารพและใช้ทรัพย์สิน
ทางปั ญญาของผูอ้ ื่นอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วย
ในการตระหนักถึ งความสําคัญ ของทรั พ ย์สิ นทางปั ญญา บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดนโยบายในการ
ปกป้ องและคุ ม้ ครองรักษาทรัพย์สินทางปั ญญาของบริ ษทั ฯ ให้พน้ จากการละเมิดหรื อถู กนําไปใช้โดย
ไม่ได้รับอนุญาต และเคารพต่อสิ ทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญาของผูอ้ ื่นอย่างเคร่ งครัดเช่นกัน
การนําไปใช้ ทําซํ้า ดัดแปลง เปิ ดเผยหรื อเผยแพร่ ต่อสาธารณชนในงานอันมีลิขสิ ทธิ์ ไม่วา่ ทั้งหมด
หรื อบางส่ วน ผูบ้ ริ หารและพนักงานสามารถดําเนิ นการได้หลังจากได้รับความเห็นชอบหรื อได้รับอนุ ญาต
จากเจ้าของลิขสิ ทธิ์ แล้วเท่านั้น ในกรณี ที่มีขอ้ สงสัยด้านลิขสิ ทธิ์ ก่อนที่จะดําเนิ นการใดๆ ต่อไป เป็ นหน้าที่
ของผูบ้ ริ หารและพนักงานที่จะต้องปรึ กษาหารื อในเรื่ องดังกล่าวกับฝ่ ายกฎหมายก่อนเสมอ
การใช้เครื่ องหมายการค้าหรื อตราสิ นค้าจดทะเบียนตามกฎหมายของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ในกลุ่ม
ผูบ้ ริ หารและพนักงานควรจะพิจารณาถึงความเหมาะสมและใช้ดว้ ยความระมัดระวัง เพื่อประโยชน์ของ
บริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ในกลุ่มเท่านั้น
การประดิ ษ ฐ์และการออกแบบผลิ ตภัณฑ์ ใหม่ หรื อการคิ ดค้นใดๆ อันได้มาซึ่ งกรรมวิธีหรื อ
นวัตกรรมใหม่ที่ช่วยในการพัฒนาซึ่ งผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ อันยังไม่ได้รับการจดทะเบียนสิ ทธิ บตั ร หรื อ
อนุ สิท ธิ บตั รโดยถู กต้องตามกฎหมาย จะต้องได้รับ การปกป้ องและรักษาให้ปลอดภัยจากการละเมิ ด
ทรัพย์สินทางปั ญญา
การทําซํ้า ดัดแปลง เปิ ดเผย หรื อเผยแพร่ ผลงานที่มีลิขสิ ทธิ์ หรื อความลับทางการค้าของผูอ้ ื่นต่อ
บุ คคลภายนอกหรื อต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนจะต้องได้รับ อนุ ญาตหรื อได้รับ ความ
ยินยอมอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิ ทธิ์ก่อน
ผูบ้ ริ หารและพนักงานที่สามารถเข้าถึงข้อมูลอันเป็ นความลับทางการค้า (เช่น ข้อมูลทางการค้า
ข้อมู ล ต้น ทุ น การผลิ ต สู ตรการผลิ ต สู ต รการกําหนดราคาผลิ ต ภัณ ฑ์ รู ป แบบ โปรแกรม (Software)
วิธีการเทคนิ ค กรรมวิธีการผลิ ต ข้อมู ลการบริ หารธุ รกิ จ รายละเอี ยดเกี่ ยวกับ ราคาสิ นค้า บัญชี รายชื่ อ
ลูกค้า กลยุทธ์การโฆษณาสิ นค้า เป็ นต้น) จะต้องเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็ นความลับ และปฏิ บตั ิให้เป็ นไป
ตามคู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบตั ิงาน (Code of Conduct)
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6. การบริ หารจัดการความเสี่ ยงด้ านสิ่ งแวดล้ อม
รายงานการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศของคณะกรรมการระหว่ า งรั ฐ บาลว่ า ด้ว ยการ
เปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC) แห่ งสหประชาชาติช้ ี ให้เห็ นว่า ทุ กๆ สองทศวรรษ อุณหภู มิเฉลี่ ย
ของโลกคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.2 องศาเซลเซี ยส โดยในระยะยาว อุณหภูมิโลกจะเพิ่มขึ้นระหว่าง 2 ถึ ง 4.5
องศาเซลเซี ยส และเมื่อถึงปลายศตวรรษที่ 21 คาดว่าระดับนํ้าทะเลจะสู งขึ้นระหว่าง 18 ถึง 59 เซ็นติเมตร
รายงานการค้นพบนี้เป็ นการประมาณการแบบอนุรักษ์นิยมด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ปัจจุบนั
ในปี 2560 มีการรวบรวมประเด็นเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศไว้จาํ นวน 25 ประเด็นตามกระบวนการ
ที่ได้กล่าวข้างต้น หลังจากจัดอันดับให้ครอบคลุมทุกความเสี่ ยงที่ได้รับการยืนยันเป็ นการภายในแล้ว มี 11
รายการที่ระบุวา่ เป็ นความเสี่ ยงที่สําคัญ ซึ่ งทั้งหมดอยู่ในกรอบของความเสี่ ยงทางกฎหมายและนโยบาย
ความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยี ความเสี่ ยงด้านการตลาด ตลอดจนความเสี่ ยงทางกายภาพ
ความเสี่ ยงที่สาํ คัญดังกล่าว คือ
1) การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก
2) ภาษีเกี่ยวที่เนื่องกับพลังงาน และ/หรื อ เชื้อเพลิง หรื อข้อกําหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3) ระเบียบข้อบังคับแบบสมัครใจ
4) ระเบียบข้อบังคับด้านมาตรฐานสิ่ งแวดล้อม (หมายรวมถึงข้อบังคับที่มีการวางแผนไว้ดว้ ย)
5) ระเบียบข้อบังคับด้านพลังงานทดแทน
6) ผลิตภัณฑ์และบริ การที่ตอ้ งถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยีคาร์ บอนตํ่า
7) ต้นทุนค่าใช้จ่ายสําหรับการเปลี่ยนผ่านสู่ ระบบเศรษฐกิจคาร์ บอนตํ่า
8) ความไม่แน่นอนของข้อมูลทางการตลาด
9) การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายด้านวัตถุดิบ
10) การเปลี่ยนแปลงของปริ มาณนํ้าฝน และความรุ นแรงของสภาพอากาศที่ผนั ผวน
11) ค่าเฉลี่ยที่สูงขึ้นของอุณหภูมิ
ความเสี่ ยงด้านอื่นๆ ได้แก่
1) ความรับผิดชอบที่มากขึ้นต่อการรายงานการปล่อยมลพิษ
2) การมีขอ้ บังคับทางกฎหมายที่เป็ นภาคบังคับ สําหรับผลิตภัณฑ์และบริ การ
3) คดีฟ้องร้องต่างๆ
4) มาตรฐานอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ
5) ข้อจํากัดเกี่ยวกับการปล่อยมลพิษสู่ อากาศ
6) ความไม่แน่นอนของกฎระเบียบทางกฎหมายใหม่ๆ
7) การขาดกฎระเบียบข้อบังคับ
8) ความล้มเหลวของการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่
9) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
10) การเปลี่ยนแปลงความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค
11) การที่ภาคอุตสาหกรรมถูกตีตราในเชิงลบ
12) การที่ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยมีความกังวลมากขึ้น และให้ขอ้ เสนอแนะเชิงลบ
13) การเพิม่ ขึ้นของความรุ นแรงของสภาวะอากาศที่เลวร้าย
14) ค่าเฉลี่ยที่สูงขึ้นของระดับนํ้าทะเล
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บริ ษทั ฯ ได้มีการส่ งเสริ มเทคโนโลยีการลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก และดําเนินการเพื่อลดการ
ปล่ อ ยก๊ า ซดัง กล่ าวโดยได้ท ํา กิ จกรรมและดํา เนิ น การเพื่ อ ช่ ว ยในการลดความเสี่ ย งด้านสิ่ ง แวดล้อ ม
ดังต่อไปนี้
ธุรกิจสี เขียว (Green Business): บริ ษทั ฯ ได้เสริ มสร้างและเพิ่มขีดความสามารถในการวิจยั และ
พัฒนาของบริ ษทั ฯ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์พลังงานสี เขียว และผลิตภัณฑ์ดา้ นการประหยัดพลังงาน โดย
การออกแบบและพัฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์ และบริ ก ารใหม่ ๆ ด้วยนวัตกรรมสี เขี ย ว ที่ ล ดการปล่ อยก๊ าซเรื อน
กระจก (carbon footprint) และลดผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม
การดําเนินงานสี เขียว (Green Operations): บริ ษทั ฯ เข้าร่ วมในโครงการ "อุตสาหกรรมสี เขียว"
(Green Industry) และ "โรงงานอุตสาหกรรมเชิ งนิ เวศ" (ECO Factory) ของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อ
แสดงความมุ่งมัน่ อย่างจริ งจังในการดําเนิ นงานที่ เป็ นมิ ตรกับสิ่ งแวดล้อม โดยโรงงานทั้งสองแห่ งของ
บริ ษทั ฯ ที่ นิคมอุ ตสาหกรรมบางปู และนิ คมอุ ตสาหกรรมเวลโกรว์ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบสี
เขียว (Green System) ซึ่ งเป็ นการรับรองอุ ตสาหกรรมที่ มีกระบวนการจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมอย่างเป็ น
ระบบ ที่รวมถึงการมีการตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุ งด้วย
บริ ษทั ฯ ได้ต้ งั เป้ าหมายในการจัดการพลังงานสําหรั บ สายการผลิ ตหลัก และดําเนิ นโครงการ
ประหยัดพลังงานประจําปี โดยบริ ษทั ฯ ถือเป็ นบริ ษทั แรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรอง ISO14064-1
ซึ่ งเป็ นมาตรฐานระบบการจัดการปริ มาณและการรายงานการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก และ ISO50001 ซึ่ ง
เป็ นมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน่ ที่จะรักษามาตรฐานดังกล่าวเพื่อเป็ น
การสร้างความเชื่อมัน่ ต่อบริ ษทั ฯ ในอนาคต
บริ ษทั ฯ ยังดําเนิ นการส่ งเสริ มด้านพลังงานทดแทนด้วยการติ ดตั้งระบบผลิ ตพลังงานไฟฟ้ าจาก
แสงอาทิตย์ (PV Solar) ที่โรงงานในนิ คมบางปูและเวลโกรว์ ควบคู่ไปกับโครงการประหยัดพลังงานและ
ลดการปล่อยก๊าซก๊าซเรื อนกระจก หลายโครงการ บริ ษทั ฯ ได้พฒั นาระบบ SCADA ซึ่ งเป็ นระบบควบคุ ม
ดู แลและเก็บข้อมูล พร้ อมชุ ดคําสั่งคอมพิวเตอร์ ที่ออกแบบเฉพาะ (in-house software) ร่ วมกับเทคโนโลยี
มาตรวัดดิ จิตอล (digital metering technology) ที่ โรงงานหลักในประเทศไทยเพื่อเฝ้าสังเกต รวบรวม และ
ประมวลผลข้อมู ล ทั้งนี้ การเฝ้ าติดตามแบบ real-time และผลวิเคราะห์ จากระบบจะช่วยสร้ างแนวทางใน
การประหยัดพลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกได้
อาคารสี เขียว (Green buildings): บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ที่จะปรับปรุ งอาคารใหม่ให้เป็ นอาคารสี เขียวมา
ตั้งแต่ปี 2549 และในปี ที่ ผ่านมาอาคารสํานักงานใหญ่ของบริ ษทั ฯ ในนิ คมบางปูจงั หวัดสมุ ทรปราการ
ได้รับการรับรองมาตรฐาน LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) อาคารสี เขียวระดับ
Gold ในหมวด EBOM (สําหรับอาคารเดิมที่เน้นการบริ หารจัดการและมีการบํารุ งรักษา) โดยเป็ นโรงงาน
แห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในหมวด EBOM
ห่ วงโซ่ อุปทานสี เขียว: คณะกรรมการบริ หารห่ วงโซ่ อุปทานสี เขี ยวของบริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นการ
อย่างต่อเนื่ องเพื่อพัฒนาและปรับปรุ งซัพพลายเออร์ ใน 3 ด้านเพื่อช่วยสนับสนุ นการดําเนิ นธุ รกิจ ได้แก่
การทําข้อตกลง การฝึ กอบรม การตรวจสอบ เราให้ค วามสําคัญ ในการลดการปล่ อยก๊ าซเรื อนกระจก
รวมถึ งการประหยัดพลังงานโดยถื อเป็ นหนึ่ งในประเด็นที่สําคัญของกลุ่ มพันธมิตรผูม้ ีความรับผิดชอบ
ทางธุ รกิจ (RBA) โดยบริ ษทั ฯ ได้มีการดําเนินการดังนี้
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1) ซัพพลายเออร์ จะต้องปฏิบตั ิตามข้อบังคับในท้องถิ่นอย่างเคร่ งครัด และมีการกําหนดกลไก
ในการควบคุมความเสี่ ยงของตนเอง
2) ซัพพลายเออร์ จะต้องจัดให้มีระบบการจัดการด้านการป้ องกันสิ่ งแวดล้อม การประหยัด
พลังงาน และการลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก
3) มีการปฏิบตั ิตามมาตรฐานที่เกี่ยวของเดลต้าตามแนวระบบบริ หารจัดการของ RBA
สั งคมสี เขียว (ในส่ วนของพนั กงานและชุ มชน): บริ ษทั ฯ ได้ส่งเสริ มให้พนักงานได้เป็ นจิตอาสา
เพื่อให้ความรู ้ดา้ นพลังงาน (DEEP & SEED) รวมทั้งสนับสนุ นทุนการศึกษา มอบผลิตภัณฑ์และจัดฝึ กอบรม
ให้แก่โรงเรี ยนและมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อช่ วยกันลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้
แลกเปลี่ ยนประสบการณ์ ในการสร้ างอาคารที่ ช่ วยประหยัดพลังงานและมี การปล่ อยก๊าซเรื อนกระจกใน
ปริ มาณตํ่า และการสร้างอาคารเขียวสําหรับสํานักงานโรงงานผ่านกิจกรรมเปิ ดบ้านสู่ โครงการอาคารสี เขียว
รวมถึ งการทํางานร่ วมกับกลุ่ มอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมท้องถิ่ นเพื่อส่ งเสริ มโครงการการศึกษาด้านสิ่ งแวดล้อม
และแนวคิ ดเรื่ องการประหยัดพลังงานของอาคารสี เขี ยวร่ วมกับ ภาครั ฐ โรงเรี ยน สื่ อ ชุ ม ชนและภาค
ประชาชน นอกจากนี้ บริ ษ ัทฯ ได้มี การเปิ ดเผยข้อมู ลด้านการปล่ อยก๊ าซเรื อนกระจกของบริ ษ ัทฯ ผ่าน
โครงการเปิ ดเผยข้อมู ลคาร์ บอน (Carbon Disclosure Project - CDP) แบบประเมินของดัชนี หลักทรัพย์ที่ใช้
ประเมิ น ประสิ ทธิ ผ ลการดํ า เนิ นธุ ร กิ จ ตามแนวทางการพั ฒ นาอย่ า งยั่ง ยื น ของบริ ษั ท (Dow Jones
Sustainability Indices - DJSI) ตลอดจนเอกสารที่ เกี่ ยวข้องด้านนักลงทุนสัมพันธ์และการตอบแบบสอบถาม
ขององค์กรที่ ไม่แสวงหากําไร (NGO) นอกจากนี้ ยังได้เผยแพร่ การวัดการจัดการก๊าซเรื อนกระจก (GHG)
และผลสรุ ปในรายงานความยัง่ ยืนและรายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯ อีกด้วย
7. การจัดการความเสี่ ยงด้ านความปลอดภัยและอาชี วอนามัย (OHS)
บริ ษทั ฯ ดําเนินการบริ หารความเสี่ ยงด้าน OHS ด้วยกิจกรรมต่อไปนี้
1) จัดเตรี ยมโปรแกรมการฝึ กอบรมเพื่อความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน เช่น การป้ องกันไฟไหม้ การปฐม
พยาบาลเบื้องต้น การจัดให้มีพนักงานด้านความปลอดภัยในระดับการจัดการและควบคุ มดูแล มี
การฝึ กอบรมด้านความปลอดภัยขั้นพื้นฐานแก่พนักงาน ผูร้ ับเหมาช่วงและคู่คา้ ความปลอดภัยใน
งานไฟฟ้ า ความปลอดภัยจากรังสี การขับรถยก หลักสรี รศาสตร์ (Ergonomic) ความปลอดภัยจาก
เครื่ องจัก รกล จัดให้ มี ที ม รั บ มื อเหตุ ฉุ กเฉิ น การซ้อมหนี ไฟ / สารเคมี และการฝึ กอบรมความ
ปลอดภัยในการทํางานในพื้นที่อบั อากาศ
2) จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยเพื่อดําเนินการตรวจสอบและปรับปรุ งสภาพแวดล้อมใน
สถานที่ทาํ งานอย่างสมํ่าเสมอ เช่น การตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในสถานที่ทาํ งาน การ
ตรวจวัดปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก การตรวจสอบนํ้าเสี ยและนํ้าดื่ม การเฝ้าระวังการแผ่
รังสี จากเครื่ องเอ็กซ์เรย์ เป็ นต้น
ระบุ ประเมิ น และจัดการความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมตลอดจนสุ ขภาพและความปลอดภัยของ
พนักงาน ผูร้ ั บเหมาช่ วง คู่คา้ และผูท้ ี่ อาศัยอยู่ในชุ มชนของบริ ษ ทั ฯ เป็ นครั้งคราว เช่ น การรณรงค์สัปดาห์ ความ
ปลอดภัย การทําโครงการด้านความปลอดภัยเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เป็ นต้น
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4

ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ

ทรัพย์ สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดงั นี้
1) ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย : ล้านบาท)
ประเภททรัพย์ สิน

ที่ดิน
อาคารสํานักงานและอาคารโรงงาน
เครื่ องจักร/อุปกรณ์
แม่พิมพ์
เครื่ องติดตั้ง
งานระหว่างก่อสร้าง
คอมพิวเตอร์
อื่น ๆ
รวม

ลักษณะกรรมสิ ทธิ์
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

มูลค่ า
1,030
2,774
3,607
218
1,068
2,389
185
132
11,403

ภาระผูกพัน
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี 2562 มี จาํ นวนทั้งสิ้ น 1,619 ล้านบาท (2561: 1,233 ล้านบาท) โดยค่าเสื่ อมราคา
จํานวน 1,295 ล้านบาท (2561: 1,012 ล้านบาท) รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่ วนที่เหลือจํานวน 324 ล้านบาท (2561:
221 ล้านบาท) เป็ นค่าใช้จ่ายในการขาย บริ หารและวิจยั พัฒนา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่ ม บริ ษ ทั มี อาคาร เครื่ องจักรและอุ ปกรณ์ จาํ นวนหนึ่ งซึ่ งตัดค่าเสื่ อมราคา
หมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชี ก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีจาํ นวนเงินประมาณ
5,596 ล้านบาท (2561: 5,417 ล้านบาท) (เฉพาะบริ ษทั ฯ: 4,151 ล้านบาท 2561: 3,870 ล้านบาท)
2) สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตนอื่น มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย:ล้านบาท)

งบการเงินรวม
คอมพิวเตอร์ ความสัมพันธ์
สิ ทธิ บตั ร ซอฟต์แวร์
กับลูกค้า
อื่นๆ
มูลค่าตามบัญชี - สุ ทธิ 245
83
86
-

รวม
414

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
คอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์
1

3) อสั งหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 แสดงได้ดงั นี้

มูลค่าตามบัญชี - สุ ทธิ

ที่ดินให้เช่า
30

งบการเงินรวม
อาคารสํานักงานให้เช่า
188

(หน่วย:ล้านบาท)

รวม
218

มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนข้างต้นที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินมีจาํ นวนใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
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4) สิ ทธิการใช้ ทดี่ ิน มูลค่าตามบัญชีของสิ ทธิ ในการใช้ที่ดิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แสดงได้ดงั นี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562:
ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
มูลค่าตามบัญชี - สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561:
ราคาทุน
บวก: รับโอนจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ ทธิ ในการใช้ที่ดิน
หัก: ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
มูลค่าตามบัญชี - สุ ทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
227
(8)
(21)
198
56
171
(6)
(1)
220

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษทั ร่ วม

บริ ษทั ในกลุ่ มส่ วนใหญ่ดาํ เนิ นธุ รกิ จที่ เกี่ ยวเนื่ องกับผลิ ตภัณฑ์อิเล็ กทรอนิ กส์ หรื อธุ รกิ จที่ เกี่ ยวเนื่ องหรื อ
สนับ สนุ นการดําเนิ นงานของบริ ษ ัท ฯ ซึ่ งจากการที่ บ ริ ษ ัท เหล่ านี้ มี จุ ดแข็ งที่ แตกต่ างทําให้ ส ามารถช่ วยเหลื อ
สนับสนุ นซึ่ งกันและกันได้ ประกอบกับบริ ษ ทั ฯ ได้มี การควบคุ มดู แลการดําเนิ นงานโดยเฉพาะบริ ษ ทั ย่อยอย่าง
ใกล้ชิดด้วยการส่ งกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารไปดูแลในด้านนโยบายและทิศทางการดําเนิ นธุ รกิจ รวมทั้งให้มีการรายงาน
ผลประกอบการและติดตามผลการดําเนิ นงานอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่ อง ทําให้บริ ษทั ย่อยในกลุ่มมีความเข้าใจในทิ ศ
ทางการทํางานและมี จุดมุ่งหมายในการทํางานร่ วมกันในการให้บริ การที่ ดีที่ สุ ดแก่ลู กค้ารวมทั้งเสริ มสร้ างความ
แข็งแกร่ งให้แก่ธุรกิจของกลุ่ม

5

ข้ อพิพาททางกฎหมาย

ข้ อพิพาทของกิจการ
ก. ในปี 2558 บริ ษทั ฯได้รับหนังสื อประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกรมสรรพากรสําหรับปี 2548 เป็ นจํานวน
เงินประมาณ 1.96 ล้านบาท (รวมเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม) และ หนังสื อประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับปี 2548
จํานวนประมาณ 0.06 ล้านบาท (รวมเบี้ ยปรั บและเงิ นเพิ่ ม) ซึ่ งบริ ษ ัทฯได้ยื่นอุ ทธรณ์ ต่อคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ ของกรมสรรพากร ปั จจุบนั คําอุทธรณ์อยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการฯ และ
ในปี 2559 บริ ษทั ฯได้รับหนังสื อประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกรมสรรพากรสําหรับปี 2549 เป็ นจํานวน
เงินประมาณ 168 ล้านบาท (รวมเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม) และหนังสื อประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับปี 2549
จํานวนประมาณ 2 ล้านบาท (รวมเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม) ซึ่ งบริ ษทั ฯได้ยื่นอุทธรณ์ ต่อคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ของกรมสรรพากร ปัจจุบนั คําอุทธรณ์อยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการฯ
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ข. เมื่อวันที่ 23 สิ งหาคม 2560 บริ ษทั ฯได้รับหนังสื อประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกรมสรรพากรสําหรับ
ปี 2550 เป็ นจํานวนเงินประมาณ 79 ล้านบาท (รวมเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม) และ หนังสื อประเมินภาษีธุรกิจ
เฉพาะสําหรับปี 2550 จํานวนประมาณ 3 ล้านบาท (รวมเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม) ซึ่ งบริ ษทั ฯได้ยื่นอุทธรณ์
ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมสรรพากร ปั จจุบนั คําอุทธรณ์อยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมการฯ
ค. เมื่อวันที่ 21 สิ งหาคม 2561 บริ ษทั ฯได้รับหนังสื อประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกรมสรรพากรสําหรับ
ปี 2551 เป็ นจํานวนเงินประมาณ 49 ล้านบาท (รวมเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม) และ หนังสื อประเมินภาษีธุรกิจ
เฉพาะสํ าหรั บ ปี 2551 จํานวนเงิ นประมาณ 4 ล้านบาท (รวมเบี้ ยปรั บและเงิ นเพิ่ ม ) ซึ่ งบริ ษ ัท ฯได้ยื่น
อุ ทธรณ์ ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุ ทธรณ์ ของกรมสรรพากร ปั จจุ บ นั คําอุ ทธรณ์ อยู่ในระหว่างการ
พิจารณาของคณะกรรมการฯ
ง.

เมื่อวันที่ 20 สิ งหาคม 2562 บริ ษทั ฯได้รับหนังสื อประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกรมสรรพากรสําหรับ
ปี 2552 เป็ นจํานวนเงินประมาณ 23 ล้านบาท (รวมเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม) และ หนังสื อประเมินภาษีธุรกิจ
เฉพาะสํ าหรั บ ปี 2552 จํานวนเงิ นประมาณ 5 ล้านบาท (รวมเบี้ ยปรั บและเงิ นเพิ่ ม ) ซึ่ งบริ ษ ัท ฯได้ยื่น
อุ ทธรณ์ ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุ ทธรณ์ ของกรมสรรพากร ปั จจุ บ นั คําอุ ทธรณ์ อยู่ในระหว่างการ
พิจารณาของคณะกรรมการฯ

ทั้ง นี้ บริ ษ ัท ฯได้บ ัน ทึ ก สํารองหนี้ สิ น จากการถู ก ประเมิ น ภาษี ตามที่ ก ล่ าวไว้ใ นข้อ ก ข ค และ ง จํานวน
ประมาณ 239 ล้านบาท (รวมเบี้ยปรับและเงิ นเพิ่ม) ไว้แล้วโดยแสดงอยู่ภายใต้รายการ “หนี้ สินและประมาณการ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จากการถูกประเมินภาษี” ในงบแสดงฐานะการเงิน

ข้ อพิพาทของบริษทั ย่ อย

บริ ษทั ย่อยในประเทศอินเดียได้ถูกหน่วยจัดเก็บภาษีของประเทศอินเดียประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับ
ปี 2546 - 2559 เป็ นจํานวนเงินรวมทั้งสิ้ นประมาณ 232 ล้านรู ปีอินเดี ย หรื อประมาณ 97 ล้านบาท และได้ถูกประเมิน
ภาษีขายและภาษี สรรพสามิ ตสําหรับปี 2548 - 2560 เป็ นจํานวนเงินประมาณ 293 ล้านรู ปีอินเดีย หรื อประมาณ 123
ล้านบาท ปั จจุบนั อยูใ่ นระหว่างการอุทธรณ์ ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ย่อยเชื่ อว่าผลของการอุทธรณ์ จะเป็ นคุ ณต่อบริ ษทั
ดังนั้น บริ ษทั ย่อยจึงมิได้บนั ทึกสํารองสําหรับการประเมินภาษีดงั กล่าวไว้ในบัญชี
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ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสําคัญอื่น

ข้ อมูลทัว่ ไป

ชื่อ
เลขที่ทะเบียนบริ ษทั
ที่อยูท่ ี่ติดต่อ

บริ ษทั เดลต้า อีเลคโทรนิ คส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
0107537002559
909 ซอย 9 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตําบลแพรกษา
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : (662) 709-2800 โทรสาร : (662) 709-2833
ผลิตและส่ งออกผลิตภัณฑ์เพาเวอร์ ซพั พลาย อุปกรณ์และชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
www.deltathailand.com
หุ น้ สามัญ 1,259,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ น้ ละ 1 บาท
หุ น้ สามัญ 1,247,381,614 หุ ้น มูลค่าหุ น้ ละ 1 บาท

ประเภทธุ รกิจ
เว็บไซต์
ทุนจดทะเบียน
ทุนเรี ยกชําระแล้ว
(ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563)
นิติบุคคลที่บริ ษทั ฯ ถือหุ น้
โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ ้นของกลุ่มบริ ษทั ”
มากกว่าร้อยละ 10
บุคคลอ้างอิงอื่น
1. ผู้สอบบัญชี
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด (เดิมชื่ อบริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด)
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย
กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : (662) 264-0777
โทรสาร : (662) 264-0789
2. นายทะเบียนหลักทรั พย์
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 14
93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุ งเทพ ฯ 10400
โทรศัพท์ : (662) 009-9000 โทรสาร : (662) 009-9991
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ส่ วนที่ 2
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
7

ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น

ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดงั นี้
1.
2.

รายการ
ทุนจดทะเบียน (หุ น้ สามัญ)
ทุนจดทะเบียน (หุ น้ สามัญ)

จํานวนหุ้น
1,259,000,000
1,247,381,614

มูลค่ าหุ้น (บาท)
1
1

จํานวนเงิน (บาท)
1,259,000,000
1,247,381,614

ผู้ถือหุ้นของบริษทั ฯ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก (ณ วันที่ 2 มีนาคม 2563)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายชื่อ
Delta Electronics Int`l (Singapore) Pte. Ltd
Delta International Holding Limited
CITI (Nominees) Limited-CBHK-PBGSG-Restricted Shares
Delta Electronics Inc.
The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited, Hong Kong Branch
Raffles Nominees (Pte) Limited
UBS AG Hong Kong Branch
South East Asia UK (Type C) Nominees Limited
บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
อื่นๆ
รวม

จํานวนหุ ้น
534,479,306
191,984,450
172,845,420
69,128,140
60,200,000
57,556,300
54,760,000
15,571,534
10,591,081
80,265,383
1,247,381,614

ร้อยละ
42.85%
15.39%
13.86%
5.54%
4.83%
4.61%
4.39%
1.25%
0.85%
6.43%
100.0%

หมายเหตุ: ผู้ ถื อหุ้ นในบริ ษั ทไทยเอ็นวีดี อาร์ จํากั ด ซึ่ งถื อใบแสดงสิ ทธิ ในผลประโยชน์ ที่ เกิ ดจากหลักทรั พย์ อ้ างอิ ง (non-Voting
Depository Receipt: NVDR) ในรายการที่ 8 ไม่ มีสิทธิ ออกเสี ยงในที่ประชุมผู้ถือหุ้ น ยกเว้ นกรณี การใช้ สิทธิ ออกเสี ยงเพื่อลง
มติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์

ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่ อย
บริ ษทั ฯ มีผถู ้ ือหุ ้นสามัญรายย่อย (Free float) ณ วันที่ 3 มีนาคม 2562 จํานวน 4,250 ราย คิดเป็ นร้อยละ 37.67
ข้ อตกลงระหว่ างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholding Agreement)
บริ ษทั ฯไม่มีขอ้ ตกลงระหว่างกันในกลุ่มผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ในเรื่ องที่มีผลกระทบต่อการบริ หารงานของบริ ษทั
การออกหลักทรัพย์ อื่น
บริ ษทั ไม่มีการออกหุ น้ ประเภทอื่นนอกเหนือจากหุ น้ สามัญ ซึ่ งเป็ นหุ ้นของบริ ษทั ฯ เพียงประเภทเดียว
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นโยบายการจ่ ายปันผล

บริ ษ ทั ฯ มี นโยบายจ่ายเงิ นปั นผลไม่ต่ าํ กว่าร้ อยละ 30 ของผลกําไรสุ ทธิ บริ ษ ทั ฯ อาจเปลี่ ยนแปลงอัตรา
ดังกล่าวหากบริ ษทั ฯ มีแผนการลงทุนและ/หรื อความจําเป็ นในการใช้เงินทุนที่อาจมีในอนาคต
ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2563 ประชุ มเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุ มตั ิจ่ายเงิ น
ปั นผลจากผลการ ดําเนิ นงานในปี 2562 ให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้นในอัตราหุ ้นละ 1.80 บาท (หนึ่ งบาทแปดสิ บสตางค์) หรื อคิด
เป็ นประมาณร้ อ ยละ 76 ของกํา ไร สุ ทธิ ต่ อ หุ ้ น ทั้ง นี้ การจ่ า ยเงิ น ปั น ผลขึ้ นอยู่ ก ั บ มติ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น ซึ่ ง
คณะกรรมการจะเสนอเรื่ องดังกล่าวต่อที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป (ในปี 2562 เงินปั น
ผลจ่ายในอัตราหุ น้ ละ 2.30 บาท (สองบาทสามสิ บสตางค์) หรื อคิดเป็ นประมาณร้อยละ 56 ของกําไรสุ ทธิ ต่อหุน้ )
นโยบายจ่ ายเงินปันผลของบริษัทย่ อย
สําหรับการจ่ายเงิ นปั นผลของบริ ษทั ย่อยนั้นจะพิจารณาจากความสามารถในการทํากําไรและโอกาสในการ
ลงทุ นหรื อความต้องการใช้เงิ นทุ นในการขยายงานของแต่ละบริ ษ ทั นอกจากนี้ ยังได้พิ จารณาถึ งข้อกําหนดด้าน
กฎหมายหรื อกฎระเบียบอื่นๆ รวมทั้ง โครงสร้างทางภาษีและนโยบายการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับการ
จ่ายเงินปั นผลของแต่ละประเทศ ทั้งนี้ การพิจารณาการจ่ายเงินปั นผลจะคํานึ งถึงประโยชน์สูงสุ ดโดยรวมของบริ ษทั ฯ
และผูถ้ ือหุ น้ เป็ นหลัก
การจ่ ายเงินปันผลปี 2553 – 2561
ปี
อัตรากําไรสุ ทธิ ต่อหุ ้น (บาท)
อัตราเงินปั นผลต่อหุ น้ (บาท)
อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกําไรสุ ทธิ (%)

2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
2.30 3.49 4.34 4.78 5.38 4.42 3.95 4.12 2.37
1.2 2.4 2.7 3.0 3.1 3.0 2.2 2.3 1.8
52% 69% 62% 63% 58% 68% 56% 56% 76%

* อยูร่ ะหว่างการนําเสนอเพื่ออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี 2563 ในวันที่ 31 มีนาคม 2563 เพื่ออนุมตั ิจ่ายเงินปันผลประจําปี 2562
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โครงสร้ างการจัดการ
โครงสร้างการบริ หารจัดการของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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คณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษ ัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 9 ท่ าน โดยเป็ นกรรมการที่ เป็ นผู บ้ ริ หาร 3 รายและ
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร 6 ราย โดยรายชื่ อคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ตามหนังสื อรับรองของกระทรวงพาณิ ชย์ ลง
วันที่ 16 ธันวาคม 2562 มีดงั นี้
รายชื่อกรรมการ
1. นายอึ้ง กวง มิ้ง
2. นายเจิง้ ผิง*
3. นายเคอ จื่อ ชิง*
4. นายจาง ช่าย ซิ ง*
5. นายอนุสรณ์ มุทราอิศ
6. นายชู ชี หยวน
7. นายบุญศักดิ์ เจียมปรี ชา
8. ดร.วิฑูรย์ สิ มะโชคดี
9. นางทิพวรรณ ชยุติมนั ต์

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ**
กรรมการ**
กรรมการ**
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง การเข้าร่ วมประชุม
3 พ.ค. 2533
6/6
24 มิ.ย. 2562
3/3
24 มิ.ย. 2562
3/3
24 มิ.ย. 2562
3/3
22 ส.ค. 2537
6/6
30 เม.ย. 2531
6/6
5 เม.ย. 2559
6/6
30 มี.ค. 2558
6/6
2 เม.ย. 2561
6/6

นางสาววิไลลักษณ์ ฟุ้งธนะกุล เป็ นเลขานุการบริ ษทั และเลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั
* กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร
** ได้ รับการแต่ งตั้งเป็ นกรรมการจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้ งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 มิถนุ ายน 2562

กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามแทนบริ ษทั
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามประกอบด้วยกรรมการรวม 5 ท่านและมีเงื่ อนไขการลงนามแทนบริ ษทั ฯ ดังนี้
“นายอึ้ง กวง มิ้ง หรื อนาย จาง ช่าย ซิ ง หรื อนายอนุสรณ์ มุทราอิศ หรื อนาย เจิ้ง ผิง หรื อนาย เคอ จื่อ ชิ ง กรรมการสอง
ในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษทั ”
ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
1. กํากับดูแลให้กรรมการและผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผูถ้ ือหุ ้น (fiduciary duty)
โดยยึดถือแนวปฎิบตั ิสาํ คัญ 4 ประการ
1.1 การปฎิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และรอบคอบ (duty of care)
1.2 การปฎิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ต (duty of loyalty)
1.3 การปฎิบตั ิตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ มติคณะกรรมการบริ ษทั และมติที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น
(duty of obedience)
1.4 การเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ ือหุ ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่ งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา (duty of disclosure)
2. กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิ จ วัตถุประสงค์และเป้ าหมาย ในการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ โดยมีการทบทวนและ
อนุมตั ิเป็ นประจําทุกปี และดูแลให้มีการสื่ อสารทัว่ ทั้งองค์กรเพื่อขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน

