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 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 1 

 

 

 

 

ภาพรวมบริษทั 

บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน 2531 ดว้ยทุนจด

ทะเบียนแรกเร่ิม 40 ลา้นบาท ต่อมาบริษทัฯ ไดแ้ปลงสภาพเป็นบริษทัมหาชน เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2537 และเขา้เป็น

หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2538 ภายใต้หลักทรัพย์ช่ือ 

“DELTA” โดยปัจจุบนั บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 1,259,000,000 บาท และทุนชาํระแลว้ 1,247,381,614 บาท โดยมีมูล

ค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

เดลต้า ประเทศไทย ดําเนินธุรกิจด้านการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์เพาเวอร์ซัพพลายและอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ โดยเป็นผูผ้ลิตชั้ นนําของโลกด้านผลิตภณัฑ์เพาเวอร์ซัพพลาย และช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ประเภท พดัลมอิเล็กทรอนิกส์ (DC Fan) อีเอ็มไอ ฟิลเตอร์ (EMI Filter) และโซลินอยด์ โดยไดด้าํเนินธุรกิจเก่ียวกบั

ผลิตภัณฑ์ด้านการจดัการระบบกาํลังไฟฟ้า (Power Management Solutions) ซ่ึงครอบคลุมผลิตภณัฑ์ต่างๆ หลาย

ประเภท ได้แก่ ระบบกาํลังไฟ (Power Systems) ท่ีใช้ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบโทรคมนาคม 

อุปกรณ์ในภาคอุตสาหกรรม อุปกรณ์สํานักงาน อุปกรณ์การแพทย์ รวมทั้งเพาเวอร์ซัพพลายเพื่อการใช้งานกับ

เซิร์ฟเวอร์ คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย (Networking) เคร่ืองปรับระดบัแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง (DC-DC Converter) 

และอแดปเตอร์ ปัจจุบนัไดข้ยายการดาํเนินงานไปยงัธุรกิจพลงังานทดแทนไดแ้ก่ระบบพลงังานแสงอาทิตย ์พลงังาน

ลม และอุปกรณ์สาํหรับยานยนตไ์ฟฟ้า (EV) และยานยนตไ์ฮบริด (HEV) 
 

พนัธกจิของบริษทั  

“มุ่งมัน่สร้างสรรค์นวตักรรมการใช้พลงังานสะอาดและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพ่ืออนาคตท่ีดีกว่า”  
 

วัฒนธรรมองค์กร “กล้าท่ีจะเปลี่ยนแปลงเพ่ือธุรกิจท่ียัง่ยืน” 
 

นวัตกรรม : สร้างสรรค์แนวคิดใหม่และรังสรรค์สู่

ความสาํเร็จ 

ความพอใจของลูกค้า : คาดการณ์และตอบสนองความ

ต้องการของลกูค้าให้เหนือกว่าความคาดหมาย 

คุณภาพ : นาํเสนอผลงานท่ีดีเยีย่มพร้อมมุ่งมัน่ปรับปรุง

คุณภาพไม่หยดุยัง้ 

ความร่วมมือ : เสริมความแขง็แกร่งด้วยพลงัของเครือข่าย  

เพ่ือความสาํเร็จร่วมกัน 

ความฉับไว : มุ่งสรรหาโอกาสใหม่ๆ อยู่เสมอ 
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เป้าหมายและกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกจิของบริษทั 

1.  มุ่งมัน่เพื่อการเติบโตอยา่งย ัง่ยนืทั้งรายไดแ้ละผลกาํไร 

2.  ขยายส่วนแบ่งทางการตลาดในระดบัภูมิภาค และทาํใหแ้บรนดข์องเดลตา้เป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน 

3.  สร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ดว้ยบริการท่ีครอบคลุมทุกดา้นตลอดจนคุณภาพผลิตภณัฑท่ี์เป็นเลิศ 

4.  ดาํเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส ดว้ยความซ่ือสัตย ์และตรวจสอบได ้

5.  สร้างแรงจูงใจใหพ้นกังานดว้ยการฝึกอบรมใหค้วามรู้และการยกระดบัคุณภาพชีวิต 

6.  ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยการพฒันาผลิตภณัฑ์และโซลูชั่นท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมและ

ประหยดัพลงังาน 
 

เหตุการณ์ทีสํ่าคญัในปี 2562 

บริษทัฯ ไดรั้บคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดโดยสมคัรใจแบบมีเง่ือนไขในหุ้นสามญัของบริษทัฯ (แบบ 

247-4) จาก DEISG โดยมีระยะเวลารับซ้ือตั้งแต่วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2562 ถึงวนัท่ี 1 เมษายน 2562 รวมระยะเวลา 

25 วนัทาํการในราคาเสนอซ้ือหุน้ละ 71.00 บาท ซ่ึงภายหลงัปิดการรับซ้ือ จาํนวนหลกัทรัพยท่ี์ถือโดย DEISG รวม

จาํนวนหลกัทรัพยท่ี์ถือโดยบุคคลกลุ่มเดียวกนั และบุคคลตามมาตรา 258 ของ DEISG และบุคคลกลุ่มเดียวกบั

DEISG เป็นดงัน้ี 

 

ช่ือ 

 

จาํนวนหุ้น 

ร้อยละเม่ือเทียบกบั

จาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายได้

แลว้ทั้งหมด 

ร้อยละเม่ือเทียบกบั

สิทธิออกเสียงทั้งหมด 

Delta Electronics International 

(Singapore) Pte., Ltd. (DEISG) 
534,479,306 42.85 42.85 

- Delta Electronics Inc. 69,128,140 5.54 5.54 

- Delta International Holding Ltd 191,984,450 15.39 15.39 

รวม 795,591,896 63.78 63.78 
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท (ณ 31 ธนัวาคม 2562)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรษิทั เดลตา้ อเีลคโทรนคิส ์(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)
 

100% บรษิทั ดอีที ีอนิเตอรเ์นช ัน่แนล โฮลดิง้
 

100% บรษิทั เดลตา้ กรนี 
อนิดสัเตรยีล (ประเทศไทย)  

 

100% บรษิทั เดลตา้ เอนเนอรย์ ี ่ซสิเต็ม 
(สงิคโปร)์ 

 

100% บรษัิท ดอีที ีโลจสิตคิ (ยเูอสเอ) 

100% บรษัิท เดลตา้ เอนเนอรย์ี ่ซสิเต็ม (เยอรมัน)  
 

100% บรษัิท เดลตา้ เอนเนอรย์ี ่ซสิเต็ม (อนิเดยี) 
 
100% บรษัิท เดลตา้ อเีลคโทรนคิส ์(สโลวาเกยี) 

 
 100% บรษัิท เดลตา้ เอนเนอรย์ี ่ซสิเต็ม (โรมาเนยี)  
 

100% บรษัิท เดลตา้ เอนเนอรย์ี ่ซสิเต็ม พร็อพเพอรต์ี ้(เยอรมัน) 

100% บรษัิท เดลตา้ อเีลคโทรนคิส ์(ออสเตรเลยี) 

100% บรษัิท เดลตา้ อเีลคโทรนคิส ์อนิเดยี 

100% บรษัิท เดลตา้ อเีลคโทรนคิส ์(เมยีนมา) 
 

49% บรษัิท เดลตา้ กรนีเทค อเีลคโทรนคิส ์อนิดัสตรี ้

   
100% บรษัิท เดลตา้ กรนีเทค (เนเธอรแ์ลนด)์ คอรป์อเรตี ้

 
100% บรษัิท เดลตา้ กรนีเทค (เนเธอรแ์ลนด)์ บวีี

 

 
 100% บรษัิท เดลตา้ เอนเนอรย์ี ่ซสิเต็ม ประเทศรัสเซยี 

49% บรษัิท เดลตา้ อเีลคโทรนคิส ์(สวสิเซอรแ์ลนด)์ 
 

100% บรษัิท เดลตา้ อเีลคโทรนคิส ์(สาธารณรัฐเช็ก) 
 

100% บรษัิท เดลตา้ โซลชูัน่ส ์(ฟินแลนด)์ 
 

100% บรษัิท เดลตา้ อเีลคโทรนคิส ์(ฝร่ังเศส) 
 

 
100% บรษัิท เดลตา้ อเีลคโทรนคิส ์(อติาล)ี 
 

 
100% บรษัิท เดลตา้ อเีลคโทรนคิส ์โซลชูัน่ส ์(สเปน) 
 

 
100% บรษัิท เดลตา้ เอนเนอรย์ี ่ซสิเต็ม (สวเีดน) 
 

 
100% บรษัิท เดลตา้ อเีลคโทรนคิส ์(โปแลนด)์ 
 

100% บรษัิท เอลเทค เอส.อาร.์โอ 

51% บรษัิท เดลตา้ พบีเีอ เอ็นจเินยีริง่ โซลชูัน่ส ์
 

 

100% บรษัิท เดลตา้ เอนเนอรย์ี ่ซสิเต็ม (ยเูค)
 

100% บรษัิท เดลตา้ อเีลคโทรนคิส ์(ออโตโมทฟี) อเมรกิา องิค ์
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ช่ือบริษัท สถานท่ีต้ัง ประเภทธุรกจิ ผลติภัณฑ์ ชนิดหุ้น ทุนจดทะเบียน ทุนชําระแล้ว ถือหุ้นร้อยละ 

1. บริษัท ดอีทีี อนิเตอร์เนช่ันแนล 

โฮลดิง้ จํากัด 

Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay 

Road, P.O. Box 31119, KY1-1205, Cayman 

Islands 

ธุรกจิเพ่ือการลงทุน - หุ้นสามัญ 300,000,000 

ดอลลาร์สหรัฐ 

(USD) 

264,357,329 

ดอลลาร์สหรัฐ 

(USD) 

100 

1.1 บริษทั ดีอีที โลจิสติค  
(ยเูอสเอ) คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

46101 Fremont Blvd., Fremont, CA 94538 USA. 
Tel:  +1-510-668-5143   Fax: +1 510 668 0680 

บริการดา้นโลจิสติกส์ในประเทศ
สหรัฐฯ 

- หุน้สามญั 1,000,000 
ดอลลาร์สหรัฐ 

(USD) 

500,000 
ดอลลาร์สหรัฐ 

(USD) 

100 

1.2 บริษทั เดลตา้ เอนเนอร์ยี ่ 
ซิสเตม็ (เยอรมนั) จาํกดั 

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

- การตลาดและการจดัจาํหน่าย 
- วจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์
 

- Power Supply 
- Power Systems 
- Renewable Energy  
- ผลิตภณัฑอิ์เลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ 

หุน้สามญั 18,301,000 
ยโูร 

(EUR) 

18,301,000 
ยโูร 

(EUR) 

100 

1.2.1 บริษทั เดลตา้ เอนเนอร์ยี ่ 

ซิสเตม็ พร็อพเพอร์ต้ี (เยอรมนั)

จาํกดั 

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

ธุรกิจดา้นพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ - หุน้สามญั 25,000 
ยโูร 

(EUR) 

25,000 
ยโูร 

(EUR) 

100 

1.3 บริษทั เดลตา้ เอนเนอร์ยี ่ 
ซิสเตม็ (อินเดีย) จาํกดั 

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

การตลาดและการจดัจาํหน่าย ผลิตภณัฑอิ์เลก็ทรอนิกส์ หุน้สามญั 494,500,000 
รูปีอินเดีย 

(INR) 

490,476,020 
รูปีอินเดีย 

(INR) 

100 

1.4 บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ 
(สโลวาเกีย) จาํกดั 

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

โรงงานผลิตและจาํหน่าย 
 

- Power Supply 
- Power Systems 
- รับผลิตตามแบบของลูกคา้และ

แบบ OEM 

หุน้สามญั 47,120,947 
ยโูร 

(EUR) 

47,120,947 
ยโูร 

(EUR) 

100 

1.5 บริษทั เดลตา้ เอนเนอร์ยี ่ 
ซิสเตม็ (โรมาเนีย) จาํกดั 

Intrarea Nestorei No. 1, Building B, 9th Floor, 
District 4, 040037, Bucharest, Romania  
Tel:  +40 21 305 1770   Fax: +40 21 305 1789 

วจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์ - หุน้สามญั 395,200 
ลิวโรมาเนียใหม่ 

(RON) 

395,200 
ลิวโรมาเนียใหม่ 

(RON) 

100 

2. บริษัท เดลต้า เอนเนอร์ยี่  

ซิสเต็ม (สิงคโปร์) จํากดั 

4 Kaki Bukit Avenue 1 #05-04 Singapore 417939 

Tel: +65 6747 5155     Fax: +65 6744 9228 

- ธุรกจิเพ่ือการลงทุน 

- การให้บริการด้านการจัดการและท่ี

ปรึกษา 

- การจัดจําหน่าย 

- หุ้นสามัญ 173,263,590 

ดอลลาร์สหรัฐ 

(USD) 

173,263,590 

ดอลลาร์สหรัฐ 

(USD) 

100 

2.1 บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ 
(ออสเตรเลีย) จาํกดั 

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

การตลาดและการจดัจาํหน่าย Renewable Energy Products หุน้สามญั 3,329,000 
ดอลลาร์

ออสเตรเลีย 
(AUD) 

3,329,000 
ดอลลาร์

ออสเตรเลีย 
(AUD) 

100 
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ช่ือบริษัท สถานทีต่ั้ง ประเภทธุรกจิ ผลติภัณฑ์ ชนิดหุ้น ทุนจดทะเบียน ทุนชําระ ถือหุ้นร้อยละ 

2.2 บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ 
อินเดีย จาํกดั 

1st Floor, ASV Chamiers Square, New Door No. 87, 
Old No. 48, Chamiers Road, Raja Annamalaipuram, 
Chennai, Tamil Nadu, India, 600028 
Tel: +91 124 4874900   Fax: +91 124 4874945 

- การตลาดและการจดัจาํหน่าย 
- โรงงานผลิต 

ผลิตภณัฑอ่ื์นๆท่ีไม่ใช่ Telecom 
Power System และUPS 
 

หุน้สามญั 36,498,000,000 
รูปีอินเดีย 

(INR) 

8,280,887,780 
รูปีอินเดีย 

(INR) 

100 

2.3 บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ 
(เมียนมา) จาํกดั 

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

โรงงานผลิต - ช้ินส่วนเชิงกล 
- ผลิตภณัฑอิ์เลก็ทรอนิกส์ภายใต้

ระบบ CMP (Cutting, Making 
and Packaging) 

หุน้สามญั 2,350,000 
ดอลลาร์สหรัฐ 

(USD) 
 

2,350,000 
ดอลลาร์สหรัฐ 

(USD) 
 

100 

2.4 บริษทั เดลตา้ เอนเนอร์ยี ่ 
ซิสเตม็ (ยเูค) จาํกดั 

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

 

วจิยัและพฒันา Power Electronics หุน้สามญั 700,000 
ปอนด ์

(GBP) 

700,000 
ปอนด ์

(GBP) 

100 

2.5 บริษทั เดลตา้ พีบีเอ เอน็จิเนียร่ิง 
โซลูชัน่ส์ จาํกดั 

714 หมู่ 4 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.
สมุทรปราการ  
Tel: +66 2 709 2800   Fax: +66 2 709 2827 

บริการติดตั้งอุปกรณ์อตัโนมติัใน
ภาคอุตสาหกรรมแบบครบวงจร 

Industrial Automation   หุน้สามญั 35,000,000 
บาท 

(THB) 

35,000,000 
บาท 

(THB) 

51 

2.6 บริษทั เดลตา้ กรีนเทค  
(เนเธอร์แลนด)์ คอร์ปอเรต้ี ยเูอ 

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

ธุรกิจเพ่ือการลงทุน  เนน้ธุรกิจดา้น Telecom Power   หุน้สามญั ไม่มีการจด
ทะเบียน 

26,997,188 
ยโูร 

(EUR) 

100 

2.6.1 บริษทั เดลตา้ กรีนเทค 
 (เนเธอร์แลนด)์ บีว ี 

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

ธุรกิจเพ่ือการลงทุน  เนน้ธุรกิจดา้น Telecom Power   หุน้สามญั 22,289,690 
ยโูร 

(EUR) 

22,289,690 
ยโูร 

(EUR) 

100 

2.6.1.1 บริษทั เดลตา้ เอนเนอร์ยี ่
ซิสเตม็ ประเทศรัสเซีย 

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

การตลาดและการจดัจาํหน่าย Power System หุน้สามญั 30,000 
รูเบิลรัสเซีย 

(RUB) 

30,000 
รูเบิลรัสเซีย 

(RUB) 

100 

2.6.1.2 บริษทั เอลเทค เอส.อาร์.โอ  Pálenica 53/79, Liptovský Hrádok  033 17, Slovakia โรงงานผลิต  Telecom Power System หุน้สามญั 3,319,392 
ยโูร 

(EUR) 

3,319,392 
ยโูร 

(EUR) 

100 

2.6.1.3 บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ 
(ออโตโมทีฟ) อเมริกา อิงค ์

39209 Six Mile Road, Suite 105, Livonia, Michigan 
48152, USA. 

วจิยัและพฒันา  ผลิตภณัฑอิ์เลก็ทรอนิกส์กาํลงั
สาํหรับยานยนต ์และชุดควบคุม
ความเร็วของมอเตอร์รถยนต ์ 

หุน้สามญั 10,000,000 
ดอลลาร์สหรัฐ 

(USD) 

2,500,000 
ดอลลาร์สหรัฐ 

(USD) 

100 

2.6.1.4 บริษทั เดลตา้ กรีนเทค 
อีเลคโทรนิคส์ อินดสัตร้ี แอลแอลซี  

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

การตลาดและการจดัจาํหน่าย ผลิตภณัฑอิ์เลก็ทรอนิกส์ หุน้สามญั 23,517,175 
ไลราตุรกี 

(TRY) 

23,517,175 
ไลราตุรกี 

(TRY) 

49 
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ช่ือบริษัท สถานทีต่ั้ง ประเภทธุรกจิ ผลติภัณฑ์ ชนิดหุ้น ทุนจดทะเบียน ทุนชําระ ถือหุ้นร้อยละ 

2.6.1.5 บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ 
(สวสิเซอร์แลนด)์ จาํกดั 

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

- การตลาดและการจดัจาํหน่าย 
- วจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์

Power System 
 

หุน้สามญั 10,000,000 

ฟรังกส์วสิฯ 

(CHF) 

10,000,000 

ฟรังกส์วสิฯ

(CHF) 

49 

2.6.1.5.1 บริษทั เดลตา้ อีเลคโทร
นิคส์ (สาธารณรัฐเช็ก) จาํกดั 

Prumyslova 1306/7, 102 00 Praha 10, Czech 
Republic 
Tel: +420 2 7175 18 00   Fax: +420 271 751 799 

การตลาดและการจดัจาํหน่าย 
 

Power Systems หุน้สามญั 8,000,000 

เช็กโครูน่า 

(CZK) 

8,000,000 

เช็กโครูน่า 

(CZK) 

49 

2.6.1.5.2 บริษทั เดลตา้ โซลูชัน่ส์
(ฟินแลนด)์ จาํกดั 

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

- การตลาดและการจดัจาํหน่าย 
- โรงงานประกอบช้ินส่วน  

Power Systems หุน้สามญั 269,100.68 

ยโูร 

(EUR) 

134,550.34 

ยโูร 

(EUR) 

49 

2.6.1.5.3 บริษทั เดลตา้ อีเลคโทร
นิคส์ (ฝร่ังเศส) จาํกดั 

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

 การตลาดและการจดัจาํหน่าย Power Systems หุน้สามญั 1,000,000 

ยโูร 

(EUR) 

1,000,000 

ยโูร 

(EUR) 

49 

2.6.1.5.4 บริษทั เดลตา้ อีเลคโทร
นิคส์ (อิตาลี) จาํกดั 

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

- การตลาดและการจดัจาํหน่าย 
- โรงงานประกอบช้ินส่วน  

Power Systems หุน้สามญั 100,000 

ยโูร 

(EUR) 

100,000 

ยโูร 

(EUR) 

49 

2.6.1.5.5 บริษทั เดลตา้ อีเลคโทร
นิคส์ โซลูชัน่ส์ (สเปน) จาํกดั 

Ctra. Villaverde a Vallecas, 265 1º Dcha, Ed. 
Hormigueras, 28031 Madrid, Spain 
Tel: +420 2 7175 18 00   Fax: +420 2 7175 17 99 

การตลาดและการจดัจาํหน่าย 
 

Power Systems 
 

หุน้สามญั 200,000 

ยโูร 

(EUR) 

200,000 

ยโูร 

(EUR) 

49 

2.6.1.5.6 บริษทั เดลตา้ เอนเนอร์ยี ่ 
ซิสเตม็ (สวเีดน) จาํกดั 

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

การตลาดและการจดัจาํหน่าย 
 

 Power Systems หุน้สามญั 2,010,000 

โครนา 

(SEK) 

2,010,000 

โครนา 

(SEK) 

49 

2.6.1.5.7 บริษทั เดลตา้ อีเลคโทร
นิคส์ (โปแลนด)์ จาํกดั 

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

การตลาดและการจดัจาํหน่าย Power Systems หุน้สามญั 2,500,000 
สวอ็ตต้ีโปแลนด ์

(PLN) 

2,500,000 
สวอ็ตต้ีโปแลนด ์

(PLN) 

49 

3. บริษัท เดลต้า กรีน  

อนิดสัเตรียล (ประเทศไทย) จํากัด 

111 หมู่ 9 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 

Tel: +66 38 522455   Fax: +66 38 522460    

โรงงานผลติ ประกอบช้ินส่วน ติดต้ัง 

และให้บริการรวมท้ังจัดจําหน่าย 

- UPS 

- Solar Inverter 

- EV Charger 

- Data Center 

หุ้นสามัญ 206,000,000 

บาท 

(THB) 

206,000,000 

บาท 

(THB) 

100 
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ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
 

2 
 
 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยดําเนินธุรกิจด้านการผลิตและจาํหน่ายผลิตภัณฑ์เพาเวอร์ซัพพลายและอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ปัจจุบนับริษัทฯ มีโรงงานในประเทศไทย 2 แห่งตั้งอยู่ท่ีเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู จงัหวดั

สมุทรปราการ และในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา และมีโรงงานในต่างประเทศ ไดแ้ก่ประเทศอินเดีย 

(ในเมือง Rudrapur และ Krishnagiri) สโลวาเกีย (เมือง Dubnica nad Vahom และ Liptovsky Hradok) และเมียนมา (เมือง

ยา่งกุง้) โดยไดแ้บ่งการดาํเนินธุรกิจออกเป็น 3 กลุ่มดงัน้ี  

1. กลุ่มผลติภัณฑ์เพาเวอร์อเิลก็ทรอนิกส์ (Power Electronics) ประกอบดว้ย 

1.1 กลุ่มผลิตภณัฑ์ Power and Systems (PSBG) ได้แก่ เพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์กําลังและระบบแบ่ง

ออกเป็น 4 กลุ่มหลกัไดแ้ก่ 

• ผลิตภณัฑดี์ซี-ดีซี (DC Power) 

• ผลิตภณัฑ์เพาเวอร์ซัพพลายสําหรับคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย (Computer & Networking 

Power) เช่น เพาเวอร์ซพัพลายสําหรับอุปกรณ์เก็บขอ้มูลในระบบคอมพิวเตอร์ (Storage) เซิร์ฟเวอร์ 

และคอมพวิเตอร์ระบบเครือข่าย 

• ผลิตภณัฑ์เพาเวอร์ซัพพลายท่ีมีการออกแบบเฉพาะ (Custom Design Power) เป็นเพาเวอร์ซัพ

พลายอีกประเภทหน่ึงท่ีใช้เทคโนโลยีระดบัสูงและมีการออกแบบเฉพาะสําหรับอุตสาหกรรม

ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ โทรคมนาคมและภาคอุตสาหกรรม 

• ผลิตภัณฑ์ เพาเวอร์ซัพพลายสํ าหรับเคร่ืองมือช่าง (Industrial Tools) สําหรับใช้งานใน

ภาคอุตสาหกรรมและการใชง้านส่วนบุคคล 

1.2 กลุ่มผลิตภัณฑ์  Fan & Thermal Management (FMBG) ได้แก่  พัดลมอิเล็กทรอนิกส์  อี เอ็มไอ 

ฟิลเตอร์และโซลินอยด ์

1.3 กลุ่มผลิตภัณ ฑ์  Electrics Vehicle Solutions (EVSBG) ได้แก่  เพาเวอร์ซัพพลายและอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์สาํหรับยานยนตไ์ฟฟ้า 

2. กลุ่มผลิตภัณฑ์อัตโนมัติ (Automation) ไดแ้ก่ อุปกรณ์อตัโนมติัสําหรับภาคอุตสาหกรรม ระบบจกัรกล

อตัโนมติั ระบบโรงงานอจัฉริยะ เซ็นเซอร์อจัฉริยะ รวมทั้ง ระบบอตัโนมติัสําหรับอาคาร ระบบแสงสวา่ง

และระบบเฝ้าระวงัอตัโนมติัสาํหรับอาคาร 

3. กลุ่มผลติภัณฑ์โครงสร้างพืน้ฐาน (Infrastructure) ประกอบดว้ย  

3.1 กลุ่มผลิตภณัฑ์ ICT Infrastructure (ICTBG) ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์โครงสร้างพื้นฐานสําหรับเทคโนโลยี

ส่ือสารขอ้มูล แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ 

• เพาเวอร์ซิสเตม็สาํหรับระบบโทรคมนาคม (TPS) 

• เคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS)  

• โซลูชัน่เครือข่าย (Network Solution) 

3.2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ Energy Infrastructure Solutions (EISBG) ได้แก่ผลิตภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐาน

สําหรับระบบพลงังานสําหรับภาคอุตสาหกรรม ผลิตภณัฑ์พลังงานทดแทนและเคร่ืองชาร์จ

สาํหรับยานยนตไ์ฟฟ้า 

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหวัขอ้ประเภทผลิตภณัฑ)์ 
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โครงสร้างรายได้ของบริษทัฯ และบริษทัย่อย มีดงัน้ี     หน่วย : ลา้นบาท 

กลุ่มผลติภัณฑ์ 2562 2561 2560 

  รายได้ % รายได้ % รายได้ % 

กลุ่มเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ (Power Electronics) 32,296 63.1% 34,404 64.8% 31,051  63.1%  

กลุ่มผลิตภณัฑอ์ตัโนมติั (Automation) 2,120 4.2% 1,818 3.5%  1,809   3.7%  

กลุ่มผลิตภณัฑโ์ครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) 16,587 32.4% 16,394 30.9% 16,153   32.8%  

ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ 168 0.3% 443 0.8% 211   0.4%  

        ยอดขายรวม 51,172 100.0% 53,067 100.0% 49,224  100.0%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      ประเภทธุรกจิประเภทธุรกจิ 

แบรนด์เดลต้า: 

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

• เพาเวอรอ์เิล็กทรอนกิสกํ์าลงั
และระบบ 

• ผลติภณัฑพั์ดลม
อเิล็กทรอนกิส ์

• ผลติภณัฑอ์เิล็กทรอนกิส์
สําหรับยานยนตไ์ฟฟ้า 

• ผลติภณัฑ์
อตัโนมตัสํิาหรับ
อตุสาหกรรม  

• ผลติภณัฑ์
อตัโนมตัสํิาหรับ
อาคาร 

• ผลติภณัฑโ์ครงสรา้ง
พืน้ฐานสําหรับ
เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสือ่สาร 

• ผลติภณัฑโ์ครงสรา้ง
พืน้ฐานสําหรับระบบ
พลังงาน 

ประเภทผลติภณัฑ์ 

Smarter . Greener . Together 

ผลติภณัฑเ์พาเวอร ์
อเิล็กทรอนกิส ์ 

ผลติภณัฑ์
อตัโนมตั ิ

ผลติภณัฑโ์ครงสรา้ง
พืน้ฐาน  

ผลติภณัฑเ์พาเวอร ์
อเิล็กทรอนกิส ์

บริษัทฯ เป็นผู ้ให้บริการครบวงจรด้านการจัดการพลังงานและการจัดการความร้อน รวมทั้ งเป็นผู ้ผลิต

ผลิตภณัฑ์สวิตช่ิงเพาเวอร์ซพัพลายและพดัลมอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้แปรงถ่านชั้นนาํของโลก บริษทัฯ ไดผ้ลิตและ

จาํหน่ายเพาเวอร์ซัพพลายและผลิตภณัฑ์จดัการความร้อนท่ีมีความหลากหลาย สําหรับนาํไปใชง้านไดห้ลายรูปแบบ 

เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาชนิดต่างๆ อุปกรณ์สําหรับระบบเก็บข้อมูลแบบ cloud เคร่ืองใช้ไฟฟ้าใน

ครัวเรือน และอุปกรณ์ท่ีใช้กบัเคร่ืองมือทางการแพทย ์ทั้งน้ีบริษทัฯ ยงัเป็นผูใ้ห้บริการลาํดบัแรกท่ีลูกคา้เลือกใช้

บริการออกแบบผลิตภณัฑ์ตามความตอ้งการของลูกคา้ประเภท OEM และ ODM นอกจากน้ี บริษทัฯยงัเป็นผูผ้ลิต

และจาํหน่ายช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งผลิตภณัฑ์และบริการท่ีเก่ียวขอ้งตามแบบของลูกคา้ เพื่อช่วยเพิ่มศกัยภาพ

ในการแข่งขนัใหแ้ก่ลูกคา้ โดยบริษทัฯไดแ้บ่งธุรกิจในกลุ่มน้ีออกเป็น 3 กลุ่มยอ่ย ดงัน้ี 
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เพาเวอร์ซัพพลายทีม่ีการออกแบบเฉพาะ 

เพาเวอร์อเิลก็ทรอนิกส์กาํลงัและระบบ  

Power and Systems 

ดว้ยความกา้วหน้าทางเทคโนโลยี ทาํให้บริษทัฯสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภณัฑ์เพาเวอร์ซัพพลายได้

สูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง และนาํเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณสมบติัทางดา้นการประหยดัพลงังานควบคู่กนั  ปัจจุบนัผลิตภณัฑ์

ในกลุ่มน้ีแบ่งยอ่ยออกเป็น 4 กลุ่มดงัน้ี 

ดีซี ดีซี เพาเวอร์เป็นคอนเวอร์เตอร์ทาํหน้าท่ีป้อนแรงดนัคงท่ีให้กบั Micro 

Processor ท่ีมกัมีการเปล่ียนแปลงของ (Load) ในขณะทาํงาน (Dynamic Load) 

ซ่ึง ดีซี  ดีซี จะช่วยทาํให้การทาํงานของระบบ Micro Processor เป็นไปอย่าง

ราบร่ืน  ปัจจุบนั ดีซี ดีซี คอนเวอร์เตอร์ท่ีบริษทัฯ ออกแบบ มีขนาดเล็กแต่ให้

กาํลงัวตัตแ์ละประสิทธิภาพสูง โดยสามารถใหก้าํลงัไฟไดสู้งถึง 2,650 วตัต ์

ดีซี ดีซี เพาเวอร์ 

เพาเวอร์ซัพพลายสําหรับ

คอมพวิเตอร์และระบบเครือข่าย  
ผลิ ตภัณ ฑ์ ในกลุ่ มน้ี ประกอบด้วยเพาเวอร์ซัพพลายสํ าหรับ

คอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลกัใน

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Workstation) อุปกรณ์เก็บข้อมูลในระบบ

คอมพิวเตอร์ (Storage) และเพาเวอร์ซัพพลายกําลังไฟสูงอ่ืนๆ โดย

สามารถให้กาํลงัไฟได้ถึง 7,200 วตัต์ต่อโมดูลและให้ประสิทธิภาพการ

ทํางานมากกว่าร้อยละ 90 และมีกําลังวตัต์ต่อความหนาแน่น (Power 

Density) สูงถึง 25 วตัตต่์อลูกบาศกน้ิ์ว 

ผลิตภัณฑ์เพาเวอร์ซัพพลายท่ีมีการออกแบบเฉพาะเป็นเพาเวอร์ซัพ

พลายท่ี มี นวัตกรรมสู งและมีการออกแบบเฉพาะเพื่ อนํามาใช้กับ

คอมพิวเตอร์ (เซิร์ฟเวอร์และระบบเครือข่าย) อุปกรณ์สํานักงานอตัโนมติั 

เคร่ืองมือการแพทย  ์อุปกรณ์ท่ีใช้ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ยานยนต ์

และงานอุตสาหกรรมดา้นต่างๆ และดว้ยความเป็นผูน้าํทางดา้นเทคโนโลย ี

ผลิตภัณฑ์ท่ีบริษัทฯออกแบบจึงเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีนําเอานวตักรรมหรือ

เทคโนโลยใีหม่ๆ เขา้มาร่วมดว้ยเสมอ 

สินค้าในกลุ่มธุรกิจน้ีประกอบด้วยเพาเวอร์ซัพพลายสําหรับ

เคร่ืองมือช่างในภาคอุตสาหกรรม และการใช้งานบุคคล และอแดปเตอร์ 

เราเป็นหน่ึงในผูผ้ลิตอะแดปเตอร์ AC / DC ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกสําหรับ

คอมพิวเตอร์แบบพกพา และอุปกรณ์แหล่งพลงังานภายนอกอ่ืน ๆ ซ่ึงจาก

การนําระบบวงจรรวมชนิดพิเศษ (ASIC) วงจรไฟฟ้าแบบผสม (hybrid 

Circuit) และเทคโนโลยีฟิล์มบางมาใช้ ทาํให้บริษทัฯ สามารถออกแบบ

อแดปเตอร์ให้เป็นผู ้นําในภาคอุตสาหกรรมท่ีให้กําลังวตัต์ต่อความ

หนาแน่นสูง และเพาเวอร์ซัพพลายมาตรฐานท่ีมีให้เลือกหลากหลาย

สาํหรับงานอุตสาหกรรมและการแพทย ์

เพาเวอร์ซัพพลายสําหรับเคร่ืองมือช่าง 
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ผลติภัณฑ์พดัลมอเิลก็ทรอนิกส์และระบบจัดการความร้อน 
Fan & Thermal Management  (FMBG)  

เดลตา้ผลิตพดัลมอิเล็กทรอนิกส์ตามความตอ้งการของลูกคา้ เพื่อใช้ในการลดอุณหภูมิ ระบายความ

ร้อน และขบัเคล่ือนการใช้งานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ซ่ึงลูกคา้สําคญัของบริษทัฯ ส่วนใหญ่เป็น

ผู ้ผลิตชั้ นนําในอุตสาหกรรมยานยนต์  โทรคมนาคม  IT อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการบริโภคและ

ภาคอุตสาหกรรม 
อเีอม็ไอ ฟิลเตอร์ โซลนิอยด์ 

ผลิ ตภัณ ฑ์ ตัวป้ องกันการรบกวนของคล่ื น

แม่เหล็กไฟฟ้า (อีเอ็มไอฟิลเตอร์) เป็นอุปกรณ์ท่ีช่วย

ในการลดทอนหรือตัดสัญญาณรบกวนท่ีเข้าไปใน

ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ซ่ึงใช้กัน

อย่างแพร่หลายในอุปกรณ์เพื่อการอุปโภคบริโภค 

อุ ป ก รณ์  IT แ ล ะ ระ บ บ โท รค ม น าค ม สํ าห รั บ

ภาคอุตสาหกรรม 

โซลินอยด์ เป็นอุปกรณ์ อิ เล็กทรอนิกส์ ท่ี

นําไปใช้ในการควบคุมระบบอตัโนมติั สําหรับ

อุปกรณ์ท่ีใชใ้นครัวเรือนและยานยนต ์ซ่ึงบริษทัฯ 

สามารถให้บริการโซลินอยด์ท่ีมีลักษณะเฉพาะ

ตามความตอ้งการท่ีหลากหลายของลูกคา้ เช่น ใช้

สาํหรับระบบยานยนต ์ เคร่ืองใชใ้นครัวเรือน และ

ระบบล็อคประตูไฟฟ้าอตัโนมติั 

ผลติภณัฑเ์พาเวอร ์
อเิล็กทรอนกิส ์

พดัลมอเิลก็ทรอนิกส์ 
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ผลติภัณฑ์อเิลก็ทรอนิกส์สําหรับยานยนต์ไฟฟ้า 
Electric Vehicle Solutions (EVSBG) 

  ดา้นธุรกิจยานยนต์ เดลตา้มีโซลูชัน่ EV/HEV powertrain และส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์กาํลงัไฟฟ้า (Power 

Electronics Components) ท่ีมีประสิทธิภาพและไวว้างใจได ้โดยเป็นผลิตภณัฑท่ี์เนน้เทคโนโลยีในการปรับระดบัพลงังาน

ให้สูงข้ึน อย่างเช่น On Board Charging Module ท่ีปรับได้ถึง 11 กิโลวตัต์  หรือตวัแปลง DC/DC และ APM ท่ีใช้ใน

อุตสาหกรรมชั้นนาํ ซ่ึงมีประสิทธิภาพในการใช้พลงังานสูงถึงร้อยละ 96 ปรับไดถึ้ง 3 กิโลวตัต์ นอกจากน้ี เดลตา้ยงัมี

สินคา้ใหม่ เก่ียวกบั Traction Inverter ซ่ึงใชก้บัเทคโนโลยยีานพาหนะไฟฟ้าแบบไฮบริด ท่ีมีใชบ้า้งแลว้บนทอ้งถนน และ

เป็นธุรกิจยานยนตใ์นอนาคตดว้ย 

ผลติภณัฑเ์พาเวอร ์
อเิล็กทรอนกิส ์

ผลติภณัฑ์
อตัโนมตั ิ

บริษทัฯ ไดน้าํเสนอผลิตภณัฑ์และโซลูชัน่ระบบอตัโนมติัท่ีมีประสิทธิภาพและความน่าเช่ือถือสูงรวมถึง

ความเช่ียวชาญดา้นการปรับความเร็วรอบและกาํลงั (drives) ระบบควบคุมการเคล่ือนไหว (motion control systems) 

การควบคุมและการส่ือสารในภาคอุตสาหกรรม (industrial control and communication) การปรับปรุงคุณภาพ

กาํลังไฟฟ้า อุปกรณ์ท่ีใช้ในการติดต่อระหว่างผูใ้ช้กับเคร่ืองจกัรในการควบคุมและแสดงผล (human machine 

interface) เซนเซอร์ และระบบหุ่นยนต์ นอกจากน้ีเรายงัมีระบบการตรวจสอบและการจดัการข้อมูล เช่น ระบบ 