58

3. กํากับดูแลและสนับสนุ นการสร้ างนวัตกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ดูแลให้ฝ่ายจัดการ
ยึดถือพันธกิ จของบริ ษทั ฯ “มุ่งมัน่ สร้ างสรรค์นวัตกรรมการใช้พลังงานสะอาดและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการใช้
พลังงานเพื่ออนาคตที่ดีกว่า” ในการดําเนินงานเป็ นสําคัญ
4. พิจารณาอนุ มตั ิแผนงานหลักในการกําหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนงานทางธุ รกิ จประจําปี และงบประมาณของ
บริ ษ ทั ฯ โดยมี ก ารทบทวนเพื่ อให้สอดคล้องกับ การบรรลุ วตั ถุ ประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิ จการอย่าง
สมํ่าเสมอ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรและการนํานวัตกรรม เทคโนโลยี มาใช้อย่างเหมาะสม
5. ติดตามและดูแลให้ฝ่ายบริ หารมีการนํากลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ ไปปฏิบตั ิและมีการติดตามวัดผลการปฏิบตั ิงานโดย
ให้ มี ก ารรายงานผลการดํา เนิ น งานต่ อคณะกรรมการบริ ษ ัท อย่า งสมํ่าเสมอ เพื่ อ ให้ แน่ ใจว่าได้ดาํ เนิ น การ
ปฏิบตั ิงานตามแผนงาน นโยบาย และงบประมาณที่วางไว้อย่างเหมาะสม
6. พิจารณาอนุ มตั ิ และทบทวนนโยบายการกํากับดู แลกิ จการ คู่มือจรรยาบรรณในการปฏิ บตั ิงาน และนโยบาย
ต่อต้านคอร์ รัปชัน่ ที่ได้จดั ทําเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรให้มีความเหมาะสมเพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิ บตั ิงานของ
พนักงานทุกระดับและส่ งเสริ มให้เกิดจิตสํานึกโดยการสื่ อสารและมีการติดตามผลอย่างสมํ่าเสมอ
7. กํากับดู แลให้มีการบริ หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ ยง และมาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัย
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. กํากับดู แลให้มีระบบการควบคุ มภายในที่ ดี มีความเหมาะสมกับลักษณะงาน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบติดตามการควบคุมภายในอย่างสมํ่าเสมอ ประเมินประสิ ทธิ ผลและความเพียงพอของการควบคุมภายใน
เป็ นระยะ และรายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบเป็ นประจํา รวมทั้งสื่ อสารและส่ งเสริ มให้พนักงานทุกระดับมี
จิตสํานึกในจริ ยธรรม คุณธรรมและปฎิบตั ิตามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบนรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์ รัปชัน่
9. กํากับดู แลให้มีนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง กระบวนการบริ หารความเสี่ ยง และการรายงานความเสี่ ยงที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพรวมทั้งมีการทบทวนและประเมินระบบการจัดการความเสี่ ยงอย่างสมํ่าเสมอ และเมื่อระดับความ
เสี่ ยงมีการเปลี่ยนแปลง โดยครอบคลุมความเสี่ ยงทุกด้าน
10. กํากับดู แลให้บริ ษทั ฯ มีระบบหรื อกลไกอย่างเพียงพอที่จะมัน่ ใจได้ว่า การดําเนิ นงานของบริ ษทั มีการปฏิบ ตั ิ
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพ ย์ และตลาดหลัก ทรัพย์ และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพ ย์
ซึ่ งหมายรวมถึ งหลักเกณฑ์ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพ ย์และตลาดหลัก ทรัพ ย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย อาทิเช่น การทํารายการที่เกี่ ยวโยงกันและการซื้ อหรื อขายทรัพย์สินที่
สําคัญตามกฏเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมทั้งเป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของ
บริ ษทั ฯ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ นโยบาย หรื อแนวทางที่ได้กาํ หนดไว้
11. คณะกรรมการควรเข้าใจโครงสร้ างและความสัมพันธ์ของผูถ้ ื อหุ ้นที่ อาจมี ผลกระทบต่อการบริ หารและการ
ดําเนินงานของกิจการ
12. ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิ ดขึ้นระหว่างบริ ษทั กับฝ่ ายบริ หาร คณะกรรมการ
หรื อผูถ้ ือหุ ้น รวมไปถึงการป้ องกันการใช้ประโยชน์อนั มิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริ ษทั และการ
ทําธุ รกรรมกับผูท้ ี่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และข้อกําหนดต่างๆ
13. จัดให้มีการทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริ ษทั ฯ ณ วันสิ้ นสุ ดรอบระยะเวลาบัญชี ของบริ ษทั ฯ ซึ่งผูส้ อบ
บัญชีตรวจสอบแล้วและนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
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14. ตรวจสอบการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ฯต่อสาธารณชนให้มีความถูกต้องครบถ้วนภายในเวลาที่กาํ หนด และให้มี
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ ขอ้ มูล รวมถึ งกํากับดู แลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่ วยงานหรื อ
ผู ้รั บ ผิ ด ชอบงานนั ก ลงทุ น สั ม พัน ธ์ ท่ี ท ําหน้ าที่ สื่ อสารกับ ผู ้ถื อ หุ ้ น และผู ้มี ส่ วนได้ เสี ยอื่ น เช่ น นั ก ลงทุ น
นักวิเคราะห์ ให้เป็ นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน
15. กรรมการบริ ษทั อาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดาํ เนินกิจการของบริ ษทั ฯภายใต้การควบคุมของกรรมการ หรื ออาจ
มอบอํานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอาํ นาจตามที่กรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิ กเพิกถอน
เปลี่ยนแปลงหรื อแก้ไขอํานาจนั้นๆได้เมื่อเห็นสมควร
ทั้งนี้ การมอบอํานาจนั้นจะต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอํานาจที่ทาํ ให้ผรู ้ ับมอบอํานาจ สามารถพิจารณาและ
อนุ มตั ิรายการที่ผูร้ ับมอบอํานาจ หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสี ยหรื อมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
อื่นใดกับบริ ษทั ฯ ยกเว้นเป็ นการอนุ มตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและ
อนุมตั ิไว้แล้ว
อํานาจหน้าที่ของประธานกรรมการ
1. เป็ นผู น้ ําในการกํากับ ติ ด ตาม ดู แลการบริ ห ารงานของคณะกรรมการบริ ษ ัท คณะกรรมการบริ ห าร และ
คณะอนุ กรรมการอื่นๆ ให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายหลักตามแผนงาน
ที่กาํ หนดไว้
2. ดูแลให้มนั่ ใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ มให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริ ยธรรมและการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี
3. พิจารณาวาระการประชุ มคณะกรรมการโดยอาจหารื อร่ วมกับประธานบริ หารและควบคุมดูแลให้เรื่ องสําคัญได้
ถูกบรรจุเป็ นวาระการประชุม
4. เป็ นประธานการประชุ มคณะกรรมการ และผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั โดยจัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอในการพิจารณา
ประเด็นสําคัญได้อย่างรอบคอบและส่ งเสริ มให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
5. เป็ นผูล้ งคะแนนเสี ยงชี้ขาดในกรณี ที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีการลงคะแนนเสี ยงเท่ากัน
6. เสริ มสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดี ระหว่างกรรมการที่ เป็ นผูบ้ ริ หารและกรรมการที่ ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร และระหว่าง
คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ
7. ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็ นหน้าที่ของประธานกรรมการ
คณะผู้บริ หาร
คณะผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยผูบ้ ริ หาร 5 ท่าน มีรายชื่อดังนี้
รายชื่อผูบ้ ริ หาร
ตําแหน่ง
1. นายเซี ย เชน เยน
ประธานบริ หารบริ ษทั
2. นายจาง ช่าย ซิ ง
รองประธานบริ หารภูมิภาค South East Asia และอินเดีย
3. นายหยู เป๋ อ เหวิน
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการเงิน
4. นายวิชยั ศักดิ์สุริยา
รองประธานฝ่ ายปฏิบตั ิการ
5. นายชิน หมิง เฉิ น
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายสารสนเทศ
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ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานบริ หาร
1. บริ หาร ควบคุม และรับผิดชอบต่อการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ในแนวทางที่ได้กาํ หนดไว้ในงบประมาณของ
บริ ษทั ฯ ที่ได้รับการอนุ มตั ิจากคณะกรรมการและ/หรื อคณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั ฯ แล้ว รวมถึงการดูแล
ให้คาํ แนะนําและปรับปรุ งการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง
2. นําเสนอนโยบาย กลยุทธ์ของบริ ษทั ฯและของหน่วยธุ รกิ จในบริ ษทั ฯ เพื่อให้ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั
รับทราบและอนุมตั ิ และรับผิดชอบต่อการนํากลยุทธ์ดงั กล่าวไปปฏิบตั ิ
3. ร่ วมกับคณะกรรมการบริ หารรับผิดชอบต่อการจัดทํางบประมาณประจําปี และแผนการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ
ทบทวนงบประมาณประจําปี ทุกไตรมาส และนําเสนองบประมาณหลังการปรับปรุ งต่อที่ประชุ มคณะกรรมการ
บริ ษทั
4. รายงานผลการดําเนิ นงานประจําไตรมาสต่อกรรมการบริ ษทั
5. มีอาํ นาจพิจารณาอนุ มตั ิ วงเงิ นค่าใช้จ่ายในเรื่ องต่างๆ อย่างไรก็ตาม เรื่ องใดๆที่ ไม่ใช่การดําเนิ นงานตามปกติ
ของธุ รกิจนั้น จะต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ก่อน
6. มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกําหนดให้มีระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนส่ งเสริ ม สนับสนุ นควบคุม
และติดตามการปฎิบตั ิตามการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ เพื่อให้มนั่ ใจว่าสื่ อสารไปยัง
พนักงานและผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายได้มีการปฏิบตั ิตาม ตลอดจน ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการ
ต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุ รกิจ ข้อบังคับและข้อกําหนดของกฎหมาย
7. มี อ าํ นาจแต่ง ตั้ง และบริ ห ารงานคณะทํางานชุ ด ต่ า งๆ เพื่ อประโยชน์ และประสิ ท ธิ ภ าพการจัด การที่ ดี และ
โปร่ งใส และให้มีอาํ นาจในการมอบอํานาจช่วง และ/หรื อมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบตั ิงานแทนได้โดยการ
มอบอํานาจช่ วง และ/หรื อการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่ งการมอบอํานาจตามหนังสื อมอบ
อํานาจฉบับนี้ และ/หรื อให้เป็ นไปตามระเบียบ ข้อกําหนด หรื อตามความเห็ นชอบของคณะกรรมการบริ ษทั
และ/หรื อบริ ษทั ฯได้กาํ หนดไว้
ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานบริ หารนั้น จะไม่มีลกั ษณะเป็ นการ
มอบอํานาจหรื อมอบอํานาจช่ วงที่ ท าํ ให้ป ระธานบริ หาร หรื อผูร้ ับ มอบอํานาจจากประธานบริ หารสามารถ
อนุ มตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสี ยหรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
เว้นแต่เป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามธุ รกิจปกติที่มีการกําหนดขอบเขตชัดเจน
8. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
เลขานุการบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษ ัท ได้มี ม ติ แต่ ง ตั้ง นางสาววิไ ลลัก ษณ์ ฟุ้ ง ธนะกุ ล เป็ นเลขานุ ก ารบริ ษ ัท ทําหน้า ที่ จดั
เตรี ยมการประชุ ม รวมทั้ง ให้คาํ แนะนําด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบ
และปฏิ บ ตั ิ ห น้าที่ ดูแลกิ จกรรมของคณะ กรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มี ก ารปฏิ บ ัติตามมติ ค ณะกรรมการ
เพื่อให้การบริ หารงานของบริ ษทั ฯมีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น และเป็ นไป ตามหลักการกํากับดู แลกิจการที่ดี รวมทั้งมี
หน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกําหนด
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ในปี 2562 เลขานุการบริ ษทั ได้เข้าร่ วมอบรมหลักสู ตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงาน ดังนี้
•
การอบรมกิจกรรม ASEAN CG Scorecard Coaching
•
งานสัมมนา Road to Certify CAC ครั้งที่ 3/2019
•
หลักสู ตรผูป้ ฏิบตั ิงานเลขานุ การบริ ษทั Advances for Corporate Secretaries ปี 2562
ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร
คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผูพ้ ิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ คณะอนุ ก รรมการ ประธานบริ หารและผูบ้ ริ หาร โดยกํากับ ดู แลให้มี ก ารกําหนดค่ าตอบแทนอย่างมี
หลักเกณฑ์ โปร่ งใส จูงใจ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และเป้ าหมายระยะยาวของบริ ษ ทั ฯและเสนอค่าตอบแทน
ดังกล่ าวให้ คณะกรรมการบริ ษ ทั พิ จารณาอนุ ม ตั ิ ต่อไป ทั้งนี้ ในส่ วนของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษ ทั และ
คณะอนุ ก รรมการต้องได้รับ อนุ ม ตั ิ จากที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้น โดยมี น โยบายและแนวทางการกําหนดค่ าตอบแทน
กรรมการและผูบ้ ริ หาร สรุ ปได้ดงั นี้
1. นโยบายและแนวทางการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
1.1 อัตราค่ าตอบแทนต้องมี ความเหมาะสมเพื่ อสามารถดึ งดู ดและรักษากรรมการที่ มี ความสามารถให้
ทํางานกับบริ ษทั ฯ โดยปั จจัยหลักในการพิจารณาการกําหนดค่าตอบแทนมีดงั นี้
• หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
• อัตราค่าตอบแทนกรรมการโดยเฉลี่ยของตลาด
• ผลประกอบการของบริ ษท
ั ฯ
• ปั จจัยอื่นที่อาจพิจารณาเพิม
่ เติมโดยคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนหรื อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
1.2 ประธานกรรมการบริ ษทั หรื อประธานกรรมการชุ ดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มขึ้น ตาม
ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น
1.3 กรรมการที่ ไม่ เป็ นผูบ้ ริ หารจะได้รับค่าตอบแทนโดยเที ยบเคี ยงกับอัตราของตลาดซึ่ งอาจสู งกว่า
กรรมการบริ หาร ทั้งนี้ เพื่ อจู งใจบุ คคลที่ มี ความรู ้ ความสามารถให้เข้ามาเป็ นกรรมการที่ ไม่ เป็ น
ผูบ้ ริ หารหรื อกรรมการอิสระ
1.4 โครงสร้ างของค่าตอบแทนอาจเป็ นแบบคงที่ ท้ งั จํานวนหรื อแบบคงที่ บางส่ วนและค่าตอบแทนแปร
ผันบางส่ วน โดยอาจมีค่าเบี้ยประชุมหรื อค่าตอบแทนอื่นๆ ร่ วมด้วย
2. นโยบายและแนวทางกําหนดค่าตอบแทนสําหรับผูบ้ ริ หารระดับสู ง
2.1 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผูก้ าํ หนดหลักเกณฑ์และโครงสร้ างค่าตอบแทน
ของประธานบริ หารและผูบ้ ริ หารระดับสู ง (ระดับ 11 ขึ้นไป) โดยพิจารณาตามหลักการและนโยบายที่
คณะกรรมการบริ ษทั ฯกําหนด โดยให้มีความสอดคล้องกับผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ และผลการ
บริ หารงานของผูบ้ ริ หารแต่ละท่าน
2.2 ค่าตอบแทนต้องมีความเหมาะสมเพียงพอในการที่จะรักษาผูบ้ ริ หารให้ทาํ งานกับบริ ษทั ฯและสามารถ
จูงใจให้ผบู ้ ริ หารทํางานได้อย่างเต็มที่
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2.3 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่กาํ หนดตัวชี้วดั ผลงานหลัก (Key Performance
Indicator-KPI) ของผู ้บ ริ ห ารและจะนําเสนอให้ ค ณะกรรมการบริ ษ ัท เป็ นผู ้อนุ ม ัติ ก่ อนสิ้ น สุ ด ปี
การเงินต่อไป
2.4 ประธานบริ หารจะเป็ นผูพ้ ิจารณาความเหมาะสมในการกําหนดค่าตอบแทนซึ่ งรวมถึ งการปรับอัตรา
เงิ นเดื อน โบนัสประจําปี และ/หรื อค่าตอบแทนอื่น (ถ้ามี) ของผูบ้ ริ หารระดับสู งโดยจะพิจารณาจาก
การประเมินผลการทํางานเทียบกับ KPI ที่กาํ หนดไว้
2.5 ในการกําหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาอัตราค่าตอบแทนเฉลี่ ยของตลาดหรื ออุตสาหกรรมที่ใกล้เคียง
กันเป็ นเกณฑ์ เที ยบเคี ยง นอกจากนี้ ยังอาจจัดให้ มี ข ้อมู ลด้านค่ าตอบแทนของตลาดหรื ออาจขอ
คําปรึ กษาจากผู เ้ ชี่ ยวชาญด้านทรั พ ยากรบุ คคลเพื่ อช่ วยประกอบการพิ จารณา โดยบริ ษ ัท ฯ เป็ น
ผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
รายละเอียดค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หารในปี 2562 มีดงั นี้
1. ค่ าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
1.1 ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ ได้อนุมตั ิค่าตอบแทนของกรรมการประจําปี 2562 ซึ่ งประกอบด้วย
ค่าตอบแทนกรรมการรายปี และเบี้ยประชุม ดังนี้
(หน่วย: บาท)
ค่าตอบแทนรายปี
ประธานกรรมการบริ ษทั
1,650,000
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
1,150,000
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
500,000
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
1,250,000
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
1,250,000
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
1,150,000

เบี้ยประชุมต่อครั้ง
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000

หมายเหตุ : 1. เบีย้ ประชุมจะได้ รับเฉพาะประธานกรรมการบริ ษทั กรรมการที่ไม่ เป็ นผู้บริ หาร และกรรมการอิสระในการเข้ าร่ วม
ประชุมคณะกรรมการทุกชุดและการประชุมผู้ถือหุ้น
2. ค่ าตอบแทนอื่น : ไม่ มี

ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ในปี 2562 มีดงั นี้
รายชื่ อกรรมการ
ค่ าตอบแทนกรรมการ
เบีย้ ประชุ ม
ค่ าตอบแทนอื่น
รวมค่ าตอบแทน
หน่วย บาท
2562
2561
2562
2561 2562 2561
2562
2561
นายอึ้ง กวง มิ้ง
1,650,000 1,650,000 80,000 70,000
- 1,730,000 1,720,000
นายเจิ้ง ผิง*
นายเคอ จื่อ ชิง*
นายจาง ช่าย ซิ ง*
นายอนุสรณ์ มุทราอิศ
1,150,000 500,000 140,000
- 1,290,000
500,000
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รายชื่ อกรรมการ
ค่ าตอบแทนกรรมการ
หน่วย บาท
2562
2561
นายชู ชี หยวน
1,150,000 1,150,000
นายบุญศักดิ์ เจียมปรี ชา 1,250,000 1,250,000
ดร.วิฑูรย์ สิ มะโชคดี
1,250,000 1,250,000
นางทิพวรรณ ชยุติมนั ต์ 1,150,000 1,150,000
นายหมิง เจิ้ง หวัง**
287,500 1,150,000
นายเซี ย เชน เยน**
125,000 500,000
นายเซี ย เหิ ง เซี ยน**
287,500 1,150,000
รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น
8,300,000 9,750,000

เบีย้ ประชุ ม
ค่ าตอบแทนอื่น
2562
2561 2562 2561
160,000 150,000
120,000 110,000
120,000 100,000
120,000 80,000
50,000 80,000
30,000 60,000
820,000 650,000
-

รวมค่ าตอบแทน
2562
2561
1,310,000 1,300,000
1,370,000 1,360,000
1,370,000 1,350,000
1,270,000 1,230,000
337,500 1,230,000
125,000
500,000
317,500 1,210,000
9,120,000 10,400,000

หมายเหตุ : บริ ษทั ฯไม่ มคี ่ าตอบแทนกรรมการในรู ปแบบอื่น เช่ น โบนัส บําเหน็จ และสิ ทธิ ประโยชน์ อื่นๆ
* ได้ รับการแต่ งตัง้ จากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 24 มิถนุ ายน 2562
** ดํารงตําแหน่ งถึงวันที่ 24 มิถนุ ายน 2562

1.2 ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ในปี 2562 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนของผูบ้ ริ หารซึ่ งรวมถึงเงิ นเดือนและโบนัสรวม 5 ท่านคิ ด
เป็ นเงินรวมทั้งสิ้ นประมาณ 46,623,525 บาท เมื่อเทียบกับจํานวน 41,775,360 บาทที่จ่ายในปี 2561

2. ค่ าตอบแทนทีไ่ ม่ เป็ นตัวเงิน
- ไม่มี –
รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริ หาร
รายชื่ อกรรมการ

นายอึ้ง กวง มิง้
นายเจิ้ง ผิง
นายเคอ จื่อ ชิง
นายจาง ช่าย ซิง
นายอนุสรณ์ มุทราอิศ
นายชู ชี หยวน
นายบุญศักดิ์ เจียมปรี ชา
ดร.วิฑูรย์ สิ มะโชคดี
นางทิพวรรณ ชยุติมนั ต์
นายหยู เป๋ อ เหวิน
นายวิชยั ศักดิ์สุริยา
นายชิน หมิง เฉิ น

31 ม.ค.63
80,000
42,100
-

ตนเอง
31 ม.ค.62
21,000
22,100
-

การถือหุ้นของบริษัทฯ (หุ้น)
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
เพิ่ม (ลด)
31 ม.ค.62
31 ม.ค.61
เพิ่ม (ลด)
80,000
(21,000)
20,000
-

-
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บุคลากร
ในปี 2562 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีพนักงานรวมประมาณ 15,250 คน มีผลตอบแทนซึ่งรวมเงินเดือน
โบนัส และเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่จ่ายให้แก่พนักงานรวมเป็ นเงินประมาณ 8,447 ล้านบาท โดยใน
ประเทศไทยมีพนักงานรวมทั้งสิ้ น 11,297 คน ผลตอบแทนซึ่ งรวมเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพที่จ่ายให้แก่พนักงานรวมเป็ นเงิน 5,375 ล้านบาท โดยมีพนักงานแต่ละโรงงาน ดังนี้
จํานวนพนักงาน (31 ธ.ค.62)
นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ. สมุทรปราการ
โรงงาน 1 (กลุ่มผลิตภัณฑ์ Electrics Vehicle Solutions)
853
• โรงงาน 3 (กลุ่มผลิตภัณฑ์ Network Solution)
826
• โรงงาน 5 (กลุ่มผลิตภัณฑ์ Power and Systems)
6,470
นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
• โรงงาน 6 (กลุ่มผลิตภัณฑ์ Fan & Thermal Management)
3,148
รวม
11,297
การพัฒนาบุคลากร
บริ ษทั ฯมุ่งมัน่ และให้ความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรของบริ ษทั ฯทั้งในด้านของการศึกษาและการพัฒนา
ด้านคุณภาพ โดยมีนโยบายส่ งเสริ มการฝึ กอบรมในองค์กรรวมทั้งมีโครงการความร่ วมมือกับสถานศึกษาต่างๆในการ
พัฒนาบุคลากรให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง
•



การสนับสนุนด้ านการศึกษา
• โครงการพัฒนาด้านภาษาให้กบั พนักงานโดยร่ วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติเปิ ดสอนหลักสู ตร
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาไทยให้กบั พนักงานและผูบ้ ริ หารต่างชาติเพื่อเสริ มสร้างความรู ้และทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง สามารถสื่ อสารในชีวิตประจําวันและในการทํางานได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
• โครงการสนับสนุ นทุนการศึกษาให้แก่พนักงานและบุตรของพนักงานที่มีผลการเรี ยนดีเด่นต่อเนื่ องเป็ น
ประจําทุกปี

การพัฒนาคุณภาพ
บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการส่ งเสริ มให้มีการฝึ กอบรมพนักงานอย่างสมํ่าเสมอ โดยมีการกําหนดขั้นตอนการ
ฝึ กอบรมอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแก่พนักงานที่เข้ามาใหม่และพนักงานที่ทาํ งานอยูเ่ ดิม เพื่อพัฒนาศักยภาพและ
คุณภาพการทํางานอย่างต่อเนื่ อง เช่น Six Sigma, Kaizen ระบบบริ หารพลังงาน เป็ นต้น โดยในปี 2562 มีชวั่ โมงการ
ฝึ กอบรมภายในของพนักงานดังนี้
• พนักงานประจํา จํานวน 2,298 คน มีการฝึ กอบรมรวม 50,906 ชัว่ โมงคิดเป็ นเฉลี่ย 22.15 ชัว่ โมงต่อคน
• พนักงานฝ่ ายผลิต จํานวน 8,999 คน มีการฝึ กอบรมรวม 110,266 ชัว่ โมงคิดเป็ นเฉลี่ย 12.25 ชัว่ โมงต่อคน
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9

การกํากับดูแลกิจการ

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริ ษทั เดลต้า อีเลคโทรนิ คส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ได้ตระหนักและให้ความสําคัญ
ในการดําเนิ นธุ รกิจภายใต้หลักการกํากับดู แลกิจการที่ดี โดยได้จดั ทําและอนุ มตั ินโยบายการกํากับดู แลกิจการที่ ดีมา
ตั้งแต่ปี 2550 และให้มีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมกับบริ บททางธุ รกิจของบริ ษทั ฯ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง โดย
ในปี 2562 นี้ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท ครั้ งที่ 6/2562 เมื่ อวัน ที่ 28 ตุ ล าคม 2562 ได้มี ม ติ อนุ ม ัติ ป รั บ ปรุ ง
จรรยาบรรณทางธุ รกิ จของบริ ษ ัท ฯ ให้ เป็ นไปตามจรรยาบรรณทางธุ รกิ จของกลุ่ มบริ ษ ัท เดลต้าฉบับ ล่ าสุ ด และ
ปรับปรุ งนโยบายต่ อต้านการคอร์ รัปชั่นเพื่อให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณธุ รกิ จฉบับปรับปรุ งดังกล่าวรวมถึ งแบบ
ประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ ของแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต
ซึ่ งทั้งจรรยาบรรณทางธุ รกิจและนโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ ได้รับการทบทวนโดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลโดย
ละเอี ยดแล้วก่อนนําเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุ มตั ิ โดยรายละเอียดของนโยบายการกํากับดู แลกิจการ
จรรยาบรรณทางธุ รกิ จ และนโยบายต่ อ ต้านการคอร์ รั ป ชั่น ได้ มี ก ารเปิ ดเผยไว้บ นเว็บ ไซต์ ข องบริ ษ ัท ฯ และ
ระบบสื่ อสารภายในขององค์กร (Intranet) เพื่อให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนยึดถื อเป็ นแนวทางใน
การปฏิบตั ิงาน
จากความมุ่งมัน่ ในการดําเนิ นธุ รกิ จตามหลักการกํากับดู แลกิจการที่ ดี ทําให้ในปี 2562 บริ ษทั ฯได้รับผลการ
ประเมินและรางวัลต่างๆ ดังนี้
• รางวัล Best Sustainability Excellence Award จากงาน SET Sustainability Awards ประจําปี 2562
• S&P Global SAM Silver Class sustainability award ประจํ า ปี 2563 ในกลุ่ ม บริ ษั ท ด้ า นอุ ป กรณ์
เครื่ องมือและชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิกส์
• ดัชนี FTSE4Good Emerging Index โดยการประเมินของ FTSE Russell ติดต่อกันเป็ นปี ที่ 3
• หุ น
้ ยัง่ ยืนประจําปี 2562 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยติดต่อกันเป็ นปี ที่ 5
• ได้รับการประเมินการกํากับดู แลกิ จการโดยรวมของบริ ษท
ั จดทะเบียนไทยประจําปี 2562 ในระดับ “ดี
เลิศ” (Excellent) จากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ติดต่อกันเป็ นปี ที่ 4
• ได้รับ การประเมิ นคุ ณ ภาพในระดับ “ดี เยี่ยม” จากการจัดประชุ มผูถ
้ ื อหุ ้นสามัญประจําปี 2562 (AGM
Assessment) จากสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทยติดต่อกันเป็ นปี ที่ 5
• หลักทรัพย์ใน ESG100 ประจําปี 2562 โดยการจัดอันดับของสถาบันไทยพัฒน์ติดต่อกันเป็ นปี ที่ 5
• CSR-DIW Continuous Award ประจําปี 2562 จากกรมโรงงานอุ ตสาหกรรม กระทรวงอุ ต สาหกรรม
ติดต่อกันเป็ นปี ที่ 8
การดําเนินธุ รกิจตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีในปี 2562 มีดงั นี้

1. สิทธิของผู้ถอื หุ้น

บริ ษทั ฯ ตระหนักและให้ความสําคัญกับสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นโดยมีนโยบายส่ งเสริ ม สนับสนุ นและอํานวยความ
สะดวกให้ผถู ้ ือหุ ้นทุกกลุ่มรวมถึงนักลงทุนสถาบันให้ได้รับสิ ทธิ พ้ืนฐานต่างๆ ในการได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการ
อย่างเพียงพอพร้อมทั้งข้อมูลที่สําคัญที่เป็ นปั จจุบนั ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ การ
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เข้าร่ วมประชุ ม ผู ้ถื อหุ ้ น เพื่ อใช้ สิ ท ธิ ในการตัดสิ น ใจในเรื่ องสํ าคัญ ต่ างๆ ที่ ก ระทบหรื อเกี่ ย วข้องกับ สิ ท ธิ และ
ผลประโยชน์ เป็ นต้น บริ ษทั ฯมิได้มีการกีดกันหรื อสร้างอุปสรรคในการเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นสามารถติดต่อสื่ อสาร
ระหว่างกันหรื อหากผูถ้ ือหุ ้นจะเข้าทําข้อตกลงระหว่างกัน (Shareholders Agreement) บริ ษทั ฯจะใช้ความพยายามอย่าง
เต็มที่ในการดูแลมิให้ขอ้ ตกลงระหว่างผูถ้ ือหุ น้ นั้นส่ งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อบริ ษทั ฯหรื อผูถ้ ือหุ ้นรายอื่น
บริ ษทั ฯได้กาํ หนดให้จดั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี ภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้ นสุ ดรอบปี บัญชี โดยใน
ปี 2562 บริ ษทั ฯได้จดั ให้มีการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ขึ้นในวันที่ 2 เมษายน 2562 และการประชุ มวิสามัญผู ้
ถื อหุ ้นเมื่ อวันที่ 24 มิ ถุนายน 2562 ณ สํานักงานของบริ ษ ทั ฯ ที่ นิคมอุ ตสาหกรรมบางปู จ.สมุ ท รปราการ ซึ่ งได้
ดําเนินการจัดประชุมโดยยึดถือและปฏิบตั ิตามหลักการกํากับกิจการที่ดีในด้านการจัดการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ที่ดี
นอกเหนื อจากสิ ทธิ พ้ืนฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริ ษทั ฯ ยังได้ดาํ เนิ นการในเรื่ องอื่นๆ ที่เป็ นการส่ งเสริ มและ
อํานวยความสะดวกในการใช้สิทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ เพิ่มเติม ดังนี้
การดําเนินการก่ อนวันประชุมผู้ถือหุ้ น
บริ ษทั ฯ ใช้วิธี Record Date ในการรวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุ มโดยได้มอบหมายให้บริ ษทั
ศูนย์รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่ งเป็ นนายทะเบี ยนของบริ ษ ทั ฯ จัดส่ งหนังสื อเชิ ญประชุ มพร้ อมทั้ง
เอกสารประกอบการประชุ มต่างๆ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุ ม โดยได้ส่งออกวันที่
15 มี นาคม 2562 พร้ อมทั้งประกาศบอกกล่ าวการเรี ยกประชุ ม ผู ้ถื อหุ ้ น ผ่ านหนังสื อพิ ม พ์ รายวัน ฉบับ ภาษาไทย
ต่อเนื่ องกันเป็ นเวลา 3 วันและก่อนวันประชุ มไม่น้อยกว่า 3 วัน รวมทั้งได้เผยแพร่ เอกสารดังกล่าวทั้งภาษาไทยและ
อังกฤษบนเว็บไซต์ของบริ ษ ทั ฯล่ วงหน้าก่ อนวันประชุ มเป็ นเวลา 30 วัน (ตั้งแต่ วนั ที่ 1 มี นาคม 2562) ซึ่ งข้อมู ลที่
เปิ ดเผยเป็ นข้อมู ลเดี ยวกับที่ จะจัดส่ งให้ผูถ้ ื อหุ ้นในรู ปแบบเอกสาร เพื่อให้ผูถ้ ื อหุ ้นได้รับทราบข้อมู ลได้โดยสะดวก
รวดเร็ วและมีเวลาพิจารณาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยในหนังสื อเชิ ญประชุ มได้ระบุขอ้ เท็จจริ งและเหตุผล รวมทั้ง
รายละเอียดในแต่ละวาระอย่างชัดเจนว่าเป็ นเรื่ องเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุ มตั ิ หรื อเพื่อพิจารณาพร้ อมทั้งความเห็ นของ
คณะกรรมการและเอกสารข้อมูลประกอบที่มีรายละเอียดเพียงพอ เพื่อให้ผูถ้ ื อหุ ้นได้ใช้ประกอบการพิจารณา และได้
แนบเอกสารและหลักฐานที่ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มต้องแสดงก่อนเข้าร่ วมประชุ ม วิธีการมอบฉันทะ และการลงทะเบียน ไป
พร้อมกับหนังสื อนัดประชุ ม พร้อมทั้งมีขอ้ มูลของกรรมการอิสระที่บริ ษทั กําหนดให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้น
ไว้ในหนังสื อนัดประชุ ม รวมทั้งแนบหนังสื อมอบฉันทะ (ตามแบบที่กระทรวงพาณิ ชย์กาํ หนด) เพื่อให้ผถู ้ ื อหุ ้นได้ใช้
สิ ทธิ ในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรื อบุคคลอื่นมาประชุมแทนตน
นอกจากนี้ บริ ษทั ได้มีการโทรแจ้งและเชิ ญนักลงทุนสถาบันให้มาเข้าร่ วมประชุ มและได้อาํ นวยความสะดวก
ในการไปรับใบมอบฉันทะและเอกสารประกอบในกรณี ที่มาร่ วมประชุ มด้วยตนเองไม่ได้
วันประชุมผู้ถือหุ้ น
บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีรถรับ-ส่ งผูถ้ ื อหุ ้นจากบริ เวณใกล้อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยมายังสถานที่
ประชุ มเพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ผถู ้ ื อหุ ้นที่สนใจเข้าร่ วมการประชุ ม โดยได้เปิ ดให้ลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุ มได้
ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุ มไม่นอ้ ยกว่า 1 ชัว่ โมง และยังให้สิทธิ ผถู ้ ือหุ ้นที่มาร่ วมประชุ มหลังจากที่ได้เริ่ มการประชุ มไป
แล้วสามารถออกเสี ยงลงคะแนนในระเบียบวาระที่ยงั ไม่ได้ลงมติได้ และนับเป็ นองค์ประชุ มตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุ ม
เป็ นต้นไป เว้นแต่ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นจะมีความเห็นเป็ นอย่างอื่น นอกจากนี้ ได้นาํ ระบบบาร์ โค้ด (Barcode) มาใช้ในการ
ลงทะเบียนพร้อมทั้งจัดพิมพ์บตั รลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้น พร้ อมทั้งให้บริ การอากรแสตมป์ สําหรับติด
หนังสื อมอบฉันทะโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
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ในการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้ นประจําปี 2562 มี กรรมการที่ เข้าร่ วมประชุ มทั้งหมด 9 ท่ าน ซึ่ งประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานบริ หาร รวมทั้งผูเ้ กี่ยวข้องในแต่ละวาระ อาทิ เช่ น ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการเงิ น
และผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ ได้เข้าร่ วมประชุ มเพื่อรับฟั งความคิดเห็ นและตอบข้อซักถามของผูถ้ ื อหุ ้นเช่ นเดียวกับปี
ก่อนๆ บริ ษทั ฯ ได้นาํ ระบบการลงทะเบียน นับคะแนนและแสดงผลมาใช้เพื่อให้การดําเนิ นการประชุ มกระทําได้อย่าง
รวดเร็ ว โดยก่อนเริ่ มการประชุ มได้มีการแจ้งองค์ประชุ มและจํานวนผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มที่มาประชุ มด้วยตนเองและมอบ
ฉันทะ รวมทั้งมีการชี้ แจงวิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนอย่างชัดเจน โดยนับคะแนนแบบ 1 หุ ้นเป็ น 1 เสี ยง
และถื อเสี ยงข้างมากเป็ นมติ (ยกเว้นกรณี หากมี การลงมติ อื่นที่ ก ําหนดให้ เป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษ ัทฯ หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง) กรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นคนใดมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในวาระการประชุ มเรื่ องใด ผูถ้ ือหุ น้ ท่านนั้นไม่มีสิทธิ
ออกเสี ยงในเรื่ องนั้นๆ และในวาระเลื อกตั้งกรรมการ ผูถ้ ื อหุ ้นสามารถเลื อกกรรมการได้เป็ นรายบุคคล ซึ่ งในการนับ
คะแนนบริ ษทั ฯจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณี ที่มีผูถ้ ือหุ ้นคัดค้านหรื องดออกเสี ยงนํามาหักออกจากจํานวนเสี ยง
ที่เข้าร่ วมประชุ มในวาระนั้นๆ เพื่อให้กระบวนการนับคะแนนเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว ในวาระค่าตอบแทนของกรรมการ
ได้ช้ ี แจงให้ผูถ้ ือหุ ้นได้ทราบจํานวนและประเภทของค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับ โดยแบ่งเป็ นค่าตอบแทน
กรรมการและเบี้ยประชุมให้ผถู ้ ือหุ ้นพิจารณา
การประชุมได้ดาํ เนิ นไปตามลําดับวาระ โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบเป็ น
การล่วงหน้า และผลคะแนนในขั้นต้นได้มีการรายงานในที่ประชุมอย่างเปิ ดเผย และจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากบริ ษทั ฮัน
ตัน แอนดรู ส์ เคิ ร์ท (ไทยแลนด์) จํากัด ทําหน้าที่ เป็ นคนกลางในการตรวจนับ รวมทั้งมี ก ารเก็ บบัตรลงคะแนน
เหล่ านี้ ไว้เพื่ อให้ส ามารถตรวจสอบได้ภายหลัง ซึ่ งไม่มี ผูถ้ ื อหุ ้น รายใดโต้แย้งหรื อขอตรวจสอบผลคะแนนใน
ภายหลัง และระหว่างการประชุ ม ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นได้แสดงความคิ ดเห็ นและซัก ถามโดยให้เวลาอย่าง
เหมาะสม นอกจากนี้ บริ ษ ัท ฯได้ เปิ ดโอกาสให้ ผู ้ถื อ หุ ้ น สามารถส่ ง คํา ถามเป็ นการล่ ว งหน้ า ผ่ า นทางอี เมล์
info@deltathailand.com หรื อโดยทางไปรษณี ยห์ รื อโทรสารเพื่อให้คณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามในที่ประชุมอีก
ด้วย โดยบริ ษ ทั ฯได้เผยแพร่ การเปิ ดรับ เรื่ องดังกล่ าวไว้บ นเว็บ ไซต์ข องบริ ษทั ฯ ตั้งแต่วนั ที่ 16 พฤศจิ กายน - 31
ธันวาคม 2561 โดยทัว่ ไป สํานักแลขานุ การบริ ษทั จะเป็ นผูก้ ลัน่ กรองคําถามเพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา ซึ่ ง
คําถามที่จะได้รับการคัดเลือกจะเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนิ นกิจการหรื อเรื่ องที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนิ นงาน
ของบริ ษทั ฯ อย่างมีนยั สําคัญเป็ นหลัก โดยในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2562 ไม่มีผถู ้ ือหุ น้ รายใดส่ งคําถาม
เป็ นการล่วงหน้า
ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้ น
บริ ษ ัทฯได้รายงานผลการลงมติ ในที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้ นผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรั พย์ฯ ภายใน 1 วัน
หลังจากเสร็ จสิ้ นการประชุ ม และได้บนั ทึกมติที่ประชุ มโดยแบ่งเป็ นจํานวนเสี ยงที่เห็ นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสี ยง ไม่
มี สิทธิ ออกเสี ยงและบัตรเสี ยในแต่ละวาระไว้เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรในรายงานการประชุ ม โดยมี การบันทึ กคําถาม คํา
ชี้แจง และความคิดเห็ นของที่ประชุ มไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ภายหลัง นอกจากนี้ ยงั ได้นาํ ส่ งรายงานการประชุ ม
ดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิ ชย์และเผยแพร่ รายงานดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ภายใน 14 วันหลังการประชุ มผูถ้ ือหุ ้น
(รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้จากรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ น้ สามัญประจําปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ)

2. การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน

บริ ษทั ฯ ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการให้สิทธิ ข้ นั พื้นฐานแก่ผถู ้ ือหุ ้นที่เท่าเทียมกัน จึงสนับสนุ นให้มีการ
ปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ น้ อย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้
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การมอบฉั นทะให้ บุคคลอื่ นเข้ าประชุมผู้ถือหุ้ นและออกเสี ยงลงคะแนนแทน
ในกรณี ที่ผูถ้ ือหุ ้นรายใดไม่สามารถเข้าร่ วมประชุ มด้วยตนเองได้ ผูถ้ ือหุ ้นสามารถใช้สิทธิ ในการมอบฉันทะ
ให้บุคคลอื่นหรื อกรรมการอิสระที่บริ ษทั ฯเสนอชื่ อให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน
แทนได้ โดยบริ ษทั ฯได้จดั ส่ งหนังสื อมอบฉันทะพร้อมทั้งรายละเอียดการมอบฉันทะและรายละเอียดของกรรมการ
อิสระไปพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุม หรื อสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ มได้จากเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
การเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม และเสนอชื่ อบุคคลเพื่อแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ
บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นรายย่อยได้ใช้สิทธิ ในการเสนอระเบี ยบวาระการประชุ มและเสนอชื่ อ
บุ คคลที่ มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรั บการพิ จารณาเลื อกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั เป็ นการล่ วงหน้า โดยได้เผยแพร่
ขั้นตอนการเสนอและรายละเอียดอื่นๆ ไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ www.deltathailand.com/th/การประชุ มผูถ้ ือหุ ้น
และเปิ ดรับเรื่ องตั้งแต่ช่วงวันที่ 16 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2561 โดยสํานักเลขานุ การบริ ษทั จะเป็ นผูก้ ลัน่ กรอง
เบื้องต้นก่อนนําเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาซึ่ งในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2562 ไม่มีผถู ้ ือหุ ้นรายใดใช้
สิ ท ธิ ดังกล่ าว ทั้ง นี้ ในการประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้ น สามัญ ประจําปี 2563 บริ ษ ัท ฯได้เปิ ดรั บ เรื่ องดัง กล่ าวตั้งแต่ วนั ที่ 20
พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2562

3. การปฏิบตั ิต่อผู้มีส่วนได้ เสีย

บริ ษทั ฯมีนโยบายให้ความสําคัญต่อสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยในทุกกลุ่ม อันได้แก่ ผูถ้ ือหุ ้น ลูกค้า พนักงาน
คู่คา้ คู่แข่ง เจ้าหนี้ และสังคมในการได้รับการดูแลจากบริ ษทั ฯ ตามสิ ทธิ ที่มีตามกฎหมายหรื อข้อตกลงที่มีกบั ทาง
บริ ษทั ฯ โดยได้เปิ ดช่องทางให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มสามารถส่ งข้อเสนอแนะหรื อข้อร้องเรี ยนต่างๆ มายังบริ ษทั ฯ
และได้กาํ หนดนโยบายการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ ดังนี้
ผู้ถือหุ้น :
บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะดําเนินธุ รกิจให้เติบโตอย่างยัง่ ยืน เพื่อเพิ่มมูลค่าของบริ ษทั ฯ อันจะมีผลให้ผถู ้ ือหุ น้ ของ
บริ ษทั ฯ ได้รับผลตอบแทนที่ดีอย่างสมํ่าเสมอและในอัตราที่น่าพอใจ ซึ่ งตั้งแต่ปี 2553 ถึ งปี 2562 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงิ น
ปั นผลอัตราเฉลี่ยเกินกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุ ทธิ ในแต่ละปี

ลูกค้ า :
บริ ษทั ฯ มี นโยบายที่ จะปฏิ บตั ิตามพันธกิจในการจัดหาผลิ ตภัณฑ์และการให้บริ การที่ ครบวงจร (Solutions)
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ยังมีนโยบายที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ให้
มีคุณภาพ เป็ นธรรม คํานึ งถึงสุ ขภาพความปลอดภัย ทั้งยังต้องให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากลที่กาํ หนดไว้ เพื่อให้ลูกค้า
มีความมัน่ ใจและพึงพอใจในสิ นค้า
บริ ษ ทั ฯ มี การกําหนดกระบวนการสํารวจความพึ งพอใจของลู กค้า (Customer Satisfaction Survey) รวมทั้ง
กระบวนการรับฟั งความคิดเห็ นของลู กค้า (Customer Feedback Process) เพื่อนําผลที่ได้มาพัฒนา ปรับปรุ งและสร้ าง
ความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าในระยะยาว โดยมีการเก็บรักษาข้อมูลลูกค้าไว้เป็ นความลับ
พนักงาน :
บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะปฏิ บตั ิต่อพนักงานอย่างเป็ นธรรม เคารพต่อสิ ทธิ มนุ ษยชน ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับภาวะตลาด มี การดู แลสุ ขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน รวมทั้งให้ โอกาสในการ
ก้าวหน้าทางด้านการงานอย่างเท่าเที ยมตามความถนัดและความสามารถของแต่ละบุ คคล รวมทั้งมี การพัฒนาบุคลากร
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อย่างสมํ่าเสมอด้วยการจัดฝึ กอบรมทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการปฏิ บตั ิงานโดยได้กาํ หนด
นโยบายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 นโยบายความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
 นโยบายค่าตอบแทนพนักงาน
 นโยบายด้านแรงงานสัมพันธ์
 นโยบายการบริ หารทรัพยากรบุคคล
 นโยบายการปฏิบต
ั ิที่มิชอบ การไม่ล่วงละเมิดและการไม่เลือกปฏิบตั ิ
 นโยบายเกี่ยวกับโรคภูมิคม
้ กันบกพร่ อง / เอดส์ (HIV/AIDS)
 นโยบายสิ ทธิ มนุ ษยชน
 นโยบายการจ้างงาน
(โปรดดู ร ายละเอี ย ดของนโยบายข้ า งต้ น บนเว็ บ ไซต์ www.deltathailand.com/th/การกํา กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
www.deltathailand.com/th/นโยบายด้านสิ ทธิมนุษยชน และ www.deltathailand.com/th/เอกสารอื่นๆ)
คู่ค้า :
บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการเคารพต่อสิ ทธิ และปฏิ บตั ิต่อคู่คา้ ทุกรายด้วยความเสมอภาคและเป็ นธรรม ปฏิ บตั ิ
ตามสัญญา หรื อเงื่ อนไขต่างๆ ที่ ตกลงกันไว้ในกระบวนการจัดซื้ อจัดจ้างอย่างเคร่ งครั ด การช่ วยให้ความรู ้ พัฒนา
ศักยภาพและยกระดับความสามารถในการผลิ ตและให้ บริ การให้ ได้มาตรฐาน ชี้ แจงและดู แลให้ คู่ ค ้าเคารพสิ ทธิ
มนุ ษยชนและปฏิ บตั ิต่อแรงงานตนเองอย่างเป็ นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม รวมถึ งติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลคู่คา้ เพื่อพัฒนาการประกอบธุ รกิจระหว่างกันอย่างยัง่ ยืน โดยมีการกําหนดแนวทางที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 มาตรการการจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมสําหรับซัพพลายเออร์
 ข้อตกลงเรื่ องหลักจรรยาบรรณแห่ งพันธมิตรธุ รกิจผูม้ ีความรับผิดชอบ (RBA)
 ข้อตกลงเรื่ องพันธมิตรธุ รกิจที่มีความรับผิดชอบต่อการได้มาซึ่ งแร่ ธาตุ (RMI)
(โปรดดูรายละเอียดของแนวทางข้างต้นบนเว็บไซต์ www.deltathailand.com/th/เอกสารอื่นๆ)
นอกจากนี้ บริ ษ ัท ฯได้มี ก ารจัด Delta Annual Partner Meeting ประจําปี 2562 เพื่ อส่ งเสริ ม ให้ คู่ ค ้ามี ก าร
ปรับปรุ งคุณภาพสิ นค้าและบริ การให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นและเพื่อรักษามาตรฐานให้เป็ นไปอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งบริ ษทั ฯ
มีนโยบายที่จะจัดงานดังกล่าวขึ้นทุกปี

งาน Annual Partner Meeting ประจําปี 2562 จัดขึน้ ที่สาํ นักงานใหญ่ นิคมอุตสาหกรรมบางปู เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562

70

คู่แข่ ง :
บริ ษทั ฯ มีนโยบายส่ งเสริ มการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี และเป็ นธรรม ด้วยความเป็ นมืออาชีพ ภายใต้กรอบ
กติ กาของการแข่งขันที่ ดี โดยมี การกําหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณในการปฏิ บตั ิ งานของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ บริ ษ ทั ฯยังมี
นโยบายการสนับสนุ นการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็ นธรรมและป้ องการการผูกขาด บรรจุไว้ในนโยบายการกํากับ
ดูแลกิจการให้ผบุ ้ ริ หารและพนักงานทุกคนปฏิบตั ิตาม
เจ้ าหนี้ :
บริ ษทั ฯ มีนโยบายปฏิบตั ิตามสัญญาหรื อเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่ งครัด รวมถึงภาระผูกพันและ
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ในกรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งหรื อมีเหตุทาํ ให้ผดิ นัดชําระหนี้ ต้องรี บแจ้ง
ให้เจ้าหนี้ ทราบโดยไม่ปกปิ ดข้อเท็จจริ ง เพื่อร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล ทั้งนี้
บริ ษทั ฯ จะดําเนิ นธุ รกิจอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลเพื่อให้การดําเนิ นงานเติบโตอย่างยัง่ ยืนและมีฐานะ
ทางการเงินที่มน่ั คง เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ให้แก่เจ้าหนี้ โดยในปี ที่ผา่ นมาบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีความสัมพันธ์ที่ดี
กับสถาบันการเงินโดยมีการชําระหนี้และปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้อย่างครบถ้วน
สั งคมและสิ่ งแวดล้ อม :
บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการดําเนิ นธุ รกิจตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่ งรวมถึงภาครัฐ หน่วยงาน
กํากับ ดู แลที่ เป็ นผูก้ าํ หนดนโยบายและสิ่ งแวดล้อม โดยนโยบายดังกล่ าวจะเป็ นแนวทางในการปฏิ บ ตั ิ งานของ
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ เพื่อให้การดําเนิ นธุ รกิจเป็ นไปอย่างโปร่ งใส ปฎิ บตั ิตามข้อกําหนด
ตรวจสอบได้ มี จริ ยธรรม เคารพต่อหลักสิ ทธิ มนุ ษยชน รวมทั้งการปฏิ บตั ิ ต่อผูม้ ี ส่วนได้เสี ยอย่างเป็ นธรรม มี การ
สนับสนุ นช่ วยเหลื อกิจกรรมต่างๆ และส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของพนักงาน รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั
ชุมชนโดยรอบ เพื่อส่ งเสริ มพัฒนาคุณภาพของสังคมและสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
ในฐานะที่เราเป็ นส่ วนหนึ่ งของสังคม บริ ษทั ฯ ได้สนับสนุ นมาตรฐานสากลต่างๆ เช่ น หลักจรรยาบรรณแห่ ง
พัน ธมิ ตรธุ รกิ จผู ้มี ความรั บ ผิ ดชอบ (Responsible Business Alliance (RBA)) ปฏิ ญ ญาสากลว่ า ด้วยสิ ทธิ ม นุ ษ ยชน
(Universal Declaration of Human Rights หรื อ UDHR) ปฏิ ญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยหลักการที่
เกี่ ยวข้องกับ สถานประกอบการข้ามชาติ และนโยบายทางสั งคม (International Labor Office Tripartite Declaration of
Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy) และกรอบ การรายงาน ส ากล (Global Reporting
Initiative หรื อ GRI)
ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยเพิ่มเติมได้จากหัวข้อรายงานด้านความยัง่ ยืน
การต่ อต้ านการทุจริตและห้ ามจ่ ายสิ นบน
บริ ษทั ฯ มีนโยบายห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ ดําเนินการหรื อยอมรับการคอร์ รัปชัน่ ใน
รู ปแบบใดๆ ทั้งทางตรงหรื อทางอ้อม เพื่อให้การดําเนิ นงานสามารถสร้ างความมัน่ ใจต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ฯ
เพื่ อให้สอดคล้องกับหลักการกํากับดู แลกิ จการที่ ดี จรรยาบรรณของบริ ษ ัทฯ ระเบี ยบ ข้อกําหนด และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาไปสู่ องค์กรแห่งความยัง่ ยืนต่อไป
คณะกรรมการบริ ษทั ได้อนุ มตั ิให้ประกาศใช้นโยบายต่อต้านคอร์ รัปชัน่ เพื่อกําหนดหลักการ แนวปฏิ บตั ิ
การสื่ อสารและจัดฝึ กอบรมในเรื่ องการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ ให้ชัดเจนแก่ พนักงาน และบริ ษทั ได้ร่วมลงนามแสดง
เจตนารมณ์แนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต โดยประธานบริ หารได้ร่วมให้สตั ยาบัน เพื่อ
รับทราบข้อตกลงคําประกาศเจตนารมณ์แนวร่ วมปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition) เพื่อการต่อต้านการทุจริ ตใน
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ภาคเอกชนเมื่ อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 และบริ ษ ัท ฯ ได้ยื่น แบบประเมิ นตนเองเกี่ ยวกับ มาตรการต่ อต้านการ
คอร์รัปชัน่ เพื่อขอรับรองต่อคณะกรรมการ CAC เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562
ในปี 2562 นี้ บริ ษทั ฯ ได้มีโครงการ Anti-Corruption commitment program โดยให้พนักงานทุกคนต้องลง
นามแสดงความมุ่งมัน่ ในการต่อต้านการทุจริ ตผ่านระบบออนไลน์ที่บริ ษทั ฯ จัดทําขึ้น เพื่อให้มน่ั ใจว่าพนักงานได้
ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตนและปฏิบตั ิงานด้วยความซื่ อสัตย์และสุ จริ ต
บริ ษทั ฯ ได้มีการจัดทํา “ข้อตกลงระหว่างฝ่ ายจัดซื้ อ และซัพพลายเออร์ ” (The Procurement and Supplier
Covenants) มาตั้ง แต่ ปี 2544 และได้ เปลี่ ย นมาเป็ น “ข้อ ตกลงการดํา เนิ น การด้ า นความซื่ อ สั ต ย์” (Integrity
Undertaking) เพื่อสร้างระบบการจัดซื้ อที่ดี และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของตัวบุคคล ซึ่งมีผลกระทบต่อ
ธุ รกิจปรกติ โดยให้รับทราบข้อตกลงในการทําการค้าร่ วมกัน ด้วยความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต ปราศจากการให้สินบนและ
ผลตอบแทนใดๆ นอกจากนี้ บริ ษ ทั ฯ ได้กาํ หนดเรื่ องการต่อต้านการทุ จริ ตเป็ นหนึ่ งในหัวข้อการประชุ ม Delta
Annual Partner Meeting ประจําปี 2562 เพื่อให้ความรู ้นโยบายและเจตนารมย์ของบริ ษทั ฯ รวมทั้งได้เชิ ญชวนให้คู่
ค้ามาร่ วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริ ตร่ วมกัน

ในปี นี้ บริ ษ ัท ฯได้ป ระกาศขอ
ความร่ วมมือจากซัพพลายเออร์ ในการ
งดให้ข องขวัญหรื อของกํานัล ใดๆ แก่
ผูบ้ ริ หาร พนักงาน ครอบครัวพนักงาน
ในเทศกาลปี ใหม่และเทศกาลอื่นใด
บริ ษ ทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูม้ ี ส่ วนได้เสี ยทุ ก ฝ่ ายสามารถส่ งข้อเสนอแนะและข้อร้ องเรี ยนเกี่ ยวกับ การ
ประพฤติมิชอบมาที่ whistleblow@deltathailand.com ทั้งนี้ สามารถดูนโยบายและแนวปฏิ บตั ิดา้ นการต่อต้านการ
คอร์ รัปชัน่ ของบริ ษทั ฯ ได้จาก www.deltathailand.com/th/นโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน่
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การไม่ ล่วงละเมิดสิ นทรัพย์ ทางปัญญาและลิขสิ ทธิ์
บริ ษ ทั ฯ ตระหนัก ถึ ง ความสํ าคัญ ของการไม่ล่ วงละเมิ ดสิ น ทรั พ ย์ท างปั ญ ญาและลิ ข สิ ท ธิ์ จึ งห้ามมิ ให้
พนักงานเดลต้าได้มาซึ่ งความลับทางการค้าหรื อข้อมูลอันเป็ นความลับของผูอ้ ่ืนโดยการจารกรรม ขโมย บีบบังคับ
ล่ อลวงหรื อวิธี การที่ มิชอบอื่ นๆ หรื อโดยการลักทรัพ ย์ คัดลอกผลงานหรื อครอบครองเอกสาร งาน รายงานวิจยั
สิ ทธิ บตั ร เทคโนโลยีที่มีสิทธิ บตั ร การออกแบบหรื อการค้นพบด้านเทคโนโลยีของผูอ้ ื่นที่ เป็ นการละเมิ ดสิ ทธิ ใน
ทรัพย์สินทางปั ญญาและลิขสิ ทธิ์ ของผูอ้ ื่น
การรับข้ อร้ องเรียนเมื่อมีการประพฤติมิชอบ
บริ ษทั ฯ มีนโยบายสนับสนุ นให้มีการรับข้อร้องเรี ยนเมื่อมีการประพฤติมิชอบโดยได้จดั ทํานโยบายการแจ้ง
เบาะแส (Whistle Blowing Policy) ขึ้ น เพื่ อเป็ นช่ อ งทางให้ พ นักงานและผูม้ ี ส่ วนได้เสี ยกลุ่ ม ต่างๆ สามารถแจ้ง
เบาะแสการปฏิ บตั ิหน้าที่ โดยมิ ชอบ รวมทั้งกิ จกรรมใดๆ ที่ ขดั ต่อกฎหมาย พฤติกรรมที่ขดั ต่อกฎระเบียบและหลัก
จรรยาบรรณของบริ ษทั ฯ มาที่ฝ่ายบริ หารหรื อคณะกรรมการ เพื่อช่วยกันปรับปรุ งแก้ไขหรื อดําเนินการให้เกิดความ
ถู ก ต้อง เหมาะสม โปร่ งใส และยุติธ รรมต่อไป โดยได้เปิ ดช่ องทางการรับแจ้งข้อมู ลให้ผูม้ ี ส่ วนได้เสี ยทุ กกลุ่ ม
สามารถส่ งข้อเสนอแนะหรื อข้อร้องเรี ยนมาทางช่องทางต่างๆ ดังนี้
• พนักงานเดลต้าสามารถส่ งข้อเสนอแนะหรื อข้อร้ องเรี ยนไปยังบุคคล/หน่วยงานดังต่อไปนี้
(1) หัวหน้าหน่วยงานที่พนักงานคนดังกล่าวสังกัดอยู่
(2) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ HR.GRIEVANCE.SEA@deltaww.com
(3) กล่องรับความคิดเห็น
• ผูม
้ ีส่วนได้เสี ยอื่นสามารถส่ งข้อเสนอแนะหรื อข้อร้องเรี ยนไปที่
(1) ตู ้ ปณ 50 บางปู สมุทรปราการ 10280
(2) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Whistleblow@deltathailand.com
เลขานุ ก ารคณะกรรมการจะรวบรวมและส่ ง ข้อ ร้ อ งเรี ย นต่ อไปยัง คณะผู บ้ ริ ห าร หรื อ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ หรื อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อทําการพิจารณาตรวจสอบแล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ ข้อมูลของผูแ้ จ้งเบาะแสและเรื่ องที่แจ้งจะถูกเก็บเป็ นความลับ เพื่อป้ องกันกรณี ถูกละเมิดสิ ทธิ
ในการประชุ ม คณะกรรมการครั้ งที่ 1/2563 เลขานุ ก ารคณะกรรมการได้แจ้งต่ อที่ ป ระชุ ม เพื่ อพิ จารณา
รับทราบว่าในปี 2562 ที่ผา่ นมา ทางบริ ษทั ฯ ไม่ได้รับการร้องเรี ยนใดๆ ทั้งในเรื่ องการละเมิดจรรยาบรรณ (code of
conduct) การต่ อต้านการทุ จริ ต (anti-corruption) และการป้ องกัน การค้าอย่างเป็ นธรรมและป้ องกันการผูก ขาด
(anti-trust and fair competition)

4. การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส

บริ ษทั ฯ มี นโยบายในการเปิ ดเผยข้อมู ลและสารสนเทศของบริ ษทั ฯอย่างถู กต้องครบถ้วนและทันเวลา
เพื่อให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยต่างๆสามารถรับทราบข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานฐานะทางการเงิน พัฒนาการ
ที่สาํ คัญและข้อมูลต่างๆ ของบริ ษทั ฯ เช่น งบการเงิน รายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้จากเว็บ ไซต์ข องหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องได้แก่ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ฯ และสํานัก งาน
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คณะกรรมการกํากับ หลัก ทรั พ ย์ฯ รวมทั้ง เว็บ ไซต์ข องบริ ษ ัท ฯ www.deltathailand.com โดยผูท้ ี่ ส นใจสามารถ
โทรศัพท์ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรื ออีเมล์มาที่ info@deltathailand.com ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีหน่วยงานนักลงทุน
สัมพันธ์ ทําหน้าที่ในการดูแลให้ขอ้ มูลของบริ ษทั ฯ แก่ผถู ้ ือหุ ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องโดยสามารถติดต่อได้ที่ ir@deltathailand.com.
บริ ษ ทั ฯ ได้มีก ารจัดการประชุ มทุ ก ไตรมาสเพื่ อแถลงข้อมู ลของงบการเงิ นรวม ผลการดําเนิ นงานและ
แผนการในอนาคตต่อนักวิเคราะห์ นัก ลงทุ นสถาบัน นักข่าวและผูส้ นใจทัว่ ไปและเปิ ดโอกาสให้มีการพบปะ
พูดคุยกับผูบ้ ริ หารระดับสู ง เพื่อสร้างความเชื่ อมัน่ ให้แก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย รวมทั้งมีการประชุ มเพื่อพบปะและ
ให้ขอ้ มูลแก่นกั วิเคราะห์หลักทรัพย์เป็ นประจําทุกไตรมาส นอกจากนี้นกั ลงทุนสัมพันธ์ยงั จัดประชุมกลุ่มย่อยให้กบั
นักลงทุ นในโอกาสต่างๆ เพื่อสร้ างความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับการดําเนิ นงานและนโยบายทางด้านธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ
เมื่ อมี การร้ องขอ บริ ษ ทั ฯ ได้จดั ให้ นัก ลงทุ นสถาบัน ทั้งในและต่างประเทศเข้าเยี่ยมชมโรงงานที่ นิค มบางปู จ.
สมุทรปราการและที่นิคมเวลโกรล์ จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการผลิตของบริ ษทั ฯ
ทั้ง นี้ นัก ลงทุ น สั ม พัน ธ์ ย งั เป็ นตัวแทนผู บ้ ริ ห ารในการเข้า ร่ วมประชุ ม กับ บริ ษ ัท หลัก ทรั พ ย์แ ละงาน
ประชุ มสัมมนาที่เกี่ ยวข้องกับการให้ความรู ้เรื่ องหุ ้นในแถบภูมิภาคปี ละหลายๆ ครั้งเพื่อให้ขอ้ มูลล่าสุ ดด้านการ
ดําเนินงานและภาพรวมของธุ รกิจ ในปี 2562 บริ ษทั ฯ ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
พบปะนักลงทุนต่างชาติ 30 ครั้ง
พบปะนักวิเคราะห์ 20 ครั้ง
งาน Opportunity Day ที่จดั โดย ตลท. 4 ครั้ง

พบปะนักลงทุนในประเทศ 2 ครั้ง
Roadshow ต่างประเทศ 3 ครั้ง
ประชุมผ่านทางโทรศัพท์ 4 ครั้ง

การป้ องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
โดยทัว่ ไป การตัดสิ นใจใดๆ ที่กระทําโดยกรรมการและฝ่ ายบริ หารต้องเป็ นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุ ดของ
บริ ษ ัท ฯ ในกรณี ห ากเกิ ด ความขัด แย้ง ด้านผลประโยชน์ กรรมการหรื อ ผู บ้ ริ ห ารจะนํา เรื่ อ งดัง กล่ า วเสนอให้
คณะกรรมการบริ ษทั หรื อที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาถึงความจําเป็ นในการทํารายการดังกล่าวแล้วแต่กรณี รวมทั้ง
ผลกระทบที่จะเกิ ดขึ้ นกับบริ ษ ทั ฯ ในการพิ จารณาอนุ มตั ิ รายการที่ อาจก่ อให้เกิ ดผลความขัดแย้งทางประโยชน์
กรรมการที่ มี ส่ วนได้ เสี ยในกรณี ดั ง กล่ า วจะไม่ ส ามารถออกเสี ยงลงคะแนนในมติ ดั ง กล่ า วได้ และตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฉบับใหม่ ได้กาํ หนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ จะต้องจัดทํารายงานการมี
ส่ วนได้เสี ยของตนและผูท้ ี่เกี่ยวข้องให้บริ ษทั ฯรับทราบ โดยให้เลขานุ การบริ ษทั เป็ นผูน้ าํ ส่ งสําเนาให้แก่ประธาน
กรรมการบริ ษทั และประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งทางบริ ษทั ฯได้กาํ หนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ
จะต้องจัดทําฉบับปรับปรุ งและนําส่ งรายงานดังกล่าวทุกปี นอกจากนี้ บริ ษทั ฯยังได้ดาํ เนินการเกี่ยวกับรายการเกี่ยว
โยงตามกฎเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับตลาดทุ นกําหนด รวมทั้งได้เปิ ดเผยรายการระหว่างกันที่ มีกบั
บริ ษทั ในเครื อไว้ในงบการเงินและในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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รายการเกีย่ วโยงทีส่ ํ าคัญ
เมื่ อ วัน ที่ 1 สิ ง หาคม 2561 บริ ษ ัท ฯได้รับ จดหมายจาก Delta Electronics International (Singapore) Pte.,
Ltd. (“DEISG”) แจ้งว่าบริ ษทั DEISG จะทําคําเสนอซื้ อหุ ้นสามัญทั้งหมดของบริ ษทั ฯโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข
(Conditional Voluntary Tender Offer) จํานวนทั้งสิ้ น 1,247,381,614 หุ ้น คิ ดเป็ นร้ อยละ 100 ของหุ ้นสามัญที่ ออก
หรื อคิดเป็ นร้อยละ100 ของหุ น้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ ในราคาหุ น้ ละ 71 บาท (เจ็ดสิ บเอ็ดบาท)
DEISG มิ ไ ด้ถื อ หุ ้ น สามัญ โดยตรงในบริ ษ ัท ฯ แต่ บุ ค คลเกี่ ย วโยงตามมาตรา 258 แห่ งพระราชบัญ ญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“บุคคลเกี่ยวโยงตามมาตรา 258”) ได้ถือ
หุ ้นในบริ ษทั ฯรวมจํานวน 261,112,590 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 20.93 ของหุ ้นที่ออกทั้งหมดของบริ ษทั ฯ ดังนั้น จึงทํา
ให้ DEISG และบุคคลเกี่ยวโยงตามมาตรา 258 ถือหุ น้ ในบริ ษทั ฯรวมทั้งสิ้ นจํานวนไม่เกิน 261,112,590 หุ น้ คิดเป็ น
ร้อยละ 20.93 ของหุ น้ ที่ออกทั้งหมดของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ ได้รับคําเสนอซื้ อหลักทรัพย์ท้ งั หมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่ อนไขในหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ (แบบ 247-4)
จาก DEISG โดยมีระยะเวลารับซื้ อตั้งแต่วนั ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2562 รวมระยะเวลา 25 วันทําการ
ในราคาเสนอซื้ อหุ ้นละ 71.00 บาท ซึ่ งภายหลังปิ ดการรับซื้ อ จํานวนหลักทรัพย์ที่ถือโดย DEISG รวมจํานวนหลักทรัพย์
ที่ถือโดยบุคคลกลุ่มเดียวกัน และบุคคลตามมาตรา 258 ของ DEISG และบุคคลกลุ่มเดียวกับDEISG เป็ นดังนี้
ชื่อ
Delta Electronics International
(Singapore) Pte., Ltd. (DEISG)
- Delta Electronics Inc.
- Delta International Holding Ltd
รวม

จํานวนหุ ้น

ร้อยละเมื่อเทียบกับจํานวน ร้อยละเมื่อเทียบกับ
หุ น้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด สิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมด

534,479,306

42.85

42.85

69,128,140
191,984,450
795,591,896

5.54
15.39
63.78

5.54
15.39
63.78

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โครงสร้ างคณะกรรมการ
• คณะกรรมการบริ ษท
ั
คณะกรรมการบริ ษ ัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 9 ราย โดยเป็ นกรรมการที่ เป็ นผู บ้ ริ หาร 3 ราย และ
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร 6 ราย ซึ่ งเป็ นกรรมการอิสระ 4 ราย เกิ นกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยคุณสมบัติ
ของกรรมการอิสระเท่ากับเกณฑ์ที่สํานักงาน ก.ล.ต กําหนด คณะกรรมการจะมีการทบทวนโครงสร้ างคณะกรรมการ
ในเรื่ องจํานวนกรรมการ สัดส่ วนกรรมการอิสระ ตลอดจนพิจารณาคุณสมบัติให้มีความหลากหลาย เหมาะสมกับการ
ดําเนินธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ที่เสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็ นประจําทุกปี
บุคคลผูด้ าํ รงตําแหน่งประธานกรรมการและประธานบริ หารในปั จจุบนั ของบริ ษทั ฯ เป็ นคนละบุคคล และ
ได้กาํ หนดอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบแยกออกจากกัน รวมถึงแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการและ
ฝ่ ายจัดการเพื่อความโปร่ งใสในการบริ หารงาน (รายละเอียดของคณะกรรมการซึ่ งประกอบด้วยรายชื่อและขอบเขต
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสามารถดูเพิ่มเติมได้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการขององค์กร)
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คณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุ ดย่อยเพื่อช่วยปฏิบตั ิงานในการศึกษาและกลัน่ กรองงานใน
แต่ละด้านและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ซึ่ งในปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีคณะกรรมการชุ ดย่อยจํานวน 6 คณะ ซึ่ งอยู่
ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการบริ ษทั จํานวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และอยู่ภายใต้การกํากับดู แลของ
ประธานบริ หารจํานวน 2 คณะได้แก่คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงและคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยัง่ ยืน โดย
รายละเอียดของคณะกรรมการแต่ละคณะมีดงั ต่อไปนี้
•

คณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการ 6 ท่านดังนี้
รายชื่อกรรมการ
ตําแหน่ง
1. นายเซี ย เชน เยน
ประธานกรรมการบริ หาร
2. นายจาง ช่าย ซิ ง
กรรมการบริ หาร
3. นายหยู เป๋ อ เหวิน
กรรมการบริ หาร
4. นายวิชยั ศักดิ์สุริยา
กรรมการบริ หาร
5. นายซิ ม กุย เกียง
กรรมการบริ หาร
6. นายชุง ไช หลง
กรรมการบริ หาร
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หาร
1. ดําเนิ นกิจการและบริ หารกิจการของบริ ษทั ฯ ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกําหนด คําสั่ง
และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ ทุกประการ
2. กําหนดนโยบาย แผนธุ รกิจ ทิศทาง กลยุทธ์ งบประมาณ และโครงสร้างการบริ หารงานหลักและอํานาจการ
บริ ห ารต่ างๆ ของบริ ษ ัท ฯ ในการดําเนิ น ธุ รกิ จรวมทั้งผัง องค์ ก รของบริ ษ ัท ฯ เพื่ อเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษ ัทพิ จารณาและอนุ ม ัติและ/หรื อให้ ความเห็ นชอบ รวมตลอดถึ งการตรวจสอบและ
ติดตามผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ตามนโยบายที่กาํ หนด
3. ให้มีอาํ นาจในการเข้าทําธุ รกรรมกับธนาคารในเรื่ องดังต่อไปนี้ แต่จะต้องรายงานธุ รกรรมที่ได้ทาํ ไปให้ที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทราบในการประชุมครั้งถัดไปหลังการทํารายการดังกล่าว
(ก) ให้มีอาํ นาจในการเปิ ดหรื อปิ ดบัญชีธนาคาร
(ข) ให้มีอาํ นาจในการเข้าทําสัญญาเกี่ยวกับการดําเนิ นธุ รกิจปกติของบริ ษทั ฯและหรื อทําธุ รกรรมใดๆ กับ
ธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ ภายในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านเหรี ยญสหรัฐหรื อเทียบเท่าในเงิ นตรา
สกุลอื่นต่อหนึ่ งธนาคาร และในกรณี ที่ตอ้ งใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั ฯเป็ นหลักประกันต้องนําเสนอขอ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
(ค) ให้มีอาํ นาจในการออกหนังสื อคํ้าประกันจากบริ ษทั ฯ เพื่อคํ้าประกันให้แก่บริ ษทั ย่อยในวงเงินไม่เกิน
50 ล้านเหรี ยญสหรัฐหรื อเทียบเท่าในเงินตราสกุลอื่นต่อหนึ่งบริ ษทั
(ง) ให้มีอาํ นาจในการขอต่ออายุวงเงินสิ นเชื่ อกับธนาคารโดยไม่จาํ กัดจํานวน
4. ให้มีอาํ นาจในการอนุ มตั ิเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยภายในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านเหรี ยญสหรัฐหรื อเทียบเท่าใน
เงิ นตราสกุลอื่นต่อหนึ่ งต่อโครงการ แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิ น 20 ล้านเหรี ยญสหรัฐหรื อเทียบเท่าใน
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เงินตราสกุลอื่นเมื่อรวมกับโครงการอื่นในหนึ่ งปี ปฏิทิน ทั้งนี้ การอนุ มตั ิการลงทุนดังกล่าวต้องรายงานให้
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทราบในการประชุมครั้งถัดไป
5. ให้มีอาํ นาจในการอนุมตั ิแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อน หรื อถอดถอนกรรมการและ/หรื อผูบ้ ริ หารในบริ ษทั ย่อย
6. ให้มีอาํ นาจในการมอบอํานาจให้บุคคลคนหนึ่ งหรื อหลายคนหรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างหนึ่งอย่างใด
โดยอยู่ภายใต้การควบคุ มของคณะกรรมการบริ หาร หรื ออาจมอบอํานาจเพื่ อให้บุ คคลดังกล่ าวมี อาํ นาจ
ตามที่ ค ณะกรรมการบริ หารเห็ นสมควร และภายในระยะเวลาที่ คณะกรรมการบริ หารเห็ นสมควร ซึ่ ง
คณะกรรมการบริ หารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอํานาจ หรื อการมอบ
อํานาจนั้นๆได้ตามที่เห็นสมควร
ทั้งนี้ การมอบหมายอํา นาจหน้า ที่ และความรั บ ผิดชอบของคณะกรรมการบริ ห ารนั้น จะไม่ มี
ลัก ษณะเป็ นการมอบอํานาจหรื อมอบอํา นาจช่ วงที่ ท าํ ให้ ก รรมการบริ ห ารหรื อ ผูร้ ั บ มอบอํา นาจจาก
กรรมการบริ หาร สามารถอนุ มตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศ
คณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์) มี ส่ ว นได้เสี ย หรื อ อาจมี ค วามขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย เว้นแต่เป็ นการอนุ มตั ิรายการที่เป็ นไปตามปกติธุรกิ จที่มี
การกําหนดขอบเขตชัดเจน
7. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 3 รายซึ่ งกรรมการทุ กรายดํารง
ตําแหน่ งเป็ นกรรมการอิสระ มีวาระดํารงตําแหน่งตามวาระการแต่งตั้งกรรมการบริ ษทั โดยมีคุณสมบัติและ
หน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯกําหนด โดยมีรายชื่อดังนี้
รายชื่อกรรมการ
1. นายบุญศักดิ์ เจียมปรี ชา
2. นายชู ชี หยวน
3. นางทิพวรรณ ชยุติมนั ต์

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ กรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็ นกรรมการผูม้ ีความรู ้และมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ทุกคนต้องเป็ นกรรมการอิสระ
2. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ตดั สิ นใจในการดําเนิ นกิ จการของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
3. ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกันที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
4. มีหน้าที่ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯกําหนด
5. มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนที่มีความรู ้ และประสบการณ์ เพียงพอที่ จะทําหน้าที่ ในการสอบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
6. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
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ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริ ษทั ฯมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริ ษทั ฯมีระบบการควบคุ มภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล
และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่ วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็ นชอบในการพิจารณา
แต่งตั้ง โยกย้าย เลิ กจ้างหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายในหรื อหน่ วยงานอื่นที่รับผิดชอบเกี่ ยวกับการ
ตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริ ษทั ฯ ปฏิ บตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
4. พิจารณา คัดเลื อก เสนอแต่งตั้งบุ คคลและเลิ กจ้างบุคคลเพื่อทําหน้าที่ เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ และ
เสนอค่าตอบแทนของบุ คคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่ วมประชุ มกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วม
ประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
5. สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์วา่ เป็ นไปตามกฎหมาย
และข้อ กําหนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์ฯ ทั้งนี้ เพื่ อให้ ม น่ั ใจว่ารายการดังกล่ า วสมเหตุ ส มผลและเป็ น
ประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั ฯ
6. จัดทํารายงานการกํากับดู แลกิ จการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของ
บริ ษทั ฯ ซึ่ งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ าง
น้ อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็ นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ตามกฎบัตร
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
(ซ) รายการอื่นที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผูถ้ ื อหุ ้นและผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบภายใต้ขอบเขต
หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
7. ปฏิบตั ิงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่านซึ่งประกอบด้วยกรรมการ
อิ ส ระจํานวน 2 ท่ านและกรรมการที่ ไ ม่เป็ นผูบ้ ริ หาร 1 ท่ าน มี วาระดํารงตําแหน่ งตามวาระการแต่งตั้ง
กรรมการบริ ษทั โดยมีรายชื่อดังนี้
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รายชื่อกรรมการ
1. ดร.วิฑูรย์ สิ มะโชคดี
2. นายอนุสรณ์ มุทราอิศ
3. นายชู ชี หยวน

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
1. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของประธานบริ หารรวมทั้งผูบ้ ริ หารตั้งแต่ระดับ 11 ขึ้นไปทุกปี
2. พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ คณะอนุ กรรมการซึ่ งรวมถึงค่าตอบแทนรายเดือน ค่า
เบี้ยประชุม โบนัสประจําปี และผลประโยชน์อื่นๆ ทั้งที่เป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั เงิน โดยมีหลักเกณฑ์หรื อ
วิธีการและโครงสร้างที่เป็ นธรรมและสมเหตุสมผล และเสนอที่ประชุ มคณะกรรมการและที่ประชุ มผู ้
ถือหุ น้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
3. พิ จ ารณานโยบายค่ า ตอบแทนให้ แ ก่ ป ระธานบริ ห ารรวมทั้ง ผู ้บ ริ ห ารตั้ง แต่ ร ะดับ 11 ขึ้ นไปทั้ง
ค่าตอบแทนแบบระยะสั้นและระยะยาว ซึ่ งรวมถึงค่าจ้าง เงินรางวัลประจําปี และผลประโยชน์อื่นๆ ทั้ง
ที่เป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั เงิน โดยมีหลักเกณฑ์หรื อวิธีการและโครงสร้างที่เป็ นธรรมและสมเหตุสมผล
และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
4. พิ จารณาทบทวนนโยบายค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะอนุ กรรมการ ประธานบริ หารรวมทั้ง
ผูบ้ ริ หารตั้งแต่ระดับ 11 ขึ้ นไป โดยพิ จารณาตามผลการปฏิ บตั ิ งาน ผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั แนว
ปฏิบตั ิในอุตสาหกรรมและบริ ษทั จดทะเบียนชั้นนําในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่และความรับผิดชอบในเรื่ องการสรรหาดังนี้
5. กําหนดคุ ณสมบัติที่สําคัญของคณะกรรมการ คณะอนุ กรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งพร้ อมทั้งสรรหา
บุคคลและทาบทามผูท้ ี่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้คณะกรรมการพิจารณา
6. ประเมิ นโครงสร้ าง ขนาด องค์ประกอบของคณะกรรมการ/ คณะอนุ กรรมการ รวมถึ งแนะนําข้อคิดเห็ น
เพื่อการพัฒนาต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
7. จัดให้มี การประเมิ นการปฏิ บ ัติงานประจําปี และความสําเร็ จของคณะกรรมการและคณะอนุ กรรมการ
รวมถึงสมาชิกแต่ละคน โดยรายงานผลการประเมินผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการทุกปี
8. ช่วยในการจัดตั้งให้มีแผนการสื บทอดตําแหน่ ง และ/หรื อ พัฒนาโครงการบริ หารกลุ่มบุคคลที่มีศกั ยภาพ
เพื่อตอบสนองความต้องการตําแหน่งที่สาํ คัญของฝ่ ายบริ หารระดับกลางและสู ง
9. ปฏิ บตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย ในการปฏิ บตั ิหน้าที่ตามข้อนี้ คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่ าตอบแทนอาจหาความเห็ นจากที่ ปรึ กษาอิ สระทางวิชาชี พอื่ น เมื่ อเห็ นว่ามี ความจําเป็ นและ
เหมาะสม รวมทั้งให้ กรรมการชุ ดนี้ ได้รับ การอบรมและเสริ ม สร้ างความรู ้ ในเรื่ องที่ เกี่ ยวข้องต่ อการ
ดําเนินงานได้ดว้ ย โดยบริ ษทั ฯเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่าย
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบรรษัทภิ บาลประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน มี วาระดํารงตําแหน่งตามวาระการแต่งตั้ง
กรรมการบริ ษทั โดยมีรายชื่อดังนี้
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รายชื่อกรรมการ
1. นายเซี ย เชน เยน
2. นายจาง ช่าย ซิ ง
3. นายอนุสรณ์ มุทราอิศ

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการบรรษัทภิบาล (กรรมการบริ หาร)
กรรมการบรรษัทภิบาล

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
1. พิจารณาทบทวนนโยบายการกํากับดู แลกิจการ คู่มือจรรยาบรรณในการปฏิ บตั ิงาน และนโยบายการ
ต่อต้านการทุจริ ตของบริ ษทั ฯ ให้มีเหมาะสม เพียงพอ และมีการปรับปรุ งอย่างสมํ่าเสมอ
2. กํากับและส่ งเสริ มผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกระดับให้เกิดความเข้าใจในนโยบายการกํากับดูแลกิ จการ
คู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบตั ิงาน และนโยบายต่อต้านการทุจริ ต และนําไปปฎิบตั ิจริ ง
3. ส่ งเสริ มและให้คาํ แนะนําแก่บริ ษทั ฯ ในการเข้าร่ วมการประเมินหรื อประเมินผลการกํากับดูแลกิจการที่
ดีเพื่อพัฒนาและปรับปรุ งมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั ฯ อย่างต่อเนื่อง
4. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลอย่างสมํ่าเสมอ
5. ปฎิบติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด 10 ท่านโดยมีรายชื่อดังนี้
รายชื่อกรรมการ
ตําแหน่ง
1. นายเซี ย เชน เยน
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
2. นายอนุสรณ์ มุทราอิศ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
3. นายวิชยั ศักดิ์สุริยา
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
4. นายซิ ม กุย เกียง
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
5. นายหยู เป๋ อ เหวิน
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
6. นายฟ่ าน ชาว ชิง
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
7. นายชิน หมิง เฉิ น
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
8. นายบาซิ ล มาร์ การิ ทิส
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
9. นายซี ไค มัน
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
10. นายแทม ชุง อี้
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
1. จัดทําขั้นตอนการปฏิบตั ิงานในการบริ หารความเสี่ ยง
2. ดําเนิ นการการบริ หารความเสี่ ยงและมอบหมายให้หัวหน้างานในแต่ละส่ วนงานเป็ นผูร้ ั บผิดชอบการ
ประเมินและบริ หารความเสี่ ยงในส่ วนงานของตน
3. พัฒนาและทบทวนแผนกลยุทธ์ที่ใช้ในการบริ หารความเสี่ ยง
4. รายงานผลการดําเนิ นงานรายไตรมาสและ/หรื อรายปี และ/หรื อเมื่ อมี เหตุ ก ารณ์ อาจมี ผ ลกระทบที่ มี
นัยสําคัญให้คณะกรรมการบริ ษทั หรื อคณะกรรมการตรวจสอบทราบ
5. ติดตามผลและปรับปรุ งการบริ หารความเสี่ ยงอย่างต่อเนื่อง
6. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงอาจขอปรึ กษาหรื อขอคําแนะนําจากผูเ้ ชี่ยวชาญพิเศษในบางกรณี
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คณะกรรมการพัฒนาเพือ่ ความยัง่ ยืน
คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยัง่ ยืนประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้
รายชื่อกรรมการ
1. นายเซี ย เชน เยน
2. นายอนุสรณ์ มุทราอิศ
3. นายหยู เป๋ อ เหวิน
4. นายวิชยั ศักดิ์สุริยา
5. นายเฉิ น ชิน หมิง

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยัง่ ยืน
กรรมการพัฒนาเพื่อความยัง่ ยืน
กรรมการพัฒนาเพื่อความยัง่ ยืน
กรรมการพัฒนาเพื่อความยัง่ ยืน
กรรมการพัฒนาเพื่อความยัง่ ยืน

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยัง่ ยืน
1. ทบทวนนโยบายการพัฒนาเพื่อความยัง่ ยืน พร้อมกรอบแนวทาง กระบวนการ และการปฏิบตั ิ ที่เกี่ยวข้อง
ของบริ ษทั ฯ เพื่อให้คาํ แนะนําที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นประจําทุกปี
2. ทําให้เป็ นที่ เชื่ อมัน่ ได้ว่าบริ ษทั ฯ มีมาตรการที่ เหมาะสมที่ จะจัดทําและการดําเนิ นโครงการพัฒนาเพื่ อ
ความยัง่ ยืนให้ประสบผลสําเร็ จ พร้อมกับตรวจสอบนโยบายพัฒนาเพื่อความยัง่ ยืนเป็ นครั้งเป็ นคราว
3. ประสานงานกับบริ ษทั ฯ ทั้งด้านการดําเนิ นโครงการที่วางไว้และการทําความมุ่งหมายไปสู่ ความสําเร็ จ
ตามแนวนโยบายพัฒนาเพื่อความยัง่ ยืน โดยจะทําการประเมินผลแต่ละโครงการพัฒนาเพื่อความยัง่ ยืน
อย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง
4. จัดให้มีการให้คาํ ปรึ กษา และให้การสนับสนุ นทั้งด้านทรั พยากรและบุ คคลที่ เหมาะสม เพื่ อส่ งเสริ ม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเพื่อความยัง่ ยืนให้ครอบคลุมทั้งองค์กรและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
5. จัดตั้งและมอบหมายอํานาจหน้าที่ให้กบั คณะอนุกรรมการ หรื อคณะทํางานตามความเหมาะสม
6. ทบทวนและประเมินความเหมาะสมของความรับผิดชอบคณะกรรมการฯ เองปี ละหนึ่ งครั้ง โดยการยื่น
ข้อเสนอแนะที่ตอ้ งการการเปลี่ยนแปลงให้กบั คณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิ

การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนทําหน้าที่ในการพิจารณา
คุณสมบัติและสรรหาบุคคลที่เหมาะสมที่จะได้รับการเสนอชื่ อให้ดาํ รงตําแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษทั หรื อกรรมการ
ในคณะกรรมการชุ ดย่อยโดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู ้และประสบการณ์ในด้านต่างๆ เช่น ด้านบัญชี การเงิ น ด้าน
การบริ หารจัดการ ด้านกลยุทธ์ รวมถึงบุคคลที่ มีทกั ษะ ความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการ
ดํา เนิ น ธุ ร กิ จ และลัก ษณะธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท ฯ โดยไม่ ไ ด้ จ ํา กัด เพศ เชื้ อ ชาติ สั ญ ชาติ เพื่ อ ให้ โ ครงสร้ า งของ
คณะกรรมการมีความหลากหลาย (Board Diversity) และแข็งแกร่ ง สามารถนําพาบริ ษทั ฯ ให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์
ทางธุ รกิจภายใต้การบริ หารจัดการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการสนับสนุ น
หลักการกํากับดู แลกิ จการที่ ดี บริ ษ ทั ฯได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นรายย่อยมี สิทธิ เสนอชื่ อบุ คคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่ ง
กรรมการ โดยผูท้ ี่ ได้รับการเสนอชื่ อเข้ารั บการพิ จารณาเป็ นกรรมการต้องมี คุ ณสมบัติเบื้ องต้นตามหลักเกณฑ์ ที่ ได้
กําหนดและดําเนิ นการตามขั้นตอนที่ ได้แจ้งไว้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ โดยคณะกรรมการจะใช้มติเสี ยงข้างมากของที่
ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ในการพิจารณาคัดเลื อกและนํารายชื่ อของผูส้ มัครที่ได้รับการคัดเลื อกเสนอให้ที่ประชุ มผู ้
ถือหุ น้ อนุมตั ิต่อไป
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หลักเกณฑ์ และคุณสมบัติของกรรมการบริ ษัท
1. กรรมการบริ ษทั ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กาํ หนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชน
จํากัด รวมทั้งต้องไม่มีลกั ษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริ หารจัดการ
กิจการที่มีมหาชนเป็ นผูถ้ ือหุ ้นตามที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศ
กําหนด
2. เป็ นบุคคลที่มีคุณธรรม จริ ยธรรมและประวัติการทํางานที่ดี
3. มี ความรู ้ หรื อประสบการณ์ ในด้านการบริ หารธุ รกิ จโดยเฉพาะด้านอุ ตสาหกรรมอิ เล็ก ทรอนิ กส์ หรื อ
โทรคมนาคม หรื อด้านการเงิน บัญชี หรื อด้านอื่นๆที่คณะกรรมการเห็นควร
4. สามารถเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการและประชุมผูถ้ ือหุ ้นได้ทุกครั้ง ยกเว้นกรณี มีเหตุจาํ เป็ นหรื อสุ ดวิสัย
5. คุณสมบัติอื่นที่อาจกําหนดเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและความเหมาะสมอื่นๆในภายหลัง
คุณสมบัติของกรรมการอิ สระ
บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเท่ากับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด ดังนี้
1. ถือหุ ้นไม่เกิ นร้อยละหนึ่ งของจํานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นบั รวมการถือหุ น้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน/ลูกจ้าง/พนักงาน/ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจํา หรื อ
ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิ ติบุคคลที่
อาจมี ความขัดแย้ง เว้นแต่ จะได้พ ้นจากการมี ล ักษณะดังกล่ าวมาแล้วไม่ น้ อยกว่าสองปี ก่ อนการเป็ น
กรรมการอิสระ
3. ไม่เป็ นบุ คคลที่ มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบี ยนตามกฎหมายในลักษณะที่ เป็ นบิ ดา
มารดา คู่สมรส พี่ น้อง และบุ ตร รวมทั้งคู่สมรสของบุ ตรของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ี อาํ นาจควบคุ ม
หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิ ติบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อ
เคยเป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ กรรมการซึ่ งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรื อผูบ้ ริ หารของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจ
กับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิ ติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากการ
มีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนการเป็ นกรรมการอิสระโดยมีรายละเอียดดังนี้
4.1 ความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริ การทางวิชาชีพ
4.1.1 ไม่เป็ นผูส้ อบบัญชีในทุกกรณี
4.1.2 ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พอื่น (เช่ นที่ปรึ กษากฎหมาย ที่ ปรึ กษาทางการเงิน ผูป้ ระเมิน
ราคาทรัพย์สิน เป็ นต้น) ที่มีมูลค่าการทํารายการเกิน 2 ล้านบาทต่อปี
4.2 ความสัมพันธ์ทางการค้า/ทางธุ รกิจอื่น
4.2.1 ลักษณะความสัมพันธ์จะครอบคลุมรายการที่เป็ นธุ รกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์
รายการเกี่ยวกับสิ นทรัพย์/บริ การ และรายการให้หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน
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4.2.2 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจที่ มีขนาดมู ลค่ารายการตั้งแต่ 20 ล้านบาท หรื อ 3% ของ NTA
ของบริ ษทั ขึ้นไป แล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ่ากว่า (การพิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการที่เกิด
ขึ้นกับบุคคลเดียวกันในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการทํารายการในครั้งนี้ดว้ ย)
4.2.3 กรณี มีเหตุจาํ เป็ นและสมควรซึ่ งมิได้เกิ ดขึ้นอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่ อง กรรมการอิสระอาจมี
ความสั มพันธ์ เกิ นระดับนัยที่ กาํ หนดในระหว่างดํารงตําแหน่ งก็ได้ แต่ตอ้ งได้รับอนุ ม ตั ิจาก
คณะกรรมการบริ ษ ัทก่ อนและมติ ที่ ได้ต้องเป็ นมติ เอกฉันท์ และต้องเปิ ดเผยความสั มพันธ์
ดังกล่าวของกรรมการรายนั้นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจําปี (แบบ 56-2) ของบริ ษทั ฯ และหากต่อมากรรมการอิสระรายนั้นได้รับการเสนอชื่อเพื่อ
ดํารงตําแหน่ งต่ออีกวาระหนึ่ ง จะต้องเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ดงั กล่าวในหนังสื อ
นัดประชุมผูถ้ ือหุ น้ ในวาระเลือกตั้งกรรมการด้วย
5. เป็ นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็ นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริ ษทั ผูถ้ ื อหุ ้น
รายใหญ่หรื อผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งเป็ นผูเ้ กี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ
6. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระได้
7. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม 1-6 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ตดั สิ นใจในการ
ดําเนิ นกิจการของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดี ยวกัน หรื อนิ ติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสิ นใจในรู ปแบบองค์คณะ (collective decision) ได้

การดํารงตําแหน่ งกรรมการ

การแต่ งตั้งกรรมการ
หลังจากที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและคัดเลือกผูม้ ีคุณสมบัติที่เหมาะสม
ให้เข้ามาเป็ นกรรมการแล้ว จะนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาเสนอชื่อดังกล่าวเพื่อให้ที่ประชุ มผู ้
ถือหุ ้นอนุมตั ิ โดยข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นใช้วธิ ี การลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งโดยผู ้
ถือหุ ้นมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่ งหุ ้นต่อหนึ่งเสี ยง และการแต่งตั้งกรรมการต้องได้รับคะแนนเสี ยงเห็นชอบเกิน
กว่ากึ่งหนึ่ งของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ผูถ้ ื อหุ ้นแต่ละคนจะใช้
คะแนนเสี ยงที่มีอยู่ท้ งั หมดเลื อกตั้งบุคคลหนึ่ งคนหรื อหลายคนพร้อมกันตามที่ได้รับการเสนอชื่ อโดยวิธีการ
เลื อกตั้งเป็ นรายบุ คคลหรื อหลายคนพร้ อมกันซึ่ งจะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ ผูห้ นึ่ งผูใ้ ดมากหรื อน้อยเพียงใด
ไม่ได้ บุ ค คลซึ่ งได้รับ คะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลําดับ ลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับ การเลื อกตั้งเป็ นกรรมการเท่ าจํานวน
กรรมการที่ จะพึงมี ในกรณี ที่ บุคคลซึ่ งได้รับการเลื อกตั้งในลําดับถัดลงมามี คะแนนเสี ยงเท่ ากันเกิ นจํานวน
กรรมการที่จะพึงมี ให้ผเู ้ ป็ นประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
การถอดถอนกรรมการ
ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึ งคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนน
เสี ยงไม่นอ้ ยกว่า สามในสี่ (๓/๔) ของจํานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหุ น้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงในการประชุมนั้น
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วาระการดํารงตําแหน่ งกรรมการ
ในการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี กรรมการบริ ษทั จํานวนหนึ่ งในสามหรื อใกล้เคียงกับจํานวนหนึ่ งใน
สามมากที่สุดต้องออกจากตําแหน่ ง โดยกรรมการซึ่ งพ้นตําแหน่ งนี้ อาจได้รับเลื อกตั้งกลับเข้าดํารงตําแหน่ งใหม่
อีกวาระได้ ทั้งนี้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ย
คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจํานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของจํานวนหุ ้นที่ถือโดยผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยงในการประชุ มนั้นและกรรมการ
อิสระสามารถดํารงตําแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 3 วาระ
อํานาจอนุมตั ิของคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษ ัท มี อาํ นาจอนุ ม ตั ิ เรื่ องต่างๆ ของบริ ษ ทั ตามขอบเขตหน้าที่ ที่ ก าํ หนดโดยกฎหมาย
ข้อบังคับ ของบริ ษ ทั และมติ ที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้น ซึ่ งรวมถึ งการกําหนดและทบทวนวิสั ยทัศ น์ กลยุท ธ์ ในการ
ดําเนิ น งาน แผนหลัก ในการดําเนิ น งาน นโยบายในการบริ ห ารความเสี่ ย ง แผนงบประมาณและแผนการ
ดําเนิ นงานธุ รกิ จประจําปี แผนธุ รกิ จระยะปานกลาง การกําหนดเป้ าหมาย การติ ดตามและประเมิ นผลการ
ดําเนิ นงานให้เป็ นไปตามแผนที่กาํ หนดไว้ และการดู แลรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) การเข้าควบรวม
กิจการการแบ่งแยกกิจการ และการเข้าร่ วมทุน
การปฐมนิเทศกรรมการเข้ าใหม่
บริ ษทั ฯมีการปฐมนิเทศกรรมการที่เข้าดํารงตําแหน่งในบริ ษทั เป็ นครั้งแรกโดยให้ผบู ้ ริ หารแนะนําธุ รกิจของ
บริ ษทั ฯ และเยี่ยมชมโรงงานรวมทั้งให้เลขานุการบริ ษทั ฯ สรุ ปหน้าที่และบทบาทของกรรมการบริ ษทั พร้อมกันนี้
ยังได้แจกเอกสารที่ประกอบไปด้วยข้อมูลที่เกี่ยวกับบริ ษทั ฯ อย่างละเอียดรวมทั้งคู่มือกรรมการบริ ษทั จดทะเบียน
การดํารงตําแหน่ งกรรมการและผู้บริ หารในกิจการอื่ น
เพื่อเป็ นการรั กษาประสิ ทธิ ภาพในการทํางานของกรรมการและสอดคล้องกับหลักการกํากับดู แลกิ จการที่ ดี
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายในการดํารงตําแหน่งกรรมการและผูบ้ ริ หารในกิจการอื่น ดังนี้
1. กรรมการสามารถดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนอื่นรวมกันได้ไม่เกิน 3 แห่ง
2. ห้ามมิให้ประธานบริ หาร (President) ไปดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น ยกเว้น
กรณี ที่ เป็ นการดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริ ษ ทั ย่อย ในกรณี หากจะรั บตําแหน่ งเป็ นกรรมการใน
บริ ษทั อื่น เพิ่มต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน
ทั้งนี้ การที่บริ ษทั ฯ ได้สนับสนุ นให้กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารและผูบ้ ริ หารระดับสู งไปดํารงตําแหน่งกรรมการ
ในบริ ษทั ย่อยเพื่อให้การบริ หารงานทั้งกลุ่มเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและสอดคล้องกับนโยบายของบริ ษทั ฯ

การประชุมของคณะกรรมการ

บริ ษทั ฯ กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั อย่างน้อยปี ละ 4 ครั้งหรื อในทุกไตรมาส โดยอาจมีการ
ประชุ มเพิ่มเติมเมื่อมีเรื่ องต้องพิจารณา และมีการกําหนดวันประชุ มล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยบริ ษทั ฯจะจัดส่ งหนังสื อ
เชิ ญประชุ มพร้อมระเบียบวาระการประชุ มให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุ มซึ่ งต้อง
ไม่นอ้ ยกว่า 5 วันทําการ ในกรณี ที่มีเหตุพิจารณาเร่ งด่วนอาจส่ งหนังสื อเชิ ญประชุ มน้อยกว่า 7 วันได้ซ่ ึ งกรรมการทุก
ท่านมีความเป็ นอิสระในการเสนอเรื่ องเข้าสู่ วาระการประชุ ม โดยมีเลขานุ การบริ ษทั ทําหน้าที่จดั การประชุ มรวมทั้ง
ดูแลและเสนอแนะให้การประชุ มของคณะกรรมการเป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
และให้มีการบันทึกรายงานการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและมีการจัดเก็บรายงานการประชุ มที่ผา่ นการรับรองของ
คณะกรรมการบริ ษทั ไว้เป็ นหลักฐาน
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การเข้าร่ วมประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆในปี 2562 สรุ ปได้ ดังนี้
รายนามกรรมการ

คณะกรรมการ
บริ ษทั

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

จํานวนครั้ง
นายอึ้ง กวง มิง้
นายเจิ้ง ผิง
นายเคอ จื่อ ชิง
นายจาง ช่าย ซิง
นายอนุสรณ์ มุทราอิศ
นายบุญศักดิ์ เจียมปรี ชา
นายชู ชี หยวน
ดร.วิฑูรย์ สิ มะโชคดี
นางทิพวรรณ ชยุติมนั ต์

6
6/6
3/3
3/3
3/3
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6

4

หน่วย : ครั้ง

คณะกรรมการสรร
คณะกรรมการ
หาและกําหนด
บรรษัทภิบาล
ค่าตอบแทน
4
2

คณะกรรมการ
บริ หาร

ประชุม
ผูถ้ ือหุน้

4

2
2/2
1/1
1/1
1/1
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2

ไม่เป็ นกรรมการชุดนี้

ไม่เป็ นกรรมการชุดนี้

ไม่เป็ นกรรมการชุดนี้ ไม่เป็ นกรรมการชุดนี้

ไม่เป็ นกรรมการชุดนี้

ไม่เป็ นกรรมการชุดนี้

ไม่เป็ นกรรมการชุดนี้ ไม่เป็ นกรรมการชุดนี้

ไม่เป็ นกรรมการชุดนี้

ไม่เป็ นกรรมการชุดนี้

ไม่เป็ นกรรมการชุดนี้ ไม่เป็ นกรรมการชุดนี้

ไม่เป็ นกรรมการชุดนี้

ไม่เป็ นกรรมการชุดนี้

ไม่เป็ นกรรมการชุดนี้

4/4

4/4
4/4
ไม่เป็ นกรรมการชุดนี้

4/4

2/2
2/2

2/2
2/2

ไม่เป็ นกรรมการชุดนี้

ไม่เป็ นกรรมการชุดนี้ ไม่เป็ นกรรมการชุดนี้

4/4
4/4

ไม่เป็ นกรรมการชุดนี้ ไม่เป็ นกรรมการชุดนี้

ไม่เป็ นกรรมการชุดนี้

ไม่เป็ นกรรมการชุดนี้ ไม่เป็ นกรรมการชุดนี้

ไม่เป็ นกรรมการชุดนี้ ไม่เป็ นกรรมการชุดนี้

องค์ ประชุมในการลงมติ
คณะกรรมการบริ ษ ัทฯ ได้มี การพิ จารณาเพิ่ มเติ มนโยบายเกี่ ยวกับ การกําหนดองค์ประชุ มขั้นตํ่าของการ
ประชุ มคณะกรรมการ ณ ขณะที่มีการลงมติ โดยกําหนดให้ตอ้ งมีกรรมการอยูไ่ ม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการยังคงต้องปฏิบตั ิตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯที่กาํ หนดให้ตอ้ งมีกรรมการมาประชุม
ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด
การประชุมของคณะกรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร
กรรมการอิ สระสามารถจัดประชุ มโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุ มได้ตามที่ เห็ นสมควร ซึ่ งโดยปกติ การ
ประชุ มของคณะกรรมการตรวจสอบได้ดาํ เนิ นการได้อย่างอิ สระโดยไม่ มี กรรมการบริ หารเข้าร่ วมประชุ มด้วยและ
ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯจะเข้าร่ วมประชุ มกับคณะกรรมการดังกล่าวในเรื่ องเกี่ ยวกับงบการเงิ นเป็ นประจําทุกไตรมาส
และในบางกรณี กรรมการตรวจสอบอาจขอให้กรรมการบริ หารบางรายเข้าชี้แจงรายละเอียดในเรื่ องต่างๆตามที่เห็นควร

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่ อย

คณะกรรมการจะจัดให้มีการประเมินผลการทํางานของคณะกรรมการบริ ษทั ทั้งคณะและรายบุคคลรวมทั้งการ
ประเมินตนเองของคณะกรรมการชุ ดย่อยปี ละ 1 ครั้ง เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและความเข้าใจที่ดีในการทํางานร่ วมกันของ
กรรมการ คณะกรรมการได้นาํ แบบประเมิ นผลกรรมการทั้ง 5 แบบ ประกอบด้วยแบบประเมิ นผลคณะกรรมการทั้ง
คณะ/ แบบประเมิ นผลคณะกรรมการรายบุ คคล (ประเมิ นตนเอง)/ แบบประเมิ นของคณะกรรมการบริ หาร/ แบบ
ประเมิ นผลคณะกรรมการตรวจสอบ/ แบบประเมิ นผลคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน และแบบ
ประเมินผลคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ซึ่ งเมื่อเสร็ จสิ้ นการประเมินดังกล่าวแล้ว แบบฟอร์ มประเมินผลจะถูกส่ งไปยัง
เลขานุ การบริ ษ ัทเพื่ อจัดทําเป็ นรายงานและนําเสนอผลต่อคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทนพร้ อมกับ
แผนการดําเนิ นงานเพื่อลดช่องว่างดังกล่าว ก่อนนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ต่อไป
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แบบประเมินผลมีเกณฑ์การประเมินผล คิดเป็ นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้
มากกว่า 85% = ดีเยีย่ ม
มากกว่า 75% = ดีมาก
มากกว่า 65% = ดี
มากกว่า 50% = พอใช้
ตํ่ากว่า 50% = ควรปรับปรุ ง
การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
• แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ มี หว
ั ข้อการประเมิน 6 หัวข้อ ดังนี้
1) โครงสร้ างและคุ ณสมบัติของคณะกรรมการบริ ษทั (Board structure and qualifications)
2) บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Roles, duties and responsibilities)
3) การประชุมของคณะกรรมการ (Board meeting)
4) การปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการ (Duties of directors)
5) ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ (Relationship with management)
6) การพัฒนาตนเองของกรรมการ (Director‘s self improvement and management training)
สรุ ปผลการประเมินของคณะกรรมการทั้งคณะในภาพรวม เห็ นว่าการดําเนิ นการส่ วนใหญ่จดั ทําได้ดี
เยีย่ มโดยมีคะแนนร้อยละ 98.2
• แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุค คล มี หว
ั ข้อการประเมิน 3 หัวข้อ ดังนี้
1) โครงสร้ างและคุ ณสมบัติของคณะกรรมการบริ ษทั (Board structure and qualifications)
2) การประชุ มของคณะกรรมการ (Board meeting)
3) บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Roles, duties and responsibilities)
สรุ ปผลการประเมินของคณะกรรมการรายบุคคลในภาพรวมเห็ นว่าการดําเนิ นการส่ วนใหญ่จดั ทําได้ดี
เยีย่ มโดยมีคะแนนร้อยละ 98.2
การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุ ดย่ อย
• การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริ หาร มี หว
ั ข้อการประเมิน 2 หัวข้อ ดังนี้
1) โครงสร้ างและคุ ณสมบัติของคณะกรรมการ (Structure and qualifications)
2) การประชุ มของคณะกรรมการ (Meeting)
สรุ ปผลการประเมินของคณะกรรมการรายบุคคลในภาพรวมเห็นว่าการดําเนิ นการส่ วนใหญ่จดั ทําได้ดี
เยีย่ ม โดยมีคะแนนร้อยละ 93.3
• การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ มีหว
ั ข้อการประเมิน 5 หัวข้อ ดังนี้
1) ความเข้าใจ
2) การปฏิ บตั ิงาน
3) การประชุ ม
4) การพัฒนาตนเอง
5) การประเมินผลการปฏิ บตั ิงานโดยรวม
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•

•

สรุ ปผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบในภาพรวมเห็นว่าการดําเนิ นการส่ วนใหญ่จดั ทําได้ดี
เยีย่ ม โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยูท่ ี่ร้อยละ 98.1
การประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน มีหวั ข้อการประเมิน 4 หัวข้อ ดังนี้
1) โครงสร้ างและคุ ณสมบัติของคณะกรรมการ (Committee structure and qualifications)
2) การประชุมของคณะกรรมการ (The committee meeting)
3) ความรับผิดชอบต่อเนื้ อหาของรายงาน (Assumption of responsibility for content of the published report)
4) การให้ความสําคัญและอุทิศเวลา (Gives priority and devotes sufficient time)
สรุ ปผลการประเมินของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนในภาพรวมเห็นว่าการดําเนินการ
ส่ วนใหญ่จดั ทําได้ดีเยีย่ ม โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยูท่ ี่ร้อยละ 99.1
การประเมินตนเองของคณะกรรมการบรรษัทภิ บาล มีหวั ข้อการประเมิน 4 หัวข้อ ดังนี้
1) โครงสร้ างและคุ ณสมบัติของคณะกรรมการ (Committee structure and qualifications)
2) การประชุมของคณะกรรมการ (The committee meeting)
3) ความรับผิดชอบต่อเนื้ อหาของรายงาน (Assumption of responsibility for content of the published report)
4) การให้ความสําคัญและอุทิศเวลา (Gives priority and devotes sufficient time)
สรุ ปผลการประเมินของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนในภาพรวมเห็นว่าการดําเนินการ
ส่ วนใหญ่จดั ทําได้ดีเยีย่ ม โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยูท่ ี่ร้อยละ 100.0

การประเมินผลการทํางานของประธานบริหาร
คณะกรรมการบริ ษทั ฯได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผูก้ าํ หนดและ
นําเสนอตัวชี้ วดั ผลการทํางาน (KPI) ในการประเมิ นผลการทํางานของประธานบริ ห ารต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ โดยจะมีการพิจารณาทบทวนตัวชี้วดั ผลการทํางานตามความเหมาะสมทุกปี

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริ ษทั ฯ มี นโยบายส่ งเสริ มให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร รวมทั้งเลขานุ การบริ ษทั เข้ารั บการอบรมเกี่ ยวกับการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่ อง ทั้งจากการจัดอบรมภายในและการอบรมจากสถาบันต่างๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย สํานักงาน ก.ล.ต. หรื อสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
ในปี 2562 นางทิพวรรณ ชยุติมนั ต์ ได้เข้าร่ วมอบรมหลักสู ตร Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่
283/2019 สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

การสื บทอดตําแหน่ ง/การบริหารกลุ่มบุคคลทีม่ ศี ักยภาพ

บริ ษ ัท ฯได้นําการบริ หารกลุ่ ม บุ ค คลที่ มี ศ ัก ยภาพ (Talent Pool) มาใช้ในการสรรหาบุ คคลที่ จะสื บ ทอด
ตําแหน่ งเนื่ องจากมี ค วามยืดหยุ่น ในการสรรหาบุ ค คลที่ เหมาะสมและสามารถรองรั บ กลยุท ธ์ ธุ รกิ จที่ อาจต้อง
ปรับเปลี่ ยนอย่างรวดเร็ ว ซึ่ งมีความเหมาะสมมากกว่าการระบุ บุคคลที่ จะมาสื บทอดตําแหน่ งบริ หารที่ สําคัญอย่าง
เฉพาะเจาะจงแบบเดิ ม (Successor plan) ทั้งนี้ บุคคลที่ ได้รับการสรรหาอาจเป็ นบุคคลที่ มาจากภายในและภายนอก
บริ ษทั โดยโครงการนี้จะมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่ องเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอย่างเพียงพอ
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การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษทั ย่ อยและบริษทั ร่ วม

คณะกรรมการบริ ษ ัทฯ ได้มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ หารทําหน้ าที่ ก ํากับดู แลและรั บ ผิ ด ชอบการ
ดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม คณะกรรมการบริ หารมี อาํ นาจอนุ มตั ิ เงิ นลงทุ นได้ในระดับหนึ่ ง และมี
อํานาจหน้าที่ในการจะส่ งกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารระดับสู งไปเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารรวมทั้งอาจมีการแต่งตั้ง
บุคคลากรในท้องถิ่นร่ วมเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารเพื่อกําหนดนโยบายที่สําคัญและทิศทางในการดําเนิ นธุ รกิ จ
ของบริ ษ ทั ย่อยและบริ ษ ทั ร่ วม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ห ารจะรายงานการส่ งตัวแทนหรื อแต่ งตั้งกรรมการหรื อ
ผูบ้ ริ หารระดับสู งดังกล่าวให้ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ รับทราบ อย่างไรก็ตาม หากการลงทุนในบริ ษทั ย่อย
หรื อบริ ษทั ร่ วมเกินกว่าที่กาํ หนดไว้ในอํานาจของคณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการบริ หารจะต้องดําเนินการขอ
อนุมตั ิการลงทุนจากคณะกรรมการบริ ษทั ก่อน
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้นาํ ระบบ Enterprise resource planning (ERP) มาใช้ในการบันทึกข้อมูลธุ รกิจทั้ง
ด้านการเงิน บัญชี และข้อมูลอื่นๆของกลุ่ม เพื่อให้สามารถตรวจสอบ ติดตามและดูแลการดําเนินงานได้อย่างใกล้ชิด
และมีประสิ ทธิ ภาพ ประกอบกับบริ ษทั ฯยังได้มีหน่วยงานด้านบริ หารเงินและการลงทุนซึ่ งทําหน้าที่ดูแลการใช้เงิน
และการเพิ่มทุ นหรื อลดทุ นของบริ ษทั ย่อยโดยต้องได้รับการอนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริ หารหรื อคณะกรรมการ
บริ ษทั แล้วแต่กรณี และเนื่องจากบริ ษทั ในกลุ่มเป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯ ถือหุ ้นร้อยละ 100 เกือบทั้งหมด ดังนั้น การ
ทํารายการระหว่างกันจึงไม่จดั เป็ นรายการเกี่ยวโยง และหากมีการทํารายการกับบริ ษทั ในเครื ออื่นๆ บริ ษทั ฯได้แจ้ง
ให้บริ ษทั ย่อยต้องแจ้งและขออนุ มตั ิการทํารายการที่สําคัญต่อผูบ้ ริ หารหรื อคณะกรรมการบริ ษทั ฯก่อน ซึ่ งบริ ษทั ฯ
จะดําเนินการขั้นตอนตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์หรื อสํานักงาน ก.ล.ต.ที่เกี่ยวข้อง

การดูแลและป้ องกันการใช้ ข้อมูลภายใน

บริ ษทั ฯ มีนโยบายจํากัดการใช้ขอ้ มูลภายในให้อยูใ่ นวงเฉพาะผูบ้ ริ หารตั้งแต่ระดับกลางถึงระดับสู งที่เกี่ยวข้อง
และกําหนดห้ามพนักงานนําเอกสารหรื อข้อมูลของบริ ษทั ฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรื อเปิ ดเผยแก่บุคคลภายนอก
ก่อนได้รับอนุ ญาต ซึ่ งบริ ษทั ฯ จะถื อว่าเป็ นความผิดทางวินยั ซึ่ งได้มีการเผยแพร่ นโยบายดังกล่าวรวมทั้งบทลงโทษไว้
ในคู่ มื อจรรยาบรรณในการปฏิ บ ัติ งานเพื่ อให้ คณะกรรมการ ผู บ้ ริ หารและพนักงานทราบโดยทั่วกัน รวมทั้งห้ าม
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กรรมการและผูบ้ ริ หารซื้ อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนประกาศผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ สู่ สาธารณชนผ่าน
ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นจากการได้เปรี ยบของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีนโยบายกําหนดให้กรรมการ และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ (ซึ่ งได้รวมถึงคู่สมรส และ
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ) รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทําการ นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ และต้องแจ้งให้เลขานุการ
บริ ษทั ทราบเพื่อแจ้งให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ รับทราบต่อไป
ในปี 2562 ไม่ปรากฏการกระทําหรื อข้อร้ องเรี ยนเกี่ยวกับการกระทําผิดของกรรมการ ผูบ้ ริ หารระดับสู ง
และพนักงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการใช้ขอ้ มูลภายในแต่อย่างใด

ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริ ษัทฯ
บริ ษทั ฯ จ่ายค่าสอบบัญชี ให้แก่สํานักงานสอบบัญชี ที่ผูส้ อบบัญชี สังกัดในรอบปี 2562 เป็ นเงิ น 4,910,000
บาท ซึ่ งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่ นๆ ที่ เบิ กตามจริ ง (Out of pocket expenses) เช่ น ค่าเอกสาร ค่าเดิ นทาง ค่าขนส่ งและ
อื่นๆ (ค่าสอบบัญชี ในปี 2561 มีจาํ นวน 4,910,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เบิ กตามจริ ง (Out of pocket expenses)
จํานวน 268,357 บาท) นอกจากนี้ มีค่าสอบบัญชี บริ ษทั ย่อยอีก 4 แห่งที่ได้จ่ายให้สํานักงานสอบบัญชี เดี ยวกันนี้รวม
เป็ นเงิน 1,485,000 บาท
ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ย่อยบางแห่งเป็ นผูส้ อบบัญชี จากสํานักงานบัญชี เดียวกับบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
บางแห่งได้ใช้บริ การจากสํานักงานบัญชี อื่นๆ ทั้งนี้ การเลือกใช้ผสู ้ อบบัญชี ของแต่ละบริ ษทั จะพิจารณาจากคุณภาพ
การให้บริ การและค่าสอบบัญชีเป็ นหลัก
ค่ าตอบแทนอื่น
ไม่มี

การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ีในเรื่ องอื่นๆ

บริ ษทั ได้นาํ หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริ ษทั จดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทยมาเป็ นแนวทางปฏิ บตั ิ อย่างต่อเนื่ อง และในการประชุ ม คณะกรรมการครั้งที่ 6/2561 เมื่ อวันที่ 26 ตุลาคม 2561
คณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุ มตั ิ ปรับปรุ งเนื้ อหานโยบายการกํากับดู แลกิ จการ ให้สอดคล้องกับหลักการกํากับดู แล
กิจการที่ ดีสําหรับบริ ษทั จดทะเบี ยนปี 2560 หรื อ CG Code ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์โดยได้มีการนํามาปรับใช้ตามบริ บททางธุ รกิจของบริ ษทั ฯ และให้มีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมกับ
บริ บททางธุ รกิจของบริ ษทั ฯ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
ในปี 2562 บริ ษ ัทฯ ได้ยื่นแบบประเมิ นตนเองเกี่ ยวกับมาตรการต่ อต้านการคอร์ รัปชั่นเพื่ อขอรั บรองต่ อ
คณะกรรมการ CAC เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 และได้ผา่ นการรับรองเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

89

10

ความรับผิดชอบต่ อสังคม

บริ ษ ัท เดลต้า อี เลคโทรนิ คส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) หนึ่ งในผู ผ้ ลิ ตและรวมระบบโซลู ช่ันด้าน
อิเล็กทรอนิ กส์ รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตระหนักดีวา่ ทุกการกระทําของเราจะส่ งผลกระทบโดยตรงหรื อโดยอ้อม
ทั้งต่อชุ มชนแวดล้อมและหุ ้นส่ วนด้านธุ รกิ จที่ เกี่ ยวข้อง ด้วยพันธกิจ "มุ่งมัน่ สร้ างสรรค์ นวัตกรรมการใช้พลังงาน
สะอาด และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานเพื่ออนาคตที่ดีกว่า" ซึ่ งเดลต้ายึดมัน่ นับเนื่ องมาตั้งแต่ก่อตั้งกิจการ บริ ษทั
ฯ จึงให้ความสําคัญต่อการดําเนิ นธุ รกิ จโดยยึดหลักการการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ตลอดจนมุ่งเน้นการมีส่วนร่ วมต่อการ
สร้างผลกระทบเชิ งบวกและลดผลกระทบเชิ งลบต่อสิ่ งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เพราะเราเชื่อว่าการดําเนิ นธุ รกิจ
อย่างมีจริ ยธรรมคือรากฐานที่มน่ั คงในการคงไว้ซ่ ึ งความเติบโตขององค์กรในระยะยาว
นับตั้งแต่ก่อตั้ง บริ ษทั เดลต้าประเทศไทยในปี พ.ศ. 2531 บริ ษทั ฯ ได้กา้ วผ่านความท้าทายนานัปการสู่ การ
สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ อาทิ เพาเวอร์ซพั พลาย และโซลูชนั่ ระบบจัดการ
ความร้อน ประสิ ทธิ ภาพสู ง ที่ช่วยลดการสิ้ นเปลืองพลังงาน ในปี ที่ผ่านมา ทัว่ โลกได้เผชิ ญกับผลกระทบด้านลบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างชัดเจนมากขึ้น ส่ งผลให้ผลิตภัณฑ์และโซลูชนั่ ที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
ของเดลต้า เช่น ผลิตภัณฑ์ชาร์ จประจุรถยนต์ไฟฟ้ามีอตั ราการเติบโตเพิ่มขึ้นไปด้วย เนื่ องจากยุทธศาสตร์ ดา้ นธุ รกิจ
ของเดลต้าตั้ง อยู่บ นหลัก การของการพัฒ นาอย่างยัง่ ยืน บริ ษ ทั ฯ จึ งดําเนิ น การพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ และโซลู ชั่น ที่
ตอบสนองต่อกระแสโลกาภิวฒั น์ (megatrend) ควบคู่ไปกับการคงไว้ซ่ ึ งมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการที่ดีจนเป็ นที่
ยอมรับในแวดวงอุตสาหกรรมและหน่ วยงานกํากับดู แลต่างๆ ตลอดจนใส่ ใจต่อการอนุ รักษ์ส่ิ งแวดล้อมและการ
พัฒนาชุ มชนอย่างจริ งจัง ด้วยเหตุน้ ี เดลต้าประเทศไทยจึงสามารถให้ผลตอบแทนที่ดีแก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยควบคู่ไปกับ
ในขณะที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่ งแวดล้อมและสังคมได้เป็ นอย่างดี

กลยุทธ์ธุรกิจที่ยดึ หลักการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของเดลต้าฯ
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แม้ความตึงเครี ยดทางการค้าระหว่างประเทศมหาอํานาจจะทําให้ปี
2562 ยังคงเป็ นปี ที่ทา้ ทายสําหรับเศรษฐกิจโลก แต่กลับเป็ นปี ที่เดลต้าฯได้
ประสบความสําเร็ จที่สําคัญ 2 ประการ โดยบริ ษทั ฯ ได้รับรางวัลความยัง่ ยืน
ยอดเยี่ยมจากเวที SET Awards ซึ่ งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และประสบความสําเร็ จต่ อเนื่ องด้วยการก้าวสู่ การเป็ นบริ ษ ัทที่ มี ผลการ
ดําเนินการด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนยอดเยีย่ มเป็ นอันดับที่สองของโลกใน
อุตสาหกรรมอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ เครื่ องมือและชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิ กส์ (ITC) จากการเข้าร่ วมประเมินดัชนี ความ
ยัง่ ยืนของดาวน์โจนส์ (DJSI) โดยบริ ษทั ฯ ได้รับรางวัลเกียรติคุณระดับเหรี ยญเงินจาก S&P Global และทําให้เดลต้า
ฯ เป็ นบริ ษทั ไทยในอุตสาหกรรมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่ องมือและชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิ กส์ เพียงหนึ่งเดียวในS&P
Global Sustainability Yearbook 2020 อย่างไรก็ดี สิ่ งที่ได้มากกว่าผลคะแนน คือการนําคําถามและแนวปฏิบตั ิที่ดีที่
ได้เรี ยนรู ้ จากการเข้าร่ วมประเมิ นดังกล่าวมาปรั บใช้ในการพัฒนาองค์ก รให้ได้อย่างเป็ นรู ป ธรรม โดยที่ ผ่านมา
คณะทํางานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของเดลต้าฯ ใช้ประโยชน์จากกระบวนการรายงานเพื่อพัฒนาการดําเนิ นงานให้
เป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิที่ดี และวัดประสิ ทธิ ภาพของโครงการทั้งด้าน สิ่ งแวดล้อม สังคม และการกํากับดูแลกิจการ
(ESG) เพื่อให้เกิดการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง
ความเสี่ ยงอุบัติใหม่
เดลต้าประเทศไทยวางตําแหน่ งผลิ ตภัณฑ์และโซลู ชน่ั ส์ ของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นผลิ ตภัณฑ์และโซลู ช่นั เพื่ อ
ตอบสนองต่อกระแสโลกาภิ วฒั น์ (megatrends) ในการรับ มื อกับความเสี่ ยงอุ บ ตั ิ ใหม่ที่ อาจส่ งผลต่อความยัง่ ยืน
เดลต้าฯ กําหนดกลยุทธ์และดําเนิ นการเชิงรุ กเพื่อให้บริ ษทั ฯ มีความยืดหยุน่ ต่อการเจริ ญเติบโตในระยะยาว โดยให้
ความสําคัญกับการจัดการความเสี่ ยงและการตัดสิ นใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ได้รับการรวบรวมและวิเคราะห์อย่าง
เป็ นระบบ การมองการณ์ไกล การตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ อย่างฉับไว เพื่อมุ่งสร้างธุ รกิจที่จะเป็ นประโยชน์
ต่อสังคมในอนาคต
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงของ เดลต้าประเทศไทยรายงานความคืบหน้าการบริ หารความเสี่ ยงต่อ
ประธานบริ ห าร โดยกํา หนดให้ มี ก ารรายงานผลการบริ ห ารความเสี่ ยงต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบหรื อ
คณะกรรมการอย่างน้อยปี ละครั้ง ในปี 2562 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงได้ดาํ เนิ นการสํารวจความเสี่ ยงใน
หน่วยงานหลักของกลุ่มเดลต้าประเทศไทยซึ่ งรวมถึงเดลต้า ประเทศไทย อินเดีย และสโลวาเกีย โดยได้รายงานต่อ
คณะกรรมการ บริ ษทั เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 นอกจากนี้ จากการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทั้งภายใน
และภายนอกคณะกรรมการฯ ได้นาํ กระแสโลกาภิวฒั น์ (megatrends) มาเป็ นส่ วนหนึ่ งในการกระบวนการทบทวน
ความเสี่ ยงเพื่อให้มน่ั ใจว่าผลิตภัณฑ์และโซลูชนั่ ส์ที่พฒั นาขึ้นเพื่อตอบสนองต่อกระแสโลกาภิวฒั น์ดงั กล่าวยังอยูใ่ น
ทิศทางที่ถูกต้อง
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ความเสี่ ยงอุบัติใหม่ ผลกระทบ และโอกาส
่ งอุบ ัติใหม่
ความเสีย

ความสําค ัญต่อความ
ยง่ ั ยืนของบริษ ัท

้
เหตุการณ์ทเี่ กิดขึน

การเจริญเติบโตของเมือง • อุปสงค์(demand)
อย่างรวดเร็วและการ
ทีเ่ พิม
่ ขึน
้
• การขาดแคลนวัสดุ
เปลีย
่ นแปลงทางสภาพ
(+ ปั จจัยการผลิต)
ภูมอ
ิ ากาศ

•
•
•
•
•

•

ปั ญหามลพิษ

•

ความรุนแรงจากผลกระทบ
- ด้านลบ | + ด้านบวก |
? ไม่ทราบ
การดําเนินงานทีเ่ ป็น
+ อุปสงค์ด ้านพลังงานทีม
่ ี
ั่
มิตรก ับสิง่ แวดล้อม
ประสิทธิภาพ ผลิตภัณฑ์และโซลูชน
การจ ัดการด้านนว ัตร
จากพลังงานสะอาดเพิม
่ มากขึน
้
- ความต ้องการใช ้พลังงานเพิม
่ สูงขึน
้
กรรม
้พลั
ความต
้องใช
ง
งานไฟฟาส่
ว
น
สมรรถนะทาง
ท ้องถิน
่ เพิม
่ มากขึน
้
เศรษฐกิจ
้ เพลิง
ความต
้องการพลั
ง
งานจากเชือ
การจ ัดการห่วงโซ่
ฟอสซิลเพือ
่ นํ ามาเปลีย
่ นเป็ น
อุปทาน
พลังงานไฟฟ้ าเพิม
่ มาขึน
้
บรรท ัดฐานของงความ - ต ้นทุนการผลิตเพิม
่ สูงขึน
้
โปร่งใส
- เผาผลาญทรัพยากรทางธรรมชาติ
- การขัดขวางทางระบายนํ้ าท่วม
- ความคาดหวังทีเ่ พิม
่ มากขึน
้ จาก
ลูกค ้าในข ้อมูลทีเ่ กีย
่ วข ้องกับ ESG
? ความแตกต่างของนโยบายภาครัฐที่
ต ้องเผชิญ
? ความแตกต่างของพฤติกรรมในด ้าน
ของอุปสงค์และอุปทาน
ชีวอนาม ัยและความ
ปลอดภ ัย

-

การเสียเวลาการปฏิบต
ั ก
ิ าร
สุขภาพและความปลอดภัยของ
พนักงาน

การลด/บรรเทาผลกระทบ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

่ น
การเปลีย
่ นแปลงขัว้ อํานาจ • การปรับเปลีย
นโยบาย
ทางเศรษฐกิจโลก
• ความผันผวนของ
อัตราแลกเปลีย
่ น
เงินตราของบริษัท
ย่อย

การจ ัดการห่วงโซ่
อุปทาน
• ด้านสภาวะทาง
เศรษฐกิจ
• บรรท ัดฐานความ
โปร่งใส
•

การแข่งขันอย่างสูงของห่วงโซ่
อุปทานในตลาดเกิดใหม่
- การขาดแคลนวัดถุดบ
ิ การผลิต
- ข ้อมูลทางปั ญญาและความพยายาม
ในการลวงความลับ
? ความแตกต่างของนโยบายภาครัฐที่
ต ้องเผชิญ
?

พัฒนาห่วงโซ่อป
ุ ทานในตลาดเกิดใหม่
•
โครงการลดการใช ้พลังงาน
โรงงานอัจฉริยะ
พลังงานทดแทนทีไ่ ด ้จากการติดตัง้ แผงโซ
ล่าเซลล์บนดาดฟ้ าของบริษัทฯ
•
ห่วงโซ่อป
ุ ทานทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล ้อมและ
มีจริยธรรม
การออกแบบผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็ นมิตรต่อ
•
สิง่ แวดล ้อม
การจัดตัง้ แผนฉุกเฉินและแผนฟื้ นฟู
สร ้างความตระหนั ก๔งความสําคัญของการ
อนุรักษ์ พลังงานและสิง่ แวดล ้อม
การพัฒนาตราสินค ้าเพือ
่ จับตลาดใหม่ๆใน
อนาคต
ตรวจสอบสารอันตรายต ้องห ้ามใน
กระบวนการการผลิต
เปิ ดเผยนโยบายในการจัดการสารอันตรายที่
เกีย
่ วข ้องกับการผลิต การจัดทํารายงาน
ก๊าซเรือนกระจก (GHG inventory report)
และการทํา CSR ในส่วนของห่วงโซ่อป
ุ ทาน
จัดตัง้ แผนฉุกเฉินและการฟื้ นคืน
•
ติดตามสถิตอ
ิ ต
ุ น
ุ ย
ิ มวิทยาและ PM 2.5
ใช ้เครือ
่ งตรวจจับมลภาวะ Delta Uno ใน
การตรวจจับมลพิษ ทํางานควบคูก
่ บ
ั
•
ั่ พลังงานสีเขียว ซึง่
Delremo โซลูชน
สนับสนุนระบบอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในทีท
่ ํางาน (OHSAS)
ขยายขอบเขตการรายงาน ก๊าซเรือนกระจก
(GHG inventory report) ไปสูโ่ รงงานใน
เครือทีป
่ ระเทศสโลวาเกีย

ส่งเสริมจริยธรรมในห่วงโซ่อป
ุ ทาน
่ งอย่างเป็ นระบบ
การจัดการความเสีย
การสรรหาวัตถุดบ
ิ ภายในท ้องถิน
่
สนับสนุนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในห่วง
โซ่อป
ุ ทาน
• เผยแพร่ข ้อกําหนดมาตรฐานของคูค
่ ้า
• การประกาศตัวในตลาดเกิดใหม่ของเดลต ้า
•
•
•
•

โอกาสในการพ ัฒนาความ
ยง่ ั ยืน
การเติบโตในสายธุรกิจ
เพาเวอร์อเิ ล็กทรอนิกส์ออ
่ และโซลูชน
ั่
โตเมชัน
พืน
้ ฐาน
สร ้างมูลค่าเพิม
่ ใน
ผลิตภัณฑ์โดยการใช ้วัสถุ
ดิบทดแทนและรีไซเคิล
การเติบโตในสายธุรกิจอิ
เพาเวอร์เล็กทรอนิกส์ออ
่ และโซลูชน
ั่
โตเมชัน
พืน
้ ฐาน

อุปสงค์ใหม่ในเรือ
่ งของ
เครือ
่ งตรวจจับมลภาวะ
ทางอากาศ
การเข ้ามีสว่ นร่วมกับลูกค ้า
และภาครัฐเพิม
่ มากขึน
้ ใน
ผลิตภัณฑ์ทเี่ กีย
่ วข ้องกับ
อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ยาน
ยนต์ไฟฟฟ้ า (EV) และ
ผลิตภัณฑ์ทใี่ ช ้พลังงาน
ทดแทน
• โอกาสทางธุรกิจ ๆ ใน
ตลาดเกิดใหม่
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่ งอุบ ัติใหม่
ความเสีย

ความสําค ัญต่อความ
ยง่ ั ยืนของบริษ ัท

้
เหตุการณ์ทเี่ กิดขึน
สงครามการค ้า
ส่งผลกระทบต่อการ
ดําเนินงานของห่วง
โซ่อป
ุ ทานและ
เสถียรภาพด ้าน
การเงินของลูกค ้า
• ภาษี
• การทุจริต
•

การเปลีย
่ นแปลงด ้าน
ประชากร ศาสตร์

การพลิกโฉมเทคโนโลยี

•

สวัสดิการแรงงาน
และบริษัทในเครือ

ความรุนแรงจากผลกระทบ
การลด/บรรเทาผลกระทบ
โอกาสในการพ ัฒนาความ
- ด้านลบ | + ด้านบวก |
ยง่ ั ยืน
? ไม่ทราบ
? ความแตกต่างของพฤติกรรมในด ้าน • การยึดมั่นในนโยบายการรักษาความ
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศน์
ของอุปสงค์และอุปทาน
? คําถามเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับ ESG จากนั ก • เปิ ดเผยนโยบายในการจัดการสารอันตรายที่
เกีย
่ วข ้องกับการผลิต
ลงทุนหน ้าใหม่ในตลาดเกิดใหม่
• การจัดทํารายงานก๊าซเรือนกระจก (GHG
inventory report) และการทํา CSR ในส่วน
ของห่วงโซ่อป
ุ ทาน

การดําเนินงานทีเ่ ป็ นมิตร - การขาดแคลนแรงงานชํานาญการ
กับสิง่ แวดล ้อม
เนือ
่ งจากการเพิม
่ สูงขึน
้ ของประชากร
• การจัดการด ้านนวัตรกรรม ผู ้สูงอายุและอุตสาหกรรมใหม่ (เช่น
ปั ญญาประดิษฐ์, AI และ การ
ออกแบบโปรแกรม)
? อายุการใช ้งานของผลิตภัณฑ์ลดลง
อย่างรวดเร็ว
+ ความคาดหวังสูง/ ความต ้องการใน
การรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และ
บริการโดยเฉพาะในด ้านเศรษฐกิจ
สังคมและสิง่ แวดล ้อม (ESG)

•

่ เชือ
่ มต่อกับ
การดําเนินงานทีเ่ ป็ นมิตร - IoT แอปพลิเคชัน
กับสิง่ แวดล ้อม
เครือ
่ งใช ้ภายในบ ้าน / อุปกรณ์
่ ต
- ก ้าวสูอ
ุ สาหกรรม 4.0
• การต่อยอดทางนวัตร
- ความปลอดภัยของการเก็บรักษา
กรรม
่
• การจัดการห่วงโซอุปทาน ข ้อมูล : การโจรกรรมข ้อมูลมีเพิม
มากขึน
้
+ ความต ้องการพลังงานและกําลังการ
ผลิตทีส
่ งู ขึน
้ ของศูนย์กลางข ้อมูล
(datacenters)
+ ความคาดหวังทีส
่ งู ขึน
้ / ข ้อกําหนด
เกีย
่ วกับผลิตภัณฑ์และบริการที่
รับผิดชอบในด ้าน ESG
? อายุการใช ้งานของผลิตภัณฑ์ลดลง
อย่างรวดเร็ว

•

•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

บริษัทเดลต ้าให ้ความสําคัญต่อระบบ
• การเติบโตทาง
ั่ ในการจัดการด ้าน อิเล็คโทรนิกส์พาวเวอร์ออ
Automation และโซลูชน
่ และโซลูชน
ั่
พลังงานเพือ
่ แก ้ปั ญหาแรงงานผู ้สูงอายุ
โตเมชัน
พืน
้ ฐาน
วิจัยและพัฒนาโครงสร ้างพืน
้ ฐานภายในอยู่
ตลอดเวลา
• สร ้างมูลค่าเพิม
่ แก่
ั่ ผ่าน
ผลิตภัณฑ์และโซลูชน
การออกแบบผลิตภัณฑ์และการพัฒนาห่วง
ห่วงโซอุปทานทีเ่ ป็ นมิตร
โซ่อป
ุ ทานทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล ้อม
่ สารออนไลน์
ต่อสิง่ แวดล ้อม
การพัฒนาช่องทางการสือ
สร ้างความตระหนั กในการอนุรักษ์ พลังงาน
การพัฒนาตราสินค ้าเพือ
่ จับตลาดใหม่ๆใน
อนาคต
พัฒนาห่วงโซ่อป
ุ ทานทีเ่ ป็ นมิตรต่อ
สิง่ แวดล ้อม
มาตรฐานความปลอดภัยด ้านไอทีและการ • การเติบโตของสายธุรกิจ
ส่งเสริมการปฏิบัต ิ
เพาเวอร์อเิ ล็กทรอนิกส์
่ และ
การพัฒนา Delta Smart Manufacturing
พาวเวอร์ออโตเมชัน
ั่ พืน
และ automation solutions
โซลูชน
้ ฐาน
การออกแบบผลิตภัณฑ์และการพัฒนาห่วง
โซ่อป
ุ ทานทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล ้อม
เผยแพร่ข ้อมูลด ้าน ESG เพือ
่ ประโยชน์ใน
การตัดสินใจการลงทุน
สร ้างความตระหนั กในการอนุรักษ์ พลังงาน
การพัฒนาตราสินค ้าเพือ
่ จับตลาดใหม่ๆใน
อนาคต
เงินลงทุนด ้านวิจัยและพัฒนาคิดเป็ น 5%
ของรายได ้

สําหรับรายงานด้านความยัง่ ยืนฉบับสมบูรณ์ปี 2561 ดาวน์โหลดได้ที่ www.deltathailand.com/en/pdf/sustainable/SDR2018_EN.pdf
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การดําเนินการด้ านความรับผิดชอบต่ อสั งคม

บริ ษทั ฯ ได้มีการดําเนิ นการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมโดยได้มุ่งเน้นประเด็นที่มีผลกระทบต่อผูม้ ีส่วน
ได้เสี ยของบริ ษทั ฯ เป็ นสําคัญ ตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังนี้

1. การกํากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริ ษทั เดลต้า อีเลคโทรนิ คส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ได้ตระหนักและให้ความสําคัญใน
การดําเนิ นธุ รกิ จภายใต้หลักการกํากับดู แลกิ จการที่ ดีมาอย่างต่อเนื่ อง เพื่อส่ งเสริ มให้กิจการมีการเติ บโตและพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน โดยได้จดั ทําและอนุมตั ินโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีพร้อมทั้งได้มีการเปิ ดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั
ฯ www.deltathailand.com และระบบสื่ อสารภายในขององค์กร (Intranet) ความมุ่งมัน่ และการให้ความสําคัญต่อการ
ปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ทําให้บริ ษทั ฯ ได้รับการประเมินการกํากับดูแลกิจการโดยรวมของบริ ษทั จด
ทะเบี ยนไทยประจําปี 2562 ในระดับ “ดี เลิ ศ” เป็ นปี ที่ สี่ ติดต่อกันจากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษ ทั ไทย
(IOD) โดยการสนับสนุ นของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ (ก.ล.ต.) และตลาด
หลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ งป ระเทศไทย ทั้ งนี้ นโยบายการกํ า กั บ กิ จการที่ ดี ได้ เปิ ดเผยอยู่ ใ น เว็ บ ไซ ต์ บ ริ ษั ท ฯ
www.deltathailand.com/th/นโยบายการกํากับดู แลกิจการ และการรายงานการปฏิ บตั ิตามการกํากับดู แลกิ จการที่ ดีใน
แต่ละปี ได้เปิ ดเผยในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯ

2. การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม

บริ ษทั ฯ มีการดําเนิ นธุ รกิ จอย่างมี คุณธรรม โปร่ งใส และด้วยความรับผิดชอบ คณะกรรมการบริ ษทั จึงได้
จัดทําคู่มือจรรยาบรรณในการปฏิ บ ตั ิ งานสําหรั บพนักงานขึ้น รวมทั้งนําจรรยาบรรณทางการค้าของ Responsible
Business Alliance (RBA) หรื อ EICC เดิ ม มาเป็ นแนวทางในการดําเนิ น งานด้วย เพื่ อ เป็ นแนวทางให้ ก รรมการ
ผูบ้ ริ หาร และพนักงานได้ถือปฏิ บตั ิเป็ นมาตรฐานเดี ยวกันและเป็ นที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไป บริ ษทั ฯได้เผยแพร่ คู่มือ
จรรยาบรรณในการปฏิบตั ิงานสําหรับพนักงานไว้บนเว็บไซต์ภายในขององค์กร (Intranet) และเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
http://www.deltathailand.com/th/คู่มือจริ ยธรรมธุรกิจ โดยมีการอบรมคู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบตั ิงานให้พนักงาน
ใหม่ทุกคนได้รับทราบ และนอกจากฝ่ ายทรัพยากรบุคคลจะมีหน้าที่ดูแลการปฏิบตั ิงานของพนักงานให้เป็ นไปตาม
จรรยาบรรณแล้ว ฝ่ ายตรวจสอบภายในยังมีหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานและรายงานต่อผูบ้ ริ หารในกรณี ที่มี
การปฏิบตั ิงานผิดจรรยาบรรณที่สาํ คัญ
พร้ อมกันนี้ บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดช่ องทางการรับแจ้งข้อมู ลให้ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มสามารถส่ งข้อเสนอแนะ
หรื อข้อร้องเรี ยน ดังนี้
• พนักงานเดลต้าสามารถส่ งข้อเสนอแนะหรื อข้อร้ องเรี ยนไปยังบุคคล/หน่วยงานดังต่อไปนี้
(1) หัวหน้าหน่วยงานที่พนักงานคนดังกล่าวสังกัดอยู่
(2) จดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ HR.GRIEVANCE.SEA@deltaww.com
(3) กล่องรับความคิดเห็น
•

ผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่นสามารถส่ งข้อเสนอแนะหรื อข้อร้องเรี ยนไปที่
(3) ตูร้ ับความคิดเห็น: ตู ้ ป.ณ. 50 บางปู สมุทรปราการ 10280
(4) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: whistleblow@deltathailand.com
94

เลขานุการคณะกรรมการจะรวบรวมและส่ งข้อร้องเรี ยนต่อไปยังคณะผูบ้ ริ หาร หรื อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ หรื อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อทําการพิจารณาตรวจสอบแล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ ข้อมูลของผูแ้ จ้งเบาะแสและเรื่ องที่แจ้งจะถูกเก็บเป็ นความลับ เพื่อป้ องกันกรณี ถูกละเมิดสิ ทธิ
ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2563 เลขานุการคณะกรรมการได้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับทราบ
ว่าในปี 2562 ที่ผา่ นมา ทางบริ ษทั ฯ ไม่ได้รับการร้องเรี ยนใดๆ

3. การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น

ด้วยความมุ่ งมัน่ ในการดําเนิ นธุ รกิ จอย่างโปร่ งใส เป็ นธรรมและตรวจสอบได้ ที่ ป ระชุ มคณะกรรมการ
บริ ษ ทั ฯครั้ งที่ 4/2556 จัดขึ้ นในวันที่ 6 พฤศจิ กายน 2556 จึ งได้อนุ ม ตั ิ ในหลักการให้มี การดําเนิ นการเกี่ ยวกับการ
ต่อต้านคอร์ รัปชัน่ และได้มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูด้ ูแลการกําหนดหรื อทบทวนนโยบาย วิธี
ปฏิ บตั ิ รวมทั้งการติดตามผลให้เป็ นไปตามนโยบายต่อด้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยบริ ษทั ฯ ได้ผา่ นการรับรองเข้า
เป็ นแนวร่ วมปฏิ บตั ิเพื่อการต่อต้านการทุจริ ตของภาคเอกชนในไตรมาส 4 ปี 2562 ซึ่ งเป็ นการตอกยํ้าเจตนารมณ์ ใน
การที่จะดําเนิ นธุ รกิจด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ตและต่อต้านการทุจริ ตทุกรู ปแบบ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้มีการจัดอบรม
เรื่ องจรรณยาบรรณในการปฏิ บตั ิงานซึ่ งครอบคลุมถึ งนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอรัปชัน่ นี้ให้กบั พนักงานอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งมีการเผยแพร่ นโยบายต่อต้านคอร์ รัปชัน่ ไปยังคู่คา้ อีกด้วย

4. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะเคารพต่อหลักสิ ทธิ มนุษยชน โดยมีการกําหนดเป็ นนโยบายเรื่ องการปฏิบตั ิที่มิชอบ
และการไม่ล่วงละเมิด ไม่เลือกปฏิบตั ิ โดยไม่คาํ นึงถึงเพศ เชื้อชาติหรื อความบกพร่ องทางร่ างกายรวมถึงผูท้ ี่เป็ นโรค
ภูมิคุม้ กันบกพร่ อง โรคเอดส์ วัณโรค ซึ่ งบริ ษทั ฯ ถื อเป็ นนโยบายที่ เข้มงวด โดยได้มีการประกาศให้รับทราบใน
Intranet และเวปไซต์บ ริ ษ ัท ฯ www.deltathailand.com/th/นโยบายด้า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน และส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารจัด
อบรมให้ความรู ้ความเข้าใจเพื่อให้พนักงานได้มีทศั นะคติที่ดีในการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้
บริ ษ ทั ฯ ได้มี ก ารเปิ ดช่ องทางในการรับ เรื่ องร้ องเรี ย นต่างๆ ซึ่ งจนถึ ง ปั จจุ บ นั ยัง ไม่ ได้รับ การร้ องเรี ย นในเรื่ อ ง
ดังกล่าวแต่อย่างใด
และจากสงครามที่ เกิ ดขึ้ น อย่างต่ อเนื่ องในสาธารณรั ฐประชาธิ ป ไตยคองโก (Democratic Republic of the
Congo) ที่ยงั มีทีท่าว่าจะทวีความรุ นแรงมากขึ้นเรื่ อยๆ ในขณะที่แหล่งเงินทุนหลักที่ใช้สนับสนุ นสงครามเชื่ อว่ามาจาก
การทําเหมืองแร่ โลหะที่ มีค่า ได้แก่ แทนทาลัม ทอง สังกะสี และทังสเตน ฯลฯ ซึ่ งเป็ นแร่ โลหะหายากที่ เป็ นวัตถุ ดิบ
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สําคัญสําหรับการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยูม่ ากในประเทศที่ยงั เต็มไปด้วยการละเมิดสิ ทธิ มนุษยชน เช่น คองโก
และรวันดา ที่ ถู กเรี ยกกันว่า “แร่ ที่ มี ข ้อขัดแย้ง (Conflict Minerals/Metals)” บริ ษ ัท ฯได้ให้ ความสํ าคัญในเรื่ องสิ ท ธิ
มนุ ษยชนและตอบสนองต่อข้อขัดแย้งดังกล่าว โดยการตรวจสอบแหล่งที่ มาของแร่ ธาตุ และจัดหาแหล่ งแร่ ที่อยู่นอก
พื้นที่ขดั แย้งมาแทนที่ท้ งั หมด และได้วางนโยบายการเลิกใช้แร่ ที่มีขอ้ ขัดแย้งที่มาจากสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยคองโก
และประเทศที่อยูต่ ิดกันทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยได้กาํ หนดเป็ นข้อตกลงเรื่ องพันธมิตรธุ รกิจที่มีความรับผิดชอบต่อ
การได้มาซึ่ งแร่ ธาตุ (RMI) (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.deltathailand.com/th/เอกสารอื่นๆ) พร้อมทั้งได้ส่งต่อ
นโยบายนี้ ไปสู่ ห่วงโซ่ อุปทาน โดยปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ได้ให้ผูข้ ายวัตถุดิบทุกรายลงนามใน “การสํารวจแหล่งที่มาของแร่
และโลหะ” (Minerals/Metals Source Survey) และ“ประกาศเกี่ ยวกับการเลิ กใช้แร่ ที่ มีข ้อขัดแย้ง” (Declaration on Nonuse of Conflict Minerals/Metals) ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของขั้นตอนการคัดเลือกซัพพลายเออร์ ของบริ ษทั ฯ

5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม

ด้ านความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทํางาน
บริ ษ ัท ฯ ให้ ค วามสํ าคัญ ต่ อนโยบายความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อ มในการทํางาน
เที ยบเท่าเป้ าหมายในการดําเนิ นธุ รกิ จด้านอื่นๆ ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งผูบ้ ริ หารตามสายงานจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการ
ดําเนิ นการตามนโยบายนี้ ให้เป็ นไปอย่างต่อเนื่ องและมีประสิ ทธิ ภาพ โดยมีการประเมินผลกระทบในแต่ละจุ ด
ปฏิบตั ิงานและจัดฝึ กอบรมให้แก่พนักงานอย่างสมํ่าเสมอ
บริ ษ ทั ฯได้มี การแต่ งตั้งคณะกรรมการ รวมถึ งมี คณะปฏิ บ ตั ิ งานด้านสิ่ งแวดล้อม อาชี วอนามัย และความ
ปลอดภัยเพื่อดูแลให้มี การปฏิบตั ิตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม ISO14001 และระบบมาตรฐานอาชี วอนา
มัยและความปลอดภัย OHSAS18001 อย่างต่อเนื่ องและถูกต้อง ซึ่ งปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าว
อย่างต่อเนื่อง
นโยบายอุบตั ิเหตุตอ้ งเป็ นศูนย์ (Zero Accident) ถื อเป็ นเป้ าหมายหลักอย่างหนึ่ งที่บริ ษทั ฯ ได้นาํ มายึดถื อ
ปฏิบตั ิในการดําเนินงานอย่างเคร่ งครัด ทําให้ในปี 2562 มีพนักงานได้รับบาดเจ็บจํานวน 45 ราย จากจํานวน 49 ราย
ในปี 2561 อย่างไรก็ดี บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ที่จะลดการเกิดอุบตั ิเหตุให้เป็ นศูนย์ให้ได้ตามนโยบายที่วางไว้ต่อไป
บริ ษทั ฯ ยังได้รณรงค์จดั กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย เพื่อการลดอุบตั ิเหตุในโรงงานให้เป็ นศูนย์ ส่ งเสริ มให้
พนักงานมีความรู ้และเข้าใจในการปฏิบตั ิงานให้ปลอดภัย กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประกวดวาดภาพสื่ อความ
หมายความปลอดภัย และร่ วมสนุกกับเกมตอบคําถามเพื่อส่ งเสริ มให้ตระหนักถึงด้านความปลอดภัยเป็ นประจําทุกปี

กิจกรรมสัปดาห์ ความปลอดภัยประจําปี 2562 (Safety Week 2019) ณ โรงงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
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ด้ านสวัสดิการพนักงาน
บริ ษทั ฯ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อดูแลผลประโยชน์ให้แก่พนักงานรวมทั้งมีการกําหนดนโยบาย
ด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์เพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุนให้พนักงานได้รับสิ ทธิ และสวัสดิการอย่างเป็ นธรรม ซึ่ ง
จากการให้ความสําคัญด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการที่ดีให้แก่พนักงานมาอย่างต่อเนื่ อง ทําให้ได้รับคัดเลือกให้
เป็ นสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ซึ่ งจัดโดยกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
กระทรวงแรงงานติดต่อกันเป็ นปี ที่ 10
มุมนมแม่
ด้วยพนักงานส่ วนใหญ่เป็ นผูห้ ญิงถึงร้อยละ 84 บริ ษทั ฯ จึงได้ให้ความสําคัญในการดูแลพนักงานที่ต้ งั ครรภ์
เป็ นพิเศษ โดยได้จดั สถานที่ทาํ งานเฉพาะให้แก่พนักงานหญิงตั้งครรภ์และมีการอบรมเตรี ยมความพร้อมก่อนคลอด
รวมทั้งมีการจัดมุมนมแม่ในสถานประกอบการมาตั้งแต่ปี 2551 เพื่อให้พนักงานได้มีสถานที่ให้จดั เก็บนมไว้ให้บุตร
ได้ในระหว่างเวลาทํางาน ซึ่ งช่วยส่ งเสริ มคุณภาพชีวติ ให้แก่พนักงานและครอบครัวอีกทางหนึ่ง
•

องค์ กรแห่ งความสุ ข (Happy Workplace)
บริ ษทั ฯได้ดาํ เนินกิจกรรมประเภทต่างๆ เพื่อส่ งเสริ มความเป็ นอยูแ่ ละคุณภาพชี วติ ให้แก่พนักงาน เช่น การ
ลงนามเข้าร่ วมโครงการแนวทางการสร้างความสุ ข 8 ประการ (Happy 8 Workplace) เพื่อสร้างความสมดุลของการ
ใช้ชีวิตในครอบครัว การทํางานและสังคมให้แก่พนักงานร่ วมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
(สสส.) ซึ่ งโครงการดังกล่าวได้ส่งผลต่อการพัฒนาคุ ณภาพชี วิตให้แก่พนักงานเป็ นอย่างดีและทําให้บริ ษทั ฯได้รับ
การคัดเลือกจากองค์กรปฏิบตั ิการให้เป็ นองค์กรพี่เลี้ยงโดยมีหน้าที่ให้คาํ ปรึ กษา รวมทั้งได้เป็ นองค์กรต้นแบบใน
การศึกษาการดําเนินโครงการ Happy Workplace ให้กบั หน่วยงานอื่นๆ อีกด้วย
•

6. ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค

บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ที่จะสร้างความพึงพอใจสู งสุ ดแก่ลูกค้าด้วยการนําเสนอสิ นค้าที่ดีมีคุณภาพและบริ การที่เชื่อถือ
ได้ โดยได้ดาํ เนิ นการตามมาตรฐานสากลต่างๆ อย่างเคร่ งครัด เพื่อสร้างความเชื่ อมัน่ ให้แก่ลูกค้า จนในปั จจุบนั บริ ษทั ฯ
ได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ ดังนี้
• ISO9001 - มาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพ
• IATF16949 - มาตรฐานการจัดการด้านคุ ณภาพสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
• TL9000 - มาตรฐานการจัดการด้านคุ ณภาพสําหรับธุ รกิ จการสื่ อสารและโทรคมนาคม
• ISO/IEC17025 - มาตรฐานระบบคุณภาพห้องปฏิบต
ั ิการ
• IEC-61340-5-1 และ ANSI/ESD S20.20 - มาตรฐานการควบคุมและการตรวจวัดไฟฟ้ าสถิ ต
• Authorised Economic Operator (AEO) Certificate - European commission - ใบรับรองสถานภาพเป็ น
ผูน้ าํ ของเข้า ผูส้ ่ งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ ของกรมศุลกากร
• ISO/IEC 27001 - มาตรฐานการรักษาความมัน
่ คงปลอดภัยสารสนเทศ
• ISO 13485 - มาตรฐานระบบบริ หารจัดการคุณภาพอุตสาหกรรมเครื่ องมือแพทย์
• IECQ QC 080000 - มาตรฐานการบริ หารจัดการสารต้องห้าม (Hazardous Substance Process
Management)
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นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้ใส่ ใจและคํานึงถึงความปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค โดยเน้นการจัดการด้านสารปนเปื้ อน
ในผลิตภัณฑ์ (Environmental Related-Substances) โดยพัฒนาและควบคุ มให้ไม่มีการนําสารเคมีที่เป็ นอันตรายมา
ใช้ในขบวนการผลิต เพือ่ สร้างความเชื่อมัน่ ว่าผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯไม่มีสารพิษที่เป็ นอันตรายต่อผูบ้ ริ โภค
บริ ษ ทั ฯ มี ก ารติ ด ต่อสื่ อสารกับ ลู ก ค้าทุ ก กลุ่ ม อย่างใกล้ชิ ด เพื่ อให้เข้าถึ งและพยายามสนองตอบความ
ต้อ งการของลู ก ค้า ให้ ไ ด้ม ากที่ สุ ด ลู ก ค้า สามารถค้น หาข้อ มู ล ของบริ ษ ัท ฯ และผลิ ต ภัณ ฑ์ ต่ า งๆ ได้ผ่ า นทาง
www.deltathailand.com และยังสามารถให้ข ้อเสนอแนะต่ างๆได้ท างอี เมล์ info@deltathailand.com ที่ ระบุ ไว้ใ น
เว็บไซต์ของบริ ษทั ข้อเสนอแนะต่างๆจะถู กเสนอแก่ผูบ้ ริ หารระดับสู งเพื่อวิเคราะห์และหาแนวทางพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องต่อไป

7. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม

บริ ษ ัท ฯได้เล็ ง เห็ น ถึ ง ความสํ า คัญ ในการจัด ทํา ระบบการจัด การด้า นสิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ ช่ ว ยผลัก ดัน
กระบวนการทํางานของบริ ษ ัท ฯ ผ่านหลัก การ PDCA (Plan/Do/Check/Action) เพื่ อจัด การด้า นสิ่ ง แวดล้อมใน
บริ บทต่างๆให้กลายมาเป็ นส่ วนหนึ่ งของการดําเนิ นกิจกรรมในชี วิตประจําวันของพนักงานทุกระดับในบริ ษทั ฯ
อย่างต่อเนื่ อง ปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมในระดับประเทศและ
ระดับโลกดังนี้
• ISO14001 – มาตรฐานระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม
• ISO14067 – มาตรฐานระบบการประเมินปริ มาณคาร์ บอนฟุตพริ้ นท์ในผลิตภัณฑ์
• ISO14064-1 – มาตรฐานระบบการจัดการการประเมินปริ มาณและการรายงานการปล่อยก๊าซเรื อน
กระจก
• IECQ QC08000 – มาตรฐานการบริ หารจัดการสารต้องห้าม (Hazardous Substance Process
Management)
• ISO50001 – มาตรฐานระบบบริ หารจัดการด้านพลังงาน
• OHSAS18001 – มาตรฐานการจัดการอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ
บริ ษทั ฯ นับเป็ นรายแรกในประเทศไทยที่ ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO14064-1 และ ISO50001 และเป็ น
โรงงานแห่ งแรกในประเทศไทยที่ ได้รับ การรับ รองมาตรฐานอาคารเขียว ประเภทการปรับ ปรุ งอาคารที่มีอยู่เดิ ม
(LEED-EBOM) ระดับทอง จากสภาอาคารเขียวสหรัฐอเมริ กา (USGBC)
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้เข้าร่ วมการประชุ มสหประชาชาติวา่ ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 24
ที่ เมื องคาโทวิ ซ ประเทศโปแลนด์ ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของกรอบความร่ วมอนุ สั ญ ญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการ
เปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)) หรื อ COP24
Katowice 2018
เดลต้าฯ ได้เข้าร่ วมกิ จกรรมเพื่อเป็ นส่ วนหนึ่ งในการช่วยชะลอการเกิดความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตาม
ปณิ ธานที่บริ ษทั ฯ จะบรรลุเป้ าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนขององค์การสหประชาชาติ ตามเป้ าหมายที่ 17 โดยการร่ วม
เป็ นภาคีเพื่อผสานความร่ วมมือสู่ การบรรลุ เป้ าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนที่องค์การสหประชาชาติ ต้ งั ไว้ โดยความรู ้
ความเข้าใจ ร่ วมทั้งข้อมูลล่าสุ ดที่ได้จากการประชุ ม COP24 จะนําไปใช้ในการพัฒนากลยุทธด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
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รวมถึ งกิ จกรรมด้านสิ่ งแวดล้อมให้เกิ ดผลสัมฤทธิ์ ดังที่เดลต้าฯ ได้ประสบความสําเร็ จในการปรับปรุ งอาคารสถาน
ประกอบการเป็ นอาคารเขียว และความสําเร็ จด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนต่างๆ เพื่อแสดงให้เห็ นถึ งความตั้งใจจริ งที่จะ
ดําเนิ นทุกๆ กิจกรรมตามแนวทาง Smarter. Greener. Together. ที่เดลต้าฯ ยึดถือปฏิ บตั ิมาอย่างต่อเนื่ องเพื่อยกระดับขีด
ความสามารถของบริ ษทั ฯต่อไป
บริ ษ ัท ฯ ได้จ ัดกิ จกรรมสั ป ดาห์ ก ารเรี ย นรู ้ (Education Week 2019) โดยมี ก ารจัดกิ จกรรมร่ วมสนุ ก และ
ประกวดวาดภาพการอนุ รักษ์พลังงาน เพื่อให้ความรู ้และปลู กฝั งจิตสํานึ กด้านการอนุ รักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
ให้แก่พนักงาน

กิจกรรมสัปดาห์ การเรี ยนรู้ (Education Week 2019) ณ โรงงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู

อุตสาหกรรมสี เขียว
บริ ษทั ฯ ได้เข้าร่ วมโครงการ “อุตสาหกรรมสี เขียว (Green Industry)” ที่จดั ขึ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรม
เพื่อแสดงถึ งความยึดมัน่ ในการประกอบกิจการที่เป็ นมิ ตรต่อสิ่ งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุ ง
กระบวนการผลิตและการบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อมอย่างต่อเนื่ อง รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและ
ภายนอกองค์ ก รตลอดจนห่ ว งโซ่ อุ ป ทานต่ า งๆ เพื่ อ การพัฒ นาอย่ างยัง่ ยื น โดยโรงงานทั้ง 2 แห่ ง ที่ นิ ค ม
อุตสาหกรรมบางปูและอีกหนึ่ งแห่งที่นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ได้ผา่ นการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสี เขียว
ระดับ ที่ 4 วัฒ นธรรมองค์ ก ร (Green Culture) ซึ่ งได้ แ ก่ อุ ต สาหกรรมที่ มี ก ารสร้ า งวัฒ นธรรมองค์ ก รด้ า น
สิ่ งแวดล้อมและนํามาปฏิบตั ิให้เกิดประสิ ทธิ ผล รวมถึงการได้รับรางวัลด้านสิ่ งแวดล้อมและการรับรองมาตรฐาน
ด้านสิ่ งแวดล้อมต่างๆ ซึ่ งบริ ษทั ฯ จะมุ่งมัน่ พัฒนามาตรฐานสู่ ระดับวัฒนธรรมสี เขียวและเครื อข่ายสี เขียวต่อไป
บริ ษทั ฯ ได้ส่งเสริ มและสนับสนุ นให้มีการดําเนินการผลิตภายใต้กฎเกณฑ์ของผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว (Green
Label) ที่มุ่งเน้นให้มีกระบวนการผลิตที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม โดยมีการกํากับดูแลด้านการจัดการของเสี ย การ
ลดมลภาวะและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีการบันทึกและตรวจวัดเพื่อประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้น
เป็ นประจําทุกเดือน ตลอดจนจัดฝึ กอบรมให้ความรู ้แก่พนักงานอย่างสมํ่าเสมอ
ผลิ ตภัณฑ์และบรรจุ ภณ
ั ฑ์ท้ งั หมดของบริ ษทั ฯ มี ความโดดเด่ นและเป็ นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
ระดั บ สากลสอดคล้ อ งตามกฎระเบี ย บด้ า นสิ่ งแวดล้ อ มต่ า งๆ เช่ น EU RoHS (Restriction of Hazardous
Substances หรื อข้อกําหนดของสหภาพยุโรปว่าด้วยเรื่ องของการใช้สารที่เป็ นอันตรายในอุปกรณ์เครื่ องใช้ไฟฟ้ า
และอิ เล็กทรอนิ กส์ ) และ WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment หรื อ “เศษเหลื อทิ้งของผลิตภัณฑ์
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ไฟฟ้ าและอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ”) ซึ่ งเป็ นมาตรการในการควบคุ ม มลพิ ษ และของเสี ยจากผลิ ตภัณ ฑ์ ส ารสนเทศ
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ นอกจากนี้ บริ ษ ัท ฯยัง ได้ แ สดงข้อ มู ล การรั บ รองด้ า นสิ่ งแวดล้อ มต่ างๆ เช่ น Energy Star
(มาตรฐานด้านพลังงานของผลิตภัณฑ์ไอที) และ 80 PLUS (มาตรฐานเพาเวอร์ ซพั พลาย 80 PLUS) ในผลิตภัณฑ์
ของบริ ษทั ฯด้วย
การจัดการด้ านพลังงาน
บริ ษทั ฯ ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการอนุ รักษ์พลังงานและการส่ งเสริ มให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภาพ จึ งได้มีการกําหนดเป็ นนโยบายด้านการจัดการพลังงานขึ้นและมุ่งมัน่ ให้เกิ ดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่ อง โดยได้มีการสื่ อสารให้แก่พ นักงานทุกระดับในองค์กรได้รับทราบและมีการดําเนิ นการตรวจสอบ
ติดตาม แก้ไขปรับปรุ งโครงการต่างๆ ที่ได้ดาํ เนิ นการ รวมทั้งส่ งเสริ มให้มีการฝึ กอบรมเพื่อให้พนักงานได้มี
ความรู ้และตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษ์พลังงาน โดยนําแนวคิดด้านการจัดการพลังงานมาใช้ในการ
ปรับปรุ งระบบเครื่ องปรับอากาศ ระบบแสงสว่าง รวมทั้งติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ า
ขึ้นใช้เองภายในโรงงาน และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2562 บริ ษทั ฯ ได้รับรางวัล ASEAN Energy Award 2019 รองชนะเลิ ศอันดับ 1 ในประเภท ASEAN
Energy Efficiency and Conservation Best Practices ในประเภท อาคารเขียว (Green Building) ซึ่ งนับ เป็ นครั้ ง
แรกที่ เดลต้าได้รับ รางวัลอันทรงเกี ยรติ ในระดับภู มิภาคจาก ASEAN Centre for Energy (ACE) และยังได้รับ
รางวัล Thailand Energy Award 2019 จํา นวน 3 ประเภทได้แ ก่ ด้า นพลัง งานสร้ า งสรรค์ ด้า นการอนุ รัก ษ์
พลังงาน: อาคารเขียว และโรงงานควบคุม ซึ่ งนับเป็ นปี ที่ 4 แล้วที่เดลต้าได้รับรางวัลจากกระทรวงพลังงานใน
ฐานะที่เป็ นโรงงาน อาคาร และบุคลากรที่มีความรับผิดชอบต่อการใช้ทรัพยากรพลังงานเพื่อการพัฒนาที่ยง่ั ยืน

รางวัล ASEAN Energy Award 2019 รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท ASEAN
Energy Efficiency and Conservation Best Practices ประเภท อาคารเขียว

รางวัล Thailand Energy Award 2019

8. การร่ วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นกิ จกรรมต่างๆเพื่อร่ วมพัฒนาสังคมและชุ มชนทั้งทางด้านส่ งเสริ มการศึกษา ศาสนา การ
สาธารณะสุ ข และพัฒ นาชุ ม ชนในด้า นอื่ น ๆ อาทิ การลงนามบัน ทึ ก ข้อ ตกลงความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการกับ
มหาวิทยาลัยต่างๆ โดยมี วตั ถุ ประสงค์เพื่ อฝึ กทักษะด้านอุ ตสาหกรรมอัตโนมัติหรื อ Industrial Automation ขั้นสู ง
ให้กบั นิ สิตนักศึกษาผ่านห้องปฏิ บตั ิการ Delta Industrial Automation ที่เดลต้าฯ เป็ นผูม้ อบให้กบั มหาวิทยาลัยต่างๆ
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เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึ กษาด้วยการปฏิ บ ตั ิ งานจริ ง พร้ อมทั้งจัดฝึ กอบรมถ่ ายทอดความรู ้ ให้กบั อาจารย์และ
นักศี กษา ซึ่ งภายหลังการอบรมจะมี การมอบประกาศนี ยบัตร Delta Automation Academy ให้ก ับผูผ้ ่านการอบรม
ปั จจุ บ ั น มี มห าลั ย ที่ เข้ า ร่ วมโครงการจํ า น วน 6 แห่ ง ได้ แ ก่ มห าวิ ท ยาลั ย จุ ฬ าลงกรณ์ มห าวิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุ ณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนื อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุ รี และมหาวิทยาลัยบู รพาที่ เพิ่งลงนามบันทึ ก
ความร่ วมมือไปเมื่อเดือนธันวาคม 2562 ที่ผา่ นมา

งานมอบประกาศนียบัตร Delta Automation Academy 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี

9. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรม

เดลต้ าฯ ลงนามในบั นทึ กความร่ วมมื อกับ ม.
บู รพาในการพัฒ นาทั กษะของนั กศึ กษาคณะ
วิ ศ วกรรมศาสตร์ ด้ านระบบอั ต โนมั ติ และ
IOT โดยจั ดตั้ ง Delta Industrial Automation
Lab ให้ กับมหาวิทยาลัย

ด้ว ยพัน ธกิ จ ของบริ ษ ัท ฯ ที่ ร ะบุ ว่า “มุ่ ง มั่น สร้ า งสรรค์ น วัต กรรมการใช้ พ ลัง งานสะอาดและเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานเพื่ออนาคตที่ดีกว่า” บริ ษทั ฯ จึงมีนโยบายพัฒนาสิ นค้าที่ใช้พลังงานสะอาด เป็ นมิตรต่อ
สิ่ งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน โดยได้พฒั นาและจําหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการอนุรักษ์ส่ิ งแวดล้อมโดยแบ่งออกเป็ น
กลุ่มหลักๆ ดังนี้
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ ที่ประหยัดพลังงานหรื อลดการสู ญเสี ยของพลังงาน เช่น ผลิ ตภัณฑ์ในกลุ่มเพาเวอร์ ซัพ
พลายที่ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพสู ง (High efficiency) ซึ่ งบริ ษัท ฯ สามารถพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ ดั ง กล่ าวให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพสู งถึ งกว่าร้ อยละ 90 โดยเฉพาะเพาเวอร์ ซัพพลายสําหรับระบบโทรคมนาคมซึ่ งปั จจุ บนั
สามารถพัฒนาประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้นถึ งร้ อยละ 98 ทําให้มีการสู ญเสี ยพลังงานน้อยมาก นอกจากนี้ ยังมี
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้แก่ เพาเวอร์ซพั พลายสําหรับยานยนต์ไฟฟ้า และพัดลมอิเล็กทรอนิกส์
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2. โซลู ชั่ นเพื่ อการประหยั ด พลั งงาน โดยส่ วนใหญ่ เป็ นชิ้ น ส่ วนหรื ออุ ป กรณ์ อ ัตโนมัติ ที่ ใช้ ในภาค
อุ ตสาหกรรม (Industrial Automation) ที่ ติดตั้งเข้าไปในอุ ปกรณ์ หลักแล้วช่ วยทําให้ อุปกรณ์ ดังกล่ าวใช้
พลังงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
3. กลุ่มผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตพลังงานสะอาดหรื อลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ได้แก่ โซลาร์ อินเวอร์ เตอร์
สถานี ประจุ ไฟฟ้ าสํ าหรั บยานยนต์ (EV Charger) รวมทั้งอุ ปกรณ์ แปลงไฟฟ้ าจากพลังงานลม (wind
turbine)
ผลิตภัณฑ์ท้ งั สามกลุ่มหลักข้างต้นนอกจากจะสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจให้กบั บริ ษทั ฯโดยได้เป็ น
สิ นค้าที่นาํ รายได้หลักมาสู่ บริ ษทั ฯ แล้ว ยังสามารถอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้
การเผยแพร่ นวัตกรรม
บริ ษทั ฯ ได้รับมาตรฐานการจัดการด้านพลังงาน ISO50001 เป็ นบริ ษทั แรกในประเทศไทย รวมทั้งประสบ
ความสําเร็ จในการทํากิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอย่างต่อเนื่ อง และยังได้จดั กิจกรรมการ
แบ่งปั นความรู ้และการเผยแพร่ นวัตกรรมต่อชุมชน โรงเรี ยน และสถาบันต่างๆ ได้รับทราบวิธีการอนุ รักษ์พลังงานที่
บริ ษทั ฯ นํามาใช้และประสบความสําเร็ จในการลดการใช้พลังงาน รวมทั้งการนําเสนอเทคโนโลยีที่ทนั สมัย ให้กบั ผู ้
ที่มาร่ วมงานสามารถนําไปประยุกต์ใช้กบั องค์กรและชุมชน และสังคมในวงกว้าง

หน่ วยงานและสภาบันต่ างๆ เข้ าเยีย่ มชมการจัดการด้ านพลังงานของเดลต้ าฯ

ทั้งนี้ สามารถดูขอ้ มูลเพิม่ เติมได้จากรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนปี 2562 (2019 Sustainability Development
Report) หรื อเวปไซต์ www.deltathailand.com/th/ดาวน์โหลดรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริ ษทั ได้จดั ตั้งหน่ วยงานตรวจสอบภายในขึ้นภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบตั้งแต่ปี
2542 เพื่อทําหน้าที่ ในการตรวจสอบการบริ หารจัดการและประสิ ทธิ ภาพการดําเนิ นงานภายในของบริ ษทั ฯ โดย
ได้รับการสนับสนุ นและมีการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ งเป็ นผูไ้ ด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริ ษทั เพื่อประเมินความเพียงพอและความมีประสิ ทธิ ภาพของระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนระบบการบริ หาร
ความเสี่ ยงต่างๆขององค์กร ปั จจุบ นั หัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน คือนางสาวเนธิ ญา ปี่ ทองซึ่ งระบบการ
ควบคุมภายในของบริ ษทั ฯในขณะนี้ถือว่าอยูใ่ นเกณฑ์ที่น่าพอใจ
บริ ษ ทั ได้ตระหนักถึ งความสําคัญของการบริ หารความเสี่ ยงที่ อาจมี ผลต่อการดําเนิ นธุ รกิ จจากปั จจัยทั้ง
ภายในและภายนอกขององค์ก ร ตั้ง แต่ ปี 2010 บริ ษ ัท ได้จดั ให้ มี ค ณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง(RMC) เพื่ อ
ตรวจสอบการบริ หารความเสี่ ยงขององค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามระดับการยอมรับขององค์กร คณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยงได้กาํ หนดนโยบายในการบริ หารความเสี่ ยงและแนวทางในการดําเนิ นงานเรื่ องดังกล่าวขึ้นเพื่อให้
เกิดการบริ หารงานที่ดีในระยะยาวอันจะเป็ นประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย
สําหรับการพัฒนาให้เกิดการกํากับดูแลกิจการที่ดีข้ ึนนั้น ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อที่ประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษ ัท ให้ มี ก ารจัด ทํา ระบบการรั บ แจ้ง ข้อ ร้ องเรี ย นเมื่ อ มี ก ารประพฤติ มิ ช อบ (Whistle – Blow
Misconduct Claim Process) ขึ้นเมื่อปี 2555 และเสนอให้มีการกําหนดนโยบายการต่อต้านทุจริ ตและรวมถึงการระบุ
เงื่อนไข/วิธีการปฏิบตั ิ ลงในคู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ฯ (code of conduct) เมื่อปี 2556 และได้มี
การดําเนินการตามนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่ องมีการ ปรับปรุ งให้สอดคล้องกับประกาศของคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ในการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้รายงานต่อที่ประชุ มว่าจากการสอบทานรายงานการตรวจสอบภายในแล้วมีความเห็ นว่า บริ ษทั ฯ มีการควบคุ ม
ภายในที่ประสิ ทธิ ภาพเหมาะสมและเพียงพอ
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รายการระหว่างกัน