SCADA และ EMS สาํหรับโซลูชัน่การผลิตอจัฉริยะท่ีสมบูรณ์แบบ 
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 เดลตา้เป็นผูบุ้กเบิกในการให้บริการโซลูชัน่ดา้นการประหยดัพลงังานท่ีจาํเป็นสําหรับเครือข่ายโทรคมนาคม 

ในทุกๆ สองสถานีเครือข่ายโทรคมนาคมในอินเดีย จะเป็นจุดปฏิบติังานดว้ยโซลูชัน่ดา้นพลงังานของเดลตา้ ซ่ึงการมี

ผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลายและครอบคลุม ทาํให้เดลตา้สามารถให้บริการแก่ทั้งผูป้ระกอบการดา้นโทรคมนาคม ผูผ้ลิต

อุปกรณ์ส่ือสารโทรคมนาคม และผูใ้ห้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม เดลตา้มีส่วนแบ่งทางการตลาด

มากกวา่ร้อยละ 50 ในการใหบ้ริการโซลูชัน่ตามรูปแบบท่ีลูกคา้กาํหนด ทั้งการใชง้านภายในและภายนอกอาคาร ทั้งน้ี 

เดลตา้มีโซลูชัน่สาํหรับงานทุกระดบัในระบบเครือข่าย ตั้งแต่ระดบั MSC (ระบบให้พลงังานขนาดใหญ่ -  Bulk Power) 

ระดบั BSC (ระบบให้พลงังานขนาดกลาง - Medium Power) ระดบั BTS/Cell Site (ระบบให้พลงังานท่ีมีการแบ่งใช้

จากผูป้ระกอบการหลายราย - Power Sharing-Multi Operator) และทา้ยสุด โซลูชัน่สําหรับการเช่ือมต่อท่ีปลายทางของ

เครือข่ายไปยงัลูกคา้ (Last Mile Connectivity Solutions) เพื่อการใชง้าน 4G / LTE / Wi-Fi  พร้อมเอาต์พุต DC และ AC 

นอกจากน้ีเดลตา้ยงัมีบริการสําหรับระบบ ท่ีไม่ใช่งานดา้นโทรคมนาคม เช่น ดา้นการรถไฟ  PGCIL  เมืองอจัฉริยะ

และโซลูชัน่ดา้นการสังเกตการณ์  

 กลุ่มผลิตภณัฑ์ TPS ของเดลตา้ประกอบดว้ยตวัแปลงไฟทุกระดบัสมรรถนะ (เช่น Rectifiers, Inverters และ 

DC-DC Converters) โซลูชัน่การจดัการพลงังาน (แบบบูรณาการ-IPMS และหน่วยเช่ือมต่อพลงังาน-PIU) โซลูชัน่การ

เก็บรักษาพลงังาน (VRLA & Li-Ion Batteries) โซลูชั่นแบบไฮบริด (DG แบตเตอร่ีแบบไฮบริด และระบบพลงังาน

แสงอาทิตยแ์บบไฮบริด) โซลูชั่นการระบายความร้อน (แบบใช้พดัลม แบบ HEX และแบบเคร่ืองปรับอากาศ DC) 

โซลูชัน่ DG Cranking (ไม่ใชแ้บตเตอร่ี) โซลูชัน่ GBM และอ่ืนๆ อีกหลายหลายรูปแบบ 

 เดลตา้เป็นหน่ึงในบริษทัชั้นนาํของโลกท่ีเป็นทั้งผูพ้ฒันาและผูจ้ดัจาํหน่ายระบบพลงังานโทรคมนาคม 

อุปกรณ์เคร่ืองสํารองไฟฟ้า อุปกรณ์เก่ียวกบัแรงดนัไฟฟ้าขนาดกลาง ตลอดจนโซลูชัน่ดา้นพลงังานแสงอาทิตยแ์ละ

พลงังานลม นอกจากน้ียงัครองอนัดบัหน่ึงในการให้บริการโซลูชั่นด้านพลงังานโทรคมนาคมในประเทศอินเดีย 

และเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายระดบัแนวหนา้ในยโุรป อเมริกาและเอเชียแปซิฟิก  

 ทั้งน้ี เดลตา้ไม่เพียงเป็นผูใ้หบ้ริการผลิตภณัฑท่ี์หลากหลายและครอบคลุมการจดัการดา้นพลงังาน บริษทัยงั

ใช้นวตักรรมด้านวิศวกรรมขั้นสูงของบริษทัในการออกแบบและ/หรือปรับแต่งระบบ ควบคู่กบัการทาํโซลูชั่น

สาํหรับการประยกุตใ์ชง้านในระบบศูนยข์อ้มูล พลงังานหมุนเวยีน ยานยนตไ์ฟฟ้า โครงสร้างพื้นฐานดา้นการขนส่ง

ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม อาคารเขียว (green building) และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

ผลติภณัฑ์
โครงสรา้งพืน้ฐาน  ผลติภัณฑ์โครงสร้างพืน้ฐานสําหรับ ICT 

ICT Infrastructure (ICTBG) 

เพาเวอร์ซิสเต็มสําหรับระบบโทรคมนาคม 
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การเติบโตขององค์กรและอุปกรณ์สารสนเทศมีความเช่ือมโยงกนัอย่างใกลชิ้ดจนทาํให้การวางแผนและการ

สร้างท่ีเก็บขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพสูงเป็นหน่ึงส่ิงสําคญัท่ีสุดสําหรับผูจ้ดัการฝ่ายสารสนเทศในปัจจุบนั ทีมผูเ้ช่ียวชาญ

ของ Delta CIS จึงได้พัฒนา InfraSuite โซลูชั่นโครงสร้างพื้ นฐานสําหรับศูนย์ข้อมูล (data center) รุ่นใหม่  โดย

ตั้งเป้าหมายของธุรกิจ InfraSuite ในการให้บริการศูนยข์อ้มูลท่ีเหมาะสม เพื่อช่วยให้บริษทัต่างๆ สามารถลดตน้ทุนการ

เป็นเจา้ของ (Total Cost of Ownership: TCO) และลํ้าหนา้เหนือคู่แข่ง 

  บริษทัฯได้ช่วยสนับสนุนในการจดัสร้างศูนยข์อ้มูลของลูกคา้เสมอมาดว้ยผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถใช้

พลงังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุ่น และเช่ือถือไดส้ําหรับการใช้งานตามความตอ้งการเฉพาะเจาะจงของ

ลูกคา้ ผลิตภณัฑ์สําหรับโซลูชัน่ดา้นโครงสร้างพื้นฐานของศูนยข์อ้มูลหรือ “InfraSuite” ของเดลตา้ฯ ครอบคลุมตั้งแต่ 

ระบบจดัการพลงังาน ชั้นวางอุปกรณ์พร้อมส่วนประกอบ ระบบระบายความร้อนท่ีเท่ียงตรงจนถึงระบบบริหารจดัการ

ส่ิงแวดลอ้ม 

ผลติภณัฑ์
โครงสรา้งพืน้ฐาน  

โซลูช่ันสําหรับศูนย์ข้อมูล (Datacenter Infrastructure Solutions) 

โซลูช่ันสําหรับระบบสํารองไฟฟ้า (Critical Infrastructure Solutions) 

                  ธุรกิจ Critical Infrastructure Solutions (CIS) ของบริษัทฯ เป็นเสมือน “พลังท่ีอยู่เบ้ืองหลังการแข่งขัน”  

เน่ืองจาก CIS มีบทบาทสําคญัในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจให้กบัลูกคา้ ดว้ยการนาํเสนอผลิตภณัฑ์

การจดัการพลงังานท่ีมีความน่าเช่ือถือและมีประสิทธิภาพสูง รวมถึงผลิตภณัฑ์ดา้นโครงสร้างพื้นฐานสําหรับศูนย์

ขอ้มูล ซ่ึงสร้างความมัน่ใจไดว้า่การดาํเนินงานตามพนัธกิจท่ีสาํคญัของลูกคา้มีความต่อเน่ือง และช่วยลดตน้ทุนการเป็น

เจ้าของ (Total Cost of Ownership – TCO) ให้กับลูกค้าได้อีกด้วย ผลิตภณัฑ์ CIS ของบริษทัฯ จึงถือเป็นพนัธมิตรท่ี

แขง็แกร่งและสร้างความเช่ือถือไดใ้หก้บัลูกคา้ของเราไดเ้ป็นอยา่งดี 



                                                                                                                                                   

                        

 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลติภณัฑ์
โครงสรา้งพืน้ฐาน  

ผลติภัณฑ์โครงสร้างพืน้ฐานสําหรับระบบพลงังาน  

Energy Infrastructure (EISBG) 

                กลุ่มผลิตภณัฑ ์ Delta CIS ครอบคลุมผลิตภณัฑต์ั้งแต่ เคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS) จนถึงโซลูชัน่ InfraSuite 

สาํหรับศูนยข์อ้มูล ท่ีมาพร้อมกบัการใหบ้ริการท่ีครอบคลุมทุกดา้น 

โซลูช่ันสําหรับเคร่ืองสํารองไฟฟ้า (UPS Solutions) 

         Delta UPS เป็นธุรกิจท่ีเดลตา้ทาํมานานกว่าหน่ึงทศวรรษ 

โดยทาํตั้งแต่การออกแบบ ผลิต และทาํการตลาดทัว่โลก เดลตา้

มุ่งมัน่ท่ีจะสร้างนวตักรรมผลิตภณัฑ์ให้มีความโดดเด่นทาง

เทคนิค และใหบ้ริการโซลูชัน่ประหยดัพลงังานสาํหรับการใช้

งานในทุกระดับ จากบ้าน สู่สํานักงาน ศูนย์ข้อมูล จนถึง

โปรแกรมการใชง้านระดบัอุตสาหกรรม ฐานลูกคา้ของบริษทัฯ 

ครอบคลุมองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ระดบัโลกในหลากหลาย

อุตสาหกรรม เช่น เซมิคอนดักเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ตรวจจับ

และควบคุมแสง (optoelectronics) การแปรรูปอาหาร การเงิน  

ปิโตรเคมี และการส่ือสารโทรคมนาคม 

             โซลูชัน่ของ Delta UPS ประกอบดว้ย อุปกรณ์ท่ีเกียวเน่ืองกบั UPS และโปรแกรมการจดัการท่ีครบครัน โดย

บริษทัฯ ไดน้ําส่งโซลูชันน้ีในรูปแบบเฉพาะสําหรับแต่ละอุตสาหกรรมทั่วโลกในตลาดวงกวา้ง และในกลุ่มผูน้ํา

อุตสาหกรรมต่างๆ  โซลูชัน่ UPS ของเดลตา้ ไม่เพียงให้ความมัน่ใจว่ากระบวนการการผลิตจะไม่หยุดชะงกัดว้ยความ

ศกัยภาพท่ีไม่มีใครเทียบได้ แต่ยงัตอบสนองความจาํเป็นทางธุรกิจของลูกคา้ท่ีกาํลงัเติบโตดว้ย Delta UPS ท่ีมีการ

ออกแบบเฉพาะ เพ่ือเหมาะกบัขนาดของธุรกิจ อีกทั้งมีความยืดหยุน่ใหป้รับเปล่ียนการใชง้านไดอี้กดว้ย 

โซลูช่ันสําหรับระบบเครือข่าย (Network Solutions) 

Enterprise 
Wireless APs 

Switches SDWAN / vCPE 

Wireless 
Routers 

            เดลตา้ก้าวไปพร้อมกบัความลํ้ าสมยัใน

ก ร ะ แ ส ข อ ง เท ค โ น โ ล ยี ก าร ส่ื อ ส าร  ด้ ว ย

ประสบการณ์ในวงการอุตสาหกรรมอุปกรณ์

ส่ือสารเครือข่ายมากกว่า 20 ปี บริษัทฯ สร้าง

ความไวว้างใจให้กับลูกค้าด้วยการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ท่ีพิเศษและแตกต่างพร้อมคุณภาพ

ดา้นการผลิตท่ีดีให้กบัแบรนด์ดงัโลก ท่ีผ่านมา 

เดลต้ามีผลงานท่ีหลากหลาย และครอบคลุม

ตลาดเครือข่ายต่างๆ ตั้งแต่งานท่ีใชส้ําหรับศูนย์

ขอ้มูล งานภายในองค์กร งานขนส่ง สํานกังาน

ขนาดเล็ก และงานเครือข่ายทางอุตสาหกรรม 

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นท่ีจะให้บริการโซลูชั่น

เค รือข่ าย ท่ี แข่ งขัน ได้  ซ่ึ งออก แบ บ ม าเพื่ อ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 
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เดลต้าได้ออกเพาเวอร์ซัพพลายมาตรฐาน (PSU) สําหรับ

ภาคอุตสาหกรรมเป็นแบรนด์ของเดลต้าเอง โดยใช้เทคโนโลยี

ระดับโลกและมีคุณภาพแบบเดียวกับความต้องการของลูกค้า 

ODM ด้วยความนิยมท่ีเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วของสินค้ารุ่น CliQ 

DIN Rail และ PMC Panel Mount Power บริษัทฯ ได้ออกแบบ

ผลิตภณัฑใ์หมี้ความหลากหลายเพื่อรองรับการใชง้านใหม้ากยิง่ข้ึน 

โซลูช่ันระบบพลงังานสําหรับภาคอุตสาหกรรม (Industrial Power Solutions) 

ผลติภัณฑ์พลงังานทดแทน (Renewable Energy) 

 เดลต้าตอบสนองความต้องการใช้พลังงานลมในระดับเมกะวตัต์ให้กับลูกค้าในรูปแบบของตวัแปลง

พลังงานไฟฟ้าแบบเต็มรูป (FPC) และเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าเหน่ียวนําแบบป้อนสองทาง (Doubly Fed induction 

generator หรือ DFIG) โดยการผสานเทคโนโลยีระดบัแนวหน้าเพื่อให้สอดคลอ้งและทนัต่อเทคโนโลยีการทาํงาน

ของกริดในปัจจุบนั ทาํให้สามารถใช้ได้กบัแรงดนัไฟฟ้าหลายระดบั ตั้งแต่ระดบัตํ่า (LVRT) ระดบัศูนย ์(ZVRT) 

และระดบัสูง (HVRT) ทั้งน้ี ผลิตภณัฑ์ของเดลตา้ผา่นขอ้กาํหนดเกือบทั้งหมดในดา้นคุณภาพพลงังานแมใ้นสภาวะ

ท่ีไฟฟ้าในระบบกริดไม่เสถียรทั้งในเชิงฮาร์โมนิกและการสั่นไหว ฯลฯ จึงมัน่ใจไดว้า่จะทาํงานร่วมกบักริดไดอ้ยา่ง

ราบร่ืนและเป็นไปตามขอ้กาํหนด ในปีท่ีผ่านมา เดลตา้อินเดียไดผ้ลิตเคร่ืองแปลงพลงังานลมขนาด 2.2 เมกะวตัต์

และ 2.6 เมกะวตัต์ ซ่ึงใน 4 ปีท่ีผ่านมา ไดมี้การติดตั้งในฟาร์มพลงังานลมในประเทศอินเดียไปแลว้กวา่ 100 เมกะ

วตัต ์ดว้ยประสิทธิภาพท่ีมีความสมํ่าเสมอและเช่ือถือไดใ้หก้บัลูกคา้  

 นอกจากน้ี เดลตา้ยงัมีผลิตภณัฑ์ท่ีใช้เทคโนโลยีขั้นสูงท่ีหลากหลายของ อย่างเช่น ชุดแหล่งจ่ายไฟเสริม 
ชุดควบคุมท่ีฐานและส่วนหุ้มกลไก ตลอดจนแผงควบคุมอ่ืนๆ นอกจากน้ี ยงัมีการออกแบบตวัควบคุมตวัแปลง

พลงังานท่่ีลํ้ าสมยั มีความน่าเช่ือถือสูง และมีการติดตามผลแบบเบ็ดเสร็จ ดว้ยระบบป้องกนัท่ีหลากหลาย พร้อม

กบัความสามารถในการผลิตพลงังานท่ีมีประสิทธิภาพสูงท่ีความเร็วลมตํ่า การออกแบบเป็นโมดูลช่วยให้สามารถ

เขา้ทาํการดูแลและบาํรุงรักษาได้จากบริเวณด้านหน้า ด้วยโมดูลพลงังานท่ีสามารถสลบัเปล่ียนทดแทนกนัและ

ระบบทาํความเย็นในตัว จึงช่วยตอบโจทยท์ั้ งด้านความสะดวกและประสิทธิภาพแก่ผูใ้ช้ได้เป็นอย่างดี วงจร

ควบคุมและวงจรแปลงพลงังานท่ีแยกกนั ถือเป็นฉนวนป้องกนัและเพิ่มความปลอดภยัแก่ผูใ้ชง้าน ทั้งน้ีกลไกท่ีถูก

ออกแบบมาอยา่งประณีตและกะทดัรัด ไม่เพียงช่วยประหยดัพื้นท่ี แต่ทาํใหก้ารติดตั้งง่ายข้ึนอีกดว้ย 

 



                                                                                                                                                   

                        

 16 

กาํลงัการผลติในปี 2562 

กาํลงัการผลติในปี 2561 

1. โรงงานในประเทศไทย 

1.1 โรงงาน 1 : นิคมอุตสาหกรรมบางปู จงัหวดัสมุทรปราการ 

พื้นท่ีการผลิต :  16,710 ตารางเมตร 

จาํนวนพนกังาน  :  560 คน 

สายการผลิต :  12 สาย 

ผลิตจริงเฉล่ีย :  ร้อยละ 80 ของกาํลงัการผลิตเตม็ท่ี 

1.2 โรงงาน 3 : นิคมอุตสาหกรรมบางปู จงัหวดัสมุทรปราการ   

พื้นท่ีการผลิต :  13,550 ตารางเมตร 

จาํนวนพนกังาน :  772 คน  

สายการผลิต :  10 สาย 

ผลิตจริงเฉล่ีย :  คิดเป็นร้อยละ 80 ของกาํลงัการผลิตเตม็ท่ี 

1.3 โรงงาน 5 : นิคมอุตสาหกรรมบางปู จงัหวดัสมุทรปราการ   

พื้นท่ีการผลิต :  37,700 ตารางเมตร 

จาํนวนพนกังาน :  3,416 คน  

สายการผลิต :  56 สาย 

ผลิตจริงเฉล่ีย :  คิดเป็นร้อยละ 85 ของกาํลงัการผลิตเตม็ท่ี 

1.4 โรงงาน 6 : นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

พื้นท่ีการผลิต :  13,900 ตารางเมตร 

จาํนวนพนกังาน :   1,957 คน 

สายการผลิต  :   83 สาย 

ผลิตจริงเฉล่ีย :   คิดเป็นร้อยละ 80 ของกาํลงัการผลิตเตม็ท่ี 

2. โรงงานในประเทศสาธารณรัฐสโลวาเกยี 

2.1 โรงงานในเมือง Dubnica nad Vahom 

พื้นท่ีการผลิต :  10,250 ตารางเมตร 

จาํนวนพนกังาน :  245 คน 

สายการผลิต :  21 สาย  

ผลิตจริงเฉล่ีย :  คิดเป็นร้อยละ 65 ของกาํลงัการผลิตเตม็ท่ี 

2.2 โรงงานในเมือง Liptovsky 

 พื้นท่ีการผลิต :   3,500 ตารางเมตร 

จาํนวนพนกังาน :   378 คน  

 สายการผลิต  :   12 สาย 

     ผลิตจริงเฉล่ีย     :  คิดเป็นร้อยละ 80 ของกาํลงัการผลิตเตม็ท่ี 
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3. โรงงานในประเทศอนิเดีย 

3.1 โรงงานในเมือง Krishnagiri Hosur  

พื้นท่ีการผลิต :  5,825 ตารางเมตร 

จาํนวนพนกังาน   :  110 คน 

สายการผลิต        :   7 สาย 

ผลิตจริงเฉล่ีย   :   คิดเป็นร้อยละ 40 ของกาํลงัการผลิตเตม็ท่ี  

3.2 โรงงานในเมือง Rudrapur  

พื้นท่ีการผลิต :  13,930 ตารางเมตร 

จาํนวนพนกังาน   :  206 คน 

สายการผลิต        :   10 สาย 

ผลิตจริงเฉล่ีย   :   คิดเป็นร้อยละ 85 ของกาํลงัการผลิตเตม็ท่ี  

 

โดยผลิตภณัฑส่์วนใหญ่ท่ีผลิตในประเทศไทยไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการ

ลงทุน (BOI) โดยไดรั้บสิทธิประโยชน์ดงัน้ี 
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การส่งเสริมการลงทุน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยในประเทศไทยไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีอากรจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนภายใตเ้ง่ือนไขต่างๆ ท่ีกาํหนดไว ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยในประเทศไทย

ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางดา้นภาษีอากรท่ีมีสาระสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

รายละเอยีด บริษทัฯ บริษทัยอ่ยในประเทศไทย 

1. บตัรส่งเสริมเลขท่ี 1494(2)/2552 2061(1)/2553 1732(2)/2557 1158(2)/2558 1688(2)/2558 59-1316-1-00-2-0 61-1505-1-00-1-0 62-0076-1-00-0-0 1813(2)/2554 1814(2)/2554 

2. เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิต DC FAN ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคม 

และช้ินส่วนอีเลคโทรนิคส์

สาํหรับยานพาหนะ 

ผลิต Electro-

magnetic 

products 

ผลิต Electro-

magnetic 

products 

ผลิต DC FAN การออกแบบทาง               

อีเลคโทรนิคส์ 

ผลิต Electro-

magnetic 

products 

ผลิตพดัลมระบาย

อากาศ 

ผลิต Inverter ผลิตหลอดไฟฟ้า              

โคมไฟฟ้าและ                  

อุปกรณ์แสดงภาพ 

3. สิทธิประโยชน์สาํคญัท่ีไดรั้บ           

3.1 ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้าก

การประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมและไดรั้บยกเวน้ไม่

ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมซ่ึงไดรั้บ

ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไปรวมคาํนวณเพื่อเสียภาษี 

7 ปี 

(วงเงินไม่เกิน   

298,170,000 บาท) 

8 ปี 7 ปี 

(วงเงินไม่เกิน   

124,000,000 บาท) 

5 ปี 

(วงเงินไม่เกิน   

682,381,686 บาท) 

7 ปี 

(วงเงินไม่เกิน   

200,000,000 บาท) 

8 ปี 4 ปี 

(วงเงินไม่เกิน   

1,572,170,000 

บาท) 

ไม่ไดรั้บ 7 ปี 

(วงเงินไม่เกิน   

182,000,000 บาท) 

7 ปี 

(วงเงินไม่เกิน   

202,400,000 บาท) 

3.2  ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัรตามท่ี

คณะกรรมการพิจารณาอนุมติั 

ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ 

3.3 ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับวตัถุดิบและวสัดุจาํเป็นท่ี

ตอ้งนาํเขา้จากต่างประเทศเพื่อใชใ้นการผลิตเพื่อการ

ส่งออก 

ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ 

3.4 ไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ี

ไดรั้บจากการลงทุนในอตัราร้อยละห้าสิบของอตัราปกติ

เป็นระยะเวลาห้าปี นบัจากวนัท่ีพน้กาํหนดระยะเวลาการ

ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได ้                      

ไม่ไดรั้บ ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ 

3.5 ไดรั้บอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้าและค่าประปาเป็น

สองเท่าของค่าใชจ่้ายดงักล่าวเป็นระยะเวลาสิบปี นบัแต่

วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 

ไม่ไดรั้บ ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ 

3.6 ไดรั้บอนุญาตให้หกัเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างส่ิง

อาํนวยความสะดวกร้อยละยีสิ่บห้าของเงินลงทุน

นอกเหนือไปจากการหักค่าเส่ือมราคาตามปกติ 

ไม่ไดรั้บ ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ 

4. วนัท่ีเร่ิมใช้บตัรส่งเสริม 15 มีนาคม 2556 10 มกราคม 2558 5 มกราคม 2561 5 มกราคม 2560 1 ธนัวาคม 2560 ยงัไม่ไดข้อเปิด

ดาํเนินการ 

ยงัไม่ไดข้อเปิด

ดาํเนินการ 

ยงัไม่ไดข้อเปิด

ดาํเนินการ 

ยงัไม่ไดข้อเปิด

ดาํเนินการ 

ยงัไม่ไดข้อเปิด

ดาํเนินการ 

5. สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม ไดรั้บประโยชน ์ 

ทางภาษีอากร 

เพิ่มเติมสาํหรับการ

ลงทุนเพื่อพฒันา

ทกัษะ เทคโนโลย ี

และนวตักรรม 

- ไดรั้บประโยชนท์าง

ภาษีอากรเพิ่มเติม

สาํหรับการลงทุนเพื่อ

พฒันาทกัษะ 

เทคโนโลย ีและ

นวตักรรม 

ไดรั้บประโยชนท์าง

ภาษีอากรเพิ่มเติม

สาํหรับการลงทุนเพื่อ

พฒันาทกัษะ 

เทคโนโลย ีและ

นวตักรรม 

- - - - - - 
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 รายได้ของบริษทัฯจาํแนกตามกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 กิจการ 

ท่ีไดรั้บการส่งเสริม 

กิจการ 

ท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริม รวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

งบการเงินเฉพาะกิจการ       

รายไดจ้ากการขายและบริการ       

รายไดจ้ากการขายในประเทศ 365 446 73 109 438 555 

รายไดจ้ากการส่งออก 36,222 39,338 3,424 222 39,646 39,560 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - 38 9 38 9 

รวมรายไดจ้ากการขายและ

บริการ 36,587 39,784 3,535 340 40,122 40,124 

 สิทธิพิเศษทางภาษีท่ีมีสาระสาํคญัท่ีบริษทัยอ่ยอ่ืนๆไดรั้บ มีดงัน้ี 

Delta Electronics (Slovakia) s.r.o. ได้รับสิทธิพิ เศษทางภาษีจากรัฐบาลของประเทศสโลวาเกีย เม่ือวนัท่ี  22 

ธนัวาคม 2549 สําหรับผลิตสินคา้ประเภท Power supply และ Solar inverter ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีกาํหนดบางประการ 

สิทธิพิเศษดงักล่าวรวมถึงการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นจาํนวนเงินรวมทั้งส้ินประมาณ 6.2 ลา้นยโูรเป็น

ระยะเวลา 10 ปีนบัตั้งแต่ปี 2553 ซ่ึงเป็นปีท่ีเร่ิมประกอบกิจการ ในปัจจุบนัคงเหลือสิทธิพิเศษดงักล่าวจาํนวนทั้งส้ิน

ประมาณ 0.3 ลา้นยโูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                   

                        

 20 

การจดัหาวตัถุดบิและผู้จาํหน่ายวตัถุดบิ 

วตัถุดิบหลกัท่ีบริษทัฯ ใช้ในการผลิตแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ไดแ้ก่ ช้ินส่วนไฟฟ้า (Electrical parts) 

และช้ินส่วนเชิงกล (Mechanical parts) โดยช้ินส่วนไฟฟ้าประกอบดว้ยช้ินส่วนประเภทก่ึงตวันาํหรือเซมิคอนดกัเตอร์ 

(ได้แก่ IC, Diode, Mosfet, PWM เป็นต้น) และช้ินส่วนประเภท Passive (ได้แก่ Capacitors, Fuse, Resister รีเลย์ เป็น

ตน้) ซ่ึงวตัถุดิบส่วนใหญ่นาํเขา้มาจากประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง ญ่ีปุ่น ไตห้วนั ยุโรปและ สหรัฐอเมริกา โดยใช้สกุล

เงินดอลล่าร์สหรัฐฯ เป็นหลักในการชําระค่าสินค้า  สําหรับช้ินส่วนเชิงกล ประกอบด้วย งานป๊ัมโลหะ (metal 

stamping)  งานตดัช้ินงาน (die-casting)  ชุดประกอบสายไฟ (wire harness)  งานฉีดข้ึนรูปพลาสติก  (plastic injection)  

แผน่วงจร (PWB) และบรรจุภณัฑ์ (packaging) ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการจดัหาจากผูผ้ลิตในประเทศและนาํเขา้จากประเทศ

จีนบางส่วนเพื่อเป็นการกระจายความเส่ียงและเปรียบเทียบทุน ทั้งน้ี สัดส่วนมูลค่าการนาํเขา้ของวตัถุดิบทั้งหมดเทียบ

กบัสัดส่วนการสั่งซ้ือในประเทศคิดเป็นอตัราส่วนประมาณร้อยละ 70 ต่อ 30 ในปัจจุบนั บริษทัฯ จดัหาวตัถุดิบหลกั

โดยตรงกบัซพัพลายเออร์ประมาณ 1,160 ราย (หลงัจากรวมฐานซพัพลายเออร์เดียวกนัแลว้) โดยการสั่งซ้ือในแต่ละราย

จะไม่เกินร้อยละ 7 ของยอดการสั่งซ้ือทั้งหมดของบริษทัฯ  ทั้งน้ี ซพัพลายเออร์ท่ีจาํหน่ายวตัถุดิบให้เดลตา้ ตอ้งไดรั้บ

การรับรองมาตรฐาน ISO9001, ISO14001, ONSAS18001, IATF16949  และอ่ืนๆ ท่ีบริษทักาํหนดอีกดว้ย 

ตามท่ีเคยรายงานไวเ้ก่ียวกบัการวเิคราะห์สถานะทางการเงินในเชิงลึกของซพัพลายเออร์รายสาํคญัหลงัจาก

วิกฤตการเงินโลกนั้น บริษทัฯ ไดศึ้กษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัการกระจายความหลากหลาย ทั้งในส่วนของวตัถุดิบและ

ท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ในห่วงโซ่อุปทานของสายการผลิตของซัพพลายเออร์เหล่านั้นดว้ยเพื่อลดความเส่ียงต่อการขาด

แคลนวัตถุดิบอันอาจเกิดจากความผิดปกติกของสภาพอากาศหรือภัยพิบัติร้ายแรงในอนาคต  ในปี  2562 

สถานการณ์อุปทานตึงตวัของช้ินส่วนเซมิคอนดกัเตอร์และส่วนประกอบ Passive ท่ีมีการขยายตวัมาจากปี 2561จะ

เร่ิมคลายตวั ทีมทาํงานจะติดตามแนวโน้มตลาดอยา่งต่อเน่ืองรวมถึงสถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนกบั

อุปสงคแ์ละอุปทานในปี 2563 ท่ีจะมาถึง 

ในปี 2562 สงครามการคา้ระหวา่งสหรัฐฯกบัจีนท่ีทวีความรุนแรงมากข้ึนกาํลงัผลกัดนัให้ซพัพลายเออร์จาก

จีนพิจารณาการยา้ยฐานการผลิตมายงัประเทศไทยหรือประเทศในกลุ่ม AEC อ่ืนๆ ซ่ึงจะเสริมสร้างความแข็งแกร่ง

และความสามารถในการแข่งขนัในห่วงโซ่อุปทานทอ้งถ่ินในระยะกลางถึงระยะยาวซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อบริษทั 

ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 13485 ซ่ึงเป็นมาตรฐานสําหรับการผลิต

แหล่งจ่ายไฟในเคร่ืองมือแพทยเ์พื่อการวินิจฉัยดว้ยภาพ (Manufacturing of Power Supply for Active Medical Devices for 

Diagnostic Imaging) ซ่ึงมาตรฐานดังกล่าวได้กาํหนดเพียงให้องค์กรท่ีได้รับการรับรองต้องแสดงให้เห็นว่ามีระบบ

คุณภาพท่ีมีประสิทธิภาพและไดรั้บการบาํรุงรักษาท่ีเหมาะสม แต่ยงัมีขอ้ระบุอ่ืนท่ีแตกต่างไป เช่น การส่งเสริมและการ

สร้างความรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัขอ้กาํหนดดา้นกฎระเบียบถือเป็นความรับผิดชอบของผูบ้ริหาร กฎระเบียบระบบคุณภาพ

สําหรับอุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์จาํหน่ายในสหรัฐอเมริกาท่ีบงัคบัใช้โดยองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (the 

United States Food and Drug Administration - FDA) หรือบทบัญญัติ เคร่ืองมือแพทย์  (Medical Devices Directive) ซ่ึ ง

เป็นส่ิงจาํเป็นสําหรับการทาํธุรกิจในสหภาพยุโรป นอกจากน้ี บริษทัฯ ตอ้งมีการควบคุมสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน

เพื่อให้มีมัน่ใจในความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์ มุ่งเน้นด้านการบริหารจดัการความเส่ียงและการดาํเนินการให้มีการ

ควบคุมการออกแบบในระหวา่งท่ีมีการพฒันาผลิตภณัฑ์ เป็นตน้ ทั้งน้ี การปฏิบติัตามมาตรฐาน ISO 13485 ถือเป็นกา้ว

แรกท่ีจะนาํไปสู่ความสาํเร็จในการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นกฎระเบียบของยุโรปอีกดว้ย 
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การจัดการวสัดุสําหรับธุรกจิยานยนต์ 

บริษัทฯ จัดหาว ัตถุดิบจากซัพพลายเออร์ท่ีผ่านการคัดเลือกแล้วตามกระบวนการท่ีกําหนด ซ่ึง

รายช่ือซัพพลายเออร์ท่ีผ่านการคัดเลือกจะมาพร้อมกับรายงานข้อดีจากการจัดซ้ือจากซัพพลายเออร์นั้ นๆ 

พร้อมบทวิเคราะห์ศกัยภาพและ/หรือรายงานการตรวจสอบซัพพลายเออร์ตามกระบวนการตรวจสอบของ VDA 

6.3 อ น่ึ งเพื่ อ ให้ แ น่ ใจว่ าก ารดํา เนิ น ก ารจะส าม ารถ เส ร็จได้ทัน เวล าแล ะ มี คุ ณ ภ าพ ต าม ท่ี กําห น ด ไ ว ้

ซพัพลายเออร์จะตอ้งเสนอแผนโครงการท่ีสามารถสร้างประสิทธิผลตามมาตรฐาน IATF 16949, VDA 2 และอ่ืนๆ 

ท่ีจาํเป็นดว้ย 

นอกจากน้ี บริษทัยงัใช้ประโยชน์จากรหัสสากล D-U-N-S Number ซ่ึงเป็นรหัสท่ีใช้ระบุความน่าเช่ือถือทาง

ธุรกิจของบริษทัท่ีบริษทัมีอยู ่เช่ือมโยงคน้หา D-U-N-S Number ของซัพพลายเออร์ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตรถยนตใ์น

ของสหภาพยุโรปเพื่อช่วยตรวจสอบความน่าเช่ือถือทางธุรกิจซัพพลายเออร์ด้วย ในอีกด้านหน่ึง ภาพรวมความ

แข็งแกร่งของบริษทัฯ ผ่าน D-U-N-S Number ก็ช่วยต่อยอดการเติบโตทางธุรกิจและสร้างโอกาสในการได้สัญญา

การคา้มากข้ึนดว้ย 

_______________________________________________________________ 

VDA 6.3 เป็นเคร่ืองมือสาํหรับการตรวจสอบกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ตามมาตรฐานของสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์

ประเทศเยอรมนั  

 

การจัดการสารทีม่ผีลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม (Environment-Related Substances - ERS) ในผลติภัณฑ์ 

บริษัทฯ ใช้มาตรฐานระบบการจดัการคุณภาพ IECQ / QC080000 พร้อมกับส่งเสริมระบบการจดัการ

ผลิตภณัฑ์สีเขียว (Green Product Management - GPM) ในโรงงานหลกัท่ีสําคญัของบริษทัฯ ทั้งน้ี การดาํเนินการ

ตามมาตรฐาน IECQ จะทาํบนพื้นฐานลกัษณะความเส่ียงของแต่ละวสัดุ ส่วนระบบการจดัการผลิตภณัฑ์สีเขียว 

(GPM) เป็นส่ิงท่ีบริษทัฯ ใชเ้ป็นแนวทางในการแบ่งปันขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มในห่วงโซ่อุปทาน โดยเม่ือเร็วน้ีไดมี้

การออกข้อกาํหนดด้านส่ิงแวดล้อมในระดับนานาชาติ เช่น สารควบคุมล่าสุดของสหภาพยุโรป คือ RoHS 2.0 

REACH SVHC บริษทัฯ ไดด้าํเนินการส่งต่อขอ้มูลน้ีต่อไปยงัซัพพลายเออร์พนัธมิตรเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลอา้งอิง และ

ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนด 

การควบคุมการใช้แร่ทีม่ข้ีอขดัแย้ง 

บริษทัฯ มีนโยบายการเลิกใช้แร่ท่ีมีขอ้ขดัแยง้ และไดข้อให้ซัพพลายเออร์ท่ีจดัหาวตัถุดิบท่ีอาจเก่ียวขอ้ง

ตอบแบบสอบถามใน "แบบสํารวจแหล่งท่ีมาของแร่และโลหะ" (Metal Origin Survey Form) และลงนามใน 

"แถลงการณ์การไม่ใชโ้ลหะตอ้งห้าม" (Statement of Non-use of Conflict Metals) ซ่ึงบริษทัฯ ไดส่ื้อสารนโยบายน้ี

อย่างต่อเน่ืองกบัซัพพลายเออร์หลกัของบริษทัฯ โดยเช่ือมโยงเขา้กบัความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร อีกทั้ง

ย ังให้ สินแร่ได้รับการตรวจสอบแหล่งกําเนิดโดย Responsible Business Alliance (RBA) (EICC เดิม ) หรือ

หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

ทั้ งน้ี  ณ ส้ินเดือนพฤศจิกายน 2562 มีซัพพลายเออร์ของบริษัทฯ ประมาณร้อยละ 99 ได้ลงนามใน 

"แถลงการณ์การไม่ใชโ้ลหะตอ้งหา้ม" แลว้ 
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การให้คาํปรึกษาการตรวจสอบ RBA (RBA Verification Consultation) 

บริษัทฯ เร่ิมให้คาํปรึกษาการตรวจสอบตามแนวทางของ RBA ตั้ งแต่ปี 2557 เพื่อลดความเส่ียงด้าน

ส่ิงแวดล้อม สังคมและธรรมมาภิบาล (ESG risks) ในห่วงโซ่อุปทานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัใน

เวลาเดียวกนั ทีมงานให้คาํปรึกษาและตรวจสอบของบริษทัฯ จดัตั้งข้ึนดว้ยความร่วมมือจากหลายฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

ไดแ้ก่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายความปลอดภยัของแรงงาน ฝ่ายกิจการโรงงาน  และฝ่ายจดัซ้ือ โดยทีมงานจะทาํการ

ตรวจสอบตามแนวทางของ RBA พร้อมให้คาํปรึกษากบัซัพพลายเออร์รายสําคญัท่ีมีความเส่ียงดา้น ESG สูง ซ่ึง

พบว่ายงัมีซัพพลายเออร์อีกจาํนวนมาก ท่ียงัสามารถปรับปรุงระบบการจดัการ RBA ด้านความปลอดภยั และ

สุขอนามัยให้ดีข้ึนไปได้อีก ทั้ งน้ี เพื่อให้สามารถจดัการกับปัญหาต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองได้ ทีมงานฯ ได้แบ่งปัน

ประสบการณ์ โดยการแนะนําและสนับสนุนการใช้ระบบจดัการของบริษทัฯ ให้แก่ซัพพลายเออร์ นอกจากน้ี 

ทีมงานยงัไดติ้ดตามสถานะของซพัพลายเออร์เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่มีการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 

ณ ส้ินเดือนพฤศจิกายน 2562 ซัพพลายเออร์ของบริษทัฯ ร้อยละ 96 ได้ลงนามใน "ประกาศรับรองการ

ปฏิบติัตามจรรยาบรรณของ RBA"  (Declaration of Compliance with RBA Code of Conduct) นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงั

จดัให้มี "การตรวจประเมิน RBA ณ สถานประกอบการ" (RBA On-Site Audit) โดยเนน้การตรวจสอบซัพพลายเออร์

ในประเทศ ซ่ึงจากการตรวจสอบพบวา่ซพัพลายเออร์ในประเทศทั้งหมดของบริษทัฯ สามารถปฏิบติัตามขอ้กาํหนด

ดา้นจริยธรรมของ RBA ได ้

การจัดการลดคาร์บอนไดออกไซด์ การประหยดัพลงังาน/ปริมาณก๊าซเรือนกระจก 

เพื่อให้สามารถดาํเนินการตามพนัธกิจของบริษทัฯ ในการ "ใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม ประหยดัพลงังาน สร้างโลก

สีเขียว" บริษทัฯ ไดด้าํเนินการร่วมกบัซพัพลายเออร์อยา่งต่อเน่ืองในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซ่ึง

ไม่เพียงช่วยลดตน้ทุนการดาํเนินงานของทั้งบริษทัฯ และซัพพลายเออร์ แต่ยงัช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขนัในทั้งห่วงโซ่อุปทานอีกดว้ย 

การผนึกความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR) ลงในห่วงโซ่อปุทาน   

ในปี 2562 บริษทั ไดด้าํเนินการใหซ้พัพลายเออร์ของบริษทัฯ กวา่ร้อยละ 80 ตอบแบบสอบถามดา้นความย ัง่ยืน 

(เช่น เร่ืองการจดัการองคก์ร ความปลอดภยัสุขภาพอนามยั ส่ิงแวดลอ้ม และพนกังาน) รวบรวม วิเคราะห์และเร่ิมตน้การ

ตรวจสอบและให้ความรู้แก่ซพัพลายเออร์ท่ีมีความเส่ียงในไตรมาส 1 ปี 2563 

การสร้างห่วงโซ่อปุทานสีเขยีว 

ในปี 2563 บริษทัฯ ยงัคงไวซ่ึ้งโครงการ "ห่วงโซ่อุปทานสีเขียว" (Green Supply Chain ) ท่ีมุ่งเนน้นโยบาย

สีเขียว เพื่อใช้กบัซัพพลายเออร์ กระบวนการและผลิตภณัฑ์ ผ่านการดาํเนินการตามโครงการลดการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ของบริษทัฯ (ไดแ้ก่ การลด GHG การลดการใชน้ํ้ า และการลดของเสีย) โดยบริษทัฯ จดัให้มี

การส่ือสารกับซัพพลายเออร์และทาํกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้อย่างสมํ่าเสมอ และใช้การจดัสรรการสั่งซ้ือเป็น

ตวักระตุน้ใหซ้พัพลายเออร์เขา้ร่วมในกิจกรรมดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมดงักล่าวดว้ย 
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การวจิยัและพฒันา (R&D) 

ในปี 2562 บริษทัฯยงัคงลงทุนดา้นการวิจยัและพฒันาอย่างต่อเน่ืองเพื่อต่อยอดธุรกิจท่ีมีการเติบโตและมี

ศกัยภาพสูง ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์สําหรับยานยนตไ์ฟฟ้า ระบบเครือข่าย ศูนยข์อ้มูล และระบบไฟฟ้า

อุตสาหกรรม ทําให้สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายและมีคุณภาพมากข้ึน โดยเฉพาะในด้านการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการประหยดัพลังงาน อตัราการจ่ายพลังงาน และความสามารถในการประมวลข้อมูลดิจิทลั เป็นต้น 

นอกจากน้ี ฝ่ายวิจยัและพฒันาของเดลตา้ยงัไดข้ยายขอบเขตการใชง้านและฐานลูกคา้ประเภทผลิตภณัฑ์กลุ่มเทคโนโลยี

ไฟฟ้ากาํลงัให้ครอบคลุมมากข้ึน เช่น ชาร์จเจอร์แบบไร้สายเพื่อการใชง้านเชิงอุตสาหกรรม และชาร์จเจอร์แบบรวมท่ีมี

ฟังกช์นัต่าง ๆท่ีจาํเป็นต่อการทาํงานอยูใ่นตวัเดียวกนัสาํหรับยานยนตไ์ฟฟ้าและปัญญาประดิษฐ ์(AI) เป็นตน้ 

ปัจจยัเชิงบวกหลายประการ เช่น ตลาดท่ีมีแนวโน้มขยายตวั ความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเพิ่มข้ึน ตลอดจน

ศกัยภาพด้านการวิจยัและพฒันาของเดลตา้ ลว้นช่วยสนับสนุนให้บริษทัฯสามารถรักษาตาํแหน่งผูน้าํด้านการ

พฒันาและผลิตอุปกรณ์ประหยดัพลงังานและพลงังานทดแทนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ี ศูนยว์จิยัและพฒันาของ

เดลตา้ในเอเชียและยุโรปท่ีทาํงานร่วมกนัอย่างใกลชิ้ด รวมถึงมหาวิทยาลยัทัว่โลกท่ีเป็นเครือข่ายวิจยัและพฒันา

ของเราต่างมีบทบาทสําคญัในการสร้างนวตักรรมดา้นเทคโนโลยีเพื่อความย ัง่ยืนดว้ย โดยความร่วมมือดงักล่าวมี

ประโยชน์อยา่งยิ่งในการเฟ้นหาไอเดียท่ีแปลกใหม่และสร้างสรรค์ท่ีฝ่ายวิจยัและพฒันาของเราสามารถนาํไปต่อ

ยอดได ้และยงัช่วยสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งเดลตา้กบัคนรุ่นใหม่ท่ีจะเป็นกาํลงัหลกัในการสร้างนวตักรรมท่ีเป็น

มิตรกบัส่ิงแวดลอ้มต่อไปในอนาคตดว้ย  

นอกจากน้ี เดลตา้ยงัให้ความสําคญักบัการร่วมวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์กบัลูกคา้ชั้นนาํทัว่โลกเพื่อสร้าง

นวตักรรมและผลิตภณัฑ์ท่ีใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยั การมีลูกคา้จากหลายภาคอุตสาหกรรมจะช่วยสร้างโอกาสในการ

ขบัเคล่ือนกระบวนการและใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการท่ีหลากหลายของตลาดปัจจุบนั 

และเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจในอนาคตใหก้บัลูกคา้อีกดว้ย 

ปรัชญาการดาํเนินธุรกิจเพื่อส่ิงแวดล้อมและความย ัง่ยืนของเดลต้าทาํให้เราสามารถยืนหยดัเป็นผูน้ําใน

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อย่างยาวนานมาหลายทศวรรษ และเราจะยงัเดินหน้าใช้ความเช่ียวชาญของเราเพื่อรักษา

ส่ิงแวดลอ้มและปกป้องโลกสีเขียวของเราทุกคน 
 

ผลติภัณฑ์ทีใ่ช้กบัระบบคอมพวิเตอร์เครือข่ายและระบบเกบ็ข้อมูล (Server Storage Networking - SNT)  

ทีมวิจยัและพฒันาของเดลตา้ทัว่โลกไดส้ั่งสมความรู้และประสบการณ์อนัยาวนานหลายทศวรรษในการ

พฒันาผลิตภณัฑเ์พาเวอร์ซพัพลายท่ีใชเ้ทคโนโลยขีั้นสูงใหก้บัลูกคา้ท่ีเป็นบริษทัชั้นนาํในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศ เครือข่าย และโทรคมนาคม ดังนั้ น เราจึงสามารถนําความรู้ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการพฒันา

ผลิตภณัฑ์รูปแบบใหม่ๆซ่ึงไดพ้ฒันาไปไดไ้กลกวา่ผลิตภณัฑ์แบบดั้งเดิมมากและเรามัน่ใจวา่ศกัยภาพในการวิจยั

และพฒันาของเราจะทาํใหเ้รายนืหยดัเป็นผูใ้หบ้ริการโซลูชัน่อยา่งครบวงจรไดใ้นระยะยาว 

ในปี 2562 ฝ่ายวิจยัและพฒันาของเดลตา้ประสบความสําเร็จในการพฒันาผลิตภณัฑ์ประสิทธิภาพสูง

ให้กบัลูกคา้ในอุตสาหกรรมไอที/คลาวด์เพื่อการใช้งานในศูนยข์อ้มูล ผลิตภณัฑ์น้ีมีจุดเด่นท่ีเพาเวอร์ซัพพลายท่ี

เป็นเทคโนโลยพีิเศษของเดลตา้ควบคู่กบัการออกแบบใหส้อดคลอ้งกบัรูปแบบการใชง้านของลูกคา้โดยเฉพาะการ

เนน้เร่ืองประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานและระบบไฟแบบสามเฟสท่ีเสถียรข้ึน  
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นอกจากการพฒันาผลิตภณัฑ์สําหรับไฟสามเฟสซ่ึงตอ้งมีการปรับแต่งเป็นอยา่งมากเพื่อให้เหมาะกบัการใช้

งานของลูกค้าแล้ว เดลต้ายงัได้พัฒนาแพลตฟอร์มแบบโมดูลาร์สําหรับผลิตภัณฑ์มาตรฐาน หรือ “Delta Smart 

Design” ซ่ึงมีมาตรฐานขั้นตอนการทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงตั้งแต่เร่ิมตน้ออกแบบไปจนถึงขบวนการผลิตจึงทาํให้

ง่ายต่อการประกอบติดตั้งในระบบของลูกคา้และสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างรวดเร็วและลด

เวลาขั้นตอนในการออกแบบไดม้ากข้ึน 

เดลตา้ไดพ้ฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดถึง ร้อย

ละ 98 ในรุ่นกําลังไฟ 3000W, 5000W และ 6000W และมีอัตราการ

จ่ายไฟมากกวา่ 60 W/in2 โดยใชอุ้ปกรณ์เซมิคอนดกัเตอร์ wide-bandgap 

ท่ีใช้สารก่ึงตวันําชนิด GaN and SiC ร่วมกบัวงจรไฟฟ้าแบบใหม่และ

ช้ินส่วนอุปกรณ์แม่เหล็กเพื่อให้มีประสิทธิภาพและอตัราการจ่ายไฟท่ี

สูงไปพร้อมกนั ทั้งน้ี บริษทัฯไดข้อจดสิทธิบตัรเพื่อคุม้ครองทรัพยสิ์น

ทางปัญญาสาํหรับผลิตภณัฑ์น้ีแลว้  

ทีมวิศวกรยงัได้พัฒนาอุปกรณ์พิเศษท่ีสามารถรักษาระดับ

แรงดนัไดน้านถึง 30 มิลลิวินาที เพื่อทาํให้หน่วยความจาํพิเศษยงัทาํงาน

ได้กบัเซิร์ฟเวอร์ท่ีเช่ือมต่ออยู่ได ้โดยจะช่วยยืดระยะเวลารักษาแรงดนั

ไดน้านกวา่ปรกติถึง 2.5 เท่าเม่ือเทียบกบัมาตรฐานท่ี 12 มิลลิวนิาที 

ในปีท่ีผา่นมา เดลตา้ประสบความสําเร็จในการพฒันาและผลิตเพาเวอร์ซพัพลายแบบ 1500W/24V เพื่อใช้

กบัอุปกรณ์ผลิตเซมิคอนดกัเตอร์ ซ่ึงช่วยเปิดตลาดใหม่ให้กบัเรา โดยผลิตภณัฑ์ใหม่น้ีใชร้ะบบระบายความร้อน

แบบนํ้า water-cooling และสามารถเช่ือมต่อกบัระบบนํ้ าในสายการผลิตเซมิคอนดกัเตอร์ได ้โดยเพาเวอร์ซพัพลาย

น้ีจะถูกติดตั้งไวใ้นกล่องเทอร์มินอล IP65 เพื่อป้องกนัส่ิงสกปรกและการปนเป้ือน และจะมีแผน่ระบายความร้อน

ติดไวด้ว้ยเพื่อช่วยลดอุณหภูมิขณะทาํงาน ทั้งน้ี กระบวนการพฒันาผลิตภณัฑ์น้ีไดเ้สร็จสมบูรณ์แลว้ และทาํการ

ผลิตในเชิงพาณิชยใ์นไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 ต่อไป  

นอกจากการออกแบบเพาเวอร์ซัพพลายแล้ว ฝ่ายวิจยัและพฒันายงัประสบความสําเร็จในการพฒันา

ผลิตภณัฑต่์างๆ ท่ีใชใ้นศูนยข์อ้มูลอยา่งต่อเน่ือง เช่น ชั้นเซิร์ฟเวอร์พร้อมแผงกั้นและชุดจ่ายไฟสาํเร็จรูป เป็นตน้ 
 

โซลูช่ันสําหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) 

ในปี 2562 ฝ่ายวิจยัและพฒันาได้พัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มชาร์จ

เจอร์สําหรับรถยนต์ไฟฟ้า  (On-board Charger) อย่างต่อเน่ือง และไดรั้บ

คาํสั่งซ้ือชาร์จเจอร์สําหรับรถยนต์ปลัก๊อินไฮบริด (PHEV) เพิ่มจากคาํ

สั่งซ้ือชาร์จเจอร์สําหรับรถยนต์พลงังานแบตเตอร่ี (BEV) ท่ีอยู่ระหว่าง

การวจิยัและพฒันาดว้ย  

ผลิตภณัฑ์กลุ่นน้ีเป็นแบบ 3-in-1 และมีตั้งแต่ขนาดไฟเฟสเดียว 

3.7 kW ไปถึงไฟสามเฟส 22kW โดยประกอบดว้ยหน่วยชาร์จไฟ AC/DC 

ขนาดตั้งแต่ 3.7kW ถึง 22kW และหน่วยแปลงไฟขนาด 3.7 kW DC/DC 

เพื่อจ่ายไฟใหก้บับอร์ดขนาด 12V ของแบตเตอรีแรงดนัสูงและกล่อง ECU  

7.4 kW Combined Charge Unit  

1.2 kW PSU with 30ms hold-up 
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นอกจากน้ี เราไดน้าํผลิตภณัฑ์ตน้แบบท่ีไดริ้เร่ิมพฒันาในปี 2561 เขา้สู่สายการผลิต และยงัไดเ้ร่ิมออกแบบ

และพฒันาผลิตภณัฑแ์บบใหม่ท่ีมีฟังกช์นัหลากหลายแบบ X-in-1 ซ่ึงรวบรวมฟังกช์นัต่างๆ ท่ีจาํเป็นต่อการทาํงาน

ของรถยนต์แบบปลัก๊อินไฮบริดหรือรถยนต์พลงังานแบตเตอรีไวใ้นผลิตภณัฑ์เดียว (ประกอบด้วยออนบอร์ด 

ชาร์จเจอร์ หน่วยแปลงไฟ DCDC หน่วยควบคุมการชาร์จไฟ DC ระบบควบคุมความร้อน และระบบจดัการแบ

ตเตอรี) และเราคาดวา่ผลิตภณัฑด์งักล่าวจะไดรั้บการตอบรับเป็นอยา่งดีจากลูกคา้  

การพฒันาแพลตฟอร์มเหล่าน้ีเป็นพื้นฐานสําคญัท่ีทาํให้บริษทัฯสามารถสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ต่างๆ ท่ีมี

ประสิทธิภาพสูงไดภ้ายในระยะเวลาอนัสั้ น ทั้งน้ี การพฒันาแพลตฟอร์มหลกัๆ จะเน้นท่ีเทคโนโลยีการแปลงไฟแบบ

สองทิศทางและวงจรกระแสสลับสําหรับการชาร์จไฟแบบสามเฟสเพื่อสร้างสรรค์เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสําหรับ

ผลิตภณัฑใ์นอนาคต  
 

เพาเวอร์ซัพพลายออกแบบเฉพาะสําหรับการใช้งานด้านอตุสาหกรรมและการแพทย์ (IM) อปุกรณ์และ

ชาร์จเจอร์สําหรับยานยนต์ไฟฟ้าสําหรับการใช้งานด้านอตุสาหกรรม (IEV)  

ในปี 2562 ทีมวจิยัและพฒันาของเดลตา้ไดพ้ฒันา

นวัตกรรมสําหรับการใช้งานด้านอุตสาหกรรมและ

การแพทยท่ี์มีประสิทธิภาพและความคุม้ค่าสูงสําหรับการ

ใช้งานหลายรูปแบบ เช่น ระบบอตัโนมติัสําหรับโรงงาน 

เคร่ืองกลและหุ่นยนต์ เทคโนโลยีการชาร์จแบตเตอรี 

เคร่ืองอลัตราซาวน์ เคร่ืองช่วยหายใจ และเคร่ืองฟอกไต 

เป็นต้น โดยเราได้นําเทคโนโลยีกําลังไฟฟ้าและการ

ควบคุมชั้นสูงมาประยกุตใ์ชท้าํให้สามารถสร้างผลิตภณัฑ์ท่ี

มีสมรรถนะในด้านต่าง ๆ สูง เช่น ความเสถียร ความ

ยืดหยุ่นในการใช้งาน ความคงทน และความน่าเช่ือถือ 

นอกจากน้ียงัไดใ้ชส้ารก่ึงตวันาํชนิด SiC  

และ GaN มาใชเ้พื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลงังานและอตัราการจ่ายไฟดว้ย ทั้งน้ี บริษทัฯไดย้ื่นขอจดสิทธิบตัรสาํหรับ

ผลิตภณัฑห์ลายชนิดในกลุ่มน้ีท่ีไดท้าํการพฒันาข้ึนมาจากเทคโนโลยอีนัทนัสมยัดว้ยเช่นกนั  

ทีมวิจยัและพฒันาของเดลตา้ไดอ้อกแบบชาร์จเจอร์ไร้

สายสําหรับรถฟอร์คลิฟขนาด 20kW และ 30kW ซ่ึงลูกค้าให้

การตอบรับอย่างดีและได้มีการนําเทคโนโลยีใหม่ น้ี ไป

ประยกุตใ์ชก้บัการใชง้านอีกหลากหลายลกัษณะดว้ย 

อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สายสามาถติดตั้งได้ทั้ งแบบ

แนวตั้งและแนวนอน (ตวัอย่างในรูปเป็นแบบแนวนอน) ถา้เป็น

การติดตั้งแบบแนวตั้งตอ้งระวงัไม่ให้มีช้ินส่วนใดท่ีเป็นโลหะ

กั้นระหวา่งอุปกรณ์ชาร์จไฟแผ่นหลกัและแผน่รอง เพราะจะทาํ

ใหไ้ม่สามารถถ่ายโอนพลงังานจากแผน่หลกัไปยงัแผน่รองได ้

Peak Efficiency 95 % 

100mm Air Gap 
150mm Air Gap 
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ในปี 2561 และ 2562 ทีมวิจัยและพัฒนาได้พัฒนาเทคโนโลยีสําหรับชาร์จเจอร์เพื่อการใช้งานเชิง

อุตสาหกรรมแบบต่าง ๆ อย่างต่อเน่ืองทาํให้สามารถขยายฐานลูกคา้ในสหรัฐอเมริกาไดอ้ย่างกวา้งขวาง และยงั

สามารถนาํเทคโนโลยน้ีีมาใชผ้ลิตตวัจ่ายไฟแบบเด่ียวและแบบประกอบตูจ่้ายไฟใหก้บัลูกคา้ทัว่ไปไดเ้ช่นกนั 

ทีมงานวิจัยและพัฒนาของเดลต้ายงัได้พัฒนาแพลตฟอร์มเพาเวอร์ซัพพลายเพื่อการใช้งานด้าน

อุตสาหกรรมและการแพทย ์โดยการใชเ้ทคนิคการออกแบบโทโพโลจีและการเลือกใชเ้ซมิคอนดกัเตอร์เป็นปัจจยั

สาํคญัท่ีช่วยเพิ่มอตัราการจ่ายไฟและประสิทธิภาพพลงังานของผลิตภณัฑไ์ดเ้ป็นอยา่งดี  
 

การวจิัยและพฒันาสําหรับตลาดในอนิเดีย  

ทีมวิจยัและพฒันาของเดลตา้ท่ีอินเดียซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของทีมวิจยัและพฒันานานาชาติของเดลตา้ไดเ้ดินหน้า

วจิยัและพฒันาอยา่งไม่หยุดย ั้งเพื่อต่อยอดธุรกิจให้หลากหลายและประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ อยา่งสมํ่าเสมอ 

อินเวอร์เตอร์กลางสําหรับแผงโซลาร์เซลล์  

หลงัจากมีการติดตั้งแผงโซลาเซลล์รวมกวา่ 150 MW 

ทัว่อินเดีย ทีมวิจยัและพฒันา MWP ของเดลตา้อินเดียจึง

ไดเ้ร่ิมติดตั้ง DelCEN 3000 ซ่ึงเป็นอินเวอร์เตอร์พลงังาน

สูง (High power inverter) สําหรับติดตั้ งภายนอกอาคาร 

รวมถึงอินเวอร์เตอร์ IP 65 PV ดว้ย ปัจจุบนั แนวโนม้ใน 

ตลาดอินเดียนิยมใช้แผงโซลาเซลล์แบบ 1500Vdc ซ่ึงทีมวิจยัและพฒันา MWP ของเดลตา้อินเดียได้ออกแบบ

อินเวอร์เตอร์ขนาด 2.5 MW แรงดนั 1500V PVI และไดเ้ร่ิมผลิตในเชิงพาณิชยแ์ลว้ในปี 2562 ท่ีผา่นมา  
 

อุปกรณ์รักษาคุณภาพพลังงาน (Power Quality Restorer)  

ทีมวจิยัและพฒันา MWP ท่ีอินเดียไดพ้ฒันาอุปกรณ์

รัก ษ าคุ ณ ภ าพ พ ลัง ง า น  (PQR) รุ่ น  6MVAR/25kV 

SVG/APF สําหรับใช้ในสถานีไฟฟ้าขบัเคล่ือนรถจกัร 

(Traction substation) ร่ ว ม กั บ  HPRT (High Power 

Railway Traction) เซ่ียงไฮ ้โดยไดส้ร้างห้องทดลองท่ีมี

สถานีไฟฟ้าขับเคล่ือนรถจักรจําลองเพื่อรองรับการ

ทดสอบประสิทธิภาพอุปกรณ์อยา่งเตม็รูปแบบ อุปกรณ์

น้ีมีขนาดแรงดนั 52kV ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์ขนาดแรงดนั

สู ง สุ ด ท่ี เค ย อ อ ก แ บ บ ม า แ ล ะ ย ัง เป็ น ร ะ บ บ ท่ี มี

ประสิทธิภาพสูงถึง ร้อยละ 99 ดว้ย นอกจากน้ี ทีมวิจยั

และพฒันา MWP อยูร่ะหวา่งพฒันาอุปกรณ์จ่ายไฟแบบ 

ออนบอร์ดสําหรับสถานีไฟฟ้าขบัเคล่ือนรถจกัร โดยทีมงานไดพ้ฒันาอุปกรณ์แปลงไฟฟ้าเสริม (Auxiliary 

power converter)  ขนาด 3x130kVA และอุป กรณ์ แป ลงไฟ หลัก  (Propulsion converter) ขนาด 4.5MW 

สาํหรับการรถไฟอินเดียอีกดว้ย ทั้งน้ี การทดสอบระบบไดด้าํเนินการแลว้ในปี 2562  

 

PQR Lab, left side - outdoor yard, Right side indoor lab 
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อุปกรณ์แปลงไฟฟ้าเสริมสําหรับรถจักร (Auxiliary power converter)  

อุปกรณ์น้ีอยู่ในกลุ่มผลิตภณัฑ์สําหรับรถจกัรไฟฟ้า ใชส้ําหรับจ่ายไฟให้กบัระบบต่าง ๆ ของรถจกัร เช่น พดั

ลมระบายความร้อนมอเตอร์ขบัเคล่ือน พดัลมระบายความร้อนออยคูลเลอร์ เคร่ืองอดัอากาศสําหรับระบบเบรก 

และป๊ัมนํ้ ามนัหล่อล่ืนสําหรับอุปกรณ์แปลงไฟและหมอ้แปลงสําหรับระบบขบัเคล่ือน โดยอุปกรณ์ประกอบดว้ย

ตวัแปลงไฟขนาด 130 kVA จาํนวน 3 ตวัท่ีใช้แปลงไฟจาก 1 เฟสเป็น 3 เฟสเพื่อรักษาความเสถียรของไฟฟ้าทั้ง

ระบบ และยงัประกอบดว้ยตวัชาร์จแบตเตอรีขนาดแรงดนัขาออก 110V DC อีกดว้ย ทั้งน้ี ผลิตภณัฑ์น้ีอยูร่ะหวา่ง

การตรวจสอบจากลูกคา้และคาดวา่จะสามารถผลิตเชิงพาณิชยไ์ดใ้นปี 2563  
 

อุปกรณ์แปลงไฟหลัก (Main propulsion converter)  

อุปกรณ์น้ีออกแบบเพื่อใชก้บัมอเตอร์ขบัเคล่ือนรถจกัรของการรถไฟอินเดียรุ่น 6000HP โดยใช ้ อุปกรณ์

แปลงไฟสาํหรับระบบขบัเคล่ือนแบบ IGBT ท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึนแทนแบบ GTO ท่ีใชอ้ยูเ่ดิม โดยลูกคา้มี

แผนจะตรวจสอบผลิตภณัฑ์และทดลองใชง้านในปี 2563 

คุณสมบติัเด่นของผลิตภณัฑ์มีดงัน้ี  

• ชุด IGBT แรงดนักลางขนาด 4.5kV  

• กาํลงัไฟฟ้าขนาด 2.55MW  

• ชุดระบายความร้อนดว้ยนํ้า  

• เบรกแบบรีเจนเนอเรทีฟ  

• ระบบขบัเคล่ือนแรงฉุดและเบรกแบบไดนามิก  
 

เพาเวอร์ซัพพลายสําหรับอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (TPS) 

ธุรกิจโทรคมนาคมท่ีเติบโตอยา่งมากทาํให้ตอ้งมีการพฒันานวตักรรมและลดตน้ทุนอยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้ลูกคา้

สามารถสร้างกาํไรและมีความสามารถในการแข่งขนัอยูเ่สมอ นอกจากน้ี ยงัมีการพฒันาโซลูชัน่ท่ีหลากหลายรวมถึง

เทคโนโลยีสําหรับตลาด 4G ดว้ย สําหรับทีมวิจยัและพฒันา TPS ในอินเดีย กาํลงัอยูร่ะหวา่งการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อ

พฒันาประสิทธิภาพอุปกรณ์ในกลุ่มตัวเรียงกระแสไฟฟ้า (Rectifier) เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาดโลกมากข้ึน  
 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ตัวเรียงกระแสไฟฟ้าพร้อมชาร์จเจอร์อัจฉริยะ (Rectifier with Intelligent Battery Charger) 

ผลิตภัณฑ์รุ่น DRC1000B และ DRC1500B เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่ม

ผลิตภณัฑ์ชุดควบคุมตวัเรียงกระแสสําหรับจ่ายไฟให้กบัระบบโทรคมนาคม

และแบตเตอรี โดยผลิตภณัฑ์น้ีประกอบด้วยตวัควบคุมภายในซ่ึงสามารถตั้ง

ค่าพารามิเตอร์ชาร์จไฟไดโ้ดยใช ้RS-485 และ CAN และสามารถใช ้GUI เพื่อตั้ง

ค่าพารามิเตอร์แบตเตอรี รวมถึงกาํหนดการแจง้เตือน พารามิเตอร์ท่ี I/P และ

โหลดของระบบและแบตเตอรีดว้ย ทั้งน้ี การตั้งค่าต่างๆ สามารถทาํไดผ้า่นแอพ

พลิเคชนัมือถือซ่ึงเป็นฟีเจอร์ใหม่ของผลิตภณัฑน้ี์ 

อินเวอร์เตอร์รุ่นใหม่สําหรับลูกค้ากลุ่มโทรคมนาคมจะมีประสิทธิภาพ

พลงังานสูงข้ึนและประหยดัไฟข้ึน โดยมีขนาดตั้งแต่ 300 VA ถึง 4500 VA เพื่อ

การใชง้านท่ีหลากหลาย  
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นอกจากน้ี อินเวอร์เตอร์รุ่นใหม่จะสามารถทาํการคู่ขนานไดโ้ดยไม่ตอ้งมีการส่ือสารเพิ่มเติมจึงสามารถขยาย

กาํลงัไฟไดถึ้ง 75 KVA และอินเวอร์เตอร์น้ียงัเป็นโซลูชัน่ AC/DC สําหรับอุปกรณ์โทรคมนาคมท่ีตอ้งการใช้งาน

ไฟฟ้าทั้งสองรูปแบบ 
 

โซลูช่ันสําหรับอุปกรณ์ทีใ่ช้ไฟอย่างต่อเน่ือง (CIS) 

ทีมวิจยัและพฒันาได้พฒันาเคร่ืองสํารองไฟรุ่นใหม่ (UPS) ท่ีมี

แผง I/O ประกอบ โดยอุปกรณ์น้ีสามารถสํารองไฟไดใ้นระดบัหลาย

เมกะวตัตแ์ละไดรั้บการตอบรับเป็นอยา่งดีจากลูกคา้ชั้นแนวหนา้ของ

อินเดียท่ีใช้ผลิตภัณฑ์น้ีอยู่ สําหรับโซลูชั่นเพื่อการใช้งานกับศูนย์

ขอ้มูลนั้นจะมีกาํลงัสํารองไฟได้หลายเมกะวตัต์ ตลอดจนมีหน้าจอ

แสดงผลรวมเพื่อรวมรวมข้อมูลจาก UPS แต่ละตัว (MUF) และ

แสดงผลรวมบน HMI 
 

เคร่ืองสํารองไฟแบบโซลาร์ไฮบริด (Solar Hybrid UPS) 

เค ร่ืองสํ ารองไฟ แบ บ โซ ลาร์ไฮบ ริดเป็ นโซ ลู ชั่ น เพื่ อจัด

การพลังงานจากหลายแหล่งและผลิตพลังงานสะอาดด้วย ทั้ งน้ี 

อลักอริทึมอจัฉริยะจะช่วยจดัสรรการใช้พลงังานสะอาดให้ได้อย่าง

เตม็ท่ีและสร้างกาํลงัไฟสาํรองโดยมีตน้ทุนนอ้ยท่ีสุด  
 

ซอฟท์แวร์ระบบอัตโนมัติสําหรับภาคอุตสาหกรรม (SW) 

ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา ทีมวิจยั

และพัฒ น าของเดลต้าอิน เดียได้

พัฒ น าศัก ยภาพ ด้าน ซ อฟ ท์แว ร์

อตัโนมติัสําหรับภาค อุตสาหกรรม

อย่างต่อเน่ืองทาํให้ทีมงานสามารถ

สนบัสนุนการพฒันาซอฟทแ์วร์เพื่อ 

ใชก้บัแฟลตฟอร์มสาํหรับผลิตภณัฑ์กลุ่มระบบอตัโนมติัสําหรับภาคอุตสาหกรรม ทั้งน้ี ซอฟทแ์วร์ดงักล่าวจะ

มีโครงสร้างและแพลตฟอร์มท่ีเป็นมาตรฐานเพื่อใชง้านไดก้บัทุกผลิตภณัฑภ์ายในกลุ่มน้ีอีกดว้ย 

ซอฟท์แวร์ระบบอตัโนมติัสําหรับภาคอุตสาหกรรมท่ีอยูร่ะหว่างการพฒันาน้ีจะเป็นโครงสร้างมาตรฐาน

สําหรับการพฒันาซอฟท์แวร์อ่ืนๆ ต่อไปอนาคต ซ่ึงจะสอดคล้องกบัแนวทางการทาํธุรกิจดา้นอตัโนมติัสําหรับ

ภาคอุตสาหกรรมของเดลต้า (IABG) ด้วยเช่นกัน โดยแพลตฟอร์มน้ีจะออกสู่ตลาดอย่างเป็นทางการในเดือน

เมษายน 2563 ซ่ึงจะทาํให้ลูกค้ามีระบบท่ีมีประสิทธิภาพสําหรับออกแบบ ตั้งค่า จาํลอง ติดตาม และวิเคราะห์

โซลูชัน่ดา้นอุตสาหกรรมท่ีสร้างดว้ยอุปกรณ์ของเดลตา้ไดอ้ยา่งง่ายดาย นอกจากน้ี แพลตฟอร์มน้ีจะช่วยให้เดลตา้

สามารถก้าวข้ามการเป็นผู ้ผลิตช้ินส่วนและอุปกรณ์ เป็นผู ้สร้างโซลูชั่นสําหรับระบบอัตโนมัติสําหรับ

ภาคอุตสาหกรรมได้ โดยแพลตฟอร์มน้ีใช้มาตรฐานอุตสาหกรรม เช่น PLCOpen และAML เพื่อเช่ือมโยงให้

สามารถทาํงานร่วมกบัแพลตฟอร์มต่าง ๆ ทั้งของเดลตา้และแบรนดอ่ื์นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
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ทศิทางในอนาคต 

ในอนาคต ทีมวิจยัและพฒันาของเดลตา้จะมุ่งพฒันานวตักรรมใหม่ๆ โดยเฉพาะในกลุ่มผลิตภณัฑ์อุปกรณ์

แปลงไฟกาํลงัสูง อุปกรณ์กกัเก็บพลงังาน และซอฟทแ์วร์อตัโนมติัสําหรับภาคอุตสาหกรรม นอกจากน้ี ทีมงานยงักาํลงั

พฒันานวตักรรมอ่ืนๆ สาํหรับอุปกรณ์แปลงไฟ เช่น ไมโครกริด PCS และอ่ืนๆ  

ทีมวิจยัและพฒันายงัวางแผนจะพฒันาโซลูชนัชาร์จไฟสําหรับรถยนตไ์ฟฟ้าสําหรับการชาร์จไฟ DC HV 

ขนาดแรงดนั 200-700 V ตามแนวทางการพฒันาสาํหรับรถยนตไ์ฟฟ้าภายในปี 2030 

เดลตา้มีแนวทางพฒันาโซลูชั่นสําหรับรถยนต์ไฟฟ้า (OBCM และ Traction Inverter) และเทคโนโลยีสําหรับ

ซอฟท์แวร์ระบบอตัโนมติัสําหรับภาคอุตสาหกรรมตามแผนการเติบโตของเรา โดยทีมวิจยัและพฒันาในอินเดียจะ

ร่วมกบัทีมวจิยัและพฒันาในประเทศอ่ืนๆ เพือ่สร้างศกัยภาพอยา่งไม่หยุดย ั้ง 
 

เพาเวอร์ซัพพลายมาตรฐานสําหรับการใช้งานเชิงอุตสาหกรรม 

ในปี 2562 ทีมวิจยัและพฒันาเพาเวอร์ซัพพลายเพื่อการใช้งาน

เชิงอุตสาหกรรม (IPS) ในไทยและไตห้วนัประสบความสําเร็จอยา่งมาก

ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อการใช้งานท่ีหลากหลาย และ

ผลิตภณัฑ์รุ่น PJL เพื่อใช้กบัไฟเวทียงัได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีอีก

ดว้ย สําหรับผลิตภณัฑ์แบบเปิดเพื่อการใช้งานทัว่ไปซ่ึงรวมถึงเพาเวอร์

ซั พ พ ลายขน าด  600W และแรงดัน ห ล ายระดับ สํ าห รับ ใช้ งาน

คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กชนิด SFF ยงัไดรั้บการตอบรับจากลูกคา้เป็นอยา่ง

ดีดว้ย ความสําเร็จดงักล่าวทาํให้ผลิตภณัฑ์ในกลุ่มน้ีของเดลตา้สามารถ

รุกตลาดใหม่ๆ ในหลายภูมิภาคไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

เดลตา้ไดอ้อกเพาเวอร์ซพัพลายแบบติดพาแนลหลายรุ่นท่ีมีกาํลงัไฟตั้งแต่ 50W ถึง 100W และ 150W และ

มีขนาดเล็กซ่ึงเป็นจุดเด่นสําคัญเม่ือเทียบกับคู่แข่งในตลาด สําหรับตลาดไดร์ฟเวอร์ไฟ LED เดลต้าได้ออก

ผลิตภณัฑ์รุ่น LNE ท่ีมีกาํลังไฟสูงถึง 600W ท่ีเหมาะกับการใช้งานทั้ งในและนอกอาคารโดยมีประสิทธิภาพ

พลงังานสูงถึงร้อยละ 96 และยงัผา่นการทดสอบแลว้วา่สามารถรองรับภาวะการรบกวนไฟฟ้าท่ีเกิดจากฟ้าผา่ไดสู้ง

ถึง 10KV และผลิตภณัฑรุ่์น IP67 ท่ีออกแบบมาโดยเฉพาะสาํหรับงานแสงสวา่งในสนามกีฬาและดา้นการเกษตร 

สําหรับเพาเวอร์ซัพพลายสําหรับงานด้านการแพทย ์เดลตา้ได้ออกผลิตภณัฑ์รุ่น 500W MEB-500 ท่ีมี

ความหนาแน่นของกาํลงัไฟฟ้าสูงถึง 14.26W/IN3 และมีขนาดเพียง 1.9”x 2.75” เท่านั้น นอกจากน้ี อุปกรณ์น้ียงั

โดดเด่นด้วยคุณสมบติัดา้นกาํลงัไฟฟ้าสูงสุดท่ี 25W ความหนาแน่นกาํลงัไฟฟ้าสูงสุดท่ี 4.54W/IN3 และการทาํ

ความเยน็แบบคอนเวกชนัสูงสุดถึง 2xMOPP อีกดว้ย ทั้งน้ี เดลตา้ยงัไดอ้อกอะแดปเตอร์ ITE อ่ืนๆ ในช่วงกาํลงัไฟ 

60W ท่ีมีแรงดนัไฟขาออกหลายขนาดเพื่อใหเ้หมาะกบัความตอ้งการของตลาดในปัจจุบนัอีกดว้ย  

เดลต้าเช่ือมั่นว่าปี 2563 จะเป็นอีกปีท่ีดีสําหรับธุรกิจด้าน IPS ของเรา เน่ืองจากทีมวิจัยและพัฒนาได้

สร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ์ต่าง ๆ ท่ีมีความหลากหลาย เช่น กลุ่มราง DIN และกลุ่มเฟรมเปิดสําหรับไฟ 1 และ 3 เฟส และ

แบรนด์เดลตา้เองก็ยงัได้รับการยอมรับอย่างต่อเน่ืองในตลาดโลกว่าเป็นผูน้าํด้านผลิตภณัฑ์เพาเวอร์ซัพพลายท่ีมี

คุณภาพและหลากหลาย โดยกลุ่มธุรกิจ IPS จะมุ่งหน้าพฒันานวตักรรมและนาํผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ ออกสู่ทอ้งตลาด

อยา่งต่อเน่ืองในปี 2563 และในอนาคต  
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 แนวโน้มอุตสาหกรรมปี 2562/2563  

 ขอ้มูลท่ีปรากฏขา้งล่างน้ีมาจากรายการวิเคราะห์แนวโน้มตลาดจากแหล่งขอ้มูลท่ีเช่ือถือไดห้ลายแหล่ง

และไดร้ะบุท่ีมาของขอ้มูลไวอ้ยา่งชดัเจนแลว้  

ภาพรวมสภาวะเศรษฐกจิ  

เศรษฐกจิโลก 

รายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกฉบบัเดือนธันวาคม 2562 ของมอร์แกน แสตนลีย ์ระบุว่าแมว้่าปัญหาความ

ขดัแยง้ต่างๆ จะส่งผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกิจโลกในปี 2562 ท่ีผา่นมา แต่มาตรการลดความตึงเครียดและการ

ผ่อนคลายนโยบายทางการเงินอาจมีส่วนช่วยฟ้ืนฟูเศรษฐกิจโลกให้กลบัมาเติบโตได้อีกคร้ัง โดยคาดการณ์ว่า 

GDP ของโลกจะปรับตวัข้ึนจากร้อยละ 2.9 ในไตรมาส 4 ของปี 2562 เป็นร้อยละ 3.4 ในไตรมาส 4 ของปี 2563 

(ประมาณการ GDP เฉล่ียของปี 2563 อยู่ท่ีร้อยละ 3.2) และคาดว่าจะปรับข้ึนเป็นร้อยละ 3.5 ปี 2564 ซ่ึงเพิ่มข้ึน

จากการคาดการณ์เดิมท่ีร้อยละ 3 ในปี 2563 ทั้งน้ี การเติบโตมาจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เป็นหลกั ส่วน

เศรษฐกิจของสหรัฐฯ ค่อนขา้งทรงตวัและมีอตัราการเติบโตค่อนขา้งช้า อย่างไรก็ตาม หากมีการปรับอตัราภาษี

ศุลกากรข้ึนอีกก็จะส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอตวัไปดว้ย ซ่ึงนกัวิเคราะห์ของมอร์แกน แสตนลียค์าดวา่นโยบายใน

อนาคตจะเนน้มาตรการป้องกนัและการดาํเนินการท่ีรวดเร็วกวา่ปรกติ 

ท่ีมา: Morgan Stanley. 2019. 2020 Global Macro Outlook: Calmer Waters Ahead. Link Accessed December 2019. 

รายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกสําหรับเดือนมกราคม 2563 ของธนาคารโลกระบุว่าเศรษฐกิจโลกจะ

กลบัมาเติบโตท่ีร้อยละ 2.5 ในปี 2563 ซ่ึงปรับข้ึนจากระดบัร้อยละ 2.4 ในปีท่ีผา่นมา อยา่งไรก็ตาม เศรษฐกิจ

อาจปรับตวัดีข้ึนหากสงครามการคา้ผ่อนคลายลงและนโยบายต่างๆ มีเสถียรภาพมากข้ึน สําหรับอตัราการ

เติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศพฒันาแลว้คาดว่าจะลดลงไปอยู่ท่ีร้อยละ 1.4 ในปี 2563 เน่ืองจากภาค

การผลิตชะลอตัวลง และเศรษฐกิจของสหรัฐฯ อาจเติบโตเพียงร้อยละ 1.8 ในปี 2563 เน่ืองจากได้รับ

ผลกระทบจากอตัราภาษีศุลกากรท่ีเพิ่มข้ึนและความผนัผวนเชิงนโยบายในช่วงท่ีผา่นมา ส่วนเศรษฐกิจยุโรป

อาจเติบโตในอตัราร้อยละ 1 ในปี 2563 เน่ืองจากกิจกรรมทางอุตสาหกรรมท่ีชะลอตวัลงเช่นกนั   

ในขณะเดียวกนั เศรษฐกิจจีนอาจขยายตวัตํ่ากว่าร้อยละ 6 เป็นคร้ังแรกตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 90 เน่ืองจาก

ผลิตภาพของแรงงานลดลงและปัจจยัลบจากภายนอก ในปี 2562 ประมาณการอตัราการเติบโตของเศรษฐกิจ

จีนอยูท่ี่ร้อยละ 6.1 และคาดวา่จะปรับตวัลดลงเป็นร้อยละ 5.9 ในปี 2563 และร้อยละ 5.8 ในปี 2564 ตามลาํดบั 

ดา้นประเทศกาํลงัพฒันาและเศรษฐกิจเกิดใหม่คาดวา่อตัราการเติบโตจะเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 4.1 ในปี 2563 แต่

การเติบโตน้ีค่อนขา้งกระจุกตวัในบางประเทศ และหน่ึงในสามของประเทศในกลุ่มน้ีจะเผชิญกบัภาวะการ

เติบโตในระดบัตํ่าเน่ืองจากการชะลอตวัของภาคการส่งออกและการลงทุนในภาพรวม  

ท่ีมา: 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.  

เศรษฐกจิเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จีน และอินเดีย  

รายงานแนวโนม้เศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้จีน และอินเดียสาํหรับปี 2563 ขององคก์ารเพื่อ

ความร่วมมือและการพฒันาทางเศรษฐกิจ (OECD) ระบุวา่เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจใหม่แถบเอเชีย 

(เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้จีน และอินเดีย) จะเติบโตระดบัปานกลางในช่วงปี 2562 และอตัรา GDP เฉล่ียในปี 
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2562 และ 2563 น่าจะตํ่ากว่าอตัราเดิมท่ีได้คาดการณ์ไวใ้นเดือนกรกฎาคม 2562 สําหรับประมาณการการ

เติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคน้ีในช่วงปี 2563-2567 คาดวา่จะตํ่ากวา่ในช่วงปี 2556-2560 ท่ีผา่นมา  

OECD ประเมินว่าการเติบโตเฉล่ียของ GDP ของประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ในเอเชียจะอยู่ท่ีร้อยละ 5.7 

ในช่วงปี 2563-2567 (ตารางท่ี 1) ซ่ึงลดลงจากร้อยละ 6.7 ในช่วงปี 2556-2560 อนัเป็นผลจากความขดัแยง้ทาง

การคา้ระหว่างสหรัฐฯ และจีนท่ียงัคงไม่มีทีท่าวา่จะบรรเทาลง และการหดตวัของเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศ

พฒันาแลว้ท่ีขยายวงกวา้งข้ึนทาํใหแ้นวโนม้การส่งออกยงัคงมีความไม่แน่นอนในระดบัสูง  

เศรษฐกิจจีนคาดวา่จะขยายตวัเพียงร้อยละ 5.6 ซ่ึงปรับลดลงจากอตัราเฉล่ียท่ีร้อยละ 7.1 ในช่วงปี 2556-

2560 เน่ืองจากมีการปฏิรูปเชิงโครงสร้างอยา่งต่อเน่ือง ในขณะท่ีอตัราการเติบโตระยะกลางของอินเดียปรับตวั

เป็นร้อยละ 6.6 เน่ืองจากภาคการเงินมีเสถียรภาพมากข้ึน แต่ก็ยงัตํ่ากวา่อตัราเฉล่ียท่ีร้อยละ 7.4 ในช่วงปี 2556-

2560 สาํหรับเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(กลุ่มอาเซียน) คาดวา่อตัราการเติบโตจะอยูท่ี่ร้อยละ 4.9 ซ่ึงลดจากอตัรา

เฉล่ีย ในช่วงปี 2556-2560 เช่นกนั  
 

 
ตารางท่ี 1. กรอบการคาดการณ์ระยะกลาง 2020 (MPF-2020) ของ OECD 

ท่ีมา: OECD Development Centre 
 

การบริโภคของภาคเอกชนในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ถือวา่ยงัคงมีความแข็งแกร่งและเป็นพื้นฐาน

สาํคญัในการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจ อยา่งไรก็ตาม การส่งออกยงัคงชะลอตวัต่อเน่ืองอนัเป็นผลมาจาก

สงครามการคา้และการลงทุนในสินทรัพยย์งัเป็นไปอย่างจาํกดั ทั้งน้ี บางประเทศในและนอกภูมิภาคน้ีไดน้าํ

เคร่ืองมือทางการเงินมาใช้เพื่อกระตุน้เศรษฐกิจ และบางประเทศอาจนาํมาตรการกระตุน้รูปแบบอ่ืนๆ มาใช้

เพิ่มเติมด้วย ความท้าทายสําหรับประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่คือการดําเนินนโยบายเหล่าน้ีให้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ นอกจากน้ี การสร้างการมีส่วนร่วมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการป้องกนัและรับมือ

กบัความเส่ียงและผลกระทบจากความเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและส่ิงแวดลอ้มก็เป็นเร่ืองสาํคญัเช่นกนั   
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ท่ีมา: 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. 

รายงานและการวิเคราะห์ต่างๆ ช้ีให้เห็นว่ามีความเส่ียงหลายประการท่ีอาจเป็นอุปสรรคต่อการฟ้ืนตวัของ

เศรษฐกิจโลกในปี 2563 เช่น สงครามการคา้ นโยบายการค้าท่ีผนัผวน สภาพเศรษฐกิจของประเทศเศรษฐกิจ

ขนาดใหญ่ท่ีตกตํ่ากวา่ท่ีคาดการณ์ไว ้ตลอดจนวิกฤติการเงินในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่และประเทศกาํลงั

พฒันา เป็นตน้ 
 

ตลาดผลติภัณฑ์เพาเวอร์ซัพพลาย 

กลุ่มผลิตภัณฑ์เพาเวอร์ซัพพลายชนิด AC-DC และ DC-DC สําหรับลูกค้าทัว่ไป 

รายงาน  Global Switching Power Supply Industry 2019  ข อง Micro-Techno Consultants (MTC) เน้ น

วิเคราะห์ตลาดเพาเวอร์ซัพพลาย AC-DC และ DC-DC แบบแรงดนัตํ่าสําหรับลูกคา้ OEM และลูกคา้ทัว่ไป 

รายงานน้ีระบุว่าตลาดเคร่ืองชาร์จไฟฟ้าสําหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) จะขยายตวัมากกว่าท่ีประเมินไวท้าํให้

ความตอ้งการผลิตภณัฑใ์นกลุ่มน้ีเพิ่มข้ึนตามไปดว้ย  

รายงานของ MTC ระบุวา่ปี 2562 เป็นปีท่ีดีสําหรับตลาดเพาเวอร์ซัพพลายโดยรวม เห็นไดจ้ากยอดขายของ

ทุกกลุ่มผลิตภณัฑ์ท่ีปรับตวัข้ึน โดยเฉพาะกลุ่มหลอดไฟแอลอีดีสําหรับรถยนต ์(LEDS drivers) และเคร่ืองชาร์จ

ไฟฟ้าสําหรับยานยนตไ์ฟฟ้า สําหรับในอนาคต ผลิตภณัฑ์กลุ่มโดรน ระบบจดัการท่ีอยูอ่าศยัแบบอจัฉริยะ (smart 

home) ศูนยข์้อมูล (data center) ระบบปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยี 5G และระบบอตัโนมติัสําหรับโรงงานจะ

ส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวตักรรมเพาเวอร์ซัพพลายเพื่อการใชง้านในรูปแบบท่ีหลากหลายข้ึน นอกจากน้ี MTC 

ยงัประเมินวา่ผลิตภณัฑก์ลุ่มเพาเวอร์ซพัพลายจะเติบโตข้ึนอยา่งชดัเจนในระยะยาวเช่นกนั  

รายงานของ MTC ในปีท่ีผ่านมาระบุว่าตลาดเพาเวอร์ซัพพลายทั่วโลกในปี 2561 มีมูลค่าประมาณ 31.8 

พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงเพิ่มข้ึนจาก 30.1 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐในปี 2560 และคาดวา่การเติบโตเฉล่ีย (CAGR) 

ระหวา่งปี 2561-2566 จะอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 6 (รูปท่ี 1)  
 

 
รูปท่ี 1. Global consumption of Merchant Switching Power Supplies 2018-2023 

ท่ีมา: MTC report, “Global Switching Power Supply Industry 2019” 
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มูลค่าตลาดเพาเวอร์ซัพพลายแยกตามภูมิภาคแสดงอยู่ในตารางด้านล่าง (รูปท่ี 2) โดยคาดว่าตลาดใน

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะมีอตัราการเติบโตเฉล่ียสูงสุดท่ีร้อยละ 6.4 ระหวา่งปี 2561-2566   
 

 
รูปท่ี 2. Global Consumption of Merchant Switching Power Supplies by Regions 

ท่ีมา: MTC Report, “Global Switching Power Supply Industry 2019” 
 

MTC ระบุวา่อุตสาหกรรมเพาเวอร์ซพัพลายมีความหลากหลายทั้งในแง่ของ0ประเภทผลิตภณัฑ์ รูปแบบ

การใชง้าน และตลาดใหม่ต่างๆ ท่ีขยายตวัมากข้ึน ทั้งน้ี บริษทัผูผ้ลิตเพาเวอร์ซพัพลายแบบ OEM รายใหญ่ 10 

อนัดบัแรกของโลกมีสัดส่วนยอดขายรวมทั้งส้ินร้อยละ 35.6 ของยอดขายทัว่โลกในปี 2561 ซ่ึงลดลงจากร้อย

ละ 44.5 ในปี 2560 และร้อยละ 44.7 ในปี 2559 โดยเดลตา้เป็นผูผ้ลิตเพาเวอร์ซัพพลายแบบ OEM รายใหญ่

ท่ีสุดของโลกซ่ึงผลิตใหก้บัลูกคา้ OEM เชิงพาณิชยเ์กือบทุกรายในปี 2561   
 

กลุ่มผลิตภัณฑ์สวิตช่ิงเพาเวอร์ซัพพลาย 

รายงานของ MTC ได้แบ่งลูกคา้เพาเวอร์ซัพพลายเป็น 8 ประเภท (รูปท่ี 3) ได้แก่ กลุ่มหลอดไฟ LED 

(LED) กลุ่มลูกค้ารายย่อย (CON) กลุ่มอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/สํานักงาน (COE) กลุ่มอุปกรณ์เน็ตเวิร์ค/

โทรคมนาคม (NTE) กลุ่มอุปกรณ์การแพทย์ (MED) กลุ่มอุปกรณ์อุตสาหกรรม/เฉพาะทาง (IND) กลุ่ม

คมนาคม (TRN) และกลุ่มยทุโธปกรณ์/อากาศยาน (MIL) 

 
รูปท่ี 3. Global Consumption of Merchant Switching Power Supplies 2018-2023 

ท่ีมา: MTC report, “Global Switching Power Supply Industry 2019” 
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จากตารางดา้นบน (รูปท่ี 3) จะเห็นไดว้่า กลุ่มไฟ  LED เป็นตลาดท่ีเติบโตเร็วท่ีสุดเป็นอนัดบัแรก โดยมี

มูลค่าประมาณ 3.8 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2566 หรือคิดเป็นอตัราการเติบโตเฉล่ียร้อยละ 15.1 ต่อปี

ในช่วงปี 2561-2566 ทั้งน้ี การเติบโตน้ีเป็นผลมาจากราคาสินคา้ท่ีถูกลง ความนิยมเทคโนโลยีประหยดัไฟท่ี

เพิ่มข้ึน และนโยบายภาครัฐท่ีเอ้ือมากข้ึน ส่วนกลุ่มลูกคา้คมนาคมก็เป็นอีกตลาดท่ีมีการเติบโตมากข้ึนเป็น

อนัดบัสองโดยคาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 10.7 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2566 หรือคิดเป็นอตัราการ

เติบโตเฉล่ียร้อยละ 15.0 ต่อปีในช่วงปี 2561-2566 

ท่ีมา: MTC (2019) Global Switching Power Supply Industry 2019. Micro-Tech Consultants, Santa Rosa, CA. 
 

กลุ่มผลติภัณฑ์ตลาดเกดิใหม่  

กลุ่มผลิตภัณฑ์สําหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV)  

รายงาน Global EV Outlook 2019 ของ International Energy Agency (IEA) ระบุว่าในปี 2561 ทั่วโลกมีการ

ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ามากกว่า 5 ลา้นคนั หรือเพิ่มข้ึนกวา่ร้อยละ 63 จากปีท่ีผ่านมา โดยมีจีนเป็นตลาดหลกัท่ีมียอด

การใชร้ถยนต์ไฟฟ้าประมาณร้อยละ 45 ของการใชง้านทัว่โลก ตามมาดว้ยยุโรปท่ีร้อยละ 24 และสหรัฐฯ ท่ีร้อย

ละ 22 ในปี 2561 สถานีชาร์จไฟสําหรับรถยนตมี์จาํนวนประมาณ 5.2 ลา้นแห่ง ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปีก่อนถึงร้อยละ 44 

ทั้งน้ี IEA คาดวา่ยอดขายรถยนตไ์ฟฟ้าทัว่โลกจะอยูท่ี่ 23 ลา้นคนัภายในปี 2573 เน่ืองจากมีนโยบายท่ีส่งเสริมยาน

ยนตไ์ฟฟ้ามากข้ึน 

ท่ีมา: IEA (2019), "Global EV Outlook 2019", IEA, Paris https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2019  

เดลตา้มุ่งพฒันาเทคโนโลยีและเพิ่มศกัยภาพการผลิตเพื่อตอบสนองการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์

ไฟฟ้าให้ไดอ้ยา่งเต็มประสิทธิภาพดว้ยผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลายและมีคุณภาพสูง เช่น ชุดอดัประจุแบบออนบอร์ด 

กล่องพกัสายแบตเตอรี อุปกรณ์แปลงไฟ DC-DC และโซลูชั่นเพื่อการจดัการความร้อน นอกจากน้ี เดลตา้ยงัมี

บทบาทในการส่งเสริมการใชย้านยนตไ์ฟฟ้าในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละอินเดียในการพฒันาและสร้าง

สถานีชาร์จไฟสําหรับรถไฟฟ้า ตลอดจนอุปกรณ์ชาร์จไฟแบบ AC เพื่อการใชง้านในครัวเรือน และอุปกรณ์ชาร์จ

ไฟด่วนแบบ DC พร้อมระบบจดัการพลงังานเพื่อการใชง้านกบัสถานีชาร์จไฟสาธารณะ  

กลุ่มผลิตภัณฑ์กกัเกบ็พลังงาน (Energy Storage) 

เม่ือเดือนกรกฏาคม 2562 ท่ีผ่านมา Bloomberg New Energy Finance (BNEF) ประเมินว่าในอีก 20 ปี

ขา้งหน้า ตลาดอุปกรณ์กกัเก็บพลงังานแบบอยู่กบัท่ีจะโตข้ึนประมาณ 122 เท่า ซ่ึงตอ้งใช้เงินลงทุนประมาณ 

662 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยการใช้งานอุปกรณ์กักเก็บพลังงานทั่วโลกจะโตข้ึนอย่างมากจาก 

9GW/17GWh ในปี 2561 เป็น 1,095 GW / 2,850 GWh ภายในปี 2583 เน่ืองจากต้นทุนสําหรับแบตเตอรีลิ

เธียม-ไอออนจะลดลงอยา่งมาก หรือประมาณร้อยละ 85 จากตน้ทุนในปี 2553-2561 รายงาน Energy Storage 

Outlook 2019 ยงัประเมินว่าตน้ทุนแบตเตอรีต่อกิโลวตัต์-ชั่วโมงจะลดลงกว่าคร่ึงภายในปี 2573 เน่ืองจาก

ความตอ้งการอุปกรณ์กกัเก็บพลงังาน (รูปท่ี 4) และรถยนตไ์ฟฟ้าจะเพิ่มข้ึนอยา่งมาก  
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รูปท่ี 4. Global cumulative storage deployments 2018-2040 

ท่ีมา: Bloomberg New Energy Finance 
 

ตน้ทุนดา้นการผลิตพลงังานลม พลงังานแสงอาทิตย ์และแบตเตอรีท่ีลดลงเป็นปัจจยัหนุนให้พลงังานลม

และพลงังานแสงอาทิตยก์ลายเป็นแหล่งพลงังานหลกัในการผลิตไฟฟ้า โดยคาดวา่ภายในปี 2583 ไฟฟ้าท่ีได้

จากพลังงานลมและแสงอาทิตย์จะมีสัดส่วนเกือบร้อยละ 40 ของกําลังการผลิตทั่วโลกซ่ึงปัจจุบันอยู่ท่ี

ประมาณร้อยละ 7 นอกจากน้ี ภายในปี 2583 รถยนตไ์ฟฟ้าจะไดรั้บความนิยมมากข้ึนและมีสัดส่วนการใชง้าน

ถึง 1 ใน 3 ของการใชร้ถยนตท์ั้งหมด หรือเพิ่มข้ึนจากสัดส่วนการใชง้านท่ีตํ่ากวา่ร้อยละ 0.5 ในปัจจุบนั ดงันั้น 

ความนิยมรถยนตไ์ฟฟ้าท่ีเพิ่มข้ึนจะทาํใหค้วามตอ้งการแบตเตอรีเพิ่มข้ึนเป็นอยา่งมากดว้ย  

ท่ี มา: Bloomberg (2019). Energy Storage Investments Boom As Battery Costs Halve in the Next Decade, Bloomberg New Energy 

Finance, July 31, 2019 

เดลตา้มุ่งมัน่พฒันาผลิตภณัฑ์ต่างๆ จากความเช่ียวชาญเทคโนโลยีดา้นการแปลงไฟและการเก็บพลงังาน

อนัทนัสมยัของเราใหส้อดคลอ้งกบัทิศทางของตลาดในอนาคต ผลิตภณัฑ์ของเดลตา้ในกลุ่มแบตเตอรีลิเธียม-

ไอออนมีความหลากหลาย เช่น แบตเตอรีแบบเด่ียว (cells) และแบบชุด (modules) รวมถึงแบบตูข้นาดเล็ก 

(cabinet) และขนาดใหญ่ (containers) ซ่ึงสามารถนาํไปประยุกตใ์ช้งานไดอ้ยา่งกวา้งขวางและหลากหลายใน

อุตสาหกรรมพลงังานทดแทนและเพื่อสร้างเสถียรภาพดา้นพลงังานในอนาคต 
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ทิศทางการดาํเนินธุรกจิในปี 2563 

ธุรกจิของเดลต้าประเทศไทย 

แมว้า่สงครามการคา้ระหวา่งสหรัฐและจีนจะยิ่งทวีความรุนแรงและมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกในวงกวา้ง 

แต่หลายประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตก้ลบัไดรั้บประโยชน์จากสถานการณ์ดงักล่าว โดยประเทศไทยถือเป็น

หน่ึงในประเทศเหล่านั้นดว้ย โดยเดลตา้ ประเทศไทย สามารถขยายผลิตภณัฑ์ให้หลากหลายข้ึน เช่น ระบบเน็ตเวร์ิก

และอิเล็กทรอนิกส์กาํลงัสําหรับเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบา้น ทาํให้ในปี 2562 ยอดการผลิตเพิ่มข้ึนร้อยละ 7 และคาดวา่จะ

เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 20 ในปี 2563  

ระบบการผลิตอจัฉริยะและระบบขนส่งอจัฉริยะยงัคงเป็นหัวใจของการผลิตเพื่อให้สามารถรองรับความ

ตอ้งการใหม่ๆ ท่ีเกิดข้ึนได ้ทั้งน้ี ระบบจดัการการผลิตของเดลตา้ (Manufacturing Execution System  หรือ MES) เป็น

แพลตฟอร์มท่ีจะช่วยให้การผลิตมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ เน่ืองจากสามารถปรับขั้นตอนการผลิตไดต้ามเง่ือนไข

ต่างๆ เช่น ความตอ้งการของลูกคา้ วตัถุดิบ วนัส่งมอบสินคา้ การจดัเก็บวตัถุดิบ การผลิต การบริหารกระบวนการ

ผลิต (Direct-to-stock) การจดัส่ง และการรับสินคา้ เป็นตน้ ทั้งน้ี ระบบการผลิตและระบบขนส่งอจัฉริยะเป็นส่วน

สําคัญท่ีทําให้กระบวนการต่างๆ อาทิ  เช่น การขาย การจัดการผลิต การจัดซ้ือ การจัดเก็บ และการขนส่ง มี

ประสิทธิภาพมากข้ึน โดยสามารถลดการใชก้าํลงัคนไดถึ้งร้อยละ 25  
 

ธุรกจิเพาเวอร์ซัพพลายมาตรฐานเพือ่การใช้งานเชิงอุตสาหกรรม (IPS) 

แมว้า่ในปี 2562 ทัว่โลกจะเผชิญปัญหาสงครามการคา้และอตัราแลกเปล่ียนอย่างกวา้งขวาง แต่ธุรกิจ

เพาเวอร์ซัพพลายมาตรฐานสําหรับการใชง้านเชิงอุตสาหกรรม (IPS) ของเดลตา้กลบัเติบโตไดดี้แบบสวน

กระแส โดยรายได้หลักมาจากเพาเวอร์ซัพพลายสําหรับการแพทยรุ่์น MEG-2K1A ท่ีได้เร่ิมพฒันาและ

ออกแบบตั้งแต่ปี 2561 และปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองในปี 2562 และ 2563 ตามลาํดบั  

สืบเน่ืองจากสงครามการคา้ระหว่างสหรัฐและจีน ลูกคา้หลายรายเร่ิมมองหาผูผ้ลิตเพาเวอร์ซัพพลาย

นอกประเทศจีน ทาํให้ทีม IPS มีโอกาสทางธุรกิจมากข้ึนเพราะเรามีฐานการผลิตในประเทศไทยท่ีสามารถ

ผลิตเพาเวอร์ซัพพลายได้ตามมาตรฐาน EN/IEC60950 รวมถึง EN/IEC61010 และ EN/IEC60101 อีกด้วย 

ทั้งน้ี ในปี 2563 ทีมวิจยัและพฒันา IPS ของเดลต้าจะยงัคงเดินหน้าพฒันาเพาเวอร์ซัพพลายให้มีความ

หนาแน่นของกาํลงัไฟฟ้าและคุณภาพไฟฟ้าท่ีสูงข้ึน ตลอดจนมีคุณสมบติัต่างๆ ใหไ้ดต้รงตามความตอ้งการ

ของลูกคา้และมีอายกุารใชง้านท่ียาวนานอีกดว้ย  

สําหรับรายการและขอ้มูลเชิงเทคนิคและมาตรฐานความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์กลุ่ม IPS ของเดลตา้

สามารถดูเพิ่มเติมไดจ้ากเวบ็ไซต ์www.DeltaPSU.com และเดลตา้ยงัร่วมงานแสดงสินคา้ต่างๆ ทัว่โลกเพื่อ

ทาํใหแ้บรนดแ์ละผลิตภณัฑเ์ป็นท่ีรู้จกัในหมู่ลูกคา้มากข้ึน 
 

ธุรกจิผลิตภัณฑ์เพือ่การใช้งานด้านอุตสาหกรรมและการแพทย์ (IM) 

ในปี 2562 ธุรกิจดา้นอุตสาหกรรมและการแพทยข์องเดลตา้โดยรวมสร้างรายไดจ้าํนวน 117 ลา้นดอลลาร์

สหรัฐ (ลดลงร้อยละ 3.3) หรือคิดเป็นกาํไรสุทธิร้อยละ 14.3 โดยผลประกอบการในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2562 

อยู่ท่ี 52.8 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงลดลงอย่างเห็นได้ชดัจาก 65.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐของคร่ึงปีแรก เน่ืองจาก

ภาคอุตสาหกรรมทัว่โลกกาํลงัชะลอการลงทุน สําหรับงบประมาณด้านการวิจยัและพฒันา การขาย และการ
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บริหารถูกจาํกดัและลดลงร้อยละ 6 ในช่วงเวลาท่ีผา่นมา อยา่งไรก็ตาม ธุรกิจดา้นการแพทยข์องเดลตา้สร้าง

รายไดถึ้ง 104 ลา้นดอลลาร์สหรัฐในปีท่ีผา่นมา และมีกาํไรสุทธิถึงร้อยละ 20.2 และยงัไดมี้การเพิ่มธุรกิจใหม่

ดา้นยานยนตไ์ฟฟ้าดว้ย โดยธุรกิจน้ีสร้างรายได ้12.6 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ มีผลขาดทุน 4.4 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ

ในปีท่ีผา่นมา  

ขณะน้ีเดลตา้ ประเทศไทยไดเ้ร่ิมสายการผลิตอตัโนมติัอยา่งเต็มรูปแบบสําหรับผลิตภณัฑ์กลุ่มราง DIN 

Rail ซ่ึงจะช่วยเพิ่มมูลค่าของผลิตภณัฑ์ ตลอดจนพฒันาคุณภาพและนวตักรรมไดท้ั้งในขั้นตอนการออกแบบ

และผลิตอยา่งเตม็ท่ี  

ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2563 สายธุรกิจน้ีมีผลประกอบการดีกว่าเป้าหมายถึงร้อยละ 4 แต่ยงัตอ้งติดตาม

และปรับแผนอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้บรรลุผลระยะยาวตามท่ีได้วางแผนไว ้โดยเดลตา้เช่ือว่าผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ 

สาํหรับกลุ่มยานยนตไ์ฟฟ้าจะเป็นปัจจยัสาํคญัในการสร้างความสาํเร็จใหก้บัธุรกิจน้ี  
 

ธุรกจิผลิตภัณฑ์ออกแบบพเิศษ (CD) 

ธุรกิจน้ีเติบโตอยา่งมากในปี 2562 ท่ีผา่นมา โดยรวมแลว้ แมว้า่ธุรกิจโทรคมนาคมของเราจะค่อนขา้งซบ

เซาตลอดทั้งปีเน่ืองจากเกิดความล่าชา้ในการนาํระบบ 5G มาใช้งาน แต่ฝ่ังธุรกิจศูนยข์อ้มูล (data center) กลบั

เติบโตข้ึนอยา่งมากเน่ืองลูกคา้รายหลกัของบริษทัฯยงัคงขยายธุรกิจดา้นศูนยข์อ้มูลอยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ี ใน

ส่วนของเซิร์ฟเวอร์ท่ีมีประสิทธิภาพสูงแบบไฮเอนด์ แม้ว่ายอดขายจะลดลงอย่างชัดเจนเน่ืองจากตลาด

เปล่ียนไปใชบ้ริการคลาวด์แทน แต่การปรับรูปแบบการใชง้านจากเซิร์ฟเวอร์เดิมไปใหบ้ริการคลาวด์แทนนั้นก็

เป็นโอกาสทางธุรกิจเช่นกนั ส่วนผลิตภณัฑ์เน็ตเวิร์กก็ยงัมียอดขายเติบโตต่อเน่ือง และบริษทัฯ คาดว่าจะมี

ทิศทางเช่นน้ีต่อไปในอีกหลายปีขา้งหนา้เม่ือเทคโนโลย ี5G มีการใชง้านมากข้ึน 

เดลตา้สามารถสร้างฐานลูกคา้สําหรับกลุ่มผลิตภณัฑ์น้ีไดอ้ย่างกวา้งขวาง เน่ืองจากเรามีศกัยภาพสูงใน

ดา้นการวิจยัและพฒันาโซลูชัน่สําหรับศูนยข์อ้มูล เน็ตเวิร์ก และการประมวลผลต่าง ๆ นอกจากน้ี บริษทัฯ จะ

ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่และคาดว่าจะออกสู่ตลาดได้มากข้ึนในปี 2563 เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจด้าน

เทคโนโลยี 5G ทั้งน้ี ทีมงานของเราจะไม่หยุดย ั้งในการประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ

ใหม่ๆ ในตลาดท่ีหลากหลาย เพื่อสร้างความสาํเร็จทางธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื  
 

ธุรกจิผลิตภัณฑ์สําหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) 

ในปี 2562 ยอดขายของธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าพุ่งข้ึนกว่าท่ีตั้งเป้าไวถึ้งร้อยละ 40 เน่ืองจากตลาดตอบรับ

ผลิตภณัฑ์ทั้งรุ่นท่ีมีจาํหน่ายอยูแ่ลว้และรุ่นใหม่เป็นอยา่งดี โดยเฉพาะอยา่งยิ่งสําหรับลูกคา้ท่ีเป็นผูผ้ลิตรถยนต์

รายใหญ่ในยโุรป การท่ีสหภาพยโุรปมีระเบียบเร่ืองการปล่อยก๊าซท่ีเคร่งครัดเป็นปัจจยัสําคญัท่ีผลกัดนัให้ค่าย

รถยนต์ต่างๆ ตอ้งหันมาเพิ่มกาํลังการผลิตรถยนต์แบบปลัก๊อินไฮบริด (PHEV) และรถยนต์ไฟฟ้าแบบเต็ม

รูปแบบ (BEV) มากข้ึนเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดงักล่าวและหลีกเล่ียงมาตรการลงโทษท่ีรุนแรง ดงันั้น ความ

ตอ้งการผลิตภณัฑ์ในกลุ่มน้ีจึงเพิ่มข้ึนอย่างมากตลอดทั้งปีท่ีผ่านมา และยงัมีความตอ้งการผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ 

เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองอีกดว้ย   

อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบออนบอร์ด (OBC) ขนาด 7.2kW เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีไดรั้บความนิยมตั้งแต่ปี 2561 

เป็นตน้มา และในปีท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมพฒันาผลิตภณัฑน้ี์ให้มีกาํลงัสูงข้ึน เช่น 11 kW และ 22 kW ซ่ึง

ในปี 2563 น้ี บริษทัฯ จะมีการเปิดตวัผลิตภณัฑใ์นกลุ่มน้ีเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง สาํหรับอุปกรณ์แปลงไฟแบบ 

DCDC และกล่องพกัสายแรงดนัสูง (high voltage connection boxes) จะเป็นอีกกลุ่มผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีออกสู่

ตลาดในปี 2564  
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เดลตา้เป็นผูน้าํดา้นผลิตภณัฑส์าํหรับยานยนตไ์ฟฟ้าอยา่งแทจ้ริง โดยบริษทัฯ มีลูกคา้เป็นผูผ้ลิตรถยนต์

ชั้นนาํหลายแบรนด์ทัว่โลก และยงัไดรั้บการยอมรับเป็นอย่างดีจากแบรนด์รถยนต์ดงัในยุโรป ซ่ึงยิ่งสร้าง

ความเช่ือมัน่ในคุณภาพผลิตภณัฑ์และช่ือเสียงของบริษทัฯ ให้มากข้ึน ดงันั้น บริษทัฯ จึงมัน่ใจว่าธุรกิจ

ผลิตภณัฑ์สําหรับยานยนตไ์ฟฟ้าของเราจะมีอนาคตท่ีสดใสต่อไปในระยะยาวอยา่งแน่นอน ปัจจุบนั ธุรกิจ

รถยนต์ไฟฟ้านั้นมีการเติบโตสูงท่ีสุดในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งหมด และเดลตา้ก็มุ่งมัน่ท่ีจะพฒันา

ต่อไปอยา่งไม่หยดุย ั้งเพื่อสนบัสนุนและสร้างความเติบโตใหก้บัอุตสาหกรรมน้ี 
 

ธุรกจิผลิตภัณฑ์พดัลมอิเล็กทรอนิกส์และโซลูช่ันการระบายความร้อน (DC Fan and Thermal Solutions) 

เดลตา้เป็นผูน้าํด้านผลิตภณัฑ์พดัลมอิเล็กทรอนิกส์สําหรับมอเตอร์ไม่แปรงถ่านแบบ DC และโซลูชั่น

การระบายความร้อนรูปแบบต่างๆ มาอย่างยาวนาน และเรายงัมุ่งพฒันานวตักรรมการระบายอากาศและความ

ร้อนอยา่งต่อเน่ือง โดยไดเ้ร่ิมพฒันาผลิตภณัฑ์สําหรับลูกคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนตใ์นปี 2561 เป็นตน้มา 

สําหรับเป้าหมายในปี 2563 นั้น เราจะให้นํ้ าหนักในเร่ืองการพฒันาผลิตภณัฑ์สําหรับระบบ HVAC และไฟ

หนา้รถยนตเ์พื่อตอบสนองความตอ้งการของตลาดโลกท่ีเพิ่มข้ึน   

ขณะน้ีผู ้ผลิตรถยนต์ทั่วโลกต่างให้ความสํ าคัญเร่ืองส่ิงแวดล้อมเป็นอย่างมาก ดังนั้ น พัดลม

อิเล็กทรอนิกส์สําหรับมอเตอร์ไม่แปรงถ่านแบบ DC และโซลูชัน่การระบายความร้อนท่ีหลากหลายของเราจึง

เป็นตวัเลือกท่ีตอบโจทยลู์กคา้ท่ีตอ้งการเลิกใชม้อเตอร์แปรงถ่านไดเ้ป็นอยา่งดี    

ในการใช้งานปรกติ ตัวแปรง (brushes) ในมอเตอร์ HVAC จะแตกออกเป็นละอองขนาดเล็กซ่ึงเป็น

อนัตรายต่อส่ิงแวดล้อมและยงัทาํให้อายุการใช้งานของมอเตอร์สั้ นลงดว้ย แต่พดัลมอิเล็กทรอนิกส์สําหรับ

มอเตอร์ไม่แปรงถ่านของเราจะไม่สร้างปัญหาต่าง ๆ ให้กบัตวัมอเตอร์ HVAC อีกทั้งยงัมีนํ้ าหนกัเบา ซ่ึงช่วยลด

นํ้าหนกัรถยนตโ์ดยรวม และช่วยใหป้ระหยดัพลงังานอีกดว้ย   

สําหรับไฟหนา้รถยนตรุ่์นใหม่ท่ีเราออกแบบนั้นไม่ไดใ้ชห้ลอดไฟเพื่อให้แสงสวา่ง แต่สามารถสร้างความ

สว่างท่ีเหมาะสมและยงัสามารถปรับแสงไดอ้ตัโนมติัอีกดว้ย ระบบดงักล่าวเป็นการสร้างความร้อนเพื่อให้เกิด

แสง และมีพดัลมระบายความร้อนท่ีช่วยควบคุมอุณหภูมิและความสว่างของไฟหน้าให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม 

ตลอดจนทาํหนา้ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของระบบอจัฉริยะในการส่ือสารกบัระบบอ่ืนๆ ไดใ้นขณะเดียวกนั 

ทีมงานออกแบบและผลิตของเดลตา้จะร่วมกนัสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ดีๆ เพื่อให้เกิดนวตักรรมท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อลูกคา้อย่างไม่หยุดย ั้ง นอกจากน้ี เราจะยงัผลิตพดัลมอิเล็กทรอนิกส์สําหรับใช้งานกบัรถรุ่นท่ี

ยกเลิกการผลิตไปแลว้เพื่อเป็นอะไหล่ให้กบัลูกคา้ท่ีตอ้งการ และเรายงัมีโครงการ VAVE เพื่อร่วมกบัลูกคา้ใน

การพฒันาผลิตภณัฑท่ี์มีอยูใ่นทอ้งตลาดในปัจจุบนัใหมี้คุณภาพและคุณสมบติัท่ีดียิง่ข้ึน 
 

ธุรกจิระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม (IA) 

ในปี 2562 ท่ีผ่านมา เดลตา้ไดเ้พิ่มศกัยภาพอีกขั้นให้กบังานด้านระบบอตัโนมติัอุตสาหกรรม โดย

บริษทัฯ ไดพ้ฒันาเป็นผูใ้หบ้ริการดา้นระบบและโซลูชัน่แบบเตม็รูปแบบ (System Integration หรือ SI) และ

เพิ่มกลุ่มผลิตภณัฑใ์หห้ลากหลายและใชง้านร่วมกนัไดล่ื้นไหลและไม่สะดุด 

ผลิตภณัฑ์ท่ีออกใหม่มีหลายรุ่น เช่น ไดร์ฟมลัติฟังก์ชัน่รุ่น ME300/MS300/MH300 ท่ีมีขนาดเล็กแต่

กาํลงัแรงซ่ีงสามารถใช้ไดก้บักาํลงัไฟสูงถึง 22kW รวมไปถึง ระบบเซอร์โว AC รุ่น ASDA-B3 ท่ีมีเอ็นโค
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เดอร์กําลัง 24 บิตและทํางานได้สูงสุดท่ี  6,000 รอบต่อนาทีสําหรับเช่ือมต่อกับ EtherCAT เป็นต้น 

นอกจากน้ี ยงัมีผลิตภัณฑ์ รุ่น HMI DOP100 ท่ี มีขนาดตั้ งแต่ 4 ถึง 15 น้ิวซ่ึงมีหน้าจอใช้งานง่ายและมี

ประสิทธิภาพสูง อุปกรณ์ควบคุมการเคล่ือนไหวของ EtherCAT รุ่น DVP50MC และอุปกรณ์ควบคุมการ

เคล่ือนไหวของ CodeSys รุ่น AX-8 ซ่ึงมีแกนเซอร์โวควบคุมมากถึง 64 แกน ตลอดจนอุปกรณ์ควบคุมการ

รับภาพรุ่น DMV3000G ซ่ึงใช้กล้องแบบ GigE ก็ยงัเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ท่ีช่วยสร้างพอร์ตโฟลิโอของ

บริษทัฯ ให้กวา้งข้ึนสําหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมสวิตช์อีเธอร์เน็ต คอมพิวเตอร์อุตสาหการ และการ

มิเตอร์กาํลงัไฟฟ้าดิจิตลัอีกดว้ย  

สําหรับในประเทศไทย เดลตา้ไดร่้วมกบัผูผ้ลิตเคร่ืองจกัรแบบ OEM ในการสร้างเคร่ืองจกัรใหม่ท่ีใช้

นวตักรรมด้านอัตโนมติัอุตสาหกรรมเดลต้าทาํให้มีประสิทธิภาพดีข้ึน ทาํงานได้เร็วข้ึน และยงัประหยดั

พลงังานดว้ยเช่นกนั 

ในสิงคโปร์ เดลตา้ไดเ้ขา้ร่วมงาน ITAP 2019 และไดมี้ขอ้ตกลงร่วมกบั JTC เพื่อเป็นพนัธมิตรระดบั A* 

ในการสร้างสรรค์นวตักรรมด้านระบบอตัโนมัติอุตสาหกรรมเพื่อต่อยอดกับพนัธมิตรด้าน AI และสร้าง

โซลูชัน่ใหค้รอบคลุมทั้งระบบอยา่งแทจ้ริง  

ในมาเลเซียและอินโดนีเซีย เดลตา้ไดลู้กคา้หลายรายในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ยางพาราและถุงมือ

ยาง ส่ิงทอ และอาหาร เราคาดว่าตลาดเหล่าน้ีจะเติบโตข้ึนอย่างต่อเน่ืองและบริษทัฯ จะได้รับการสนับสนุน

เป็นอยา่งดีจากทีมงานในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ทาํใหม้ัน่ใจไดว้า่ปี 2563 จะเป็นปีท่ีดีข้ึนของบริษทัฯ 

ในออสเตรเลีย เดลตา้เน้นพฒันาโซลูชั่นด้าน OEM ร่วมกับพนัธมิตรของเราทาํให้เราสามารถสร้าง

ผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ท่ีไดรั้บการตอบรับอยา่งดีจากตลาด สําหรับปี 2563 เราจะยงัคงเดินหน้าดว้ยกลยุทธ์ท่ีเราคดั

สรรไวเ้พื่อใหป้ระสบความสาํเร็จไดต้ามหรือมากกวา่เป้าหมายท่ีตั้งไว ้
 

ธุรกจิโซลูช่ันระบบสํารองไฟฟ้า (CIS)  

ปี 2652 ถือเป็นอีกหน่ึงปีแห่งความสําเร็จของเดลตา้ เน่ืองจากอุปกรณ์สํารองไฟ (UPS) ของเดลตา้ไดรั้บ

เลือกให้เป็นส่วนหน่ึงของโครงสร้างพื้นฐานของประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0 ซ่ึงมีส่วนสําคญัในการ

กระจายการเขา้ถึงอินเตอร์เน็ตให้ไดทุ้กพื้นท่ีทัว่ประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในพื้นท่ีห่างไกลต่างๆ นอกจากน้ี 

เดลตา้ยงัไดพ้ฒันาผลิตภณัฑ์สาํหรับใชง้านกบัโครงการพิสูจน์และยืนยนัตวัตนทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ

ไทย ซ่ึงช่วยยกระดบัความปลอดภยัด้านขอ้มูลส่วนบุคคลผ่านแพลตฟอร์มดิจิตลัต่างๆ ให้ประชาชนไทยทั้ง

ประเทศดว้ย นอกจากน้ี เน่ืองจากประเทศไทยเป็นผูน้าํด้านการให้บริการสาธารณสุขในภูมิภาคน้ี ผลิตภณัฑ ์

UPS คุณภาพสูงของเดลตา้จึงเป็นท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมากสําหรับใชใ้นโรงพยาบาลและห้องปฏิบติัการ

ทางการแพทยเ์พื่อสร้างความมัน่ใจดา้นพลงังานไฟฟ้าใหก้บัลูกคา้ชั้นนาํของเรา  

ยอดขายรวมของผลิตภณัฑ์สําหรับระบบศูนยข์อ้มูลของบริษทัฯ ในปี 2562 มาจากผลิตภณัฑ์ UPS 

อุปกรณ์ระบายอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความช้ืน ตูบ้รรจุอุปกรณ์ และอุปกรณ์ไฟฟ้า PDC PDU และ 

DCIM ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีใช้เทคโนโลยีพิเศษเพื่อให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดในประเทศไทย

และยงัถูกพฒันาข้ึนตามความตอ้งการดา้น ICT ขององคก์รชั้นนาํของไทยอีกดว้ย   

จุดอ่อนของธุรกิจผลิตภณัฑ์ UPS และศูนยข์อ้มูลของเดลตา้ในประเทศไทย คือการขาดฐานลูกคา้ท่ี

แข็งแกร่งทาํให้แบรนด์ยงัคงมีส่วนแบ่งการตลาดท่ีไม่มากนกั เน่ืองจากคุณภาพและช่ือเสียงแบรนด์ยงัไม่
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เป็นท่ีรู้จกัเท่าท่ีควร นอกจากน้ี ผลิตภณัฑ์จากไตห้วนัยงัคงมีภาพลกัษณ์ในตลาดวา่มีคุณภาพระดบัเดียวกนั

ผลิตภณัฑ์จากจีน และผูบ้ริโภคยงันิยมสินคา้ราคาถูกอยู ่ดงันั้น เม่ือบริษทัจีนทุ่มลดราคาสินคา้ลงเพื่อใหเ้ขา้

สู่ตลาดไทยไดง่้ายข้ึน เดลตา้จึงประสบปัญหาในการแข่งขนัในธุรกิจน้ีเป็นอยา่งมาก    

เดลตา้เนน้การสร้างผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพสูงซ่ึงจะสร้างความคุม้ค่าในระยะยาวให้กบัลูกคา้ควบคู่ไป

กบัการสร้างฐานลูกคา้ท่ีแข็งแกร่งในระดบันานาชาติ โดยบริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมงานแสดงสินคา้และกิจกรรม

การตลาดต่าง ๆ รวมถึงสร้างความสัมพนัธ์ท่ีย ัง่ยืนกบัคู่คา้ของเราผา่นช่องทางต่างๆ เพื่อสร้างช่ือเสียงให้ได้

ในวงกวา้งดว้ย  

การสร้างคู่คา้และช่องทางการตลาดจะเป็นเคร่ืองมือท่ีสําคญัของเดลตา้ในการสร้างแบรนด์เดลตา้ใน

ไทยให้เข็มแข็งข้ึนในปี 2563 โดยจะเนน้ท่ีผลิตภณัฑ์กลุ่มสํารองไฟฟ้า (CIS) เป็นหลกั โดยบริษทัฯ หวงัวา่

แนวทางน้ีจะช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ และฐานลูกคา้ท่ีทาํให้แบรนด์ของเราไดรั้บการยอมรับมาก

ข้ึน และต่อยอดเป็นการเติบโตทางธุรกิจในท่ีสุด  

แผนธุรกิจในประเทศไทยในปี 2563 จะเนน้การหาลูกคา้โครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของ

ภาครัฐเป็นหลกั เน่ืองจากการลงทุนของภาคเอกชนค่อนขา้งซบเซาจากหลายปัจจยั เช่น การแข็งตวัของ

ค่าเงินบาทและสงครามการคา้ระดบัโลก เป็นตน้ ดงันั้น การสร้างพนัธมิตรกบับริษทัก่อสร้างเอกชนจะเป็น

กิจกรรมสาํคญัท่ีช่วยใหเ้ดลตา้สามารถเขา้ถึงโครงการขนาดใหญ่ลกัษณะน้ีได ้ 

ในปี 2563 เดลต้ายงัจะให้ความสําคญักับการเพิ่มศกัยภาพให้กับผูใ้ห้บริการศุนยข์้อมูลอย่างเต็ม

รูปแบบ ซ่ึงจะช่วยให้บริษทัฯ สามารถนาํเสนอโซลูชัน่กบัลูกคา้ไดอ้ยา่งเต็มรูปแบบไดเ้ช่นกนั และจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างฐานลูกคา้ใหม่ในกลุ่มธุรกิจ ICT ด้านคลาวด์และบริการรับฝากเซิร์ฟเวอร์

แบบโคโลเคชัน่ (colocation) ท่ีเป็นธุรกิจท่ีมาแรงในยคุน้ี    

เดลต้าได้เร่ิมประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ เช่น ศูนย์ข้อมูลขนาดเล็ก (micro-datacenter) แบบ 

outdoor อุปกรณ์ไฟฟ้า POD และ UPS กาํลงัสูงซ่ึงจะช่วยส่งเสริมการเติบโตของเทคโนโลยี 5G และ IOT 

ไดเ้ป็นอยา่งดี ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมดาํเนินการตามแนวทางน้ีตั้งแต่ปลายปี 2562 เพื่อสร้างคู่คา้และลูกคา้ราย

ใหม่ โดยบริษทัฯ เช่ือมัน่วา่จะเห็นการเติบโตทางธุรกิจเป็นอยา่งดีในปี 2563 น้ี  
 

ธุรกจิโซลูช่ันสําหรับเน็ตเวิร์ก  

ในปี 2562 บริษทั เดลตา้ เน็ตเวิร์ก (Delta Networks, Inc หรือ DNI) ไดก้า้วไปสู่ความสําเร็จดว้ยการจดัตั้ง

และขยายโรงงานใหม่ในประเทศไทย โดยการดาํเนินการผลิตในประเทศไทยน้ีจะช่วยขยายขีดความสามารถใน

การผลิตทัว่โลก นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดน้าํศกัยภาพดงักล่าวมาใช้ในการกา้วสู่การเป็นผูน้าํในธุรกิจเน็ตเวิร์ก

และการส่ือสารดว้ย โดยในช่วงปีท่ีผ่านมา บริษทัฯ ไดติ้ดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ และฝึกอบรมพนักงานให้สามารถ

สร้างยอดขายและผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพ และประสบความสําเร็จในการสร้างยอดขายในปีแรกไดสู้งถึง 80 ลา้น

ดอลลาร์สหรัฐ     

อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากธุรกิจเพิ่งเร่ิมตน้จึงตอ้งปรับตวัหลายประการ เช่น การเร่งผลิตเพื่อให้ทนักบั

คาํสั่งซ้ือท่ีเขา้มาในช่วงปีแรก แต่สําหรับปี 2563 เราจะเน้นพฒันาโซลูชัน่สําหรับเน็ตเวิร์กเพื่อใช้งานกบั

เทคโนโลยี 5G ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและศูนยข์อ้มูล ตลอดจน 11AX ท่ีเป็นเทคโนโลยีไร้สายรุ่น

ใหม่สาํหรับใชง้านเชิงพาณิชยแ์ละในครัวเรือน  



                                                                                                                                                   

                        

 41 

แผนธุรกิจด้านน้ีคือการสร้างพนัธมิตรกับลูกคา้รายหลักๆ เพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์ให้ตรงกับความ

ตอ้งการในปัจจุบนัและอนาคตของลูกคา้ และบริษทัฯ จะช่วยลูกคา้ในการยา้ยการใชง้านจากโซลูชัน่เดิมไป

ใชเ้ทคโนโลย ี5G และ11AX แทน 

สําหรับในอนาคต บริษทัฯ จะลงทุนด้านการผลิตสวิตช์เน็ตเวิร์กคุณภาพสูงเพิ่มเติม พร้อมกบัการหา

ลูกคา้ในตลาดน้ีด้วย ทั้งน้ี บริษทัฯ มัน่ใจเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะสามารถหาลูกคา้ในกลุ่มโทรคมนาคมและศูนย์

ขอ้มูลเพิ่มเติมไดอ้ยา่งแน่นอน เน่ืองจากความตอ้งการของตลาดท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งชดัเจนในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2562  
 

ธุรกจิของเดลต้าในประเทศอนิเดีย  

ธุรกจิเพาเวอร์ซัพพลายสําหรับโทรคมนาคม (TPS) 

ธุรกิจโทรคมนาคมของอินเดียในปี 2562 ค่อนขา้งซบเซาแมว้่าการใช้งานดา้นขอ้มูลจะเพิ่มข้ึนอยา่ง

มากก็ตาม ทั้งน้ี เน่ืองจากผูใ้ห้บริการต่างประสบปัญหาทางการเงิน โดยผูป้ระกอบการท่ีไดรั้บใบอนุญาต 

เช่น Airtel และ Vodafone Idea ต่างประสบภาวะขาดทุนกนัอย่างหนัก ส่วนสถานการณ์ทางการเงินของ 

BSNL ท่ีผูใ้ห้บริการท่ีเป็นของรัฐก็ไม่สู้ดี และยงัไม่สามารถจ่ายเงินเดือน รวมถึงชาํระค่าใชจ่้ายและหน้ีสิน

ต่าง ๆ ไดอี้กดว้ย  

รัฐบาลอินเดียไดอ้นุมติัวงเงินมูลค่าประมาณ 10 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยให้ BSNL พน้วิกฤติ

การเงินและกลบัมามีกาํไรภายในอีก 2 ปีขา้งหนา้ อยา่งไรก็ตาม ผูใ้หบ้ริการรายเดียวท่ียงัมีกาํไรคือ Reliance 

Jio ซ่ึงเร่ิมให้บริการในปี 2559 ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีอุตสาหกรรมน้ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมาก ทั้งน้ี มูลค่าหน้ี

รวมสาํหรับผูป้ระกอบการทั้ง 4 รายอยูท่ี่ 61.5 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ  

จากปัจจยัต่างๆ ขา้งตน้ ผูป้ระกอบการจึงจาํกดัการลงทุนและลดค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมาก เช่น ลดการ

ติดตั้งเสาสัญญาณ ทาํให้โอกาสทางธุรกิจของเราปรับลดตามไปดว้ย อย่างไรก็ตาม ปัจจยับวกก็ยงัมีอยู่ เช่น 

การท่ีผูใ้ห้บริการ 3 รายไดข้ึ้นค่าบริการแบบเติมเงินประมาณร้อยละ 30 ถึง 40 ทาํให้สภาพคล่องดีข้ึน และ

บริษทัในธุรกิจเสาสัญญาณก็คาดวา่ภาวะตลาดในปี 2563 จะปรับตวัข้ึน อีกทั้งสถานการณ์ของ BSNL ก็น่าจะ

ดีข้ึนในปี 2563 เช่นกนั 

สาํหรับปี 2563 คาดวา่จะเป็นปีท่ีทา้ทายสาํหรับธุรกิจโทรคมนาคมของอินเดีย เน่ืองจากอุตสาหกรรมน้ี

ยงัประสบภาวะหน้ีสิน การขาดสภาพคล่องทางการเงิน และปัญหาการเงินอ่ืนๆ ดว้ย แต่การปรับข้ึนค่าบริการ 

รวมถึงมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐน่าจะมีส่วนช่วยให้ตลาดปรับตวัข้ึนไดอ้ยา่งมาก ดงันั้น คาดว่าเดลตา้ 

อินเดียจะยงัคงมุ่งแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ สร้างผลิตภณัฑ์และโซลูชนัใหม่ๆ รวมถึงเร่งปรับตวัเพื่อรับมือ

จากคู่แข่งจากจีนใหไ้ดใ้นอนาคต  
 

ธุรกจิอินเวอร์เตอร์สําหรับแผงโซลาร์เซลล์ (PVI) 

ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2562 ตลาดไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์องอินเดียไม่ได้เติบโตมากอย่างท่ีได้

คาดการณ์ไว ้โดยกาํลังการผลิตลดลงประมาณร้อยละ 34 (ประมาณ 3.3 GW) เน่ืองจากการเลือกตั้งใช้

เวลานานทาํใหก้ารออกนโยบายของภาครัฐล่าชา้ตามไปดว้ย อยา่งไรก็ตาม แมว้า่สภาพเศรษฐกิจในไตรมาส

ท่ี 3 ของปี 2562 จะไม่สู้ดีนกั แต่การติดตั้งระบบพลงังานแสงอาทิตยย์งัเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบั 2 ไตรมาสก่อน 
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3 ปัจจยัความเส่ียง 

 

ภาพรวมของอุตสาหกรรมน้ีในปีท่ีผา่นมาถือวา่ไม่ค่อยดีนกั เน่ืองจากความเช่ือมัน่ตลาดท่ีลดลง ส่งผล

ให้เกิดการชะลอการลงทุนและขาดสภาพคล่อง นอกจากน้ีนโยบายบางประการท่ีไม่ส่งเสริมการติดตั้งแผง

โซลาร์ติดหลงัคาของบางรัฐและจาํนวนโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์นาดใหญ่ท่ีลดลงยงัส่งผล

ทางลบเพิ่มเติมอีกดว้ย ทั้งน้ีประเมินวา่กาํลงัการผลิตในปี 2562 จะลดลงร้อยละ 5 เทียบกบักาํลงัการผลิต 8.3 

GW ในปี 2561 ทั้งน้ี ในปีท่ีผ่านมา โครงการผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่เติบโตท่ีประมาณร้อยละ 2 ส่วนแผง

โซลาร์เซลลติ์ดหลงัคาเติบโตลดลงร้อยละ 25 

ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทาํให้โครงการต่างๆ ล่าช้าซ่ึงไดส่้งผลลบต่อเน่ืองกบัอุตสาหกรรมน้ีทั้งระบบ

ดว้ย อย่างไรก็ตาม ประมาณการเบ้ืองตน้ระบุว่าเศรษฐกิจอินเดียจะเร่ิมฟ้ืนตวัหลงัจากไตรมาสท่ี 1 ของปี 

2563 และเศรษฐกิจปีหน้าจะเติบโตโดยรวมท่ีประมาณร้อยละ 20 หรือคิดเป็นกําลังไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตยติ์ดตั้งรวม 9.6 GW ซ่ึงใกลเ้คียงกบักาํลงัติดตั้งรวมในปี 2560  

ในขณะเดียวกนั คู่แข่งจากจีนยงัไดเ้ร่งรุกตลาดแผงโซลาร์เซลล์ติดหลงัคาและโครงการผลิตไฟฟ้า

ขนาดใหญ่ไปพร้อมๆ กนั โดยมีส่วนแบ่งตลาดแผงโซลาร์เซลล์เกือบร้อยละ 40 และอินเวอร์เตอร์มากกว่า

ร้อยละ 50 ทั้งน้ี บริษทัจีนไดล้งทุนและทาํการตลาดในอินเดียอย่างต่อเน่ือง และมีแนวโน้มว่าตลาดอินเดีย

จะเป็นตลาดท่ีสาํคญัของบริษทัเหล่าน้ีในระยะยาวดว้ย  

เดลตา้ไดรั้บผลกระทบอยา่งหนกัจากการรุกตลาดของแบรนด์อินเวอร์เตอร์จีน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งใน

กลุ่มอินเวอร์เตอร์สําหรับแผงโซลาร์เซลล์ติดหลงัคา ทาํให้ส่วนแบ่งการตลาดของเราลดลงจากร้อยละ 26 

ไปเป็นร้อยละ 18 อยา่งไรก็ตาม เดลตา้ยงัสามารถคงความเป็นผูน้าํตลาดสําหรับอินเวอร์เตอร์กลุ่มน้ีได ้และ

คาดว่าจะสามารถดึงส่วนแบ่งการตลาดคืนมาไดใ้นปี 2563 จากผลิตภณัฑ์ใหม่ในกลุ่มน้ีท่ีจะออกสู่ตลาด 

สําหรับกลุ่มโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยข์นาดใหญ่ เรามีแผนจะออกผลิตภณัฑ์ใหม่ในปี 

2563 เช่นกนั และเราเช่ือมัน่วา่ผลิตภณัฑ์น้ีจะช่วยเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดให้มากข้ึนจากปัจจุบนัท่ีสัดส่วน

มากกวา่ร้อยละ 85  

ทิศทางตลาดในปี 2563 คาดว่าน่าจะปรับตวัข้ึนจากภาวะซบเซาในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา และตลาดในปี

ต่อๆ ไปน่าจะมีแนวโน้มท่ีสดใสข้ึน ทั้งน้ี เดลตา้ไดเ้ตรียมแผนงานท่ีชดัเจนไวแ้ลว้เพื่อให้เราสามารถสร้าง

โอกาสจากธุรกิจท่ีมีอนาคตไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ 

 
 

 

 

ความเส่ียงกลายมาเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารจดัการและกิจกรรมทางธุรกิจท่ีนับวนัยิ่งมีความซับซ้อน

เพื่อให้ทันตามการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน บริษทัฯ ยกระดับเร่ืองการ

บริหารความเส่ียงให้ทุกคนตระหนกัอย่างต่อเน่ืองทัว่ทั้งองคก์รเน่ืองจากบริษทัฯ เช่ือมัน่ว่าการบริหารความเส่ียงถือ

เป็นหน่ึงในเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ท่ีนอกจากจะช่วยให้มัน่ใจวา่บริษทัฯ มีการบริหารจดัการท่ีดีแลว้ ยงั

ช่วยให้บรรลุวตัถุประสงคไ์ดต้ามเป้าหมาย  คณะกรรมการบริษทั ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยได้

กาํหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงท่ีครอบคลุมทั้งองค์กรและขยายไปยงัเครือข่าย เพื่อให้แน่ใจว่าบริษทัฯ มี

กระบวนการบริหารความเส่ียงหรือวางระบบต่างๆ ท่ีจะช่วยบรรเทาผลกระทบใหก้บัองคก์รไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียงดาํรงตาํแหน่งโดยประธานบริหารและเป็นหน่ึงในคณะกรรมการ

บริษทั คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีสมาชิกไม่น้อยกว่าห้าคน ประกอบดว้ยหัวหน้าของฝ่ายบริหารหลกัต่างๆ 

และ/หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษทั หรือประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ในกรณีท่ี

จาํเป็น คณะกรรมการฯ อาจเชิญบุคคลอ่ืนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง หรือผูท่ี้รับผิดชอบเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุม

นั้นๆ เขา้ร่วมประชุมกบัคณะกรรมการบริหารความเส่ียงดว้ย 

หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1) กาํหนดกระบวนการบริหารความเส่ียง 

2) ดาํเนินการบริหารจดัการความเส่ียงดว้ยการมอบหมายการจดัการความเส่ียงใหก้บัผูจ้ดัการท่ีรับผิดชอบงาน

โดยตรง 

3) พฒันาและทบทวน แผนกลยทุธ์การจดัการความเส่ียง 

4) รายงานผลการบริหารความเส่ียงทุกคร่ึงปี และ/หรือ เม่ือเห็นวา่มีความจาํเป็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

5) ตรวจสอบ และปรับปรุงการบริหารจดัการความเส่ียงอยา่งสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง  

6) คณะกรรมการฯ อาจขอคาํแนะนาํจากท่ีปรึกษาในสาขาวชิาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเส่ียงไดใ้นบางกรณี 
 

โครงสร้างคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการบริหารจัดการความเส่ียง 

เพื่อให้กรอบการบริหารความเส่ียงที่วางไวส้ามารถนาํไปสู่ขั้นตอนปฏิบติังาน คณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียง ไดก้าํหนดแนวทางปฏิบตัิและแนวทางการบริหารความเส่ียงให้กบัผูบ้ริหารไวใ้น "กฎบตัรคณะ

กรรมการบริหารความเส่ียง" 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะให้คาํปรึกษาฝ่ายบริหารในการดาํเนินการบริหารความเส่ียงตาม

นโยบายท่ีวางไว ้โดยได้รับการสนับสนุนจากผูจ้ดัการบริหารความเส่ียงท่ีทาํหน้าท่ีในแต่ละแผนก ทั้งน้ี ฝ่าย

บริหารและหวัหนา้ฝ่ายงานหลกัจะตอ้งระบุความเส่ียงและสาเหตุท่ีอาจเกิดข้ึน ตรวจสอบความเป็นมาและคน้หา

คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานบริหาร 

(ประธานกรรมการบริหาร 

 

 กรรมการบริหาร 

 

หน่วยงานบริหาร 
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พื้นท่ีท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเส่ียง  หลงัจากนั้นจะตอ้งวดัและจดัลาํดบัความเส่ียงเพื่อกาํหนดกลยทุธ์และกระบวนการ

ในการบริหารความเส่ียง โดยผูจ้ดัการความเส่ียงมีหน้าท่ีสรุปข้อมูลและเอกสารต่างๆ ท่ีได้จากหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะทบทวนขอ้มูลดงักล่าว โดยจดัลาํดบัความสําคญั พฒันาและทบทวน

แผนกลยุทธ์การจดัการความเส่ียงท่ีเสนอมาจากแต่ละหน่วยงาน (ถ้ามี) พร้อมพิจารณาความสอดคล้องกบัการ

ประเมินความเส่ียง และขั้นตอนดาํเนินการบริหารจดัการ หลังจากนั้นจึงจดัส่งรายงานสถานะของการบริหาร

จดัการความเส่ียง ใหก้บัคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการของบริษทั อยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 

ความเส่ียงหลกัทีสํ่าคญัและกลยุทธ์การบริหารจัดการ 

1. การบริหารความเส่ียงทางการเงิน 

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

เศรษฐกิจไทยปี 2562 คาดวา่จะเติบโตประมาณร้อยละ 2.8 ชะลอตวัลงจากภาคการส่งออกและ

การลงทุนของภาคเอกชนท่ีลดลง โดยการส่งออกในปี 2562 ไดรั้บผลกระทบจากสงครามการคา้ระหวา่ง

สหรัฐฯ กบัจีนและค่าเงินบาทท่ีแข็งค่า อยา่งไรก็ตาม มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของภาครัฐและการผอ่น

ปรนนโยบายทางการเงินน่าจะช่วยกระตุน้ให้เกิดการบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชนได้มากข้ึน 

โดยคาดว่าสถานการณ์การส่งออกน่าจะค่อยๆ ฟ้ืนตวัตามการปรับตวัท่ีชดัเจนแมจ้ะอยู่ท่ามกลางแรง

กดดนัทางการคา้ท่ีทวคีวามรุนแรงข้ึน รวมทั้งมีศกัยภาพการลงทุนของบริษทัฯ ท่ียา้ยฐานการผลิตมาจาก

ประเทศจีนท่ีอาจช่วยชดเชยความเสียหายได้ นอกจากน้ี คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติมาตรการกระตุ้น

เศรษฐกิจท่ีเรียกว่า Thailand Plus Package เพื่อดึงดูดบริษัทต่างชาติท่ีต้องการยา้ยฐานการผลิตจาก

ผลกระทบของสงครามการคา้ระหวา่งสหรัฐฯ และจีน โดยขอ้เสนอดงักล่าว ไดค้รอบคลุมถึงการกาํหนด

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม การจดัหาเขตการลงทุนพิเศษ ตลอดจนการแกไ้ขกฎหมายเพื่อความอาํนวยความ

สะดวกต่อการลงทุนจากต่างประเทศ 

ในปี 2562 ค่าเงินบาทแขง็ค่าข้ึนร้อยละ 7 จาก 32.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงตน้ปีเป็น 30 

บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดือนธันวาคม จากการเกินดุลการค้าท่ีสูงถึง 1.28 พนัล้านดอลลาร์

สหรัฐฯ ตามขอ้มูลทางการคา้ของเดือนกนัยายน 2562 โดยมูลค่าการส่งออกลดลงร้อยละ 1.39 เม่ือเทียบ

กับช่วงเวลาเดียวกันปีก่อน ขณะท่ีมูลค่าการนําเข้าลดลงร้อยละ 4.24 ซ่ึงปรับตัวดีข้ึนจากฐานการ

เปรียบเทียบท่ีค่อนขา้งตํ่า นอกจากน้ี ความตอ้งการลงทุนในสินทรัพยท่ี์ปลอดภยัจากการอ่อนค่าของเงิน

ดอลลาร์สหรัฐฯ ในตลาดโลก และนโยบายการให้ดอกเบ้ียตํ่าในหลายประเทศทาํให้นกัลงทุนต่างชาติ

สนใจลงทุนในเอเชียและประเทศไทยมากข้ึน 

ในปี 2563 คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยยงัคงเปราะบางจากภาคการส่งออกด้วยปัจจยัภายนอกกรณี

สงครามการคา้ระหวา่งสหรัฐฯ กบัจีนและหน้ีครัวเรือนท่ียงัคงอยูใ่นระดบัสูง ในขณะเดียวกนั การลงทุนของ

ภาคเอกชนก็คาดวา่จะชะลอตวัลงเล็กนอ้ยจากปี 2562 เน่ืองจากภาคการส่งออกยงัคงไม่ฟ้ืนตวั นอกจากน้ีการ

ก่อสร้างของภาคอสังหาริมทรัพยจ์ะไดรั้บผลกระทบจากมาตรการ LTV หรือ “Loan to Value” ท่ีจะทาํให้การ

บริโภคของภาคเอกชนลดลง อยา่งไรก็ตาม คาดวา่ปัจจยัท่ีจะช่วยขบัเคล่ือนเศรษฐกิจไทยในปี 2563 น่าจะมา

จากการลงทุนของภาครัฐท่ีจะไดรั้บการอนุมติัช่วงตน้ปี และการลงทุนจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมต่างๆ 

เช่น เกษตรกรรม แร่ เซรามิก โลหะขั้นพื้นฐาน เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และเคมีภณัฑ ์
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เงินบาทมีแนวโนม้แขง็ค่าข้ึน โดยประเมินวา่ความเส่ียงของการคา้โลกจะสูงข้ึน ทาํใหน้กัลงทุน

เลือกท่ีจะลงทุนในสินทรัพยท่ี์ปลอดภยั ซ่ึงถึงแมว้า่ธนาคารแห่งประเทศไทยไดอ้อกมาตรการต่างๆ เพื่อ

ชะลอการแข็งค่าของเงินบาท แต่ก็อาจไม่สามารถช่วยลดการเกินดุลบญัชีเดินสะพดัได ้นอกจากน้ีการ

เลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ท่ีจะเกิดข้ึนใน ปี 2563 น่าจะส่งผลให้นโยบายส่วนใหญ่ท่ีจะออกมา

เป็นไปในทิศทางท่ีจะทาํใหเ้กิดการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อค่าเงินบาทดว้ย 

อย่างไรก็ตามค่าเงินบาทก็อาจอ่อนค่าลงอย่างรวดเร็วไดห้ากมีความกงัวลเก่ียวกบัแนวโน้มการถดถอย

ของเศรษฐกิจโลกเพิ่มข้ึน 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงความไม่แน่นอนดงักล่าว จึงยงัคงดาํเนินนโยบายป้องกนัความเส่ียงเพื่อช่วย

ลดภาระจากความผนัผวนของอัตราแลกเปล่ียน ด้วยการป้องกันความเส่ียงตามธรรมชาติ (Natural 

Hedge) สาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัฯ ในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศ และยงัใชส้ัญญาซ้ือขาย

เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อปกป้องสถานะสุทธิของแต่ละสกุลเงินด้วย โดยนโยบายน้ีมี

ประสิทธิภาพในการลดความเส่ียงจากความผนัผวนของอัตราแลกเปล่ียนหรืออัตราดอกเบ้ียและ

หลีกเล่ียงการเก็งกาํไรดว้ยตน้ทุนท่ีเหมาะสมท่ีเกิดข้ึนจากการทาํธุรกรรมป้องกนัความเส่ียงดว้ย 

นอกเหนือจากการจดัการความเส่ียงในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แลว้ บริษทัฯ  ยงับริหารจดัการ

สกุลเงินอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานในประเทศท่ีบริษทัยอ่ยตั้งอยู ่เช่น รูปีอินเดียและอ่ืนๆ การบริ

หาความเส่ียงสําหรับแต่ละสกุลเงินจะแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ในแต่ละประเทศนั้ นๆ ซ่ึง

จาํเป็นตอ้งติดตามสถานการณ์เป็นระยะๆ อยา่งใกลชิ้ด 

ความเส่ียงในการเรียกชําระหน้ี 

บริษทัฯ มีการติดตามและประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อพิจารณาวา่จะมี

ปัจจยัใดท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบริษทั และสถานะทางการเงินของลูกคา้ เพื่อให้มัน่ใจ

วา่การเรียกเก็บเงินบญัชีลูกหน้ีจะเป็นไปอยา่งราบร่ืน ขณะเดียวกนั บริษทัฯ ไดท้าํประกนัสินเช่ือและใช้

เคร่ืองมือทางการเงินอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อช่วยลดความเส่ียงทางการคา้อีกทางหน่ึงดว้ย 

บริษทัฯ มีการจดัการบญัชีลูกหน้ีท่ีมีประสิทธิภาพ  มีระบบควบคุมสินเช่ือ และมีบุคลากรท่ีมี

ประสบการณ์ ซ่ึงแมจ้ะประสบกบัความทา้ทายหลากหลายรูปแบบในปีท่ีผา่นมา แต่บริษทัฯ ยงัสามารถ

บริหารจดัการบญัชีลูกหน้ีและการเรียกชาํระหน้ีไดต้ามเกณฑ์ท่ีตั้งไว ้ทาํให้มัน่ใจไดว้า่จะมีสภาพคล่อง

ของกระแสเงินสดอยา่งเพียงพอต่อการดาํเนินธุรกิจและความจาํเป็นต่างๆ 

2. การบริหารความเส่ียงการลงทุนขององค์กร 

โดยทัว่ไป การลงทุนและการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษทัยอ่ยเป็นธุรกรรมท่ีมีความเส่ียง 

แนวทางการบริหารความเส่ียงท่ีบริษทัฯ ทาํคือการตรวจสอบอยา่งใกลชิ้ด มีการควบคุมรายไดแ้ละค่าใช้จ่าย 

บญัชีลูกหน้ีและกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการและการเงิน นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัจดัให้มีการเขา้

ประชุมของผู ้บริหารจากบริษัทย่อยเป็นคร้ังคราวในลักษณะของการฝึกอบรม การประชุมหรือการ

ประเมินผลการดาํเนินงาน  ซ่ึงปกติบริษทัฯ ก็จดัให้มีการประชุมวดีิโอทางไกล อยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อให้มัน่ใจ

ถึงประสิทธิภาพการบริหารงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั และช่วยสร้างขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน

ร่วมกนัอีกดว้ย 
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3. การจัดการความเส่ียงในห่วงโซ่อุปทาน 

บริษทัฯ มีการประเมินปัจจยัเส่ียงท่ีสําคญัตลอดห่วงโซ่อุปทานอย่างสมํ่าเสมอ เน่ืองจากการ

จดัการห่วงโซ่อุปทานท่ีไม่ถูกตอ้งอาจส่งผลกระทบต่อความเช่ือมัน่ของลูกคา้และผูมี้ส่วนไดเ้สีย อีกทั้งยงั

อาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานในอนาคตได้อีกด้วย ในปี 2562 สถานการณ์อุปทานท่ีตึงตวัของ

ช้ินส่วนเซมิคอนดกัเตอร์และส่วนประกอบ Passive ส่วนใหญ่เร่ิมผ่อนคลาย ซ่ึงในปี 2563 บริษทัฯ จะ

ยงัคงตอ้งติดตามสถานการณ์ตลาดและระดบัสินคา้คงคลงัอย่างต่อเน่ือง และแมว้่ายงัไม่เห็นว่าจะเกิด

ผลกระทบท่ีร้ายแรงจากปัญหาดา้นอุปทาน แต่บริษทัฯ ก็จะยงัคงติดตามและทาํงานร่วมกบัซพัพลายเออร์

พนัธมิตรอยา่งใกลชิ้ดเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่จะไม่เกิดภาวะชงกังนัในการดาํเนินงาน 

เพื่อให้แน่ใจว่ามีอุปทานท่ีมีคุณภาพดีและมีความต่อเน่ือง บริษทัฯ จึงให้ความสําคญักับการ

จดัการ ทั้งซพัพลายเออร์หลกั (Key/Critical suppliers)  และวตัถุดิบท่ีสําคญั (Key/Critical parts) ในกรอบ

จดัการซพัพลายเออร์ของเรา นอกเหนือจากการประเมินเทคโนโลยี คุณภาพ การตอบสนอง ประสิทธิภาพ

การส่งมอบ และราคาสินคา้ของซัพพลายเออร์แลว้ บริษทัฯ ยงัเน้นไปท่ีการจดัการอุปทาน และอุปสงค์

ของวตัถุดิบท่ีสําคญันั้นๆ โดยใชป้ระมาณการของผูใ้ช ้ความตอ้งการติดตั้งระบบ และระดบัสินคา้คงคลงั

ของซพัพลายเออร์ โดยทัว่ไปบริษทัฯ จะเลือกซพัพลายเออร์ในทอ้งถ่ิน เน่ืองจากมีความไดเ้ปรียบในดา้น

เวลาการส่งมอบและการตอบสนองต่อคาํสั่งซ้ือ ทั้งน้ี ซพัพลายเออร์ในทอ้งถ่ินเหล่านั้นตอ้งมีเทคโนโลย ี

คุณภาพและราคาตามมาตรฐานท่ีบริษทัฯ กาํหนดดว้ย ในปี 2563 บริษทัฯ คาดวา่จะมีการส่งผ่านธุรกิจ

มายงัเดลตา้ประเทศไทยมากข้ึน จากบริษทัท่ีมีฐานซัพพลายเออร์จากจีน โดยบริษทัฯ ตอ้งดาํเนินการ

เพิ่มเติมเก่ียวกบัแผนการวสัดุนาํเขา้เหล่านั้น 

หลงัวิกฤตการเงินทัว่โลก บริษทัฯ ไดด้าํเนินการวิเคราะห์สถานะทางการเงินในเชิงลึกของซัพ

พลายเออร์ท่ีสําคญั รวมทั้งไดจ้ดัหาผูข้ายวตัถุดิบให้มีมากราย และมีวตัถุดิบกระจายอยู่ในหลายภูมิภาค

ของสายการผลิตของซัพพลายเออร์ เพื่อลดความเส่ียงจากการขาดแคลนวตัถุดิบท่ีอาจเกิดจากความ

ผดิปกติอยา่งรุนแรงของสภาพอากาศ หรือภยัพิบติัร้ายแรงในวนัขา้งหนา้  

สําหรับความพยายามท่ีจะลดความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคมและธรรมาภิบาล (ESG Risk) ให้

กบัซัพพลายเออร์ในห่วงโซ่อุปทานและเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั เดลตา้ประเทศไทยได้

ส่งเสริมให้มีฝ่ายปฏิบัติการตรวจสอบและให้ค ําปรึกษาตามแนวทางของ RBA (RBA Verification 

Consultation) ตั้งแต่ปี 2557 ทั้งน้ี ฝ่ายงานดังกล่าวได้ถูกจดัตั้ งข้ึนจากการร่วมมือของหลายฝ่ายภายใน

บริษทัฯ ประกอบดว้ยฝ่ายพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ฝ่ายความปลอดภยัแรงงาน ฝ่ายกิจการโรงงาน และฝ่าย

จดัซ้ือ โดยทีมจะดาํเนินการตรวจสอบและให้คาํปรึกษาตามแนวทาง RBA แก่ซพัพลายเออร์หลกัท่ีมีความ

เส่ียงดา้น ESG สูง  ทั้งน้ี ซัพพลายเออร์ส่วนใหญ่ยงัมีปัญหาเก่ียวกบัเร่ืองสุขลกัษณะและความปลอดภยั

ตามแนวระบบบริหารจดัการของ RBA จาํนวนชัว่โมงการทาํงานท่ีมากเกินไป เป็นอีกปัญหาท่ีพบบ่อย

สําหรับการบริหารจดัการในอุตสาหกรรมน้ี  เพื่อช่วยแกปั้ญหาต่างๆ เหล่าน้ี ทีมให้คาํปรึกษาตรวจสอบ

ของเดลตา้ ไดช่้วยถ่ายทอดประสบการณ์ พร้อมกบัแนะนาํและส่งเสริมระบบการจดัการให้ซพัพลายเออร์ 

โดยทีมฯ จะติดตามผลอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหแ้น่ใจวา่ซพัพลายเออร์จะมีการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง  

ปัจจุบนั ร้อยละ 96 ของซัพพลายเออร์ได้ลงนามใน "ปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ 

RBA" นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัขอให้ซัพพลายเออร์ลงนามในปฏิญญา RBA (RBA Declaration) และได้จดัตั้ง

ทีมงาน “RBA On Site Audit” เพื่อลงพื้นท่ีตรวจสอบการปฏิบติัตามจรรยาบรรณโดยมุ่งเนน้ผูผ้ลิตในทอ้งถ่ิน 

ซ่ึงผูผ้ลิตในทอ้งถ่ินเหล่านั้น ก็สามารถปฏิบติัตามจรรยาบรรณ RBA ของบริษทัฯ ไดต้ามท่ีกาํหนด 



                                                                                                                                                   

                        

 47 

4. การบริหารความเส่ียงระบบสารสนเทศ 

เพื่อใหส้ามารถรองรับกบัความตอ้งการท่ีเพิ่มข้ึนของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นองคก์ร ในการ

เขา้ถึงเครือข่ายไร้สายความเร็วสูงสาํหรับสายการผลิต โครงสร้างพื้นฐานดา้นสารสนเทศในปัจจุบนัจะถูก

นาํเขา้ไปใชใ้นส่วนของการผลิตมากยิง่ข้ึน 

อุปกรณ์การผลิตท่ีคลา้ยหรือใกลเ้คียงกบั IoT สามารถบูรณาการการทาํงานเขา้กบัอุปกรณ์การ

ผลิตต่างๆ ท่ีทาํการตรวจจบั ระบุแยกแยะ ประมวลผล  ส่ือสาร  ดาํเนินการ และสร้างเครือข่ายได ้ และ

การท่ีจะทาํให้เป็นไปก็ข้ึนอยูก่ารผสมผสาน อยา่งลงตวัทางกายภาพของระบบเครือข่ายทางคอมพิวเตอร์ 

(ไซเบอร์) กบัเครือข่ายระหวา่ง เคร่ืองจกัร เซ็นเซอร์ และระบบควบคุม โดยระบบอจัฉริยะน้ีไม่เพียงช่วย

ให้สามารถผลิตผลิตภณัฑ์ใหม่ไดอ้ย่างรวดเร็ว ตอบสนองได้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงความตอ้งการของ

ผลิตภณัฑ์ ยงัช่วยให้สามารถจดัการปรับเปล่ียนการผลิตผลิตภณัฑ์ และโครงข่ายห่วงโซ่อุปทานให้ความ

เหมาะสมตามสถานการณ์ไดท้นัท่วงทีแบบเรียลไทม ์

อย่างไรก็ตาม การปรับตวัเขา้สู่ระบบการผลิตแบบอจัฉริยะน้ีเท่ากบัเป็นการเปิดรับการถูกโจมตีใน

รูปแบบใหม่ดว้ย ทั้งน้ีเพราะ IoT ทางการผลิตท่ีไม่ปลอดภยั เป็นประหน่ึงจุดอ่อนต่อการบ่อนทาํลายจากระบบ

สารสนเทศจากภายนอก  เพื่อความปลอดภยัและลดความเส่ียงน้ี บริษทัจึงจดัการงานโครงสร้างพื้นฐานดา้น

สารสนเทศท่ีแน่นหนา พร้อมดว้ยอุปกรณ์ท่ีมีความยืดหยุน่ โดยบริษทัฯไดว้า่จา้งผูรั้บเหมาและผูใ้ห้บริการมือ

อาชีพ สร้างไฟร์วอลล์ ติดตั้งอุปกรณ์สํารอง บาํรุงรักษาและดูแลในเชิงรุก ทั้งหมดน้ีเพื่อช่วยลดความเส่ียงกรณี

มีความบกพร่องของอุปกรณ์  การสูญเสียขอ้มูล และเป็นการปรับปรุงความปลอดภยัของขอ้มูลไปพร้อมกนั 

อน่ึง แผนกสารสนเทศ (IT) มีการวางแผนฝึกอบรมเป็นประจาํทุกปี เรียกกนัภายในวา่กาํหนดการ 

DET HR ในการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยของข้อมูลอย่างสมํ่ าเสมอให้กับพนักงานทุกคน โดย

พนกังานเก่าจะเป็นในรูปแบบของการทบทวน ส่วนพนกังานใหม่จะเป็นในรูปแบบการปฐมนิเทศดา้น

สารสนเทศ นอกจากน้ี แผนกสารสนเทศ ยงัจดัการเปล่ียนระบบปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ Windows ในทุก

สายการผลิต ไปเป็น Windows 10 เพื่อให้มีความปลอดภยัมากข้ึน และยงันาํตวัควบคุมโดเมน มาใช้กบั

คอมพิวเตอร์ทุกตวัในสายการผลิต เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานนโยบายคอมพิวเตอร์ของบริษทัไปดว้ย 

เพื่อหลีกเล่ียงการโจมตีทางไซเบอร์ ระบบสารสนเทศของบริษทัจะไดรั้บการตรวจสอบเป็นระยะ

เพื่อมองหาสภาวะท่ีอาจเป็นจุดอ่อนต่อการบ่อนทาํลาย มีการทบทวนสิทธ์ิการดูแลระบบ (administrative 

right) เพื่อจาํกดัผูมี้สิทธ์ิน้ี ทุกคร้ังท่ีมีการติดตั้งซอฟต์แวร์ในคอมพิวเตอร์ และมีการติดตั้งระบบป้องกนั

การร่ัวไหลของขอ้มูลปิดกั้นการเขา้ถึงระบบจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคลท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต จาก

ท่ีจดัเก็บขอ้มูลคลาวด์ท่ีอยูภ่ายนอก และจาก USB นอกจากน้ี บริษทัยงัจดัการปรับปรุงซอฟตแ์วร์เชิงรุก 

และหมัน่ทบทวนโปรแกรมท่ีติดตั้งเพื่อจดัการและลดความเส่ียงดว้ย 

บริษทัฯ จดัให้มีการดาํเนินการควบคู่กบันโยบายความปลอดภยัของเครือข่าย เพื่อลดขอบเขตของ

ผลกระทบ และปรับปรุงนโยบายสําหรับอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้เช่ือมต่อเขา้ระบบเครือข่ายท่ีตอ้งไดรั้บการ

บริหารจดัการท่ีดี และดาํเนินการตรวจสอบความเส่ียงท่ีอ่อนไหวกรณีท่ีมีการนาํโปรแกรมใหม่เขา้มาใช้

งาน อีกทั้งจดัให้มีการทบทวนนโยบายประจาํปี  บริษทัฯ ไดข้อให้พนกังานทุกคน ประสานงานกบัฝ่าย

สารสนเทศ หากมีนํางานอุปกรณ์ IoT ใหม่ๆ  เข้ามาใช้งาน การดําเนินการท่ีต่อเน่ืองต่อาํปของฝ่าย

สารสนเทศ ก็คือการจดัเตรียม และนาํมาใชง้าน ของระบบการจดัการโปรแกรมใชง้าน โปรแกรมเก่ียวกบั

การรับรู้ และการจดัการตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอ โดยร่วมมือกับผูใ้ห้บริการท่ีเก่ียวข้องเพื่อปรับให้

เป็นไปตามกฎปฏิบติัซอฟตแ์วร์ (software compliance) 
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บริษัทฯ มีกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ และขั้นตอนการควบคุมเพื่อจดัการกับการพฒันา

ซอฟต์แวร์ภายในเพื่อตรวจจบัขอ้บกพร่อง โปรแกรมการใช้งานและเคร่ืองมือตรวจสอบอุปกรณ์เหล่าน้ี  

ไม่เพียงช่วยให้สามารถทาํการตรวจสอบสถานะกาํลงัการผลิตของเคร่ืองจกัรจากระยะไกลไดต้ลอดเวลา 

ทั้งท่ีเข้ามา และท่ีออกไป แต่ยงัสามารถทาํให้ทราบประสิทธิภาพการทาํงานของเคร่ืองจกัรท่ีอยู่บน

เครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานท่ีเช่ือมต่อเขา้ไวด้ว้ยกนัดว้ย 

5. การบริหารความเส่ียงด้านสิทธิทางกฎหมายและทรัพย์สินทางปัญญา 

ทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึงผลงานหรือส่ิงประดิษฐ์อันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์โดย

สติปัญญาของมนุษย์ท่ีมีสิทธ์ิตามกฎหมาย ทรัพย์สินทางปัญญาประกอบด้วยลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร 

เคร่ืองหมายการคา้ อนุสิทธิบตัร ความลบัทางการคา้ และแบบผงัภูมิของวงจรรวม เป็นตน้ 

ทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าและมูลค่าในเชิงพาณิชยท่ี์ตอ้งใชค้วามสามารถทางสติปัญญา 

ควมรู้ เงินทุนและเวลาใน การสร้างสรรค์ข้ึนมา ดงันั้น สิทธิของผูป้ระดิษฐ์หรือผูส้ร้างสรรค์จึงควรตอ้ง

ไดรั้บการปกป้องและคุม้ครองจากการละเมิดในทุกรูปแบบ ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งเคารพและใช้ทรัพยสิ์น

ทางปัญญาของผูอ่ื้นอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายดว้ย 

ในการตระหนักถึงความสําคญัของทรัพยสิ์นทางปัญญา บริษทัฯ ได้กาํหนดนโยบายในการ

ปกป้องและคุม้ครองรักษาทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทัฯ ให้พน้จากการละเมิดหรือถูกนาํไปใช้โดย

ไม่ไดรั้บอนุญาต และเคารพต่อสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้นอยา่งเคร่งครัดเช่นกนั 

การนาํไปใช ้ทาํซํ้ า ดดัแปลง เปิดเผยหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนในงานอนัมีลิขสิทธ์ิ ไม่วา่ทั้งหมด

หรือบางส่วน ผูบ้ริหารและพนกังานสามารถดาํเนินการไดห้ลงัจากไดรั้บความเห็นชอบหรือไดรั้บอนุญาต

จากเจา้ของลิขสิทธ์ิแลว้เท่านั้น ในกรณีท่ีมีขอ้สงสัยดา้นลิขสิทธ์ิ ก่อนท่ีจะดาํเนินการใดๆ ต่อไป เป็นหนา้ท่ี

ของผูบ้ริหารและพนกังานท่ีจะตอ้งปรึกษาหารือในเร่ืองดงักล่าวกบัฝ่ายกฎหมายก่อนเสมอ 

การใชเ้คร่ืองหมายการคา้หรือตราสินคา้จดทะเบียนตามกฎหมายของบริษทัฯ หรือบริษทัในกลุ่ม 

ผูบ้ริหารและพนกังานควรจะพิจารณาถึงความเหมาะสมและใชด้ว้ยความระมดัระวงั เพื่อประโยชน์ของ

บริษทัฯ หรือบริษทัในกลุ่มเท่านั้น 

การประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภณัฑ์ใหม่ หรือการคิดคน้ใดๆ อนัได้มาซ่ึงกรรมวิธีหรือ

นวตักรรมใหม่ท่ีช่วยในการพฒันาซ่ึงผลิตภณัฑห์รือบริการ อนัยงัไม่ไดรั้บการจดทะเบียนสิทธิบตัร หรือ

อนุสิทธิบตัรโดยถูกต้องตามกฎหมาย จะตอ้งได้รับการปกป้องและรักษาให้ปลอดภยัจากการละเมิด

ทรัพยสิ์นทางปัญญา 

การทาํซํ้ า ดดัแปลง เปิดเผย หรือเผยแพร่ผลงานท่ีมีลิขสิทธ์ิหรือความลบัทางการคา้ของผูอ่ื้นต่อ

บุคคลภายนอกหรือต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนจะตอ้งได้รับอนุญาตหรือได้รับความ

ยนิยอมอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายจากเจา้ของลิขสิทธ์ิก่อน 

ผูบ้ริหารและพนกังานท่ีสามารถเขา้ถึงขอ้มูลอนัเป็นความลบัทางการคา้ (เช่น ขอ้มูลทางการคา้ 

ข้อมูลต้นทุนการผลิต สูตรการผลิต สูตรการกาํหนดราคาผลิตภณัฑ์ รูปแบบ โปรแกรม (Software) 

วิธีการเทคนิค กรรมวิธีการผลิต ขอ้มูลการบริหารธุรกิจ รายละเอียดเก่ียวกบัราคาสินคา้ บญัชีรายช่ือ

ลูกคา้ กลยุทธ์การโฆษณาสินคา้ เป็นตน้) จะตอ้งเก็บรักษาขอ้มูลไวเ้ป็นความลบั และปฏิบติัให้เป็นไป

ตามคู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบติังาน (Code of Conduct)  
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6. การบริหารจัดการความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม 

รายงานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC) แห่งสหประชาชาติช้ีให้เห็นว่า ทุกๆ สองทศวรรษ อุณหภูมิเฉล่ีย

ของโลกคาดว่าจะเพิ่มข้ึน 0.2 องศาเซลเซียส โดยในระยะยาว อุณหภูมิโลกจะเพิ่มข้ึนระหวา่ง 2 ถึง 4.5 

องศาเซลเซียส และเม่ือถึงปลายศตวรรษท่ี 21  คาดวา่ระดบันํ้าทะเลจะสูงข้ึนระหวา่ง 18 ถึง 59 เซ็นติเมตร 

รายงานการคน้พบน้ีเป็นการประมาณการแบบอนุรักษนิ์ยมดว้ยวธีิการทางวทิยาศาสตร์ปัจจุบนั 

ในปี 2560 มีการรวบรวมประเด็นเก่ียวกบัสภาพภูมิอากาศไวจ้าํนวน 25 ประเด็นตามกระบวนการ

ท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ หลงัจากจดัอนัดบัใหค้รอบคลุมทุกความเส่ียงท่ีไดรั้บการยนืยนัเป็นการภายในแลว้ มี 11 

รายการท่ีระบุวา่เป็นความเส่ียงท่ีสําคญั ซ่ึงทั้งหมดอยู่ในกรอบของความเส่ียงทางกฎหมายและนโยบาย 

ความเส่ียงดา้นเทคโนโลย ีความเส่ียงดา้นการตลาด ตลอดจนความเส่ียงทางกายภาพ 

ความเส่ียงท่ีสาํคญัดงักล่าว คือ 

1) การเพิ่มข้ึนของค่าใชจ่้ายอนัเน่ืองมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

2) ภาษีเก่ียวท่ีเน่ืองกบัพลงังาน และ/หรือ เช้ือเพลิง หรือขอ้กาํหนดทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

3) ระเบียบขอ้บงัคบัแบบสมคัรใจ 

4) ระเบียบขอ้บงัคบัดา้นมาตรฐานส่ิงแวดลอ้ม (หมายรวมถึงขอ้บงัคบัท่ีมีการวางแผนไวด้ว้ย) 

5) ระเบียบขอ้บงัคบัดา้นพลงังานทดแทน 

6) ผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีตอ้งถูกทดแทนดว้ยเทคโนโลยคีาร์บอนตํ่า 

7) ตน้ทุนค่าใชจ่้ายสาํหรับการเปล่ียนผา่นสู่ระบบเศรษฐกิจคาร์บอนตํ่า 

8) ความไม่แน่นอนของขอ้มูลทางการตลาด 

9) การเพิ่มข้ึนของค่าใชจ่้ายดา้นวตัถุดิบ 

10) การเปล่ียนแปลงของปริมาณนํ้าฝน และความรุนแรงของสภาพอากาศท่ีผนัผวน 

11) ค่าเฉล่ียท่ีสูงข้ึนของอุณหภูมิ 

ความเส่ียงดา้นอ่ืนๆ  ไดแ้ก่ 

1) ความรับผดิชอบท่ีมากข้ึนต่อการรายงานการปล่อยมลพิษ 

2) การมีขอ้บงัคบัทางกฎหมายท่ีเป็นภาคบงัคบั สาํหรับผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

3) คดีฟ้องร้องต่างๆ 

4) มาตรฐานอุตสาหกรรมระหวา่งประเทศ 

5) ขอ้จาํกดัเก่ียวกบัการปล่อยมลพิษสู่อากาศ 

6) ความไม่แน่นอนของกฎระเบียบทางกฎหมายใหม่ๆ 

7) การขาดกฎระเบียบขอ้บงัคบั 

8) ความลม้เหลวของการลงทุนในเทคโนโลยใีหม่ 

9) การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

10) การเปล่ียนแปลงความพึงพอใจของผูบ้ริโภค 

11) การท่ีภาคอุตสาหกรรมถูกตีตราในเชิงลบ 

12) การท่ีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมีความกงัวลมากข้ึน และใหข้อ้เสนอแนะเชิงลบ 

13) การเพิ่มข้ึนของความรุนแรงของสภาวะอากาศท่ีเลวร้าย 

14) ค่าเฉล่ียท่ีสูงข้ึนของระดบันํ้าทะเล 
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บริษทัฯ ไดมี้การส่งเสริมเทคโนโลยกีารลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และดาํเนินการเพื่อลดการ

ปล่อยก๊าซดังกล่าวโดยได้ทํากิจกรรมและดําเนินการเพื่อช่วยในการลดความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม 

ดงัต่อไปน้ี 

ธุรกิจสีเขียว (Green Business): บริษทัฯ ไดเ้สริมสร้างและเพิ่มขีดความสามารถในการวิจยัและ

พฒันาของบริษทัฯ ในการพฒันาผลิตภณัฑ์พลงังานสีเขียว และผลิตภณัฑ์ดา้นการประหยดัพลงังาน โดย

การออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์และบริการใหม่ๆ ด้วยนวตักรรมสีเขียว ท่ีลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจก (carbon footprint) และลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม  

การดําเนินงานสีเขียว (Green Operations): บริษทัฯ เขา้ร่วมในโครงการ "อุตสาหกรรมสีเขียว" 

(Green Industry) และ "โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ" (ECO Factory) ของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อ

แสดงความมุ่งมัน่อย่างจริงจงัในการดาํเนินงานท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยโรงงานทั้งสองแห่งของ

บริษทัฯ ท่ีนิคมอุตสาหกรรมบางปู และนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรวไ์ด้รับการรับรองมาตรฐานระบบสี

เขียว (Green System) ซ่ึงเป็นการรับรองอุตสาหกรรมท่ีมีกระบวนการจดัการด้านส่ิงแวดลอ้มอย่างเป็น

ระบบ ท่ีรวมถึงการมีการตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุงดว้ย 

บริษทัฯ ได้ตั้งเป้าหมายในการจดัการพลงังานสําหรับสายการผลิตหลกั และดาํเนินโครงการ

ประหยดัพลงังานประจาํปี โดยบริษทัฯ ถือเป็นบริษทัแรกในประเทศไทยท่ีไดรั้บการรับรอง ISO14064-1 

ซ่ึงเป็นมาตรฐานระบบการจดัการปริมาณและการรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ ISO50001 ซ่ึง

เป็นมาตรฐานระบบการจดัการพลงังาน ทั้งน้ี บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะรักษามาตรฐานดงักล่าวเพื่อเป็น

การสร้างความเช่ือมัน่ต่อบริษทัฯ ในอนาคต 

บริษทัฯ ยงัดาํเนินการส่งเสริมด้านพลงังานทดแทนดว้ยการติดตั้งระบบผลิตพลงังานไฟฟ้าจาก

แสงอาทิตย ์(PV Solar) ท่ีโรงงานในนิคมบางปูและเวลโกรว ์ควบคู่ไปกบัโครงการประหยดัพลงังานและ

ลดการปล่อยก๊าซก๊าซเรือนกระจก หลายโครงการ บริษทัฯ ไดพ้ฒันาระบบ SCADA ซ่ึงเป็นระบบควบคุม 

ดูแลและเก็บขอ้มูล พร้อมชุดคาํสั่งคอมพิวเตอร์ท่ีออกแบบเฉพาะ (in-house software) ร่วมกบัเทคโนโลยี

มาตรวดัดิจิตอล (digital metering technology) ท่ีโรงงานหลกัในประเทศไทยเพื่อเฝ้าสังเกต รวบรวม และ

ประมวลผลขอ้มูล ทั้งน้ี การเฝ้าติดตามแบบ real-time และผลวิเคราะห์จากระบบจะช่วยสร้างแนวทางใน

การประหยดัพลงังานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได ้  

อาคารสีเขียว (Green buildings):  บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะปรับปรุงอาคารใหม่ให้เป็นอาคารสีเขียวมา

ตั้งแต่ปี 2549 และในปีท่ีผ่านมาอาคารสํานักงานใหญ่ของบริษทัฯ ในนิคมบางปูจงัหวดัสมุทรปราการ

ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) อาคารสีเขียวระดบั 

Gold ในหมวด EBOM (สําหรับอาคารเดิมท่ีเนน้การบริหารจดัการและมีการบาํรุงรักษา) โดยเป็นโรงงาน

แห่งแรกในประเทศไทยท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานในหมวด EBOM 

ห่วงโซ่อุปทานสีเขียว: คณะกรรมการบริหารห่วงโซ่อุปทานสีเขียวของบริษทัฯ ได้ดาํเนินการ

อย่างต่อเน่ืองเพื่อพฒันาและปรับปรุงซัพพลายเออร์ใน 3 ดา้นเพื่อช่วยสนับสนุนการดาํเนินธุรกิจ ไดแ้ก่ 

การทาํข้อตกลง การฝึกอบรม การตรวจสอบ เราให้ความสําคญัในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

รวมถึงการประหยดัพลงังานโดยถือเป็นหน่ึงในประเด็นท่ีสําคญัของกลุ่มพนัธมิตรผูมี้ความรับผิดชอบ

ทางธุรกิจ (RBA) โดยบริษทัฯ ไดมี้การดาํเนินการดงัน้ี 

 



                                                                                                                                                   

                        

 51 

1) ซพัพลายเออร์จะตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัในทอ้งถ่ินอยา่งเคร่งครัด และมีการกาํหนดกลไก

ในการควบคุมความเส่ียงของตนเอง 

2) ซัพพลายเออร์จะตอ้งจดัให้มีระบบการจดัการด้านการป้องกนัส่ิงแวดล้อม การประหยดั

พลงังาน และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

3) มีการปฏิบติัตามมาตรฐานท่ีเก่ียวของเดลตา้ตามแนวระบบบริหารจดัการของ RBA 

 สังคมสีเขียว (ในส่วนของพนักงานและชุมชน): บริษทัฯ ไดส่้งเสริมให้พนักงานได้เป็นจิตอาสา

เพื่อให้ความรู้ดา้นพลงังาน (DEEP & SEED) รวมทั้งสนบัสนุนทุนการศึกษา มอบผลิตภณัฑ์และจดัฝึกอบรม

ให้แก่โรงเรียนและมหาวิทยาลยัต่างๆ เพื่อช่วยกนัลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัได้

แลกเปล่ียนประสบการณ์ในการสร้างอาคารท่ีช่วยประหยดัพลงังานและมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน

ปริมาณตํ่า และการสร้างอาคารเขียวสําหรับสํานกังานโรงงานผา่นกิจกรรมเปิดบา้นสู่โครงการอาคารสีเขียว 

รวมถึงการทาํงานร่วมกบักลุ่มอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มทอ้งถ่ินเพื่อส่งเสริมโครงการการศึกษาดา้นส่ิงแวดลอ้ม

และแนวคิดเร่ืองการประหยดัพลังงานของอาคารสีเขียวร่วมกับภาครัฐ โรงเรียน ส่ือ ชุมชนและภาค

ประชาชน นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทฯ ผ่าน

โครงการเปิดเผยขอ้มูลคาร์บอน (Carbon Disclosure Project - CDP) แบบประเมินของดชันีหลกัทรัพยท่ี์ใช้

ประเมินประสิ ทธิผลการดําเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างย ั่งยืนของบริษัท  (Dow Jones 

Sustainability Indices - DJSI) ตลอดจนเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งดา้นนกัลงทุนสัมพนัธ์และการตอบแบบสอบถาม

ขององค์กรท่ีไม่แสวงหากาํไร (NGO)  นอกจากน้ี ยงัไดเ้ผยแพร่การวดัการจดัการก๊าซเรือนกระจก (GHG) 

และผลสรุปในรายงานความย ัง่ยืนและรายงานประจาํปีของบริษทัฯ อีกดว้ย 

7. การจัดการความเส่ียงด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (OHS) 

บริษทัฯ  ดาํเนินการบริหารความเส่ียงดา้น OHS ดว้ยกิจกรรมต่อไปน้ี  

1) จดัเตรียมโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อความปลอดภยัขั้นพื้นฐาน เช่น การป้องกนัไฟไหม ้การปฐม

พยาบาลเบ้ืองตน้ การจดัให้มีพนกังานดา้นความปลอดภยัในระดบัการจดัการและควบคุมดูแล มี

การฝึกอบรมดา้นความปลอดภยัขั้นพื้นฐานแก่พนกังาน ผูรั้บเหมาช่วงและคู่คา้ ความปลอดภยัใน

งานไฟฟ้า ความปลอดภยัจากรังสี การขบัรถยก หลกัสรีรศาสตร์ (Ergonomic) ความปลอดภยัจาก

เคร่ืองจกัรกล จัดให้มีทีมรับมือเหตุฉุกเฉิน การซ้อมหนีไฟ / สารเคมีและการฝึกอบรมความ

ปลอดภยัในการทาํงานในพื้นท่ีอบัอากาศ 

2) จดัตั้งคณะกรรมการความปลอดภยัเพื่อดาํเนินการตรวจสอบและปรับปรุงสภาพแวดลอ้มใน

สถานท่ีทาํงานอยา่งสมํ่าเสมอ เช่น การตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในสถานท่ีทาํงาน การ

ตรวจวดัปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การตรวจสอบนํ้าเสียและนํ้าด่ืม การเฝ้าระวงัการแผ่

รังสีจากเคร่ืองเอก็ซ์เรย ์เป็นตน้  

ระบุ ประเมิน และจดัการความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดล้อมตลอดจนสุขภาพและความปลอดภยัของ

พนักงาน ผูรั้บเหมาช่วง คู่คา้และผูท่ี้อาศยัอยู่ในชุมชนของบริษทัฯ เป็นคร้ังคราว เช่น การรณรงค์สัปดาห์ความ

ปลอดภยั การทาํโครงการดา้นความปลอดภยัเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เป็นตน้ 
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ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

 

4  
 
ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 

1) ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์         (หน่วย : ลา้นบาท)  

ประเภททรัพย์สิน ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ     มูลค่า ภาระผูกพนั 

ท่ีดิน เป็นเจา้ของ 1,030 ไม่มี 

อาคารสาํนกังานและอาคารโรงงาน  เป็นเจา้ของ 2,774 ไม่มี 

เคร่ืองจกัร/อุปกรณ์ เป็นเจา้ของ 3,607 ไม่มี 

แม่พิมพ ์ เป็นเจา้ของ 218 ไม่มี 

เคร่ืองติดตั้ง เป็นเจา้ของ 1,068 ไม่มี 

งานระหวา่งก่อสร้าง เป็นเจา้ของ 2,389 ไม่มี 

คอมพิวเตอร์ เป็นเจา้ของ 185 ไม่มี 

อ่ืน ๆ เป็นเจา้ของ 132 ไม่มี 

   รวม                          11,403    
 
ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี 2562 มีจาํนวนทั้งส้ิน 1,619 ล้านบาท (2561: 1,233 ล้านบาท) โดยค่าเส่ือมราคา

จาํนวน 1,295 ลา้นบาท (2561: 1,012 ลา้นบาท) รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือจาํนวน 324 ลา้นบาท (2561: 

221 ลา้นบาท) เป็นค่าใชจ่้ายในการขาย บริหารและวจิยัพฒันา  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีอาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคา

หมดแลว้แต่ยงัใช้งานอยู ่มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 

5,596 ลา้นบาท (2561: 5,417 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 4,151 ลา้นบาท 2561: 3,870 ลา้นบาท) 
 

2) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน  มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

                          (หน่วย:ลา้นบาท) 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

   

สิทธิบตัร 

คอมพิวเตอร์

ซอฟตแ์วร์ 

ความสัมพนัธ์ 

กบัลูกคา้ 

 

อ่ืนๆ 

 

รวม 

คอมพิวเตอร์

ซอฟตแ์วร์ 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 245 83 86 - 414 1 

3) อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย:ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ท่ีดินใหเ้ช่า อาคารสาํนกังานให้เช่า รวม 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 30 188 218 

มูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนขา้งตน้ท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินมีจาํนวนใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรม  
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ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 

5 

4) สิทธิการใช้ทีด่ิน มูลค่าตามบญัชีของสิทธิในการใชท่ี้ดิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562:  

ราคาทุน 227 

หกั:   ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (8) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (21) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 198 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561:  

ราคาทุน 56 

บวก: รับโอนจากเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสิทธิในการใชท่ี้ดิน 171 

หกั:   ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (6) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (1) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 220 
 

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษทัร่วม 

 บริษทัในกลุ่มส่วนใหญ่ดาํเนินธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์หรือธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองหรือ

สนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทฯ ซ่ึงจากการท่ีบริษัทเหล่าน้ี มีจุดแข็งท่ีแตกต่างทําให้สามารถช่วยเหลือ

สนับสนุนซ่ึงกันและกันได้ ประกอบกบับริษทัฯ ได้มีการควบคุมดูแลการดาํเนินงานโดยเฉพาะบริษทัย่อยอย่าง

ใกลชิ้ดดว้ยการส่งกรรมการหรือผูบ้ริหารไปดูแลในดา้นนโยบายและทิศทางการดาํเนินธุรกิจ รวมทั้งให้มีการรายงาน

ผลประกอบการและติดตามผลการดาํเนินงานอยา่งใกลชิ้ดและต่อเน่ือง ทาํให้บริษทัย่อยในกลุ่มมีความเขา้ใจในทิศ

ทางการทาํงานและมีจุดมุ่งหมายในการทาํงานร่วมกันในการให้บริการท่ีดีท่ีสุดแก่ลูกคา้รวมทั้งเสริมสร้างความ

แขง็แกร่งใหแ้ก่ธุรกิจของกลุ่ม 

 

 

 

ข้อพพิาทของกจิการ 

ก. ในปี 2558 บริษทัฯไดรั้บหนงัสือประเมินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากกรมสรรพากรสําหรับปี 2548 เป็นจาํนวน

เงินประมาณ 1.96 ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) และ หนงัสือประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับปี 2548 

จาํนวนประมาณ 0.06 ล้านบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) ซ่ึงบริษัทฯได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ

พิจารณาอุทธรณ์ของกรมสรรพากร ปัจจุบนัคาํอุทธรณ์อยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของคณะกรรมการฯ และ

ในปี 2559 บริษทัฯไดรั้บหนงัสือประเมินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากกรมสรรพากรสําหรับปี 2549 เป็นจาํนวน

เงินประมาณ 168 ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) และหนงัสือประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับปี 2549 

จาํนวนประมาณ 2 ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) ซ่ึงบริษทัฯไดย้ื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณา

อุทธรณ์ของกรมสรรพากร ปัจจุบนัคาํอุทธรณ์อยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของคณะกรรมการฯ 
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ข. เม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2560 บริษทัฯไดรั้บหนงัสือประเมินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากกรมสรรพากรสําหรับ

ปี 2550 เป็นจาํนวนเงินประมาณ 79 ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) และ หนงัสือประเมินภาษีธุรกิจ

เฉพาะสําหรับปี 2550 จาํนวนประมาณ 3 ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) ซ่ึงบริษทัฯไดย้ื่นอุทธรณ์

ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมสรรพากร ปัจจุบนั คาํอุทธรณ์อยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของ

คณะกรรมการฯ 

ค. เม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม 2561 บริษทัฯไดรั้บหนงัสือประเมินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากกรมสรรพากรสําหรับ

ปี 2551 เป็นจาํนวนเงินประมาณ 49 ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) และ หนงัสือประเมินภาษีธุรกิจ

เฉพาะสําหรับปี 2551 จาํนวนเงินประมาณ 4 ล้านบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) ซ่ึงบริษัทฯได้ยื่น

อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมสรรพากร ปัจจุบนั คาํอุทธรณ์อยู่ในระหว่างการ

พิจารณาของคณะกรรมการฯ 

ง. เม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2562 บริษทัฯไดรั้บหนงัสือประเมินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากกรมสรรพากรสําหรับ

ปี 2552 เป็นจาํนวนเงินประมาณ 23 ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) และ หนงัสือประเมินภาษีธุรกิจ

เฉพาะสําหรับปี 2552 จาํนวนเงินประมาณ 5 ล้านบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) ซ่ึงบริษัทฯได้ยื่น

อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมสรรพากร ปัจจุบนั คาํอุทธรณ์อยู่ในระหว่างการ

พิจารณาของคณะกรรมการฯ 

ทั้งน้ี บริษัทฯได้บันทึกสํารองหน้ีสินจากการถูกประเมินภาษีตามท่ีกล่าวไวใ้นข้อ ก ข ค และ ง จาํนวน

ประมาณ 239 ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) ไวแ้ลว้โดยแสดงอยู่ภายใตร้ายการ “หน้ีสินและประมาณการ

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดจ้ากการถูกประเมินภาษี” ในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

ข้อพพิาทของบริษทัย่อย 

 บริษทัยอ่ยในประเทศอินเดียไดถู้กหน่วยจดัเก็บภาษีของประเทศอินเดียประเมินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับ

ปี 2546 - 2559 เป็นจาํนวนเงินรวมทั้งส้ินประมาณ 232 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 97 ลา้นบาท และไดถู้กประเมิน

ภาษีขายและภาษีสรรพสามิตสําหรับปี 2548 - 2560 เป็นจาํนวนเงินประมาณ 293 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 123 

ลา้นบาท ปัจจุบนัอยูใ่นระหวา่งการอุทธรณ์ ฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ยเช่ือว่าผลของการอุทธรณ์จะเป็นคุณต่อบริษทั 

ดงันั้น บริษทัยอ่ยจึงมิไดบ้นัทึกสาํรองสาํหรับการประเมินภาษีดงักล่าวไวใ้นบญัชี 
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6 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสําคญัอ่ืน 

 

 

 
 

ข้อมูลทัว่ไป 

ช่ือ บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)   

เลขท่ีทะเบียนบริษทั 0107537002559  

ท่ีอยูท่ี่ติดต่อ 909 ซอย 9 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตาํบลแพรกษา  

อาํเภอเมืองสมุทรปราการ  จงัหวดัสมุทรปราการ 10280 

โทรศพัท ์:  (662) 709-2800   โทรสาร  :  (662) 709-2833 

ประเภทธุรกิจ ผลิตและส่งออกผลิตภณัฑ์เพาเวอร์ซพัพลาย อุปกรณ์และช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ 

เวบ็ไซต ์      www.deltathailand.com  

ทุนจดทะเบียน                            หุน้สามญั 1,259,000,000 หุ้น มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 

ทุนเรียกชาํระแลว้                       หุน้สามญั 1,247,381,614 หุ้น มูลค่าหุน้ละ 1 บาท  

(ณ วนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2563) 

นิติบุคคลท่ีบริษทัฯ ถือหุน้ โปรดดูรายละเอียดในหวัขอ้ “โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั” 

มากกวา่ร้อยละ 10 

บุคคลอา้งอิงอ่ืน                            1.  ผู้สอบบัญชี  

    บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั (เดิมช่ือบริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จาํกดั) 

                                                          ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย  

 กรุงเทพฯ 10110 

                                                          โทรศพัท ์:  (662) 264-0777 

                                                          โทรสาร  :  (662) 264-0789 
 

                                                     2.  นายทะเบียนหลกัทรัพย์  

                 บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

                                                      อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ชั้น 14 

 93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพ ฯ 10400 

  โทรศพัท ์  : (662) 009-9000   โทรสาร   : (662) 009-9991 
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7 ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

 
 

 
 

ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 
 

 รายการ    จํานวนหุ้น มูลค่าหุ้น (บาท)   จํานวนเงิน (บาท) 

1.        ทุนจดทะเบียน (หุน้สามญั)    1,259,000,000                       1                      1,259,000,000 

2.        ทุนจดทะเบียน (หุน้สามญั)           1,247,381,614  1          1,247,381,614 
 

ผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก (ณ วนัท่ี 2 มีนาคม 2563)  

ท่ี รายช่ือ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1 Delta Electronics Int`l (Singapore) Pte. Ltd 534,479,306 42.85% 

2 Delta International Holding Limited 191,984,450 15.39% 

3 CITI (Nominees) Limited-CBHK-PBGSG-Restricted Shares 172,845,420 13.86% 

4 Delta Electronics Inc. 69,128,140 5.54% 

5 The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited, Hong Kong Branch 60,200,000 4.83% 

6 Raffles Nominees (Pte) Limited 57,556,300 4.61% 

7 UBS AG Hong Kong Branch 54,760,000 4.39% 

8 South East Asia UK (Type C) Nominees Limited  15,571,534 1.25% 

9 บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั                                                10,591,081 0.85% 

10 อ่ืนๆ 80,265,383 6.43% 

 รวม 1,247,381,614 100.0% 

หมายเหตุ: ผู้ ถือหุ้นในบริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด ซ่ึงถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (non-Voting  

Depository Receipt: NVDR) ในรายการท่ี 8 ไม่มีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ยกเว้นกรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพ่ือลง

มติเก่ียวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย  

บริษทัฯ มีผูถื้อหุ้นสามญัรายยอ่ย (Free float) ณ วนัท่ี 3 มีนาคม 2562 จาํนวน 4,250 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.67 

ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholding Agreement)  

บริษทัฯไม่มีขอ้ตกลงระหวา่งกนัในกลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อการบริหารงานของบริษทั 

การออกหลกัทรัพย์อ่ืน 

 บริษทัไม่มีการออกหุน้ประเภทอ่ืนนอกเหนือจากหุน้สามญั ซ่ึงเป็นหุ้นของบริษทัฯ เพียงประเภทเดียว 

 

 

ส่วนที่ 2 

การจัดการและการกํากบัดูแลกจิการ 
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8 โครงสร้างการจดัการ 

นโยบายการจ่ายปันผล 

บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 30 ของผลกาํไรสุทธิ บริษทัฯ อาจเปล่ียนแปลงอตัรา

ดงักล่าวหากบริษทัฯ มีแผนการลงทุนและ/หรือความจาํเป็นในการใชเ้งินทุนท่ีอาจมีในอนาคต 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2563 ประชุมเม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2563 ไดมี้มติอนุมติัจ่ายเงิน

ปันผลจากผลการ ดาํเนินงานในปี 2562 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 1.80 บาท (หน่ึงบาทแปดสิบสตางค)์ หรือคิด

เป็นประมาณร้อยละ 76 ของกําไร สุทธิต่อหุ้น  ทั้ งน้ี  การจ่ายเงินปันผลข้ึนอยู่กับมติท่ีประชุมผู ้ถือหุ้น  ซ่ึ ง

คณะกรรมการจะเสนอเร่ืองดงักล่าวต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป (ในปี 2562 เงินปัน

ผลจ่ายในอตัราหุน้ละ 2.30 บาท (สองบาทสามสิบสตางค)์ หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 56 ของกาํไรสุทธิต่อหุน้) 

นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย 

สําหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษทัย่อยนั้นจะพิจารณาจากความสามารถในการทาํกาํไรและโอกาสในการ

ลงทุนหรือความต้องการใช้เงินทุนในการขยายงานของแต่ละบริษทั นอกจากน้ี ยงัได้พิจารณาถึงข้อกาํหนดด้าน

กฎหมายหรือกฎระเบียบอ่ืนๆ รวมทั้ง โครงสร้างทางภาษีและนโยบายการควบคุมอตัราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

จ่ายเงินปันผลของแต่ละประเทศ ทั้งน้ี การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจะคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดโดยรวมของบริษทัฯ 

และผูถื้อหุน้เป็นหลกั 
 

การจ่ายเงินปันผลปี 2553 – 2561 

ปี 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

อตัรากาํไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 2.30 3.49 4.34 4.78 5.38 4.42 3.95 4.12 2.37 

อตัราเงินปันผลต่อหุน้ (บาท) 1.2 2.4 2.7 3.0 3.1 3.0 2.2 2.3 1.8 

อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ (%) 52% 69% 62% 63% 58% 68% 56% 56% 76% 

* อยูร่ะหวา่งการนาํเสนอเพ่ืออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี 2563 ในวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 เพ่ืออนุมติัจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2562 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างการบริหารจดัการของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
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 คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้ งหมด 9 ท่าน โดยเป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 3 รายและ

กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 6 ราย โดยรายช่ือคณะกรรมการของบริษทัฯ ตามหนงัสือรับรองของกระทรวงพาณิชย ์ลง

วนัท่ี 16 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง การเขา้ร่วมประชุม 

1. นายอ้ึง กวง มิ้ง ประธานกรรมการ  3 พ.ค. 2533 6/6 

2. นายเจ้ิง ผงิ* กรรมการ** 24 มิ.ย. 2562 3/3 

3. นายเคอ จ่ือ ชิง* กรรมการ** 24 มิ.ย. 2562 3/3 

4. นายจาง ช่าย ซิง* กรรมการ**  24 มิ.ย. 2562 3/3 

5. นายอนุสรณ์ มุทราอิศ กรรมการ  22 ส.ค. 2537 6/6 

6. นายชู ชี หยวน กรรมการอิสระ  30 เม.ย. 2531 6/6 

7. นายบุญศกัด์ิ เจียมปรีชา กรรมการอิสระ  5 เม.ย. 2559 6/6 

8. ดร.วฑูิรย ์สิมะโชคดี กรรมการอิสระ  30 มี.ค. 2558 6/6 

9. นางทิพวรรณ ชยติุมนัต ์ กรรมการอิสระ 2 เม.ย. 2561 6/6 

 นางสาววิไลลกัษณ์ ฟุ้งธนะกลุ เป็นเลขานุการบริษทัและเลขานุการคณะกรรมการบริษทั 

* กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร  

** ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการจากท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 24 มิถนุายน 2562 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามแทนบริษทั 

 กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามประกอบดว้ยกรรมการรวม 5 ท่านและมีเง่ือนไขการลงนามแทนบริษทัฯ ดงัน้ี 

“นายอ้ึง กวง มิ้ง หรือนาย จาง ช่าย ซิง หรือนายอนุสรณ์ มุทราอิศ หรือนาย เจิ้ง ผงิ หรือนาย เคอ จ่ือ ชิง กรรมการสอง

ในหา้คนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษทั”  

ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการ  

1. กาํกบัดูแลใหก้รรมการและผูบ้ริหารปฏิบติัหนา้ท่ีให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของผูถื้อหุ้น (fiduciary duty) 

โดยยดึถือแนวปฎิบติัสาํคญั 4 ประการ  

1.1 การปฎิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผดิชอบ ระมดัระวงั และรอบคอบ (duty of care)   

1.2 การปฎิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต (duty of loyalty)  

1.3 การปฎิบติัตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ มติคณะกรรมการบริษทั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

(duty of obedience)  

1.4 การเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุ้นอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส ตรวจสอบได ้และทนัเวลา (duty of disclosure)  

2. กาํหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ โดยมีการทบทวนและ

อนุมติัเป็นประจาํทุกปี และดูแลใหมี้การส่ือสารทัว่ทั้งองคก์รเพื่อขบัเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกนั 
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3. กาํกบัดูแลและสนบัสนุนการสร้างนวตักรรมท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ดูแลให้ฝ่ายจดัการ

ยึดถือพนัธกิจของบริษทัฯ “มุ่งมัน่สร้างสรรค์นวตักรรมการใช้พลงังานสะอาดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้

พลงังานเพื่ออนาคตท่ีดีกวา่” ในการดาํเนินงานเป็นสาํคญั 

4. พิจารณาอนุมติัแผนงานหลกัในการกาํหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนงานทางธุรกิจประจาํปี และงบประมาณของ

บริษทัฯ โดยมีการทบทวนเพื่อให้สอดคลอ้งกบัการบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของกิจการอย่าง

สมํ่าเสมอ โดยมีการจดัสรรทรัพยากรและการนาํนวตักรรม เทคโนโลย ีมาใชอ้ยา่งเหมาะสม 

5. ติดตามและดูแลใหฝ่้ายบริหารมีการนาํกลยุทธ์ของบริษทัฯ ไปปฏิบติัและมีการติดตามวดัผลการปฏิบติังานโดย

ให้มีการรายงานผลการดาํเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าได้ดาํเนินการ

ปฏิบติังานตามแผนงาน นโยบาย และงบประมาณท่ีวางไวอ้ยา่งเหมาะสม  

6. พิจารณาอนุมติัและทบทวนนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ คู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบติังาน และนโยบาย

ต่อตา้นคอร์รัปชัน่ท่ีไดจ้ดัทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้มีความเหมาะสมเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของ

พนกังานทุกระดบัและส่งเสริมใหเ้กิดจิตสาํนึกโดยการส่ือสารและมีการติดตามผลอยา่งสมํ่าเสมอ 

7. กาํกบัดูแลให้มีการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเส่ียง และมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยั

ของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

8. กาํกบัดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี มีความเหมาะสมกบัลกัษณะงาน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบติดตามการควบคุมภายในอยา่งสมํ่าเสมอ ประเมินประสิทธิผลและความเพียงพอของการควบคุมภายใน

เป็นระยะ และรายงานให้คณะกรรมการบริษทัทราบเป็นประจาํ รวมทั้งส่ือสารและส่งเสริมให้พนกังานทุกระดบัมี

จิตสาํนึกในจริยธรรม คุณธรรมและปฎิบติัตามหลกับรรษทัภิบาล จรรยาบนรรณ และนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่  

9. กาํกบัดูแลให้มีนโยบายการบริหารความเส่ียง กระบวนการบริหารความเส่ียง และการรายงานความเส่ียงท่ีมี

ประสิทธิภาพรวมทั้งมีการทบทวนและประเมินระบบการจดัการความเส่ียงอยา่งสมํ่าเสมอ และเม่ือระดบัความ

เส่ียงมีการเปล่ียนแปลง โดยครอบคลุมความเส่ียงทุกดา้น 

10. กาํกบัดูแลให้บริษทัฯ มีระบบหรือกลไกอยา่งเพียงพอท่ีจะมัน่ใจไดว้่า การดาํเนินงานของบริษทัมีการปฏิบติั

ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ซ่ึงหมายรวมถึงหลกัเกณฑ์ ขอ้กาํหนดของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อาทิเช่น การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการซ้ือหรือขายทรัพยสิ์นท่ี

สําคญัตามกฏเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยรวมทั้งเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของ

บริษทัฯ ขอ้บงัคบั มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ นโยบาย หรือแนวทางท่ีไดก้าํหนดไว ้

11. คณะกรรมการควรเขา้ใจโครงสร้างและความสัมพนัธ์ของผูถื้อหุ้นท่ีอาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการ

ดาํเนินงานของกิจการ 

12. ติดตามดูแลและจดัการความขดัแยง้ของผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนระหวา่งบริษทักบัฝ่ายบริหาร คณะกรรมการ 

หรือผูถื้อหุ้น รวมไปถึงการป้องกนัการใชป้ระโยชน์อนัมิควรในทรัพยสิ์น ขอ้มูลและโอกาสของบริษทั และการ

ทาํธุรกรรมกบัผูท่ี้มีความสัมพนัธ์เก่ียวโยงกบับริษทั ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย หลกัเกณฑ ์และขอ้กาํหนดต่างๆ 

13. จดัใหมี้การทาํงบดุลและงบกาํไรขาดทุนของบริษทัฯ ณ วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชีของบริษทัฯ ซ่ึงผูส้อบ

บญัชีตรวจสอบแลว้และนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาและอนุมติั 
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14. ตรวจสอบการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯต่อสาธารณชนให้มีความถูกตอ้งครบถว้นภายในเวลาท่ีกาํหนด และให้มี

การนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ขอ้มูล รวมถึงกาํกบัดูแลให้ฝ่ายจดัการจดัให้มีหน่วยงานหรือ

ผู ้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ท่ีทําหน้าท่ี ส่ือสารกับผู ้ถือหุ้นและผู ้มี ส่วนได้เสียอ่ืน เช่น นักลงทุน 

นกัวเิคราะห์ ใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสม เท่าเทียมกนั 

15. กรรมการบริษทัอาจแต่งตั้งบุคคลอ่ืนใดให้ดาํเนินกิจการของบริษทัฯภายใตก้ารควบคุมของกรรมการ หรืออาจ

มอบอาํนาจเพื่อให้บุคคลดงักล่าวมีอาํนาจตามท่ีกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน

เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขอาํนาจนั้นๆไดเ้ม่ือเห็นสมควร  

  ทั้งน้ี การมอบอาํนาจนั้นจะตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอาํนาจท่ีทาํให้ผูรั้บมอบอาํนาจ สามารถพิจารณาและ

อนุมติัรายการท่ีผูรั้บมอบอาํนาจ หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้มีส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

อ่ืนใดกบับริษทัฯ ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการพิจารณาและ

อนุมติัไวแ้ลว้ 

อาํนาจหนา้ท่ีของประธานกรรมการ 

1. เป็นผูน้ําในการกํากับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และ

คณะอนุกรรมการอ่ืนๆ ให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัตามแผนงาน

ท่ีกาํหนดไว ้ 

2. ดูแลให้มัน่ใจวา่ กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวฒันธรรมองคก์รท่ีมีจริยธรรมและการกาํกบั

ดูแลกิจการท่ีดี  

3. พิจารณาวาระการประชุมคณะกรรมการโดยอาจหารือร่วมกบัประธานบริหารและควบคุมดูแลใหเ้ร่ืองสาํคญัได้

ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม  

4. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผูถื้อหุ้นของบริษทั โดยจดัสรรเวลาให้อย่างเพียงพอในการพิจารณา

ประเด็นสาํคญัไดอ้ยา่งรอบคอบและส่งเสริมใหก้รรมการมีการใชดุ้ลยพินิจท่ีรอบคอบ ใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งอิสระ  

5. เป็นผูล้งคะแนนเสียงช้ีขาดในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีการลงคะแนนเสียงเท่ากนั 

6. เสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และระหว่าง

คณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 

7. ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายกาํหนดไวโ้ดยเฉพาะใหเ้ป็นหนา้ท่ีของประธานกรรมการ 

คณะผู้บริหาร    

คณะผูบ้ริหารของบริษทัฯ ประกอบดว้ยผูบ้ริหาร 5 ท่าน มีรายช่ือดงัน้ี 

รายช่ือผูบ้ริหาร ตาํแหน่ง 

1. นายเซีย เชน เยน ประธานบริหารบริษทั 

2. นายจาง ช่าย ซิง                        รองประธานบริหารภูมิภาค South East Asia และอินเดีย 

3. นายหย ูเป๋อ เหวนิ ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน 

4. นายวชิยั ศกัด์ิสุริยา รองประธานฝ่ายปฏิบติัการ 

5. นายชิน หมิง เฉิน ผูอ้าํนวยการฝ่ายสารสนเทศ 
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ขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของประธานบริหาร 

1. บริหาร ควบคุม และรับผิดชอบต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในแนวทางท่ีไดก้าํหนดไวใ้นงบประมาณของ

บริษทัฯ ท่ีไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ แลว้ รวมถึงการดูแล

ใหค้าํแนะนาํและปรับปรุงการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 

2. นาํเสนอนโยบาย กลยุทธ์ของบริษทัฯและของหน่วยธุรกิจในบริษทัฯ เพื่อให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั

รับทราบและอนุมติั และรับผดิชอบต่อการนาํกลยทุธ์ดงักล่าวไปปฏิบติั 

3. ร่วมกบัคณะกรรมการบริหารรับผดิชอบต่อการจดัทาํงบประมาณประจาํปีและแผนการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

ทบทวนงบประมาณประจาํปีทุกไตรมาส และนาํเสนองบประมาณหลงัการปรับปรุงต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษทั 

4. รายงานผลการดาํเนินงานประจาํไตรมาสต่อกรรมการบริษทั  

5. มีอาํนาจพิจารณาอนุมติัวงเงินค่าใช้จ่ายในเร่ืองต่างๆ อย่างไรก็ตาม เร่ืองใดๆท่ีไม่ใช่การดาํเนินงานตามปกติ

ของธุรกิจนั้น จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัก่อน 

6. มีหนา้ท่ีและรับผิดชอบในการกาํหนดให้มีระบบการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ตลอดจนส่งเสริม สนบัสนุนควบคุม

และติดตามการปฎิบติัตามการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี รวมทั้งการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ เพื่อให้มัน่ใจวา่ส่ือสารไปยงั

พนกังานและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายไดมี้การปฏิบติัตาม ตลอดจน ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการ

ต่างๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ขอ้บงัคบัและขอ้กาํหนดของกฎหมาย 

7. มีอาํนาจแต่งตั้งและบริหารงานคณะทาํงานชุดต่างๆ เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพการจดัการท่ีดีและ

โปร่งใส และให้มีอาํนาจในการมอบอาํนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนปฏิบติังานแทนไดโ้ดยการ

มอบอาํนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดงักล่าวให้อยู่ภายใตข้อบเขตแห่งการมอบอาํนาจตามหนงัสือมอบ

อาํนาจฉบบัน้ี และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ขอ้กาํหนด หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษทั 

และ/หรือบริษทัฯไดก้าํหนดไว ้

ทั้งน้ี การมอบหมายอาํนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของประธานบริหารนั้น จะไม่มีลกัษณะเป็นการ

มอบอาํนาจหรือมอบอาํนาจช่วงท่ีทาํให้ประธานบริหาร หรือผูรั้บมอบอาํนาจจากประธานบริหารสามารถ

อนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (ตามท่ีนิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย)์ มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

เวน้แต่เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามธุรกิจปกติท่ีมีการกาํหนดขอบเขตชดัเจน 

8. ดาํเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

เลขานุการบริษทั 

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางสาววิไลลกัษณ์ ฟุ้งธนะกุลเป็นเลขานุการบริษัท ทาํหน้าท่ีจดั

เตรียมการประชุม รวมทั้ง ให้คาํแนะนาํดา้นกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งให้คณะกรรมการบริษทัทราบ

และปฏิบติัหน้าท่ีดูแลกิจกรรมของคณะ กรรมการ รวมทั้ งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ 

เพื่อให้การบริหารงานของบริษทัฯมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และเป็นไป ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี รวมทั้งมี

หนา้ท่ีความรับผดิชอบตามท่ีกฎหมายกาํหนด 
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ในปี 2562 เลขานุการบริษทัไดเ้ขา้ร่วมอบรมหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน ดงัน้ี 

• การอบรมกิจกรรม ASEAN CG Scorecard Coaching  

• งานสัมมนา Road to Certify CAC คร้ังท่ี 3/2019  

• หลกัสูตรผูป้ฏิบติังานเลขานุการบริษทั Advances for Corporate Secretaries ปี 2562 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษทัมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการ คณะอนุกรรมการ ประธานบริหารและผูบ้ริหาร โดยกาํกับดูแลให้มีการกาํหนดค่าตอบแทนอย่างมี

หลกัเกณฑ์ โปร่งใส จูงใจ สอดคล้องกบัแผนกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษทัฯและเสนอค่าตอบแทน

ดงักล่าวให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัต่อไป ทั้งน้ีในส่วนของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัและ

คณะอนุกรรมการต้องได้รับอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดยมีนโยบายและแนวทางการกาํหนดค่าตอบแทน

กรรมการและผูบ้ริหาร สรุปไดด้งัน้ี 

1. นโยบายและแนวทางการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย  

1.1 อตัราค่าตอบแทนตอ้งมีความเหมาะสมเพื่อสามารถดึงดูดและรักษากรรมการท่ีมีความสามารถให้

ทาํงานกบับริษทัฯ โดยปัจจยัหลกัในการพิจารณาการกาํหนดค่าตอบแทนมีดงัน้ี 

• หนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย 

• อตัราค่าตอบแทนกรรมการโดยเฉล่ียของตลาด 

• ผลประกอบการของบริษทัฯ 

• ปัจจยัอ่ืนท่ีอาจพิจารณาเพิ่มเติมโดยคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการบริษทัฯ 

1.2 ประธานกรรมการบริษทัหรือประธานกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มข้ึน ตาม

ความรับผดิชอบท่ีเพิ่มข้ึน 

1.3 กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารจะได้รับค่าตอบแทนโดยเทียบเคียงกับอัตราของตลาดซ่ึงอาจสูงกว่า

กรรมการบริหาร  ทั้ งน้ี เพื่อจูงใจบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถให้เข้ามาเป็นกรรมการท่ีไม่เป็น

ผูบ้ริหารหรือกรรมการอิสระ 

1.4 โครงสร้างของค่าตอบแทนอาจเป็นแบบคงท่ีทั้งจาํนวนหรือแบบคงท่ีบางส่วนและค่าตอบแทนแปร

ผนับางส่วน โดยอาจมีค่าเบ้ียประชุมหรือค่าตอบแทนอ่ืนๆ ร่วมดว้ย 

2.  นโยบายและแนวทางกาํหนดค่าตอบแทนสาํหรับผูบ้ริหารระดบัสูง 

2.1 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเป็นผูก้าํหนดหลกัเกณฑ์และโครงสร้างค่าตอบแทน

ของประธานบริหารและผูบ้ริหารระดบัสูง (ระดบั 11 ข้ึนไป) โดยพิจารณาตามหลกัการและนโยบายท่ี

คณะกรรมการบริษทัฯกาํหนด โดยให้มีความสอดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และผลการ

บริหารงานของผูบ้ริหารแต่ละท่าน 

2.2 ค่าตอบแทนตอ้งมีความเหมาะสมเพียงพอในการท่ีจะรักษาผูบ้ริหารให้ทาํงานกบับริษทัฯและสามารถ

จูงใจใหผู้บ้ริหารทาํงานไดอ้ยา่งเต็มท่ี 
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2.3 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนมีหนา้ท่ีกาํหนดตวัช้ีวดัผลงานหลกั (Key Performance 

Indicator-KPI) ของผู ้บริหารและจะนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู ้อนุมัติก่อนส้ินสุดปี

การเงินต่อไป  

2.4 ประธานบริหารจะเป็นผูพ้ิจารณาความเหมาะสมในการกาํหนดค่าตอบแทนซ่ึงรวมถึงการปรับอตัรา

เงินเดือน โบนสัประจาํปี และ/หรือค่าตอบแทนอ่ืน (ถา้มี) ของผูบ้ริหารระดบัสูงโดยจะพิจารณาจาก

การประเมินผลการทาํงานเทียบกบั KPI ท่ีกาํหนดไว ้ 

2.5 ในการกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาอตัราค่าตอบแทนเฉล่ียของตลาดหรืออุตสาหกรรมท่ีใกลเ้คียง

กันเป็นเกณฑ์เทียบเคียง นอกจากน้ี ยงัอาจจัดให้มีข้อมูลด้านค่าตอบแทนของตลาดหรืออาจขอ

คาํปรึกษาจากผูเ้ช่ียวชาญด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อช่วยประกอบการพิจารณา โดยบริษัทฯ เป็น

ผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายดงักล่าว 
 

รายละเอยีดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2562 มีดงัน้ี 

1. ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงิน 

1.1 ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั  

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ไดอ้นุมติัค่าตอบแทนของกรรมการประจาํปี 2562 ซ่ึงประกอบดว้ย

ค่าตอบแทนกรรมการรายปีและเบ้ียประชุม ดงัน้ี  

(หน่วย: บาท)            ค่าตอบแทนรายปี          เบ้ียประชุมต่อคร้ัง 

ประธานกรรมการบริษทั          1,650,000         10,000  

กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร        1,150,000          10,000 

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร             500,000       - 

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ       1,250,000          10,000 

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน     1,250,000          10,000 

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ       1,150,000          10,000 

หมายเหต ุ: 1. เบีย้ประชุมจะได้รับเฉพาะประธานกรรมการบริษทั กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระในการเข้าร่วม

ประชุมคณะกรรมการทุกชุดและการประชุมผู้ถือหุ้น 

2. ค่าตอบแทนอ่ืน : ไม่ม ี

ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัในปี 2562 มีดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการ เบีย้ประชุม ค่าตอบแทนอ่ืน รวมค่าตอบแทน 

หน่วย  บาท 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

นายอ้ึง กวง มิ้ง  1,650,000 1,650,000   80,000   70,000           -         -    1,730,000 1,720,000 

นายเจ้ิง ผงิ*                 -                 -    -    -    -    -    -    -    

นายเคอ จ่ือ ชิง* -    -    -    -    -    -    -    -    

นายจาง ช่าย ซิง* -    -    -    -    -    -    -    -    

นายอนุสรณ์ มุทราอิศ 1,150,000 500,000 140,000  -    -    -    1,290,000 500,000 
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รายช่ือกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการ เบีย้ประชุม ค่าตอบแทนอ่ืน รวมค่าตอบแทน 

หน่วย  บาท 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

นายชู ชี หยวน 1,150,000 1,150,000 160,000  150,000  -    -    1,310,000 1,300,000 

นายบุญศกัด์ิ เจียมปรีชา 1,250,000 1,250,000 120,000  110,000  -    -    1,370,000 1,360,000 

ดร.วฑูิรย ์สิมะโชคดี  1,250,000 1,250,000 120,000  100,000  -    -    1,370,000 1,350,000 

นางทิพวรรณ ชยติุมนัต ์ 1,150,000 1,150,000 120,000  80,000  -    -    1,270,000 1,230,000 

นายหมิง เจ้ิง หวงั** 287,500 1,150,000 50,000  80,000  -    -    337,500 1,230,000 

นายเซีย เชน เยน** 125,000 500,000 -    -    -    -    125,000 500,000 

นายเซีย เหิง เซียน** 287,500 1,150,000 30,000  60,000  -    -    317,500 1,210,000 

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 8,300,000 9,750,000 820,000 650,000 - - 9,120,000 10,400,000 

หมายเหต ุ:  บริษทัฯไม่มค่ีาตอบแทนกรรมการในรูปแบบอ่ืน เช่น โบนัส บาํเหนจ็ และสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ 

* ได้รับการแต่งตัง้จากท่ีประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น เม่ือวนัท่ี 24 มิถนุายน 2562  

** ดาํรงตาํแหน่งถึงวนัท่ี 24 มิถนุายน 2562 

1.2 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  

ในปี 2562 บริษทัฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนของผูบ้ริหารซ่ึงรวมถึงเงินเดือนและโบนสัรวม 5 ท่านคิด

เป็นเงินรวมทั้งส้ินประมาณ 46,623,525 บาท เม่ือเทียบกบัจาํนวน 41,775,360 บาทท่ีจ่ายในปี 2561 
 

2. ค่าตอบแทนทีไ่ม่เป็นตัวเงิน    

 - ไม่มี – 
 

รายงานการถือหลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหาร  

รายช่ือกรรมการ การถือหุ้นของบริษัทฯ (หุ้น) 

ตนเอง คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

 31 ม.ค.63 31 ม.ค.62 เพ่ิม (ลด) 31 ม.ค.62 31 ม.ค.61 เพ่ิม (ลด) 

นายอ้ึง กวง มิ้ง 80,000 - 80,000 - - - 

นายเจ้ิง ผงิ - - - - - - 

นายเคอ จ่ือ ชิง - - - - - - 

นายจาง ช่าย ซิง - - - - - - 

นายอนุสรณ์ มุทราอิศ - - - - - - 

นายชู ชี หยวน - - - - - - 

นายบุญศกัด์ิ เจียมปรีชา                 - 21,000 (21,000) - - - 

ดร.วฑูิรย ์สิมะโชคดี - - - - - - 

นางทิพวรรณ ชยติุมนัต ์ - - - - - - 

นายหย ูเป๋อ เหวนิ - - - - - - 

นายวชิยั ศกัด์ิสุริยา 42,100 22,100 20,000 - - - 

นายชิน หมิง เฉิน - - - - - - 
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 บุคลากร 

ในปี 2562 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีพนกังานรวมประมาณ 15,250 คน มีผลตอบแทนซ่ึงรวมเงินเดือน 

โบนสั และเงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพท่ีจ่ายใหแ้ก่พนกังานรวมเป็นเงินประมาณ 8,447 ลา้นบาท โดยใน

ประเทศไทยมีพนกังานรวมทั้งส้ิน 11,297 คน ผลตอบแทนซ่ึงรวมเงินเดือน โบนสั และเงินสมทบกองทุนสาํรอง

เล้ียงชีพท่ีจ่ายใหแ้ก่พนกังานรวมเป็นเงิน 5,375 ลา้นบาท โดยมีพนกังานแต่ละโรงงาน ดงัน้ี  

                         จาํนวนพนกังาน (31 ธ.ค.62) 

นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ. สมุทรปราการ 

• โรงงาน 1 (กลุ่มผลิตภณัฑ ์Electrics Vehicle Solutions)          853 

• โรงงาน 3 (กลุ่มผลิตภณัฑ ์Network Solution)          826     

• โรงงาน 5 (กลุ่มผลิตภณัฑ ์Power and Systems)              6,470   

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

• โรงงาน 6 (กลุ่มผลิตภณัฑ ์Fan & Thermal Management)             3,148 

รวม                                        11,297 

การพฒันาบุคลากร 

บริษทัฯมุ่งมัน่และใหค้วามสําคญัในการพฒันาบุคลากรของบริษทัฯทั้งในดา้นของการศึกษาและการพฒันา

ดา้นคุณภาพ โดยมีนโยบายส่งเสริมการฝึกอบรมในองคก์รรวมทั้งมีโครงการความร่วมมือกบัสถานศึกษาต่างๆในการ

พฒันาบุคลากรใหแ้ก่พนกังานอยา่งต่อเน่ือง  

 การสนับสนุนด้านการศึกษา 

• โครงการพฒันาดา้นภาษาให้กบัพนกังานโดยร่วมกบัมหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติเปิดสอนหลกัสูตร

ภาษาองักฤษ ภาษาจีนและภาษาไทยใหก้บัพนกังานและผูบ้ริหารต่างชาติเพื่อเสริมสร้างความรู้และทกัษะการ

ใชภ้าษาองักฤษและภาษาไทยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง สามารถส่ือสารในชีวิตประจาํวนัและในการทาํงานไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ  

• โครงการสนบัสนุนทุนการศึกษาใหแ้ก่พนกังานและบุตรของพนกังานท่ีมีผลการเรียนดีเด่นต่อเน่ืองเป็น

ประจาํทุกปี  

 การพัฒนาคุณภาพ 

บริษทัฯ มีนโยบายในการส่งเสริมใหมี้การฝึกอบรมพนกังานอยา่งสมํ่าเสมอ โดยมีการกาํหนดขั้นตอนการ

ฝึกอบรมอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่พนกังานท่ีเขา้มาใหม่และพนกังานท่ีทาํงานอยูเ่ดิม เพื่อพฒันาศกัยภาพและ

คุณภาพการทาํงานอยา่งต่อเน่ือง เช่น Six Sigma, Kaizen ระบบบริหารพลงังาน เป็นตน้ โดยในปี 2562 มีชัว่โมงการ

ฝึกอบรมภายในของพนกังานดงัน้ี 

• พนกังานประจาํ จาํนวน 2,298 คน มีการฝึกอบรมรวม 50,906 ชัว่โมงคิดเป็นเฉล่ีย 22.15 ชัว่โมงต่อคน 

• พนกังานฝ่ายผลิต จาํนวน 8,999 คน มีการฝึกอบรมรวม 110,266 ชัว่โมงคิดเป็นเฉล่ีย 12.25 ชัว่โมงต่อคน 

 



                                                                                                                                                   

                        
 

66 
 

9 การกาํกบัดูแลกจิการ 

 

 

 
 

นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ  

คณะกรรมการบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ไดต้ระหนกัและให้ความสําคญั

ในการดาํเนินธุรกิจภายใตห้ลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยไดจ้ดัทาํและอนุมติันโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีมา

ตั้งแต่ปี 2550 และให้มีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมกบับริบททางธุรกิจของบริษทัฯ อยา่งน้อยปีละ 1 คร้ัง โดย

ในปี 2562 น้ี  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี  6/2562 เม่ือวนัท่ี  28 ตุลาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติปรับปรุง

จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทเดลต้าฉบับล่าสุด และ

ปรับปรุงนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชั่นเพื่อให้สอดคล้องกบัจรรยาบรรณธุรกิจฉบบัปรับปรุงดงักล่าวรวมถึงแบบ

ประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ของแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต 

ซ่ึงทั้งจรรยาบรรณทางธุรกิจและนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ไดรั้บการทบทวนโดยคณะกรรมการบรรษทัภิบาลโดย

ละเอียดแลว้ก่อนนาํเสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั โดยรายละเอียดของนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ 

จรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นได้มีการเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และ

ระบบส่ือสารภายในขององค์กร (Intranet) เพื่อให้คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางใน

การปฏิบติังาน  

จากความมุ่งมัน่ในการดาํเนินธุรกิจตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ทาํให้ในปี 2562 บริษทัฯไดรั้บผลการ

ประเมินและรางวลัต่างๆ ดงัน้ี 

• รางวลั Best Sustainability Excellence Award จากงาน SET Sustainability Awards ประจาํปี 2562 

• S&P Global SAM Silver Class sustainability award ป ระจําปี  2563 ใน ก ลุ่ ม บ ริษัท ด้าน อุป ก รณ์ 

เคร่ืองมือและช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 

• ดชันี FTSE4Good Emerging Index โดยการประเมินของ FTSE Russell ติดต่อกนัเป็นปีท่ี 3  

• หุน้ย ัง่ยนืประจาํปี 2562 จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยติดต่อกนัเป็นปีท่ี 5 

• ไดรั้บการประเมินการกาํกบัดูแลกิจการโดยรวมของบริษทัจดทะเบียนไทยประจาํปี 2562 ในระดบั “ดี

เลิศ” (Excellent) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ติดต่อกนัเป็นปีท่ี 4 

• ได้รับการประเมินคุณภาพในระดบั “ดีเยี่ยม” จากการจดัประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี 2562 (AGM 

Assessment) จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยติดต่อกนัเป็นปีท่ี 5 

• หลกัทรัพยใ์น ESG100 ประจาํปี 2562 โดยการจดัอนัดบัของสถาบนัไทยพฒัน์ติดต่อกนัเป็นปีท่ี 5 

• CSR-DIW Continuous Award ประจาํปี 2562 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ติดต่อกนัเป็นปีท่ี 8 
 

การดาํเนินธุรกิจตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีในปี 2562 มีดงัน้ี 

1. สิทธิของผู้ถอืหุ้น   

บริษทัฯ ตระหนกัและให้ความสําคญักบัสิทธิของผูถื้อหุ้นโดยมีนโยบายส่งเสริม สนบัสนุนและอาํนวยความ

สะดวกให้ผูถื้อหุ้นทุกกลุ่มรวมถึงนกัลงทุนสถาบนัให้ไดรั้บสิทธิพื้นฐานต่างๆ ในการไดรั้บข่าวสารขอ้มูลของกิจการ

อยา่งเพียงพอพร้อมทั้งขอ้มูลท่ีสําคญัท่ีเป็นปัจจุบนัผา่นเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ การ
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เข้าร่วมประชุมผู ้ถือหุ้นเพื่อใช้สิทธิในการตัดสินใจในเร่ืองสําคัญต่างๆ ท่ีกระทบหรือเก่ียวข้องกับสิทธิและ

ผลประโยชน์ เป็นตน้ บริษทัฯมิไดมี้การกีดกนัหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถติดต่อส่ือสาร

ระหวา่งกนัหรือหากผูถื้อหุ้นจะเขา้ทาํขอ้ตกลงระหวา่งกนั (Shareholders Agreement) บริษทัฯจะใชค้วามพยายามอยา่ง

เตม็ท่ีในการดูแลมิใหข้อ้ตกลงระหวา่งผูถื้อหุน้นั้นส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อบริษทัฯหรือผูถื้อหุ้นรายอ่ืน 

 บริษทัฯไดก้าํหนดให้จดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีภายใน 4 เดือนนบัจากวนัส้ินสุดรอบปีบญัชี โดยใน

ปี 2562 บริษทัฯไดจ้ดัให้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีข้ึนในวนัท่ี 2 เมษายน 2562 และการประชุมวิสามญัผู ้

ถือหุ้นเม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2562 ณ สํานักงานของบริษทัฯ ท่ีนิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ ซ่ึงได้

ดาํเนินการจดัประชุมโดยยดึถือและปฏิบติัตามหลกัการกาํกบักิจการท่ีดีในดา้นการจดัการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีดี  

 นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ขา้งตน้แลว้ บริษทัฯ ยงัไดด้าํเนินการในเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเป็นการส่งเสริมและ

อาํนวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้เพิ่มเติม ดงัน้ี 
 

 การดาํเนินการก่อนวนัประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯ ใชว้ิธี Record Date ในการรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมโดยไดม้อบหมายให้บริษทั

ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกัด ซ่ึงเป็นนายทะเบียนของบริษทัฯ จดัส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้ ง

เอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ทั้งภาษาไทยและองักฤษให้แก่ผูถื้อหุ้นล่วงหน้าก่อนวนัประชุม โดยไดส่้งออกวนัท่ี 

15 มีนาคม 2562 พร้อมทั้ งประกาศบอกกล่าวการเรียกประชุมผู ้ถือหุ้นผ่านหนังสือพิมพ์รายวนัฉบับภาษาไทย

ต่อเน่ืองกนัเป็นเวลา 3 วนัและก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 3 วนั รวมทั้งได้เผยแพร่เอกสารดงักล่าวทั้งภาษาไทยและ

องักฤษบนเว็บไซต์ของบริษทัฯล่วงหน้าก่อนวนัประชุมเป็นเวลา 30 วนั (ตั้ งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2562) ซ่ึงข้อมูลท่ี

เปิดเผยเป็นขอ้มูลเดียวกบัท่ีจะจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นในรูปแบบเอกสาร เพื่อให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบขอ้มูลได้โดยสะดวก

รวดเร็วและมีเวลาพิจารณาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอ โดยในหนงัสือเชิญประชุมไดร้ะบุขอ้เท็จจริงและเหตุผล รวมทั้ง

รายละเอียดในแต่ละวาระอย่างชดัเจนว่าเป็นเร่ืองเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมติั หรือเพื่อพิจารณาพร้อมทั้งความเห็นของ

คณะกรรมการและเอกสารขอ้มูลประกอบท่ีมีรายละเอียดเพียงพอ เพื่อให้ผูถื้อหุ้นไดใ้ช้ประกอบการพิจารณา และได้

แนบเอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งแสดงก่อนเขา้ร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และการลงทะเบียน ไป

พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุม พร้อมทั้งมีขอ้มูลของกรรมการอิสระท่ีบริษทักาํหนดให้เป็นผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้น

ไวใ้นหนงัสือนดัประชุม รวมทั้งแนบหนงัสือมอบฉันทะ (ตามแบบท่ีกระทรวงพาณิชยก์าํหนด) เพื่อให้ผูถื้อหุ้นไดใ้ช้

สิทธิในการมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระหรือบุคคลอ่ืนมาประชุมแทนตน  

นอกจากน้ีบริษทัไดมี้การโทรแจง้และเชิญนกัลงทุนสถาบนัให้มาเขา้ร่วมประชุมและไดอ้าํนวยความสะดวก

ในการไปรับใบมอบฉนัทะและเอกสารประกอบในกรณีท่ีมาร่วมประชุมดว้ยตนเองไม่ได ้

 วนัประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯ ได้จดัให้มีรถรับ-ส่งผูถื้อหุ้นจากบริเวณใกลอ้าคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมายงัสถานท่ี

ประชุมเพื่ออาํนวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีสนใจเขา้ร่วมการประชุม โดยไดเ้ปิดให้ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมได้

ล่วงหนา้ก่อนเวลาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง และยงัให้สิทธิผูถื้อหุ้นท่ีมาร่วมประชุมหลงัจากท่ีไดเ้ร่ิมการประชุมไป

แลว้สามารถออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระท่ียงัไม่ไดล้งมติได ้และนบัเป็นองคป์ระชุมตั้งแต่วาระท่ีไดเ้ขา้ประชุม

เป็นตน้ไป เวน้แต่ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน นอกจากน้ี ไดน้าํระบบบาร์โคด้ (Barcode) มาใชใ้นการ

ลงทะเบียนพร้อมทั้งจดัพิมพ์บตัรลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผูถื้อหุ้น พร้อมทั้งให้บริการอากรแสตมป์สําหรับติด

หนงัสือมอบฉนัทะโดยไม่คิดค่าใชจ่้ายใดๆ  
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ในการประชุมผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 มีกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมทั้ งหมด 9 ท่าน ซ่ึงประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานบริหาร รวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้งในแต่ละวาระ อาทิเช่น ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน

และผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุ้นเช่นเดียวกบัปี

ก่อนๆ บริษทัฯ ไดน้าํระบบการลงทะเบียน นบัคะแนนและแสดงผลมาใชเ้พื่อให้การดาํเนินการประชุมกระทาํไดอ้ยา่ง

รวดเร็ว โดยก่อนเร่ิมการประชุมไดมี้การแจง้องคป์ระชุมและจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีมาประชุมดว้ยตนเองและมอบ

ฉนัทะ รวมทั้งมีการช้ีแจงวิธีการลงคะแนนและวิธีการนบัคะแนนอย่างชดัเจน โดยนบัคะแนนแบบ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง

และถือเสียงข้างมากเป็นมติ (ยกเวน้กรณีหากมีการลงมติอ่ืนท่ีกําหนดให้เป็นไปตามข้อบังคบัของบริษัทฯ หรือ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง) กรณีท่ีผูถื้อหุ้นคนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระการประชุมเร่ืองใด ผูถื้อหุน้ท่านนั้นไม่มีสิทธิ

ออกเสียงในเร่ืองนั้นๆ และในวาระเลือกตั้งกรรมการ ผูถื้อหุ้นสามารถเลือกกรรมการไดเ้ป็นรายบุคคล ซ่ึงในการนบั

คะแนนบริษทัฯจะจดัเก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะกรณีท่ีมีผูถื้อหุ้นคดัคา้นหรืองดออกเสียงนาํมาหกัออกจากจาํนวนเสียง

ท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระนั้นๆ เพื่อให้กระบวนการนบัคะแนนเป็นไปอยา่งรวดเร็ว ในวาระค่าตอบแทนของกรรมการ

ไดช้ี้แจงให้ผูถื้อหุ้นไดท้ราบจาํนวนและประเภทของค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละคนไดรั้บ โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทน

กรรมการและเบ้ียประชุมใหผู้ถื้อหุ้นพิจารณา  

การประชุมไดด้าํเนินไปตามลาํดบัวาระ โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมท่ีไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุ้นทราบเป็น

การล่วงหนา้ และผลคะแนนในขั้นตน้ไดมี้การรายงานในท่ีประชุมอยา่งเปิดเผย และจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีจากบริษทั ฮนั

ตนั แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จาํกดั ทาํหน้าท่ีเป็นคนกลางในการตรวจนับ รวมทั้งมีการเก็บบตัรลงคะแนน

เหล่าน้ีไวเ้พื่อให้สามารถตรวจสอบได้ภายหลัง ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดโตแ้ยง้หรือขอตรวจสอบผลคะแนนใน

ภายหลัง และระหว่างการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามโดยให้เวลาอย่าง

เหมาะสม นอกจากน้ี บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นสามารถส่งคําถามเป็นการล่วงหน้าผ่านทางอีเมล ์

info@deltathailand.com หรือโดยทางไปรษณียห์รือโทรสารเพื่อให้คณะกรรมการไดต้อบขอ้ซกัถามในท่ีประชุมอีก

ด้วย โดยบริษทัฯได้เผยแพร่การเปิดรับเร่ืองดงักล่าวไวบ้นเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 16 พฤศจิกายน - 31 

ธนัวาคม 2561 โดยทัว่ไป สาํนกัแลขานุการบริษทัจะเป็นผูก้ลัน่กรองคาํถามเพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการพิจารณา ซ่ึง

คาํถามท่ีจะไดรั้บการคดัเลือกจะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินกิจการหรือเร่ืองท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินงาน

ของบริษทัฯ อยา่งมีนยัสาํคญัเป็นหลกั โดยในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดส่งคาํถาม

เป็นการล่วงหนา้ 

 ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯได้รายงานผลการลงมติในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 1 วนั

หลงัจากเสร็จส้ินการประชุม และไดบ้นัทึกมติท่ีประชุมโดยแบ่งเป็นจาํนวนเสียงท่ีเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง ไม่

มีสิทธิออกเสียงและบตัรเสียในแต่ละวาระไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรในรายงานการประชุม โดยมีการบนัทึกคาํถาม คาํ

ช้ีแจง และความคิดเห็นของท่ีประชุมไวเ้พื่อให้สามารถตรวจสอบไดภ้ายหลงั นอกจากน้ียงัไดน้าํส่งรายงานการประชุม

ดงักล่าวต่อกระทรวงพาณิชยแ์ละเผยแพร่รายงานดงักล่าวทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ภายใน 14 วนัหลงัการประชุมผูถื้อหุ้น 

(รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูไดจ้ากรายงานการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี 2562 บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ) 

2. การปฏบัิติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

บริษทัฯ ไดเ้ล็งเห็นถึงความสาํคญัของการให้สิทธิขั้นพื้นฐานแก่ผูถื้อหุ้นท่ีเท่าเทียมกนั จึงสนบัสนุนใหมี้การ

ปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั ดงัน้ี 

mailto:info@deltathailand.com
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การมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นรายใดไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้ผูถื้อหุ้นสามารถใชสิ้ทธิในการมอบฉนัทะ

ให้บุคคลอ่ืนหรือกรรมการอิสระท่ีบริษทัฯเสนอช่ือให้เป็นผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

แทนได ้โดยบริษทัฯไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉันทะพร้อมทั้งรายละเอียดการมอบฉันทะและรายละเอียดของกรรมการ

อิสระไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

การเสนอวาระการประชุมเพ่ิมเติม และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นกรรมการ 

บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยไดใ้ช้สิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอช่ือ

บุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัเป็นการล่วงหน้า โดยได้เผยแพร่

ขั้นตอนการเสนอและรายละเอียดอ่ืนๆ ไวบ้นเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ www.deltathailand.com/th/การประชุมผูถื้อหุ้น  

และเปิดรับเร่ืองตั้งแต่ช่วงวนัท่ี 16 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2561 โดยสํานกัเลขานุการบริษทัจะเป็นผูก้ลัน่กรอง

เบ้ืองตน้ก่อนนาํเสนอใหค้ณะกรรมการพิจารณาซ่ึงในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดใช้

สิทธิดังกล่าว ทั้งน้ี ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามัญประจาํปี 2563 บริษัทฯได้เปิดรับเร่ืองดังกล่าวตั้ งแต่วนัท่ี 20 

พฤศจิกายน – 31 ธนัวาคม 2562  

3. การปฏบัิติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษทัฯมีนโยบายให้ความสําคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียในทุกกลุ่ม อนัไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น ลูกคา้ พนกังาน 

คู่คา้ คู่แข่ง เจา้หน้ี และสังคมในการไดรั้บการดูแลจากบริษทัฯ ตามสิทธิท่ีมีตามกฎหมายหรือขอ้ตกลงท่ีมีกบัทาง

บริษทัฯ โดยไดเ้ปิดช่องทางให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มสามารถส่งขอ้เสนอแนะหรือขอ้ร้องเรียนต่างๆ มายงับริษทัฯ 

และไดก้าํหนดนโยบายการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ ดงัน้ี 

ผู้ถือหุ้น :   

บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะดาํเนินธุรกิจให้เติบโตอยา่งย ัง่ยืน เพื่อเพิ่มมูลค่าของบริษทัฯ อนัจะมีผลให้ผูถื้อหุน้ของ

บริษทัฯ ไดรั้บผลตอบแทนท่ีดีอย่างสมํ่าเสมอและในอตัราท่ีน่าพอใจ ซ่ึงตั้งแต่ปี 2553 ถึงปี 2562 บริษทัฯ ไดจ่้ายเงิน

ปันผลอตัราเฉล่ียเกินกวา่ร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิในแต่ละปี  

ลูกค้า :   

บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบติัตามพนัธกิจในการจดัหาผลิตภณัฑ์และการให้บริการท่ีครบวงจร (Solutions) 

เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัมีนโยบายท่ีจะผลิตผลิตภณัฑใ์ห้

มีคุณภาพ เป็นธรรม คาํนึงถึงสุขภาพความปลอดภยั ทั้งยงัตอ้งให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลท่ีกาํหนดไว ้เพื่อให้ลูกคา้

มีความมัน่ใจและพึงพอใจในสินคา้  

บริษทัฯ มีการกาํหนดกระบวนการสํารวจความพึงพอใจของลูกคา้ (Customer Satisfaction Survey) รวมทั้ ง

กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของลูกคา้ (Customer Feedback Process) เพื่อนาํผลท่ีได้มาพฒันา ปรับปรุงและสร้าง

ความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ในระยะยาว โดยมีการเก็บรักษาขอ้มูลลูกคา้ไวเ้ป็นความลบั 

พนักงาน : 

บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบติัต่อพนกังานอยา่งเป็นธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน ให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม

และสอดคล้องกับภาวะตลาด มีการดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภยัในการทาํงาน รวมทั้ งให้โอกาสในการ

กา้วหน้าทางดา้นการงานอย่างเท่าเทียมตามความถนัดและความสามารถของแต่ละบุคคล รวมทั้งมีการพฒันาบุคลากร

http://www.deltathailand.com/th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%96%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99
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อยา่งสมํ่าเสมอดว้ยการจดัฝึกอบรมทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการปฏิบติังานโดยได้กาํหนด

นโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี  

 นโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

 นโยบายค่าตอบแทนพนกังาน 

 นโยบายดา้นแรงงานสัมพนัธ์ 

 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 นโยบายการปฏิบติัท่ีมิชอบ การไม่ล่วงละเมิดและการไม่เลือกปฏิบติั 

 นโยบายเก่ียวกบัโรคภูมิคม้กนับกพร่อง / เอดส์ (HIV/AIDS) 

 นโยบายสิทธิมนุษยชน 

 นโยบายการจา้งงาน 

 (โปรดดูรายละเอียดของนโยบ ายข้างต้นบ นเว็บ ไซต์  www.deltathailand.com/th/การกํากับดูแลกิจการท่ี ดี 

www.deltathailand.com/th/นโยบายดา้นสิทธิมนุษยชน และ www.deltathailand.com/th/เอกสารอ่ืนๆ) 

คู่ค้า :   

บริษทัฯ มีนโยบายในการเคารพต่อสิทธิและปฏิบติัต่อคู่คา้ทุกรายดว้ยความเสมอภาคและเป็นธรรม  ปฏิบติั

ตามสัญญา หรือเง่ือนไขต่างๆ ท่ีตกลงกนัไวใ้นกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งอย่างเคร่งครัด การช่วยให้ความรู้ พฒันา

ศกัยภาพและยกระดับความสามารถในการผลิตและให้บริการให้ได้มาตรฐาน ช้ีแจงและดูแลให้คู่ค้าเคารพสิทธิ

มนุษยชนและปฏิบติัต่อแรงงานตนเองอยา่งเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงติดตามตรวจสอบ

และประเมินผลคู่คา้ เพื่อพฒันาการประกอบธุรกิจระหวา่งกนัอยา่งย ัง่ยนื โดยมีการกาํหนดแนวทางท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

 มาตรการการจดัการความรับผิดชอบต่อสังคมสาํหรับซพัพลายเออร์ 

 ขอ้ตกลงเร่ืองหลกัจรรยาบรรณแห่งพนัธมิตรธุรกิจผูมี้ความรับผิดชอบ (RBA) 

 ขอ้ตกลงเร่ืองพนัธมิตรธุรกิจท่ีมีความรับผดิชอบต่อการไดม้าซ่ึงแร่ธาตุ (RMI)  

(โปรดดูรายละเอียดของแนวทางขา้งตน้บนเวบ็ไซต ์www.deltathailand.com/th/เอกสารอ่ืนๆ) 

นอกจากน้ี บริษัทฯได้มีการจัด Delta Annual Partner Meeting ประจาํปี 2562 เพื่อส่งเสริมให้คู่ค้ามีการ

ปรับปรุงคุณภาพสินคา้และบริการให้มีมาตรฐานท่ีสูงข้ึนและเพื่อรักษามาตรฐานให้เป็นไปอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงบริษทัฯ 

มีนโยบายท่ีจะจดังานดงักล่าวข้ึนทุกปี 

 

 

 

 

 

 

 

 งาน Annual Partner Meeting ประจาํปี 2562 จัดขึน้ท่ีสาํนักงานใหญ่ นิคมอุตสาหกรรมบางปู เม่ือวนัท่ี 13 ธันวาคม 2562 

http://www.deltathailand.com/th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B5
http://www.deltathailand.com/th/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99
http://www.deltathailand.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%86
http://www.deltathailand.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%86
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คู่แข่ง :  

บริษทัฯ มีนโยบายส่งเสริมการแข่งขนัทางการคา้อยา่งเสรีและเป็นธรรม ดว้ยความเป็นมืออาชีพ ภายใตก้รอบ

กติกาของการแข่งขนัท่ีดี โดยมีการกาํหนดไวใ้นคู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบติังานของบริษทัฯ ทั้งน้ี บริษทัฯยงัมี

นโยบายการสนบัสนุนการแข่งขนัทางการคา้อยา่งเป็นธรรมและป้องการการผูกขาด บรรจุไวใ้นนโยบายการกาํกบั

ดูแลกิจการใหผุ้บ้ริหารและพนกังานทุกคนปฏิบติัตาม 

เจ้าหนี ้:    

บริษทัฯ มีนโยบายปฏิบติัตามสัญญาหรือเง่ือนไขต่างๆ ท่ีตกลงกนัไวอ้ยา่งเคร่งครัด รวมถึงภาระผูกพนัและ

หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึงหรือมีเหตุทาํให้ผดินดัชาํระหน้ี ตอ้งรีบแจง้

ให้เจา้หน้ีทราบโดยไม่ปกปิดขอ้เท็จจริง เพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขโดยใชห้ลกัความสมเหตุสมผล ทั้งน้ี 

บริษทัฯ จะดาํเนินธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อให้การดาํเนินงานเติบโตอย่างย ัง่ยืนและมีฐานะ

ทางการเงินท่ีมัน่คง เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่เจา้หน้ี โดยในปีท่ีผา่นมาบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีความสัมพนัธ์ท่ีดี

กบัสถาบนัการเงินโดยมีการชาํระหน้ีและปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนัไวอ้ยา่งครบถว้น 

สังคมและส่ิงแวดล้อม : 

บริษทัฯ มีนโยบายในการดาํเนินธุรกิจตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมซ่ึงรวมถึงภาครัฐ หน่วยงาน

กาํกับดูแลท่ีเป็นผูก้าํหนดนโยบายและส่ิงแวดล้อม โดยนโยบายดงักล่าวจะเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของ

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัฯ เพื่อให้การดาํเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใส ปฎิบติัตามขอ้กาํหนด 

ตรวจสอบได ้มีจริยธรรม เคารพต่อหลกัสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอย่างเป็นธรรม มีการ

สนบัสนุนช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนกังาน รวมทั้งการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบั

ชุมชนโดยรอบ เพื่อส่งเสริมพฒันาคุณภาพของสังคมและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 

ในฐานะท่ีเราเป็นส่วนหน่ึงของสังคม บริษทัฯ ไดส้นบัสนุนมาตรฐานสากลต่างๆ เช่น หลกัจรรยาบรรณแห่ง

พันธมิตรธุรกิจผู ้มีความรับผิดชอบ (Responsible Business Alliance (RBA)) ปฏิญญาสากลว่า ด้วยสิทธิมนุษยชน 

(Universal Declaration of Human Rights หรือ UDHR) ปฏิญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยหลักการท่ี

เก่ียวข้องกับสถานประกอบการข้ามชาติและนโยบายทางสังคม (International Labor Office Tripartite Declaration of 

Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy) แล ะก รอ บ ก ารรายงาน ส าก ล  (Global Reporting 

Initiative หรือ GRI)  

ทั้งน้ี สามารถดูรายละเอียดเก่ียวกบัการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียเพิ่มเติมไดจ้ากหวัขอ้รายงานดา้นความย ัง่ยืน 

การต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบน  

บริษทัฯ มีนโยบายหา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ ดาํเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชัน่ใน

รูปแบบใดๆ ทั้งทางตรงหรือทางออ้ม เพื่อให้การดาํเนินงานสามารถสร้างความมัน่ใจต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ 

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณของบริษัทฯ ระเบียบ ข้อกาํหนด และกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้ง เพื่อพฒันาไปสู่องคก์รแห่งความย ัง่ยืนต่อไป 

คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัให้ประกาศใชน้โยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่ เพื่อกาํหนดหลกัการ แนวปฏิบติั 

การส่ือสารและจดัฝึกอบรมในเร่ืองการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ให้ชัดเจนแก่พนกังาน และบริษทัไดร่้วมลงนามแสดง

เจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต โดยประธานบริหารไดร่้วมให้สตัยาบนั เพื่อ

รับทราบขอ้ตกลงคาํประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบติั (Collective Action Coalition) เพื่อการต่อตา้นการทุจริตใน
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ภาคเอกชนเม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2561 และบริษัทฯ ได้ยื่นแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการต่อต้านการ

คอร์รัปชัน่เพื่อขอรับรองต่อคณะกรรมการ CAC เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2562  

ในปี 2562 น้ี บริษทัฯ ไดมี้โครงการ Anti-Corruption commitment program โดยให้พนกังานทุกคนตอ้งลง

นามแสดงความมุ่งมัน่ในการต่อตา้นการทุจริตผ่านระบบออนไลน์ท่ีบริษทัฯ จดัทาํข้ึน เพื่อให้มัน่ใจวา่พนกังานได้

ตระหนกัถึงหนา้ท่ีความรับผดิชอบของตนและปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตยแ์ละสุจริต 

บริษทัฯ ไดมี้การจดัทาํ “ขอ้ตกลงระหว่างฝ่ายจดัซ้ือ และซัพพลายเออร์” (The Procurement and Supplier 

Covenants) มาตั้ งแต่ปี  2544 และได้เปล่ียนมาเป็น “ข้อตกลงการดําเนินการด้านความซ่ือสัตย์” (Integrity 

Undertaking) เพื่อสร้างระบบการจดัซ้ือท่ีดี และหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของตวับุคคล ซ่ึงมีผลกระทบต่อ

ธุรกิจปรกติ โดยให้รับทราบขอ้ตกลงในการทาํการคา้ร่วมกนั ดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต ปราศจากการให้สินบนและ

ผลตอบแทนใดๆ นอกจากน้ี บริษทัฯ ได้กาํหนดเร่ืองการต่อตา้นการทุจริตเป็นหน่ึงในหัวขอ้การประชุม Delta 

Annual Partner Meeting ประจาํปี 2562 เพื่อให้ความรู้นโยบายและเจตนารมยข์องบริษทัฯ รวมทั้งไดเ้ชิญชวนให้คู่

คา้มาร่วมแสดงออกเชิงสัญลกัษณ์ในการต่อตา้นการทุจริตร่วมกนั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในปีน้ีบริษัทฯได้ประกาศขอ

ความร่วมมือจากซัพพลายเออร์ในการ

งดให้ของขวญัหรือของกาํนัลใดๆ แก่

ผูบ้ริหาร พนกังาน ครอบครัวพนกังาน

ในเทศกาลปีใหม่และเทศกาลอ่ืนใด 

บริษทัฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถส่งข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนเก่ียวกับการ

ประพฤติมิชอบมาท่ี whistleblow@deltathailand.com ทั้งน้ี สามารถดูนโยบายและแนวปฏิบติัดา้นการต่อตา้นการ

คอร์รัปชัน่ของบริษทัฯ ไดจ้าก www.deltathailand.com/th/นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่  

mailto:whistleblow@deltathailand.com
http://www.deltathailand.com/th/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99
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การไม่ล่วงละเมิดสินทรัพย์ทางปัญญาและลขิสิทธ์ิ 

บริษทัฯ ตระหนักถึงความสําคญัของการไม่ล่วงละเมิดสินทรัพย์ทางปัญญาและลิขสิทธ์ิ จึงห้ามมิให้

พนกังานเดลตา้ไดม้าซ่ึงความลบัทางการคา้หรือขอ้มูลอนัเป็นความลบัของผูอ่ื้นโดยการจารกรรม ขโมย บีบบงัคบั 

ล่อลวงหรือวิธีการท่ีมิชอบอ่ืนๆ หรือโดยการลกัทรัพย ์คดัลอกผลงานหรือครอบครองเอกสาร งาน รายงานวิจยั 

สิทธิบตัร เทคโนโลยีท่ีมีสิทธิบตัร การออกแบบหรือการคน้พบด้านเทคโนโลยีของผูอ่ื้นท่ีเป็นการละเมิดสิทธิใน

ทรัพยสิ์นทางปัญญาและลิขสิทธ์ิของผูอ่ื้น 

การรับข้อร้องเรียนเม่ือมีการประพฤติมิชอบ  

บริษทัฯ มีนโยบายสนบัสนุนให้มีการรับขอ้ร้องเรียนเม่ือมีการประพฤติมิชอบโดยไดจ้ดัทาํนโยบายการแจง้

เบาะแส (Whistle Blowing Policy) ข้ึน เพื่อเป็นช่องทางให้พนักงานและผูมี้ส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ สามารถแจ้ง

เบาะแสการปฏิบติัหน้าท่ีโดยมิชอบ รวมทั้งกิจกรรมใดๆ ท่ีขดัต่อกฎหมาย พฤติกรรมท่ีขดัต่อกฎระเบียบและหลกั

จรรยาบรรณของบริษทัฯ มาท่ีฝ่ายบริหารหรือคณะกรรมการ เพื่อช่วยกนัปรับปรุงแกไ้ขหรือดาํเนินการให้เกิดความ

ถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส และยุติธรรมต่อไป โดยได้เปิดช่องทางการรับแจง้ข้อมูลให้ผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

สามารถส่งขอ้เสนอแนะหรือขอ้ร้องเรียนมาทางช่องทางต่างๆ ดงัน้ี 

• พนกังานเดลตา้สามารถส่งขอ้เสนอแนะหรือขอ้ร้องเรียนไปยงับุคคล/หน่วยงานดงัต่อไปน้ี  

(1) หวัหนา้หน่วยงานท่ีพนกังานคนดงักล่าวสังกดัอยู ่

(2) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ HR.GRIEVANCE.SEA@deltaww.com   

(3) กล่องรับความคิดเห็น 

• ผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนสามารถส่งขอ้เสนอแนะหรือขอ้ร้องเรียนไปท่ี 

(1) ตู ้ปณ 50 บางปู สมุทรปราการ 10280 

(2) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Whistleblow@deltathailand.com 

เลขานุการคณะกรรมการจะรวบรวมและส่งข้อร้องเรียนต่อไปยงัคณะผูบ้ริหาร หรือคณะกรรมการ

ตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อทาํการพิจารณาตรวจสอบแลว้แต่กรณี 

ทั้งน้ี ขอ้มูลของผูแ้จง้เบาะแสและเร่ืองท่ีแจง้จะถูกเก็บเป็นความลบั เพื่อป้องกนักรณีถูกละเมิดสิทธิ 

ในการประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 1/2563 เลขานุการคณะกรรมการได้แจ้งต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณา

รับทราบวา่ในปี 2562 ท่ีผา่นมา ทางบริษทัฯ ไม่ไดรั้บการร้องเรียนใดๆ ทั้งในเร่ืองการละเมิดจรรยาบรรณ (code of 

conduct) การต่อต้านการทุจริต (anti-corruption) และการป้องกันการค้าอย่างเป็นธรรมและป้องกันการผูกขาด 

(anti-trust and fair competition)  
 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษทัฯ มีนโยบายในการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศของบริษทัฯอย่างถูกต้องครบถ้วนและทนัเวลา 

เพื่อให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆสามารถรับทราบขอ้มูลท่ีแสดงให้เห็นถึงผลการดาํเนินงานฐานะทางการเงิน พฒันาการ

ท่ีสาํคญัและขอ้มูลต่างๆ ของบริษทัฯ เช่น งบการเงิน รายงานประจาํปี และแบบแสดงรายการขอ้มูล (แบบ 56-1) ทั้ง

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ได้จากเว็บไซต์ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้แก่ ตลาดหลักทรัพยฯ์ และสํานักงาน

mailto:HR.GRIEVANCE.SEA@deltaww.com
mailto:Whistleblow@deltathailand.com
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คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ฯ รวมทั้ งเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.deltathailand.com โดยผูท่ี้สนใจสามารถ

โทรศพัทติ์ดต่อขอขอ้มูลเพิ่มเติมหรืออีเมล์มาท่ี info@deltathailand.com ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีหน่วยงานนกัลงทุน

สัมพนัธ์ ทาํหนา้ท่ีในการดูแลใหข้อ้มูลของบริษทัฯ แก่ผูถื้อหุ้น นกัลงทุน นกัวิเคราะห์หลกัทรัพยแ์ละหน่วยงานอ่ืน

ท่ีเก่ียวขอ้งโดยสามารถติดต่อไดท่ี้ ir@deltathailand.com.  

บริษทัฯ ได้มีการจดัการประชุมทุกไตรมาสเพื่อแถลงข้อมูลของงบการเงินรวม ผลการดาํเนินงานและ

แผนการในอนาคตต่อนักวิเคราะห์ นักลงทุนสถาบนั  นักข่าวและผูส้นใจทัว่ไปและเปิดโอกาสให้มีการพบปะ

พูดคุยกบัผูบ้ริหารระดบัสูง เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย  รวมทั้งมีการประชุมเพื่อพบปะและ

ใหข้อ้มูลแก่นกัวเิคราะห์หลกัทรัพยเ์ป็นประจาํทุกไตรมาส นอกจากน้ีนกัลงทุนสัมพนัธ์ยงัจดัประชุมกลุ่มยอ่ยใหก้บั

นกัลงทุนในโอกาสต่างๆ เพื่อสร้างความเขา้ใจท่ีดีเก่ียวกบัการดาํเนินงานและนโยบายทางดา้นธุรกิจของบริษทัฯ 

เม่ือมีการร้องขอ บริษทัฯ ได้จดัให้นักลงทุนสถาบนัทั้งในและต่างประเทศเขา้เยี่ยมชมโรงงานท่ีนิคมบางปู จ.

สมุทรปราการและท่ีนิคมเวลโกรล ์จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อใหเ้ขา้ใจถึงกระบวนการผลิตของบริษทัฯ  

ทั้ งน้ี นักลงทุนสัมพันธ์ยงัเป็นตัวแทนผูบ้ริหารในการเข้าร่วมประชุมกับบริษัทหลักทรัพยแ์ละงาน

ประชุมสัมมนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้ความรู้เร่ืองหุ้นในแถบภูมิภาคปีละหลายๆ คร้ังเพื่อให้ขอ้มูลล่าสุดดา้นการ

ดาํเนินงานและภาพรวมของธุรกิจ ในปี 2562 บริษทัฯ ไดมี้การจดักิจกรรมต่างๆ ดงัน้ี 

พบปะนกัลงทุนต่างชาติ  30  คร้ัง พบปะนกัลงทุนในประเทศ  2  คร้ัง 

พบปะนกัวเิคราะห์  20  คร้ัง Roadshow ต่างประเทศ    3  คร้ัง 

งาน Opportunity Day ท่ีจดัโดย ตลท.   4   คร้ัง ประชุมผา่นทางโทรศพัท ์    4  คร้ัง 

การป้องกนัความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

โดยทัว่ไป การตดัสินใจใดๆ ท่ีกระทาํโดยกรรมการและฝ่ายบริหารตอ้งเป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ

บริษัทฯ ในกรณีหากเกิดความขัดแยง้ด้านผลประโยชน์ กรรมการหรือผูบ้ริหารจะนําเร่ืองดังกล่าวเสนอให้

คณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาถึงความจาํเป็นในการทาํรายการดงักล่าวแลว้แต่กรณีรวมทั้ง

ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับบริษทัฯ ในการพิจารณาอนุมติัรายการท่ีอาจก่อให้เกิดผลความขดัแยง้ทางประโยชน์ 

กรรมการท่ี มีส่วนได้เสียในกรณีดังกล่าวจะไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในมติดังกล่าวได้ และตาม

พระราชบญัญติัหลกัทรัพยฉ์บบัใหม่ ไดก้าํหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ จะตอ้งจดัทาํรายงานการมี

ส่วนไดเ้สียของตนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งให้บริษทัฯรับทราบ โดยให้เลขานุการบริษทัเป็นผูน้าํส่งสําเนาให้แก่ประธาน

กรรมการบริษทัและประธานกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงทางบริษทัฯไดก้าํหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ

จะตอ้งจดัทาํฉบบัปรับปรุงและนาํส่งรายงานดงักล่าวทุกปี นอกจากน้ี บริษทัฯยงัไดด้าํเนินการเก่ียวกบัรายการเก่ียว

โยงตามกฎเกณฑ์ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนด รวมทั้งได้เปิดเผยรายการระหว่างกนัท่ีมีกบั

บริษทัในเครือไวใ้นงบการเงินและในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1)  

 

 

 

 

http://www.deltathailand.com/
mailto:info@deltathailand.com
mailto:ir@deltathailand.com
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รายการเกีย่วโยงทีสํ่าคัญ 

เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2561 บริษัทฯได้รับจดหมายจาก Delta Electronics International (Singapore) Pte., 

Ltd. (“DEISG”) แจง้วา่บริษทั DEISG จะทาํคาํเสนอซ้ือหุ้นสามญัทั้งหมดของบริษทัฯโดยสมคัรใจแบบมีเง่ือนไข 

(Conditional Voluntary Tender Offer) จาํนวนทั้งส้ิน 1,247,381,614 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นสามญัท่ีออก

หรือคิดเป็นร้อยละ100 ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ ในราคาหุน้ละ 71 บาท (เจด็สิบเอด็บาท) 

DEISG มิได้ถือหุ้นสามัญโดยตรงในบริษัทฯ แต่บุคคลเก่ียวโยงตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“บุคคลเก่ียวโยงตามมาตรา 258”) ไดถื้อ

หุ้นในบริษทัฯรวมจาํนวน 261,112,590 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.93 ของหุ้นท่ีออกทั้งหมดของบริษทัฯ ดงันั้น จึงทาํ

ให้ DEISG และบุคคลเก่ียวโยงตามมาตรา 258 ถือหุน้ในบริษทัฯรวมทั้งส้ินจาํนวนไม่เกิน 261,112,590 หุน้ คิดเป็น

ร้อยละ 20.93 ของหุน้ท่ีออกทั้งหมดของบริษทัฯ 

บริษทัฯ ไดรั้บคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดโดยสมคัรใจแบบมีเง่ือนไขในหุ้นสามญัของบริษทัฯ (แบบ 247-4) 

จาก DEISG โดยมีระยะเวลารับซ้ือตั้งแต่วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2562 ถึงวนัท่ี 1 เมษายน 2562 รวมระยะเวลา 25 วนัทาํการ

ในราคาเสนอซ้ือหุ้นละ 71.00 บาท ซ่ึงภายหลงัปิดการรับซ้ือ จาํนวนหลกัทรัพยท่ี์ถือโดย DEISG รวมจาํนวนหลกัทรัพย์

ท่ีถือโดยบุคคลกลุ่มเดียวกนั และบุคคลตามมาตรา 258 ของ DEISG และบุคคลกลุ่มเดียวกบัDEISG เป็นดงัน้ี 

 

ช่ือ 

 

จาํนวนหุ้น 

ร้อยละเม่ือเทียบกบัจาํนวน

หุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

ร้อยละเม่ือเทียบกบั

สิทธิออกเสียงทั้งหมด 

Delta Electronics International 

(Singapore) Pte., Ltd. (DEISG) 
534,479,306 42.85 42.85 

- Delta Electronics Inc. 69,128,140 5.54 5.54 

- Delta International Holding Ltd 191,984,450 15.39 15.39 

รวม 795,591,896 63.78 63.78 
 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

โครงสร้างคณะกรรมการ 

• คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้ งหมด 9 