นโยบายการทํารายการระหว่ างกัน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยยังคงต้องมีรายการระหว่างกันกับกลุ่มบริ ษทั Delta Electronics, Inc. ซึ่ งเป็ นกลุ่มผูถ้ ือ
หุ ้นรายใหญ่ ในอนาคต เนื่ องจากเป็ นการดําเนิ นธุ รกิ จตามปกติ ท วั่ ไป นอกจากนี้ การมี ธุ รกิ จในเครื อข่ายให้ การ
สนับสนุ น จะช่วยให้ธุรกิ จของบริ ษทั ฯ มี ความแข็งแกร่ งขึ้นและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดให้การทํารายการระหว่างกันที่ มีสาระสําคัญจะต้องได้รับการพิจารณาและอนุ มตั ิ
จากคณะกรรมการบริ ษทั ฯโดยจะพิจารณาให้การทํารายการระหว่างกันเป็ นไปอย่างยุติธรรม มีนโยบายการกําหนด
ราคาที่เหมาะสม ซึ่ งสามารถเปรี ยบเที ยบได้กบั รายการที่ เกิดขึ้นกับบุ คคลภายนอกเพื่อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดแก่
บริ ษ ัท ฯ โดยจะดําเนิ น ให้ เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และประกาศของคณะกรรมการกํากับ ตลาดทุ น หรื อ
หน่ วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้องในเรื่ องรายการเกี่ยวโยงตลอดจนทําการเปิ ดเผยข้อมูลการทํารายการระหว่างกันกับ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอทั้งในงบการเงินประจําไตรมาสและงบการเงินประจําปี
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แนวทางและขั้นตอนการเข้ าทํารายการระหว่ างกัน
ขั้นตอนในการทํารายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯ กับบุ คคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่บริ ษทั ฯ
กําหนดไว้เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนในเรื่ องรายการที่เกี่ ยวโยง ซึ่ งจากประกาศ
ดังกล่าวได้แบ่งประเภทของธุ รกรรมออกเป็ น 6 ประเภท ดังนี้
1. รายการธุ รกิจปกติ
2. รายการสนับสนุนธุ รกิจปกติ
3. รายการเช่าหรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ระยะสั้น (< 3 ปี )
4. รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรื อบริ การ
5. รายการความช่วยเหลือทางการเงิน
6. รายการอื่นนอกจาก 1 – 5
ขั้นตอนการทํารายการระหว่างกัน
1. กรณี รายการธุ รกิจปกติและรายการสนับสนุ นธุ รกิจปกติ คณะกรรมการบริ ษทั ได้อนุ มตั ิในหลักการให้
สามารถทํารายการทั้งสองประเภทตามที่ระบุขา้ งต้นกับบุคคลที่เกี่ ยวข้องได้ในกรณี ท่ีรายการดังกล่าวมี
เงื่อนไขการค้าโดยปกติทว่ั ไปที่บริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อยตกลงทํากับบุคคลอื่นๆ โดยปราศจากอํานาจ
การควบคุมใดๆ จากบุคคลที่เกี่ยวข้อง
2. กรณี รายการอื่นๆ การทํารายการจะขึ้นกับขนาดของรายการซึ่ งแต่ละรายการมีข้นั ตอนการทํารายการดังนี้
• รายการเกี่ ยวโยงขนาดเล็ก คือ รายการที่มีขนาดไม่เกิ น 1 ล้านบาทหรื อไม่เกิ น 0.03% ของสิ นทรั พย์ที่มี
ตัวตนสุ ทธิ (NTA) แล้วแต่จาํ นวนใดจะสู งกว่า ผูอ้ นุมตั ิการทํารายการได้ คือ ผูบ้ ริ หาร
• รายการเกี่ ยวโยงขนาดกลาง คื อ รายการที่ มี ขนาดมากกว่า 1 ล้านบาทขึ้ นไปแต่ น้อยกว่า 20 ล้านบาท
หรื อมากกว่า 0.03% แต่ น้อยกว่า 3% ของสิ นทรัพย์ที่ มี ตวั ตนสุ ทธิ (NTA) แล้วแต่จาํ นวนใดสู งกว่า
(ยกเว้นในกรณี ที่เป็ นรายการที่ 5 ซึ่ งเป็ นรายการเกี่ยวกับการช่วยเหลื อทางการเงิน ซึ่ งต้องมีขนาดน้อย
กว่า 100 ล้านบาทหรื อตํ่ากว่า 3% ของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ แล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ่ากว่า) ผูอ้ นุ มตั ิการ
ทํารายการ คือ คณะกรรมการบริ ษทั และต้องมีการเปิ ดเผยรายการดังกล่าว
• รายการเกี่ ยวโยงขนาดใหญ่ เป็ นรายการที่ มี ขนาดตั้งแต่ 20 ล้านบาทหรื อ 3% ของสิ นทรั พย์ที่มี ตวั ตน
สุ ทธิ ข้ ึนไป แล้วแต่จาํ นวนใดสู งกว่า (ยกเว้นในกรณี ที่เป็ นรายการที่ 5 - การช่วยเหลือทางการเงิน ต้องมี
ขนาดรายการตั้งแต่ 100 ล้านบาทหรื อ 3% ของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ข้ ึนไป แล้วแต่จาํ นวนใดตํ่ากว่า)
ผูอ้ นุ มตั ิการทํารายการ คือ คณะกรรมการบริ ษทั พร้อมทั้งการเสนอขออนุ มตั ิจากที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นและ
ต้องมีการเปิ ดเผยรายการดังกล่าว
สําหรับคํานิ ยามและรายละเอียดอื่ นๆ ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุ นเรื่ องรายการ
เกี่ยวโยงตามที่ได้อา้ งถึงข้างต้น
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การควบคุมการทํารายการระหว่ างกัน
สําหรับรายการธุ รกิจปกติซ่ ึ งส่ วนใหญ่เป็ นรายการการซื้ อขายสิ นค้าระหว่างบริ ษทั ในเครื อ ผูบ้ ริ หารจะเป็ น
ผูก้ าํ หนดนโยบายราคาให้ราคาที่ ซ้ื อขายเป็ นราคาตลาดหรื อให้เป็ นเงื่ อนไขปกติ ทางการค้า ส่ วนรายการที่ ไม่ใช่
รายการธุ รกิจปกติ ฝ่ ายบริ หารโดยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการเงินและบัญชี (CFO) จะเป็ นผูด้ ูแลการทํารายการ โดยหารื อ
ร่ วมกับเลขานุการบริ ษทั เพื่อให้ดาํ เนินรายการเป็ นไปตามข้อกําหนดกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบถามถึ งรายการระหว่างกันกับ ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษ ทั ฯ เพื่ อ
ป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลในเรื่ องนี้อย่างถูกต้องและเพียงพอ
ความจําเป็ นในการทํารายการระหว่ างกัน
บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยได้มี การทําธุ รกรรมกับ บริ ษ ทั ที่ เกี่ ยวข้องในกลุ่ ม เดลต้าที่ มีเครื อข่ายในเกื อบทุ ก
ภูมิภาคของโลก ซึ่ งเหตุผลและความจําเป็ นในการทํารายการระหว่างกันต่างๆ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1. รายการขายสิ นค้ า/วัตถุดิบระหว่ างกัน
บริ ษทั ฯมีความจําเป็ นต้องขายสิ นค้า/วัตถุดิบผ่านบริ ษทั ในกลุ่มเดลต้าด้วยเหตุผลทางธุ รกิจ เช่น เพื่อสร้ าง
เครื อข่ายการค้าและการให้การบริ การที่ดีกว่าแก่ลูกค้า หรื อเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุ รกิจในประเทศต่างๆ เหล่านั้น การ
คิดราคาขายระหว่างกันเป็ นไปตามราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด ซึ่ งเป็ นราคาขายให้กบั บุคคลที่สาม โดยจะขึ้นอยู่
กับสภาวะตลาดในแต่ละพื้นที่ และปริ มาณการสั่งซื้อจากลูกค้าหรื อปั จจัยอื่น
2. ซื้อสิ นค้ า/วัตถุดิบระหว่ างกัน
ในปั จจุบนั บริ ษทั ย่อยได้ขยายเครื อข่ายการดําเนิ นงานไปในหลายๆภูมิภาคจึงได้มีการสั่งซื้ อสิ นค้า/วัตถุดิบ
จากบริ ษทั ในเครื อเพื่อให้มีสินค้าที่หลากหลายไว้บริ การแก่ลูกค้า ซึ่ งราคาซื้ อขายระหว่างกันจะเป็ นราคาอ้างอิงกับ
ราคาตลาดที่ซ้ื อจากบุคคลที่สาม โดยจะขึ้นอยู่กบั สภาวะตลาดในแต่ละพื้นที่ และปริ มาณการสั่งซื้ อหรื อปั จจัยอื่น
และเป็ นไปตามเงื่อนไขปกติทางการค้าทัว่ ไป นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้ร่วมมือกับบริ ษทั ในกลุ่มเดลต้า จัดตั้งเครื อข่าย
ในการซื้ อวัตถุดิบเพื่อสร้างอํานาจในการต่อรองอันจะทําให้สามารถซื้ อวัตถุดิบได้ตามความต้องการและในราคาที่
เหมาะสม ในบางกรณี อาจคิ ดจากต้นทุ นของวัตถุ ดิบ บวก กับ ค่าใช้จ่ายอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้อง ได้แก่ ค่าประกันภัย ค่ า
ขนส่ ง และอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริ ง รวมทั้งค่าธรรมเนียมในการจัดซื้อ ซึ่ งอิงกับมูลค่าวัตถุดิบที่ซ้ือ
3. รายการค่ านายหน้ าระหว่ างกัน
เนื่ องจากธุ รกิ จของกิ จการ จําเป็ นต้องมีการให้บริ การลู กค้าที่อยู่ในทุกภูมิภาคของโลกเพื่อให้การบริ การ
เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ บริ ษทั ฯ จึงได้ร่วมมือกับบริ ษทั ในกลุ่มเดลต้า สร้างเครื อข่ายในการบริ การลูกค้าโดยมี
สํ า นั ก งานลู ก ค้า สั ม พัน ธ์ ใ นหลายพื้ น ที่ ท ่ัว โลกเพื่ อ ให้ บ ริ ก ารด้ า นการตลาดรวมทั้ง บริ ก ารหลัง การขายที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพด้วยต้นทุนที่เหมาะสม ทั้งนี้การคิดค่านายหน้าระหว่างกันจะอ้างอิงกับต้นทุนที่เกิดขึ้นจริ งบวกอัตรา
กําไรตามปกติของธุ รกรรมที่มีลกั ษณะเดียวกัน (Arm’s length mark up)
4. ค่ าบริการระหว่ างกัน
เนื่ องจากปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ได้มีบริ ษทั ย่อย ซึ่ งมีสํานักงานในหลายทวีปโดยเฉพาะยุโรป ดังนั้นเครื อบริ ษทั
ในกลุ่มเดลต้า จึงอาจต้องขอความช่วยเหลือจากกลุ่มบริ ษทั ย่อยดังกล่าวเป็ นบางครั้งในการให้บริ การต่างๆ แก่ลูกค้า
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ในพื้นที่น้ นั เช่น การสนับสนุ นทางด้านเทคนิ ค การปรับแต่งสิ นค้า รวมทั้งการใช้เครื่ องมือหรื ออุปกรณ์และบริ การ
อื่นๆ ซึ่ งลักษณะของบริ การจะแตกต่างกันไปในแต่ละครั้ง ดังนั้น การคิดค่าบริ การ จึงคิดตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริ ง
บวกอัตรากําไรตามปกติของธุ รกรรมที่มีลกั ษณะเดียวกัน (Arm’s length mark up)
5. ค่ าออกแบบและวิศวกรรม/ค่ าสิ ทธิจ่าย
บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาบริ การวิจยั และพัฒนาผลิ ตภัณฑ์กบั บริ ษทั ย่อยและกับบริ ษทั ในกลุ่ มเดลต้า โดยภายใต้
สั ญญาดังกล่ าว บริ ษ ัทย่อยและบริ ษ ทั ในกลุ่ มเดลต้าจะให้ บริ การวิจยั และพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ (ด้านการออกแบบและ
วิศวกรรม) ให้กบั บริ ษทั ฯโดยคิดค่าธรรมเนี ยมในการให้บริ การเท่ากับต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์
บวกกําไรส่ วนเพิ่มซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์ราคาตลาด (Arm’s length basis) ซึ่ งสัญญาดังกล่าวครบกําหนดเป็ นรายปี
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาขอใช้สิทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญาและเทคโนโลยี (Intellectual Property &
Technology License Agreement) กับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันโดยยินยอมให้บริ ษทั ฯ ผลิตและจําหน่ ายผลิ ตภัณฑ์ที่ใช้
สิ ทธิ บตั รและเทคโนโลยีรวมทั้งส่ วนปรับปรุ งที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งในการใช้สิทธิ ดงั กล่าว บริ ษทั ฯตกลงจ่ายค่าสิ ทธิ ใน
อัตราร้ อยละของรายได้จากการขายผลิ ตภัณฑ์ภายใต้สัญญานี้ ซึ่ งอัตราร้ อยละดังกล่ าวถื อตามเกณฑ์ ราคาตลาด
(Arm’s length basis) โดยคู่สัญญาจะมีการทบทวนอัตราร้อยละดังกล่าวเป็ นรายปี ก่อนวันครบกําหนดของสัญญา
ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั มีรายการธุ รกิจที่สาํ คัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุ รกิจดังกล่าว
เป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯ และบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น
ซึ่ งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
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รายละเอียดการทํารายการระหว่ างกันกับบริษัทร่ วมและกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องทีส่ ํ าคัญ
ที่

ลักษณะรายการ

1

ขายสิ นค้าและ
วัตถุดิบ

2 ซื้อสิ นค้า

3 ซื้อวัตถุดิบ

บริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน

1.Delta Electronics (Japan) Inc.
2.Delta Electronics (Korea) Inc.
3.Delta Electronics (Shanghai)
4.Delta Electronics Inc.
5.Delta Electronics International (Singapore) Pte. Ltd.
6.Delta Greentech (Brasil) S.A.
7.Delta Electronics (America)
8.Delta Networks, Inc. (Taiwan)
9.Delta Electronics (Netherlands) B.V.
10.Delta Energy Systems (Switzerland) Group
11.Eltek Group
12.อื่นๆ
ยอดรวม
1.Delta Electronics Inc
2.Delta Electronics (Netherlands)
3.Delta Electronics International (Singapore) Pte. Ltd.
4.Eltek Group
5.Delta Electronics (Japan)
6.อื่นๆ
1.Delta Electronics Inc.
2.Delta Electronics (Japan)

ลักษณะธุรกิจ
จําหน่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์
จําหน่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์
ผลิตและจําหน่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์
ผลิตและจําหน่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์
ผลิตและจําหน่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์
จําหน่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์
จําหน่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์
ผลิตและจําหน่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์
จําหน่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์
ผลิตและจําหน่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์
ผลิตและจําหน่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์

ผลิตและจําหน่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์
จําหน่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์
ผลิตและจําหน่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์
ผลิตและจําหน่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์
จําหน่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์
ผลิตและจําหน่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์
จําหน่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์

2562
250.9
26.1
137.1
119.7
2,026.5
36.0
758.4
15.3
588.4
14.7
2,064.4
1.8
6,039.4
400.8
19.6
2,300.1
5.0
3.6
3.3
22.9
41.3

มูลค่ ารายการ
2561
297.1
41.9
1,173.9
28.4
1,642.6
57.2
717.5
47.6
225.9
430.4
2,447.9
19.9
7,130.5
364.4
8.0
1,562.0
1.9
1.0
40.6
57.1

2560
54.3
33.5
554.7
14.7
312.8
678.3
49.6
30.0
1,157.2
1,818.9
6.3
4,710.3
307.7
34.7
1,637.9
14.5
1.7
45.5
51.1
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ที่

ลักษณะรายการ

4 ค่าบริ การจ่าย
5 ค่าบริ การรับ

6 ค่านายหน้ารับ

7 ค่านายหน้าจ่าย

บริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน
3.Delta Electronics (Americas)
4.Delta Networks Inc. (Taiwan)
5.Delta Electronics International (Singapore) Pte. Ltd.
6.Eltek Group
7.อื่นๆ
ยอดรวม
1.Delta Electronics Inc.
ยอดรวม
1.Delta Electronics (Netherlands) BV
2.Delta Electronics International (Singapore) Pte. Ltd.
3.Eltek Group
4.อื่นๆ
ยอดรวม
1.Delta Electronics (Netherlands) BV
2.Delta Electronics International (Singapore) Pte. Ltd.
3.อื่นๆ
ยอดรวม
1.Delta Electronics (Japan)
2.Delta Electronics Europe Limited
3.Delta Electronics (Americas) Ltd.
4.Delta Electronics (Korea) Inc
5.Delta Energy Systems (Switzerland) AG Group
6.อื่นๆ
ยอดรวม

ลักษณะธุรกิจ
จําหน่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์
ผลิตและจําหน่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์
ผลิตและจําหน่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์
ผลิตและจําหน่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์

จําหน่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์
ผลิตและจําหน่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์
ผลิตและจําหน่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์
จําหน่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์
ผลิตและจําหน่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์
จําหน่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์
ผลิตและจําหน่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์
จําหน่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์
จําหน่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์
จําหน่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์

2562
18.5
14.1
627.7
484.7
1.6
3,943.1
92.9
92.9
22.8
6.6
99.6
0.6
129.7
47.5
24.2
5.0
76.8
47.4
9.8
449.5
9.9
45.5
7.5
569.5

มูลค่ ารายการ
2561
38.7
16.1
1,527.4
654.3
11.6
4,283.3
97.7
97.7
33.9
5.8
112.9
1.5
154.0
37.6
24.3
4.7
66.7
26.7
9.5
324.7
6.8
32.3
47.7
447.6

2560
36.2
31.5
1,586.5
512.3
13.8
4,273.4
174.0
174.0
221.1
13.9
3.9
50.3
289.2
168.5
3.0
43.7
215.2
32.9
79.2
319.2
3.1
81.5
515.9
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ที่

ลักษณะรายการ

บริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน

8 ค่าออกแบบและ
วิศวกรรมจ่าย

1.Delta Electronics Europe Limited
2.อื่นๆ

9 ค่าสิ ทธิจ่าย

Delta Electronics Inc.

ลักษณะธุรกิจ
ผลิตและจําหน่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์
ยอดรวม
ยอดรวม

ผลิตและจําหน่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์

2562
8.0
2.8
10.8
1,215.3
1,215.3

มูลค่ ารายการ
2561
53.2
53.2
1,257.2
1,257.2

2560
65.7
795.1
860.8
-
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ส่ วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
สรุ ปรายงานสอบบัญชี ของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
ชื่ อผู้สอบบัญชี : นายปรี ชา อรุ ณนารา ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาต เลขทะเบียน 5800
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต ได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะบริ ษทั ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรอง
ทัว่ ไปของไทย สําหรับ ปี 2562 โดยที่ผสู ้ อบบัญชีรับอนุ ญาต มีความเห็นดังนี้
สรุ ปรายงานของผู้สอบบัญชี สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ผูส้ อบบัญชี ได้ตรวจสอบงบการเงิ นรวมของบริ ษ ัท เดลต้า อี เลคโทรนิ คส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
และบริ ษทั ย่อย (กลุ่ มบริ ษทั ) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิ นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกําไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน
และหมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวม รวมถึ งหมายเหตุ สรุ ปนโยบายการบัญชี ท่ีสําคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงิ น
เฉพาะกิจการของบริ ษทั เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ผูส้ อบบัญชี เห็ นว่างบการเงิ นข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดําเนิ นงานและ
กระแสเงินสด สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั เดลต้า อีเลคโทรนิ คส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั
ย่อย และเฉพาะของบริ ษทั เดลต้า อีเลคโทรนิ คส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

13

ข้ อมูลทางการเงินที่สําคัญ

ข้อมู ล ทางการเงิ น ทั้ง หมดที่ จะกล่ าวในเอกสารฉบับ นี้ เป็ นข้อ มู ล สํ าหรั บ รอบปี บัญ ชี สิ้ น สุ ด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 2561 และ 2560 และได้จดั ทําขึ้นในรู ปของงบการเงินรวม (Consolidated Basis)
สรุปข้ อมูลทางการเงิน (จากงบการเงินรวม)
สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแล้ว
อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน

2562
45,958
12,952
33,006
1,259
1,247

2561
48,201
14,260
33,941
1,259
1,247

2560
46,154
13,680
32,474
1,259
1,247

2.99
2.04
0.45
4.81
75

3.07
2.22
0.37
4.82
75

3.09
2.35
0.38
4.70
77
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สรุปข้ อมูลทางการเงิน (จากงบการเงินรวม)
อัตราส่วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
ระยะเวลาชําระหนี้
วงจรเงินสด
ข้ อมูลและอัตราส่ วนทีแ่ สดงความสามารถในการหากําไร
ขาย
อัตราการเพิม่ ขึ้น(ลดลง) ของยอดขาย
กําไรขั้นต้น
อัตรากําไรขั้นต้น
ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงาน (รวมค่าวิจยั และพัฒนา)
อัตราค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงาน (รวมค่าวิจยั และพัฒนา) ต่อยอดขาย
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน
อัตรารายได้อื่น/รายได้รวม
กําไรสุทธิ
อัตราการเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของกําไรสุทธิ
อัตรากําไรสุทธิต่อยอดขาย
อัตรากําไรสุทธิต่อรายได้รวม
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์
อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสิ นทรัพย์
อัตราส่ วนการวิเคราะห์ ฯ นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
อัตราส่วนในความสามารถชําระดอกเบี้ย
อัตราการจ่ายเงินปั นผล
* อยูร่ ะหว่างการนําเสนอเพื่ออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี 2563
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เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

2562
4.42
81
5.66
67
89

2561
4.78
75
5.69
66
84

2560
4.90
74
5.49
71
80

51,172

49,224
5.0%
12,547
25.49%
6,976
14.17%
11.32%
2.11%
4,929
(10.64%)
10.00%
9.80%
15.32%

ล้านบาท
(%)
ล้านบาท
(%)
ล้านบาท
(%)
(%)
(%)
ล้านบาท
(%)
(%)
(%)
(%)

10,474
20.47%
8,180
16.00%
4.48%
1.35%
2,952
(42.42%)
5.77%
5.69%
8.82%

53,067
7.8%
12,123
22.84%
7,378
13.90%
8.94%
1.52%
5,126
4.00%
9.66%
9.51%
15.44%

(%)
(%)
เท่า

6.27%
46.78%
1.10

10.87%
82.27%
1.14

10.68%
89.99%
1.09

เท่า
เท่า
(%)

0.40
3,095.00
76.07%*

0.42
509.04
55.96%

0.42
222.73
55.68%

(3.6%)

การวิเคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ

คําอธิ บายและการวิเคราะห์ที่จะกล่าวต่อไปนี้ควรศึกษาควบคู่ไปกับงบการเงินรวมและหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ในกรณี ที่ไม่ได้กาํ หนดไว้เป็ นอย่างอื่น ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดที่แสดงในเอกสารฉบับนี้ ได้ถูกนําเสนอใน
สกุลเงิ นบาท โดยบริ ษทั ฯได้นาํ เสนองบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS) ที่ปรับปรุ ง
เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดที่จะกล่าว
ในเอกสารฉบับนี้เป็ นข้อมูลสําหรับรอบปี บัญชี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 2561 และ 2560 และได้จดั ทําขึ้นใน
รู ปของงบการเงินรวม (Consolidated Basis)

111

ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบระหว่ างรอบปี บัญชี 2562 กับรอบปี บัญชี 2561 และ 2560

หน่ วย : ล้ านบาท

รายได้ จากการขายหรื อการให้ บริ การ

2562
51,171.6

%
100.00

2561
53,066.6

ต้ นทุนขายและบริ การ

40,697.1

79.53

40,944.0

77.16

(246.9)

(0.60) 36,677.3

74.51

4,019.8

10.96

กําไรขั �นต้ น

10,474.5

20.47

12,122.7

22.84

(1,648.2)

(13.60) 12,546.7

25.49

(2,072.2)

(16.52)

ค่าใช้ จ่ายในการดํ าเนิ นงาน

8,180.5

15.99

7,378.3

13.90

802.1

10.87

6,975.7

14.17

1,204.7

17.27

กําไรจากการดํ าเนิ นงาน

2,294.0

4.48

4,744.3

8.94

(2,450.3)

(51.65)

5,571.0

11.32

(3,277.0)

(58.82)

725.1

1.42

870.6

1.64

(145.5)

(16.72)

1,120.2

2.28

(395.1)

(35.27)

46.8

0.09

270.5

0.51

(223.7)

(82.69)

207.2

0.42

(160.4)

(77.41)

1.8

0.00

9.4

0.02

(7.6)

(80.51)

19.6

0.04

(17.8)

(90.65)

กําไรก่อนภาษี เงิ นได้

2,970.4

5.80

5,335.0

10.05

(2,364.6)

(44.32)

6,464.3

13.13

(3,493.9)

(54.05)

ค่าใช้ จ่ายภาษี เงิ นได้

18.8

0.04

208.6

0.39

(189.8)

(91.00)

1,535.5

3.12

(1,516.7)

(98.78)

2,951.7

5.77

5,126.4

9.66

(2,174.8)

(42.42)

4,928.8

10.01

(1,977.2)

(40.11)

รายได้ อื�น
ค่าใช้ จ่ายอื�น
ต้ นทุนทางการเงิ น

กําไรสุทธิสาํ หรั บงวด

%
เพิ�ม (ลด) ร้ อยละ
2560
100.00 (1,895.0)
(3.57) 49,224.0

%
เพิ�ม (ลด) ร้ อยละ
100.00 1,947.6
3.96

รายได้ จากการขายและบริการแบ่ งตามกลุ่มธุรกิจ
กลุ่มผลิตภัณฑ์
กลุ่มเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ (Power Electronics)
กลุ่มผลิตภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)
กลุ่มผลิตภัณฑ์อตั โนมัติ (Automation)
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
ยอดขายรวม

2562
รายได้
%
32,296 63.1%
16,587 32.4%
2,120 4.2%
168 0.3%
51,172 100.0%

2561
รายได้
%
34,404 64.8%
16,394 30.9%
1,826 3.5%
443 0.8%
53,067 100.0%

2560
รายได้
%
31,051 63.1%
16,153 32.8%
1,809 3.7%
211 0.4%
49,224 100.0%

หมายเหตุ
• ส่ วนงานเพาเวอร์ อีเลคโทรนิคส์ (Power electronics segment) เป็ นส่ วนงานที่ ทาํ การออกแบบ ผลิ ต และจําหน่ ายเพาเวอร์ ซัพพลายสําหรับคอมพิวเตอร์
เซิ ร์ฟเวอร์ อุปกรณ์เครื่ องใช้สํานักงาน เครื่ องใช้ในครัวเรื อน และอุปกรณ์ อีเลคโทรนิ คส์ ที่ใช้ในรถยนต์ โดยผลิ ตภัณฑ์หลักได้แก่ดีซี-ดี ซีคอนเวอร์ เตอร์
เพาเวอร์ ซพั พลายสําหรับคอมพิวเตอร์ และเซิ ร์ฟเวอร์ ผลิ ตภัณฑ์ที่มีการออกแบบโดยเฉพาะ ผลิ ตภัณฑ์อีเลคโทรนิ คส์ที่ใช้ในรถยนต์ พัดลมระบายความ
ร้อน ตัวแปลงกระแสไฟฟ้าสําหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมและครัวเรื อน รวมถึงโซลินอยด์และอีเอ็มไอ ฟิ ลเตอร์ เป็ นต้น
• ส่ วนงานระบบโครงสร้ างพื้ น ฐาน (Infrastructure segment) เป็ นส่ วนงานที่ ท าํ การออกแบบ ผลิ ต และติ ด ตั้งระบบโครงสร้ างพื้ น ฐานสําหรั บ
เทคโนโลยีสื่อสารข้อมูล และโครงสร้ างพื้นฐานสําหรั บระบบพลังงาน โดยผลิ ตภัณฑ์หลักได้แก่ ระบบโทรคมนาคม พลังงานทดแทน ระบบเก็บ
พลังงาน และพลังงานกําลังสูง เป็ นต้น
• ส่ วนงานระบบอัตโนมัติ (Automation segment) เป็ นส่ วนงานที่ ทาํ การออกแบบ ผลิ ต และติดตั้งระบบอัตโนมัติสาํ หรับภาคอุตสาหกรรมและอาคาร
โดยผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ ระบบอัตโนมัติสาํ หรับเครื่ องจักร ระบบขับเคลื่อนสายการผลิต ระบบเซ็นเซอร์ อจั ฉริ ยะ และระบบแสงสว่างอัตโนมัติสาํ หรับ
อาคาร เป็ นต้น

ยอดขายตามงบการเงินรวมในปี 2562 มีจาํ นวน 51,172 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.6 จากปี 2561 แต่เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 4.0 จากปี 2560 เนื่ องจากการลดลงของยอดขายในกลุ่ม ผลิ ตภัณ ฑ์เพาเวอร์ อิเล็กทรอนิ กส์ (Power Electronics)
โดยเฉพาะอย่างยิ่งยอดขายในกลุ่มเพาเวอร์ ซพั พลายที่ใช้สําหรับรถยนต์ (Electric Vehicle Solutions) ซึ่ งลดลงร้อยละ
23 จากปี ก่อน
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โครงสร้ างรายได้ จากการขายแบ่ งตามเขตภูมิศาสตร์

ในปี 2562 ยอดขายในทวีปเอเชี ยยังครองอันดับหนึ่งอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้วา่ สัดส่ วนจะลดลงจากร้อยละ 46 ในปี
2561 มาอยู่ที่ร้อยละ 36 ในปี 2562 อันดับต่อมาได้แก่ แถบอเมริ กาเหนื อซึ่ งเพิ่มขึ้ นจากร้ อยละ 26 มาอยู่ที่ร้อยละ 34
ในขณะที่ยโุ รปยังคงมีสัดส่ วนอยูท่ ี่ร้อยละ 27-28 เช่นเดียวกับปี ก่อน
รายได้ อื่น
รายได้อื่นจํานวน 725 ล้านบาทในปี 2562 ประกอบด้วยรายการหลัก ดังนี้
- รายได้จากดอกเบี้ยรับจํานวน 238 ล้านบาทลดลงจากปี 2561 จํานวน 2.4 ล้านบาทเนื่ องจากมีการโอนเงิน
ฝากประจําบางส่ วนที่ครบกําหนดมาพักไว้ที่บญั ชี ออมทรัพย์ และเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จํานวน 45 ล้านบาท
ตามลําดับ เนื่ องจากการปรับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอเมริ กา จากร้อยละ 0.75 ในปี 2560 มา
อยูท่ ี่ร้อยละ 1.50 ในปี 2561 และร้อยละ 1.75 ในปี 2562
- กําไรจากอัตราแลกเปลี่ ยนจํานวน 33 ล้านบาท ลดลง 143 ล้านบาทและ 31 ล้านบาทจากปี 2561 และปี
2560 ตามลําดับ เนื่ องจากในปี 2560 อัตราแลกเปลี่ยนมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่ อง แต่ได้อ่อนค่าลง
ชัว่ คราวในปี 2561 และกลับมาแข็งค่าอย่างต่อเนื่ องอีกครั้งในปี 2562 อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบาย
ที่จะเก็งกําไรเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน แต่ยงั คงมีนโยบายป้ องกันความเสี่ ยงแบบคุม้ ครองสถานะสุ ทธิของ
เงินแต่ละสกุลแบบเต็มจํานวน เพื่อลดความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

แหล่ งที่มา : ธนาคารแห่ งประเทศไทย

ต้ นทุนขายและค่ าใช้ จ่าย
ต้ นทุนขาย
ต้นทุนขายในปี 2562 เมื่อเทียบกับยอดขายคิดเป็ นร้อยละ 79.5 เพิม่ ขึ้นจากร้อยละ 77.2 และร้อยละ 74.5 ในปี
2561 และปี 2560 ตามลําดับ เนื่ องจากส่ วนผสมของผลิตภัณฑ์ที่ต่างกัน (การชะลอคําสั่งซื้ อของลูกค้าในกลุ่มเพาเวอร์
ซัพพลายที่ใช้สาํ หรับรถยนต์และการเริ่ มต้นผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์เน็ตเวอร์ คสวิทซ์ (Network Switch) ซึ่ งยังไม่ถึง
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จุดคุม้ ทุนในปี 2562) และการแข็งค่าของเงินบาท ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของค่าเสื่ อมราคาจากการลงทุนในเครื่ องจักร
และอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการผลิตภายใต้โครงการ Delta Smart Manufacturing ซึ่ งจะช่วยยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันได้ในระยะยาว
ค่ าใช้ จ่ายด้ านการขายและบริ หาร
ในปี 2562 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร (รวมค่าวิจยั และพัฒนา) เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.9 จากปี 2561 เนื่ องจากการ
ยกระดับทีมวิจยั และพัฒนาในเยอรมันเพื่อตอบสนองต่อการเติบโตของธุ รกิ จยานยนต์ไฟฟ้ าในยุโรป และเพิ่มขึ้นร้อยละ
17.3 จากปี 2560 เนื่ องจากบริ ษ ัท ฯ ได้ท ําสั ญ ญาขอใช้ท รั พ ย์สิ นทางปั ญญาและเทคโนโลยี (Intellectual Property &
Technology License Agreement) กับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องแห่ งหนึ่ ง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ใหม่ๆ
ให้ทนั กับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วและความต้องการของตลาดที่ไม่หยุดนิ่ง
ในขณะเดี ย วกัน บริ ษ ัท ฯ ได้มี ก ารลงทุ นจัดตั้งบริ ษ ัท แห่ งใหม่ ในปี 2561 เพื่ อดําเนิ น การวิจ ัยและพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์ยานยนต์ไฟฟ้ าในสหรัฐอเมริ กาและผลิตภัณฑ์ยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อการอุตสาหกรรมและโลจิสติกในยุโรป เพื่อ
สร้างหลักประกันว่าบริ ษทั ฯ จะสามารถเติบโตอย่างยัง่ ยืนในระยะยาว
กําไร
อัตรากําไรจากการดําเนิ นงานต่อยอดขายในปี 2562 ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 4.5 เที ยบกับร้ อยละ 8.9 ในปี 2561
และร้อยละ 11.3 ในปี 2560 ตามลําดับ เนื่ องจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนขายและค่าวิจยั และพัฒนาดังที่กล่าวไว้ขา้ งต้น
ส่ งผลให้อตั รากําไรสุ ทธิ ลดลงมาอยูท่ ี่ร้อยละ 5.8 หรื อมีจาํ นวน 2,952 ล้านบาท เทียบกับร้อยละ 9.7 ในปี 2561 และร้อย
ละ 10.0 ในปี 2560 โดยมีอตั รากําไรต่อหุ ้นอยูท่ ี่ 2.37 บาทต่อหุ ้น ลดลงจากอัตราหุ ้นละ 4.12 บาทต่อหุ น้ ในปี 2561 และ
3.95 บาทต่อหุน้ ในปี 2560
สิ นทรัพย์ และหนีส้ ิ น
สิ นทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้ น 45,958 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.7 และร้อยละ 0.1 จาก
ปี 2561 และปี 2560 ตามลําดับ มีอตั ราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์รวมเฉลี่ยร้อยละ 6.3 เทียบกับปี 2561 และ 2560 ที่มีอตั รา
ร้อยละ 10.9 และ 10.7 ตามลําดับ สื บเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนขายและค่าวิจยั และพัฒนาดังที่กล่าวไว้ขา้ งต้น
สิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ แบ่งเป็ นกลุ่มหลักๆ และมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
31 ธั นวาคม
2562
เงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสด
เงิ นลงทุ นชัว่ คราว
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
เงิ นลงทุ นในบริ ษทั ร่ วม
ค่าความนิ ยมในการรวมกิจการ
ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรั พย์อื่น
สิ นทรั พย์ รวม

12,394
2
9,739
8,964
464
418
11,600
2,378
45,958

31 ธั นวาคม
2561
15,608
223
11,558
9,461
536
438
8,177
2,200
48,201

31 ธั นวาคม
2560
17,320
215
10,468
7,684
593
450
7,302
1,985
46,018

31 ธั นวาคม
2559
19,685
431
10,697
7,297
0
307
5,966
1,937
46,319

2562 VS 2561

2562 VS 2560

เพิ่ ม /(ลด)ร้ อยละ

เพิ่ ม /(ลด)ร้ อยละ

(20.6%)
(99.2%)
(15.7%)
(5.3%)
(13.4%)
(4.7%)
41.9%
8.1%
(4.7%)

(28.4%)
(99.2%)
(7.0%)
16.7%
(21.7%)
(7.1%)
58.9%
19.8%
(0.1%)
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สั ดส่ วนของสิ นทรัพย์ แต่ ละประเภทระหว่ างปี 2562 2561 และ 2560

- เงินสดและเงินฝากธนาคาร (รวมเงินลงทุนชั่ วคราว) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจาํ นวน 12,395 ล้านบาท
ลดลงจากปี 2561 และ 2560 ร้อยละ 21.7 และร้อยละ 29.3 ตามลําดับ เนื่องจากมีการลงทุนในที่ดิน อาคาร
และเครื่ องจักรเพิ่มขึ้นรวม 5,312 ล้านบาทในอินเดีย และประเทศไทย
- ยอดลูกหนี้การค้ าสุ ทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจาํ นวน 9,739 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 และปี 2560
ที่ ร้อยละ 15.7 และร้ อยละ 7.0 ตามลําดับ เนื่ องจากการหดตัวของธุ รกิ จประเภท Branding ที่ มี กาํ หนด
ระยะเวลาการชําระหนี้ ที่ยาวนาน ในขณะเดี ยวกัน บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้บนั ทึกค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะ
สู ญเป็ นจํานวน 62 ล้านบาทเนื่องจากลูกค้าของธุ รกิจประเภท Branding รายหนึ่งมีการชําระล่าช้า
- สิ นค้ าคงเหลือ สิ นค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจาํ นวน 8,964 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.3 จากปี
2561 และเพิ่มขึ้นร้ อยละ 16.7 ของปี 2560 ตามลําดับ เนื่ องจากการสั่งซื้ อวัตถุ ดิบเพิ่มขึ้นจากสภาวะตึงตัว
ของตลาดชิ้ นส่ วนอิ เล็ กทรอนิ กส์ ในปี 2561 ในขณะเดี ยวกัน บริ ษ ทั ฯ ได้มี การตั้งสํารองสิ นค้าล้าสมัย
จํานวน 217 ล้านบาท โดยยอดที่เพิ่มขึ้นมาจากการตั้งสํารองเพิ่มในประเทศไทย และอินเดีย
- ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจาํ นวน 11,600 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 และปี
2560 ที่ ร้อ ยละ 41.9 ร้ อ ยละ 58.9 ตามลํา ดับ เนื่ องจากการบริ ษ ัท ฯ และบริ ษ ัท ย่อ ยมี ก ารลงทุ น สร้ า ง
ศูนย์วิจยั และโรงงานแห่ งใหม่ในประเทศอินเดี ยและมีการลงทุนในเครื่ องจักรและอุปกรณ์ เพื่อทดแทน
เครื่ องจักรเก่า รวมทั้งเพิ่มกําลังการผลิตและประสิ ทธิ ภาพในการผลิตเพือ่ ให้เป็ นการผลิตแบบอัตโนมัติใน
ประเทศไทยภายใต้โครงการ “Delta Smart Manufacturing”
หนีส้ ิ นและสภาพคล่ อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯ มี หนี้ สินรวมทั้งสิ้ น 12,952 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่ร้อยละ 9.2
และร้อยละ 4.4 ของปี 2560 ตามลําดับ โดยอัตราหนี้ สินต่อส่ วนผูถ้ ือหุ ้นอยูท่ ี่ 0.40 เท่า ลดลงจาก 0.42 เท่าของปี 2561
และปี 2560 ซึ่ งแสดงให้เห็ นว่าบริ ษทั ฯ สามารถดํารงโครงสร้ างเงิ นทุ นที่เหมาะสมและมีความเสี่ ยงทางการเงินใน
ระดับตํ่า
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หนีส้ ิ นแบ่ งเป็ นกลุ่มหลักๆ ได้ ดังนี้

ผลตอบแทนต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ มีจาํ นวน 33,006 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.8 จากปี 2561 แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ
1.6 จากปี 2559 เนื่ องจากมีการลงทุนจํานวนมากในระหว่างปี ในขณะที่อตั ราผลตอบแทนต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ในปี
2562 ลดลงมาอยูท่ ี่ร้อยละ 8.8 เทียบกับร้อยละ 15.4 ของปี 2561 และที่อตั ราร้อยละ 15.3 ของปี 2560 จากสาเหตุตามที่
กล่าวมาข้างต้น
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การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
บริ ษทั ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริ ษทั
ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถู กต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาํ ให้ผูอ้ ื่นสําคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที่ ควรต้อง
แจ้งในสาระสําคัญ นอกจากนี้ บริ ษทั ขอรับรองว่า
(1) งบการเงิ นและข้อมู ลทางการเงิ นที่สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ได้แสดงข้อมู ล
อย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนิ นงาน และกระแสเงินสดของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยแล้ว
(2) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่ วนที่เป็ น
สาระสําคัญทั้งของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอย่างถู กต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุ มดู แลให้มีการปฏิ บตั ิ ตาม
ระบบดังกล่าว
(3) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุ มดูแลให้มีการปฏิ บตั ิตามระบบดังกล่าว
และบริ ษทั ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ต่อผูส้ อบบัญชีและ
กรรมการตรวจสอบของบริ ษทั แล้ว ซึ่ งครอบคลุมถึงข้อบกพร่ องและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการ
ควบคุ มภายใน รวมทั้งการกระทําที่ มิชอบที่ อาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงิ นของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อย
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุ ดเดียวกันกับที่บริ ษทั ได้รับรองความถูกต้อง
แล้ว บริ ษทั ได้มอบหมายให้นายอนุสรณ์ มุทราอิศ เป็ นผูล้ งลายมือชื่ อกํากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสาร
ใดไม่มีลายมือชื่ อของนายอนุ สรณ์ มุทราอิศ กํากับไว้ บริ ษทั จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่บริ ษทั ได้รับรองความถูกต้อง
ของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชื่ อ
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เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดของกรรมการบริษัท
ชื่อและนามสกุล/
ตําแหน่ง /วันที่ได้รับแต่งคั้ง
นายอึ้ง กวง มิง้
• ประธานกรรมการบริ ษท
ั
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การถือหุน้ ในบริ ษทั ณ 31 ม.ค. 63
ตนเอง : 80,000 หุน้
(คิดเป็ นร้อยละ 0.006 ของหุน้ ที่มี
สิ ทธิออกเสี ยง)
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ
ภาวะ : -ไม่มี(ร้อยละ 0.0 ของทุนชําระแล้ว)
นาย เจิ้ง ผิง
• กรรมการบริ ษท
ั
(กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม)
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การถือหุน้ ในบริ ษทั ณ 31 ม.ค. 63
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คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ
ภาวะ : -ไม่มี(ร้อยละ 0.0 ของทุนชําระแล้ว)
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การอบรม

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว

ประสบการณ์การทํางานย้อนหลัง 5 ปี

Director Accreditation Program
(DAP) สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
ปี 2550
• Director Certification Program
(DCP) สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
ปี 2552
• Financial Statements Demystified
for Directors (FDD) สถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย ปี 2552

ไม่มี

The impact of tax reform on Delta
group ปี 2561
• Introduction of (EU) GDPR and
Personal Data Protection Rules in
China ปี 2561
• Corporate Strategy ปี 2562
• Balance between Technology and
Humanities- Which Side AI Stand
On ปี 2562

ไม่มี

บริษัทจดทะเบียน
ปี 2533-ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
ปี 2547-2551
กรรมการบริ หาร บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
ปี 2533-2549
ประธานบริ หาร บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
บริษัททีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
ปี 2550-ก.ย.2561
กรรมการ บริ ษทั Delta Greentech SGP Pte.,Ltd.
ปี 2555-ธ.ค.2559
กรรมการ บริ ษทั Delta Electronics International (Singapore) Pte.,Ltd.
บริษัทจดทะเบียน
ปี 2562-ปัจจุบนั
• กรรมการ บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิ คส์ (ประเทศไทย)
• กรรมการ บริ ษท
ั Cyntec Co., Ltd.
• กรรมการ บริ ษท
ั Drake Investment (HK) Limited
• กรรมการ บริ ษท
ั Boom Treasure Limited
• กรรมการ บริ ษท
ั Guangzhou Amerlux Lighting Co., Ltd.
ปี 2555-ปัจจุบนั
ประธานบริ หาร บริ ษทั Delta Electronics, Inc.
ปี 2544-ปัจจุบนั
กรรมการ บริ ษทั Delta Electronics, Inc.
บริษัททีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
ปี 2562-ปัจจุบนั
กรรมการ บริ ษทั Delta Greentech SGP Pte. Ltd.
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เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดของกรรมการบริษัท
ชื่อและนามสกุล/
ตําแหน่ง

อายุ

วุฒิการศึกษา
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ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว

ประสบการณ์การทํางานย้อนหลัง 5 ปี
ปี 2560-ปัจจุบนั
• กรรมการ บริ ษท
ั Delta America Ltd
• กรรมการ บริ ษท
ั Delta Electronics International (Singapore) Pte. Ltd.
• ประธานกรรมการ บริ ษท
ั Unicom (Nanjing) System Eng. Corp.
• ประธานกรรมการ บริ ษท
ั Unicom System Eng. Corp.
ปี 2559-ปัจจุบนั
• กรรมการ บริ ษท
ั Castle Horizon Limited
• กรรมการ บริ ษท
ั Energy Dragon Global Limited
• ประธานกรรมการ บริ ษท
ั Delta Electronics (Xi’an) Co., Ltd.
• ประธานกรรมการ บริ ษท
ั Delta Electronics (Bijing) Co., Ltd.
ปี 2558-ปัจจุบนั
• ประธานกรรมการ บริ ษท
ั Delta Electronics Components (Wujiang) Ltd.
• กรรมการบริ หาร บริ ษท
ั Delta Energy Technology Puhuan (Shanghai) Co., Ltd.
• กรรมการ บริ ษท
ั Delta Networks Holding Ltd.
ปี 2557-ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ บริ ษทั Delta Electronics (Pingtan) Co., Ltd.
ปี 2555-ปัจจุบนั
• ประธานกรรมการ บริ ษท
ั Delta Greentech (China) Co., Ltd.
• ประธานกรรมการ บริ ษท
ั Delta Energy Technology (Shanghai) Co., Ltd.
• กรรมการและผูจ
้ ดั การทัว่ ไป บริ ษทั Delta Green (Tianjin) Industries Co., Ltd.
ปี 2553-ปัจจุบนั
• กรรมการและผูจ
้ ดั การทัว่ ไป บริ ษทั Chenzhou Delta Technology Co., Ltd.
ปี 2550-ปัจจุบนั
• กรรมการและผูจ
้ ดั การทัว่ ไป บริ ษทั Delta Electronics (Chenzhou) Co., Ltd.
• กรรมการ บริ ษท
ั Delta Electronics (Wuhu) Co., Ltd.
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เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดของกรรมการบริษัท
ชื่อและนามสกุล/
ตําแหน่ง

นาย เคอ จื่อ ซิง
• กรรมการบริ ษท
ั
(กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม)
(ได้รับแต่งตั้ง 24 มิ.ย. 2562)
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ตนเอง : -ไม่มี(ร้อยละ 0.0 ของทุนชําระแล้ว)
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ
ภาวะ : -ไม่มี(ร้อยละ 0.0 ของทุนชําระแล้ว)
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ความสัมพันธ์ทาง
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ไม่มี

ประสบการณ์การทํางานย้อนหลัง 5 ปี
ปี 2544-ปัจจุบนั
• กรรมการ บริ ษท
ั Delta Electronics (H.K.) Limited
• กรรมการและผูจ
้ ดั การทัว่ ไป บริ ษทั Delta Video Display System (Wujiang) Ltd.
ปี 2542-ปัจจุบนั
กรรมการและผูจ้ ดั การทัว่ ไป บริ ษทั Delta Electronics (Jiangsu) Ltd.
ปี 2541-ปัจจุบนั
กรรมการและผูจ้ ดั การทัว่ ไป บริ ษทั Delta Electronics Power (Dongguan) Co., Ltd.
ปี 2536-ปัจจุบนั
กรรมการและผูจ้ ดั การทัว่ ไป บริ ษทั Delta Electronics (Dongguan) Co., Ltd
บริษทั ทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียน
ปี 2562-ปัจจุบนั
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บริ ษทั Delta Electronics, Inc.
ปี 2544-ปัจจุบนั
รองประธานกรรมการ บริ ษทั Delta Electronics, Inc.
บริษัททีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
ปี 2559-ปัจจุบนั
กรรมการ บริ ษทั Delta Controls Inc.
ปี 2555-ปัจจุบนั
• ประธานกรรมการ บริ ษท
ั Delta Green (Tainjin) Industries Co., Ltd.
• กรรมการ บริ ษท
ั Delta Greentech (China) Co., Ltd.
ปี 2553-ปัจจุบนั
• ประธานกรรมการ บริ ษท
ั Chenzhou Delta Technology Co., Ltd.
• กรรมการ บริ ษท
ั Delta Electronics Capital Company
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เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดของกรรมการบริษัท
ชื่อและนามสกุล/
ตําแหน่ง
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• กรรมการบริ ษท
ั
(กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม)
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Asia และอินเดีย
• คณะกรรมการบริ หาร
• คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
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การถือหุน้ ในบริ ษทั ณ 31 ม.ค. 63
ตนเอง : -ไม่มี(ร้อยละ 0.0 ของทุนชําระแล้ว)
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี(ร้อยละ 0.0 ของทุนชําระแล้ว)

วุฒิการศึกษา

Bachelor of English Literature of
National Central University,
ไต้หวัน

การอบรม

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ไม่มี

ประสบการณ์การทํางานย้อนหลัง 5 ปี
ปี 2550-ปัจจุบนั
• ประธานกรรมการ บริ ษท
ั Delta Electronics (Wuhu) Co., Ltd.
• ประธานกรรมการ บริ ษท
ั Delta Electronics (Chenzhou) Co., Ltd.
ปี 2547-ปัจจุบนั
• ประธานกรรมการ บริ ษท
ั Delta Electronics (Dongguan) Co., Ltd.
• ประธานกรรมการ บริ ษท
ั Delta Electronics Power (Dongguan) Co., Ltd.
ปี 2543-ปัจจุบนั
กรรมการ บริ ษทั Delta Electronics (Jiangsu) Ltd.
ปี 2534-ปัจจุบนั
กรรมการ บริ ษทั Delta Electronics (Japan), Inc.
บริษัททีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียน
ปี 2562-ปัจจุบนั
• กรรมการ
• รองประธานบริ หารภูมิภาค South East Asia และอินเดีย
• คณะกรรมการบริ หาร
• คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
บริษัททีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
ปี 2559-ปัจจุบนั
• รองประธานบริ หารภูมิภาค Asia Pacific
• กรรมการคณะกรรมการยุทธศาสตร์
บริ ษทั Delta Electronics International (Singapore) Pte. Ltd.
ปี 2553-ปี 2561

ประธานบริ หารและผูจ้ ดั การทัว่ ไป ภูมิภาค EMEA (Europe,
Middle East & Africa) กลุ่มบริ ษทั เดลต้า

4

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดของกรรมการบริษัท
ชื่อและนามสกุล/
ตําแหน่ง
นายชู ชี หยวน
• กรรมการอิสระ
(ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการเมื่อ 30
เม.ย. 2531 และได้รับแต่งตั้งเป็ น
กรรมการอิสระเมื่อ 27 ต.ค. 2558)
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน
การถือหุน้ ในบริ ษทั ณ 31 ม.ค. 63
ตนเอง : -ไม่มี(ร้อยละ 0.0 ของทุนชําระแล้ว)
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี(ร้อยละ 0.0 ของทุนชําระแล้ว)

อายุ
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วุฒิการศึกษา
•

•

การอบรม

B.A in Economics, Chinese
Director Accreditation
Culture University,
Program (DAP) สถาบัน
ประเทศไต้หวัน
กรรมการบริ ษทั ไทย ปี 2550
Executive Program of Graduate
School of Business
Administration, Chung Yuan
Christian University, ประเทศ
ไต้หวัน

ความสัมพันธ์
ประสบการณ์การทํางานย้อนหลัง 5 ปี
ทางครอบครัว
บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี
ปี 2531-ปัจจุบนั
กรรมการอิสระ บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
(ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระเมื่อ 27 ต.ค. 2558)
ต.ค. 2558-ปัจจุบัน
• กรรมการตรวจสอบ บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิ คส์ (ประเทศไทย)
• กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์
(ประเทศไทย)
มิ.ย. 2559-ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ บริ ษทั C Sun Manufacturing Ltd
ปี 2529-ก.ย. 2556
Senior Vice President and Corporate CFO
บริ ษทั เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ อิ้งค์ (ไต้หวัน)
บริษัททีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
ปี 2554-ปัจจุบนั
กรรมการบริ ษทั Digital Projection International Holding Ltd.
ปี 2553-ส.ค. 2559
Supervisor บริ ษทั Delta Electronics Capital Company
ปี 2552-มิ.ย. 2558
Supervisor บริ ษทั Neo Energy Microelectronics Inc.
ปี 2555-มี.ค. 2557
supervisor บริ ษทั Delta Green Life Co.,Ltd.
ปี 2547-มี.ค. 2557
• กรรมการบริ ษท
ั Delta Electronics International Ltd. (Labuan)
• Supervisor บริ ษท
ั Delta Electronics (Korea), Inc.
ปี 2545-มี.ค. 2557
Supervisor บริ ษทั Delta Greentech (China) Co.,Ltd.
5

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดของกรรมการบริษัท
ชื่อและนามสกุล/
ตําแหน่ง

นายอนุสรณ์ มุทราอิศ
• กรรมการบริ ษท
ั
(กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม)
(ได้รับแต่งตั้ง 22 ส.ค. 2537)
• กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน
• คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

การถือหุน้ ในบริ ษทั ณ 31 ม.ค. 63
ตนเอง : -ไม่มี(ร้อยละ 0.0 ของทุนชําระแล้ว)
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี(ร้อยละ 0.0 ของทุนชําระแล้ว)

อายุ
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ปริ ญญาตรี สาขา
วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรม

•

•

Director Certification
Program (DCP) สถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย ปี
2547
หลักสูตรผูบ้ ริ หาร
ระดับสูงรุ่ นที่ 27 สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว

ไม่มี

ประสบการณ์การทํางานย้อนหลัง 5 ปี
ปี 2541-มี.ค. 2557
Supervisor บริ ษทั Addtron Technology (Japan) Co.,Ltd
ปี 2538-มี.ค. 2557
กรรมการบริ ษทั Delta Power Sharp Ltd.
ปี 2534-มี.ค. 2557
Supervisor บริ ษทั Delta Electronics (Japan), Inc.
ปี 2555-มี.ค. 2556
Supervisor บริ ษทั Allied Material Technology Corp.
บริษัทจดทะเบียน
ปี 2537-ปัจจุบนั
กรรมการบริ ษทั บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
ปี 2561-ปัจจุบนั
กรรมการบรรษัทภิบาล บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
ปี 2558-ปัจจุบนั
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
ปี 2558-2562
กรรมการพัฒนาเพื่อความยัง่ ยืน บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
ปี 2552-2562
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
ปี 2542-2562
กรรมการบริ หาร บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
ปี 2536-2562
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารและทรัพยากรบุคคล/ประชาสัมพันธ์ บมจ. เดลต้า อีเลคโทร
นิคส์ (ประเทศไทย)
ปี 2550-ต.ค. 2558
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
บริษัททีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
ปี 2554-ปัจจุบนั
คณะอนุกรรมการความตกลงหุน้ ส่วนเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับ 6 ประเทศ (ASEAN
+ 6) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
6

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดของกรรมการบริษัท
ชื่อและนามสกุล/
อายุ
ตําแหน่ง

นายบุญศักดิ์ เจียมปรี ชา
• กรรมการอิสระ
(ได้รับแต่งตั้ง 5 เม.ย. 2559)
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
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วุฒิการศึกษา

•

•

ปริ ญญาโท
บริ หารธุรกิจ the
University of Santa
Clara, San Jose, CA.,
U.S.A
ปริ ญญาตรี การบัญชี
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

การอบรม

•

•

•

Director Certification
Program (DCP) สถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทยปี 2552
Director Accreditation
Program (DAP) สถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย ปี 2552
Role of the Chairman
Program (RCP) สถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย ปี 2550

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ไม่มี

ประสบการณ์การทํางานย้อนหลัง 5 ปี
ปี 2553-ปัจจุบนั
หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ หจก.อนุพงศ์ โกลบอลไลซ์
ปี 2552-ปัจจุบนั
ประธานกรรมการกิจการอินเดีย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ปี 2550-ปัจจุบนั
• ประธานสภาธุรกิจ ไทย-อินเดีย สภาหอการค้าแห่ งประเทศไทย
• หุ น
้ ส่วนผูจ้ ดั การ หจก.อนุสรณ์ โกลบอลไลซ์
ปี 2560
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี/ประธานที่ปรึ กษาฝ่ ายบริ หาร/ที่ปรึ กษา
คณะกรรมการเทคโนโลยีสาร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย (SME Bank)
ปี 2558-2560
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน /ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์/
ประธานคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank)
ปี 2554-2560
กรรมการ/กรรมการบริ หาร, ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย (SME Bank)
ปี 2554-2558
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย (SME Bank)
บริษัทจดทะเบียน
ปี 2559-ปัจจุบนั
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
ปี 2553-ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ บริ ษท
ั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จํากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริ ษท
ั จี แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริ หารบริ ษท
ั อินทรประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ปี 2555-ปัจจุบนั
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บลจ. พริ นซิเพิล จํากัด
7

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดของกรรมการบริษัท
ชื่อและนามสกุล/
อายุ
ตําแหน่ง
การถือหุน้ ในบริ ษทั ณ 31 ม.ค. 63
ตนเอง : -ไม่มี(ร้อยละ 0.0 ของทุนชําระแล้ว)
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
: -ไม่มี(ร้อยละ 0.0 ของทุนชําระแล้ว)

ดร.วิฑูรย์ สิ มะโชคดี
• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน
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•

•

•

•

ปริ ญญาบัตรหลักสูตรการป้ องกัน
ราชอาณาจักรภาครัฐร่ วมเอกชน วิทยาลัย
ป้ องกันราชอาณาจักร (ปรอ.4111)

ปริ ญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบณ
ั ฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริ ญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต รัฐ
ประศาสนตศาสตร์ การบริ หารจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
ปริ ญญาเอก วิทยาศาสตร์ดุษฎีบณั ฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีความ
ปลอดภัย และ อาชีวอนามัย มหาวิทยลัย
ราชภัฎสวนสุนนั ทา

การอบรม
•

•

•

Corporate Governance
for Capital Market
Intermediaries (CGI)
สถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย ปี 2557

Director Certification
Program (DCP)
สถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทยปี 2552
Financial Statements
for Directors (FSD)
สถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทยปี 2552

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ไม่มี

ประสบการณ์การทํางานย้อนหลัง 5 ปี
ปี 2553-2562
กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง บริ ษทั เพรซิเดนท์
เบเกอรี่ จํากัด (มหาชน)
บริษัททีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
ปี 2562-ปัจจุบนั
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบของสํานักงานศาลยุติธรรม
ปี 2561-ปัจจุบนั
• กรรมการคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเฉพาะกิจ
คณะที่ 4
• ที่ปรึ กษาหลักสู ตรนักบริ หารการเงิน การคลัง ภาครัฐระดับสู งกรมบัญชีกลาง
ปี 2555-ปัจจุบนั
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิและประธานกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
ปี 2558-2559
กรรมการบริ หารการเงิน เนติบณ
ั ฑิตสภา
บริษัทจดทะเบียน
ปี 2558-ปัจจุบนั
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
ปี 2560-ปัจจุบนั
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริ ษทั สากล เอนเนอยี จํากัด (มหาชน)
ปี 2558-2561
กรรมการตรวจสอบ บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
ปี 2554
กรรมการ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปิ โตรเลียม
ปี 2551
• ประธานกรรมการ บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง
• กรรมการ บมจ. ปตท. เคมิคอล
• กรรมการ บมจ. ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน
่
8

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดของกรรมการบริษัท
ชื่อและนามสกุล/
อายุ
ตําแหน่ง
การถือหุน้ ในบริ ษทั ณ 31 ม.ค. 63
ตนเอง : -ไม่มี(ร้อยละ 0.0 ของทุนชําระแล้ว)
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ
ภาวะ : -ไม่มี(ร้อยละ 0.0 ของทุนชําระแล้ว)

วุฒิการศึกษา
•

•

•

นางทิพวรรณ ชยุติมนั ต์
• กรรมการอิสระ
(ได้รับแต่งตั้ง 2 เม.ย. 2561)
• กรรมการตรวจสอบ

62

•

•

•

•

การถือหุน้ ในบริ ษทั ณ 31 ม.ค. 63
ตนเอง : -ไม่มี(ร้อยละ 0.0 ของทุนชําระแล้ว)
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ
ภาวะ : -ไม่มี(ร้อยละ 0.0 ของทุนชําระแล้ว)

การอบรม

ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
มหาบัณฑิต คณะพาณิ ชยศาสตร์
และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
บัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริ ญญาตรี การบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน
เลขที่ 6870
ผูส้ อบบัญชีภาษีอากรทะเบียน
เลขที่ 000111

•

•

•

•

•

•

Senior Executive Program by London
Business School
Anti-Money Laundering Program by US
International Revenue Service
Development of Management Skills and
Leaderships Program by National Graduate
Institute for Policy Studies (Japan)
International Taxation Course by The
Japanese National Tax Agency (Japan)
Transfer Pricing And Tax Audit for
Multinational Companies Program by
Australian Taxation Office
Director Certification Program (DCP)
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทยปี 2562

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ไม่มี

ประสบการณ์การทํางานย้อนหลัง 5 ปี
บริษัททีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
ปี 2562-ปัจจุบนั
ที่ปรึ กษารัฐมนตรี วา่ การกระทรวงอุตสาหกรรม
ปี 2556-ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาการประกอบการธุรกิจและ
อุตสาหกรรม
ปี 2557
รักษาการรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงอุตสาหกรรม
ปี 2552-2557
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ปี 2554
• ประธานกรรมการ การนิ คมอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย
• กรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ ง
ประเทศไทย (SME Bank)
บริษัทจดทะเบียน
ปี 2561-ปัจจุบนั
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
บริษัททีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
ปี 2562-ปัจจุบนั
กรรมการอิสระ บริ ษทั เอส รี ท แมเนจเม้นท์ จํากัด
ปี 2557-ก.ย. 2560
ผูอ้ าํ นวยการสํานักบริ หารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ กรมสรรพากร
ปี 2555-ก.พ. 2557
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงาน 8 กรมสรรพากร
ปี 2554-ธ.ค. 2555
ผูส้ อบบัญชีภาษีอากร ระดับผูเ้ ชี่ยวชาญระดับสูง สํานักบริ หารภาษี
ธุรกิจขนาดใหญ่ กรมสรรพากร
9

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดของผู้บริหาร
ชื่อและนามสกุล/
อายุ
ตําแหน่ง
นายเซีย เชน เยน
68
• ประธานบริ หาร
การถือหุน้ ในบริ ษทั ณ 31 ม.ค. 63
ตนเอง : -ไม่มี(ร้อยละ 0.0 ของทุนชําระแล้ว)
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี(ร้อยละ 0.0 ของทุนชําระแล้ว)

นาย จาง ช่าย ซิง
• รองประธานบริ หารภูมิภาค South East
Asia และอินเดีย

วุฒิการศึกษา
EMBA, National Taipei University of
Technology ประเทศไต้หวัน
• B.A. Navigation, China Maritime
College
•

การอบรม
•

Director Accreditation
Program (DAP) สถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย ปี 2557

ความสัมพันธ์
ประสบการณ์การทํางานย้อนหลัง 5 ปี
ทางครอบครัว
ไม่มี
บริษัทจดทะเบียน
ปี 2557-ปัจจุบนั
• ประธานบริ หาร บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิ คส์ (ประเทศไทย)
• ประธานกรรมการบริ หาร/ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
ปี 2561-ปัจจุบนั
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์
(ประเทศไทย)
ปี 2558-ปัจจุบนั
ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยัง่ ยืน บมจ. เดลต้า อีเลคโทร
นิคส์ (ประเทศไทย)
ปี 2561-2562
กรรมการบรรษัทภิบาล บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
ปี 2556-2562
กรรมการบริ ษทั บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
ส.ค. 2556–ก.พ. 2557
กรรมการบริ หาร บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
บริษัททีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
ปี 2556-2559
กรรมการบริ ษทั Taiwan Powder Technologies Co.,Ltd
ปี 2555-2556
กรรมการบริ ษทั Delta Greentech (China) Co.,Ltd
ปี 2546-2559
รองประธานกรรมการบริ หาร Delta Electronics (Dongguan) Co.,Ltd

(โปรดดูขอ้ มูลเพิม่ เติมในรายละเอียดของคณะกรรมการ)
10

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดของผู้บริหาร
ชื่อและนามสกุล/
อายุ
ตําแหน่ง
นายหยู เป๋ อ เหวิน
59
• ผูอ
้ าํ นวยการฝ่ ายการเงิน
(CFO)
การถือหุน้ ในบริษทั ณ 31 ม.ค. 63
ตนเอง : -ไม่ม-ี
(ร้อยละ 0.0 ของทุนชําระแล้ว)
คู่สมรสและบุตรที่ย งั ไม่บรรลุนิติภาวะ
: -ไม่มี(ร้อยละ 0.0 ของทุนชําระแล้ว)
นายวิชยั ศักดิ์สุริยา
57
• รองประธานฝ่ ายปฏิบต
ั ิการ
การถือหุน้ ในบริ ษทั ณ 31 ม.ค. 63
ตนเอง : 42,100 หุน้
(ร้อยละ 0.0033 ของทุนชําระแล้ว)
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
: -ไม่มี(ร้อยละ 0.0 ของทุนชําระแล้ว)
นาย ชิน หมิง เฉิ น
49
• ผูอ
้ าํ นวยการฝ่ ายสารสนเทศ
(CIO)
การถือหุน้ ในบริ ษทั ณ 31 ม.ค. 63
ตนเอง : -ไม่มี(ร้อยละ 0.0 ของทุนชําระแล้ว)
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
: -ไม่มี(ร้อยละ 0.0 ของทุนชําระแล้ว)

วุฒิการศึกษา

ความสัมพันธ์
ประสบการณ์การทํางานย้อนหลัง 5 ปี
ทางครอบครัว
• M.B.A, University of South Australia
TLCA CFO Professional
ไม่มี
บริษัทจดทะเบียน
ประเทศออสเตรเลีย
Development Program
ปี 2562-ปัจจุบนั
(TLCA CFO CPD) ครั้งที่
• B.A (Accounting), Chinese Culture
• ผูอ
้ าํ นวยการฝ่ ายการเงิน (CFO) บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
University ประเทศไต้หวัน
5/2019
• กรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยง่ั ยืน บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
ปี 2534- ก.พ. 2559
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการเงิน (CFO) บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
ปี 2542-2559
กรรมการบริ หาร บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
ปี 2552-2559
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
ปี 2558-2559
กรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยง่ั ยืน บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
• EMBA, National Taipei University of
Director Accreditation
ไม่มี
บริษัทจดทะเบียน
Technology ประเทศไต้หวัน
Program (DAP) สถาบัน
ปี 2554–ปัจจุบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย ปี 2557
• Electrical Engineering, National
รองประธานฝ่ ายปฏิบตั ิการ บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
Taipei Institute of Technology
ปี 2562-ปัจจุบนั
ประเทศไต้หวัน
กรรมการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
ปี 2558-ปัจจุบนั
กรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
•

•

•

EMBA, National Taipei University of
Technology ประเทศไต้หวัน
EMBA of Information Management,
National Taiwan University of
Science and Technologyประเทศ
ไต้หวัน
Industrial Management, National
United University ประเทศไต้หวัน

การอบรม

ไม่มี

บริษัทจดทะเบียน
ปี 2554-ปัจจุบนั
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายสารสนเทศ (CIO) บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
ปี 2562-ปัจจุบนั
กรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยง่ั ยืน บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
ปี 2542-ส.ค. 2554
Business IT, บริ ษทั เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ อิง้ ค์ (ไต้หวัน)
11

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดของผู้ทไี่ ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบสู งสุ ดในสายงานบัญชี และการเงิน
ชื่อและนามสกุล/ตําแหน่ง
นายหยู เป๋ อ เหวิน
• ผูอ
้ าํ นวยการฝ่ ายการเงิน
(CFO)

อายุ
59

การถือหุน้ ในบริ ษทั ณ 31 ม.ค. 63
ตนเอง : -ไม่มี(ร้อยละ 0.0 ของทุนชําระแล้ว)
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ
ภาวะ : -ไม่มี(ร้อยละ 0.0 ของทุนชําระแล้ว)

การอบรมในปี ที่ผา่ นมา
ความสัมพันธ์
ประสบการณ์การทํางานย้อนหลัง 5 ปี
Orientation 12 ชัว่ โมง พัฒนาความรู ้ต่อเนื่อง 6 ชัว่ โมง ทางครอบครัว
• M.B.A, University
ยังไม่ได้อบรม
TLCA CFO Professional
ไม่มี
บริษัทจดทะเบียน
of South Australia
Development Program (TLCA
ปี 2562-ปัจจุบนั
CFO CPD) ครั้งที่ 5/2019
ประเทศ
• ผูอ
้ าํ นวยการฝ่ ายการเงิน (CFO) บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
ออสเตรเลีย
• กรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยง่ั ยืน บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิ คส์ (ประเทศไทย)
• B.A (Accounting),
ปี 2534- ก.พ. 2559
Chinese Culture
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการเงิน (CFO) บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
University ประเทศ
ปี 2542-2559
ไต้หวัน
กรรมการบริ หาร บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
ปี 2552-2559
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
ปี 2558-2559
กรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
วุฒิการศึกษา

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดของผู้ทไี่ ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี
ชื่อและนามสกุล/ตําแหน่ง
นายสมศักดิ์ ขจรฤทธิ์เดชา*
• ผุจ
้ ดั การแผนกรายงานการเงิน
การถือหุน้ ในบริ ษทั ณ 31 ม.ค. 63
ตนเอง : -ไม่มี(ร้อยละ 0.0 ของทุนชําระแล้ว)
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ :
-ไม่มี(ร้อยละ 0.0 ของทุนชําระแล้ว)

อายุ
54

วุฒิการศึกษา
•

•

การอบรมในปี ที่ผา่ นมา

ปริ ญญาโทการจัดการ จํานวนชัว่ โมงการอบรมในปี 2562
มหาวิทยาลัย
• จํานวนชัว
่ โมง CDP แบบเป็ นทางการ
เกษตรศาสตร์
ด้านการบัญชี 34 ช.ม./อื่นๆ 2 ช.ม.
ปริ ญญาตรี การบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • จํานวนชัว่ โมง CDP แบบไม่เป็ นทางการ
4 ช.ม.

ความสัมพันธ์
ประสบการณ์การทํางานย้อนหลัง 5 ปี
ทางครอบครัว
ไม่มี
บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
ผุจ้ ดั การแผนกรายงานการเงิน (ก.ย. 2558-ปัจจุบนั )
บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

* เป็ นผูท้ าํ บัญชีที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็ นผูท้ าํ บัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
12

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดของเลขานุการบริษัท
ชื่อและนามสกุล/ ตําแหน่ง
นางสาววิไลลักษณ์ ฟุ้งธนะกุล
• เลขานุการบริ ษท
ั
(ได้รับแต่งตั้ง 8 ส.ค. 2551)
การถือหุน้ ในบริ ษทั ณ 31 ม.ค. 63
ตนเอง : 100 หุน้
(ร้อยละ 0.000008 ของทุนชําระแล้ว)

อายุ
51

วุฒิการศึกษา / การอบรม
•

การอบรม

ความสัมพันธ์
ประสบการณ์การทํางานย้อนหลัง 5 ปี
ทางครอบครัว
ปริ ญญาตรี เอกภาษาอังกฤษ • หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) สถาบันกรรมการ
ไม่มี
บริ ษทั จดทะเบียน
คณะมนุษย์ศาสตร์
บริ ษทั ไทย ปี 2548
• เลขานุการบริ ษท
ั (ปี 2551-ปัจจุบนั )
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• หลักสู ตรพื้นฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษท
ั จด
• เลขานุการผูบ
้ ริ หาร (ปี 2540-ปัจจุบนั )
ทะเบียน สมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย
บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
• หลักสู ตรผูป
้ ฏิบตั ิงานเลขานุการบริ ษทั Advances for Corporate
Secretaries สมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย
• Risk Management Workshop สมาคมบริ ษท
ั จดทะเบียนไทย
• หลักสู ตร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) สถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย ปี 2559

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริ ษทั โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

ประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร ในช่ วง 5 ปี ทีผ่ ่ านมา
- ไม่มี -
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เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษัทย่ อย
บริ ษทั เดลต้า
กรี น
อินดัสเตรี ยล
(ประเทศไทย)
โดย DET
100%

1. นายอึ้ง กวง มิ้ง
2. นายเซีย เชน เยน
/
3. นายจาง ช่าย ซิง
4. นายอนุสรณ์ มุทราอิศ
/
5.นายวิชยั ศักดิ์ สุริยา
6. Mr. Yu, Po-Wen
7. Mr. Chung-Hsiu Yao
8. Ms. Judy Lee
9. Ms. Cecilia Ku
10. Mr. Om Prakash
11. Mr. Sim Kuik Keong
12. Dr. Basile Margaritis
13. Mr. Egbert Ausems
14.Mr. Chung Chia-long
15. Mr. Yap Khiam Wee
X ประธาน

บริ ษทั ดีอีที
อินเตอร์
เนชัน่ แนล
โฮลดิ้ง
“DETH”
โดย DET
100%

บริ ษทั ย่อยในกลุ่ม DETH
(ณ 31 ธันวาคม 2562)
บริ ษทั ดีอีที บริ ษทั
บริ ษทั
โลจิสติค
ดีอีเอส ดีอีเอส
(ยูเอสเอ) (โรมาเนีย) (อินเดีย)
คอร์ปอเรชัน่
100%
100%
100%

/
/

/

บริ ษทั เดลต้า
บริ ษทั ย่อยในกลุ่ม DESS
เอนเนอร์ยี่
(ณ 31 ธันวาคม 2562)
ซิสเต็ม บริ ษทั เดลต้า บริ ษทั เดลต้า บริ ษทั เดลต้า บริ ษทั เดลต้า บริ ษทั เดลต้า บ.เดลต้า บริ ษทั เดลต้า บริ ษทั
(สิ งคโปร์) อีเลคโทรนิคส์ อีเลคโทรนิคส์ เอนเนอร์ยี่
กรี นเทค
กรี นเทค อิเลคโทรนิคส์ เอนเนอร์ยี่
เดลต้า
“DESS”
ซิสเต็ม
(เนเธอร์
(เนเธอร์ (ออโตโมทีฟ) ซิสเต็ม (ยูเค) พีบีเอ
อินเดีย
(เมียนมา)
โดย DET
(ออสเตรเลีย) แลนด์)
แลนด์)
100%
โซลูชน่ั ส์
100%
100%
อเมริ กา
100%
100%
คอร์ปอเรตี้
บีวี
51%
100%
100%
100%
/
/
X
/

X

X

/

/

/

/

/

/
/

/
/
/
/
/

/

/

/

/
/
/

/ กรรมการ

/

/

// ผูบ้ ริ หาร

หมายเหตุ : บ.ดีอีเอส (เยอรมัน) บ.ดีอีเอส พร็ อพเพอร์ต้ ี (เยอรมัน) บ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (สโลวาเกีย) บ. Eltek, s.r.o. และบ.ดีอีเอส (ประเทศรัสเซีย) ไม่มีการแต่งตั้งกรรมการ

/

/

/

เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน

นางสาว เนธิญา ปี่ ทอง
การศึกษา: Master of Information Technology, The University of Sydney
Bachelor of Industrial Technology (Electrical Engineering), King Mongkut Institute of Technology
North Bangkok
ประวัติการทํางาน:
RD Engineer, Delta Thailand
New Model Engineer, MINEBEA
Customer Service, Delta Thailand
Project Manager, Delta Thailand
Internal Auditor, Delta Thailand

1998 - 2000
2000 - 2004
2006 - 2008
2008 - 2013
2013 - Present

การอบรมด้านการควบคุมภายใน: Creative Problem Solving for Auditors, IIA

เอกสารแนบ 4 : รายละเอียดเกีย่ วกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
- ไม่มี -

เอกสารแนบ 5 : อื่นๆ
- ไม่มี -

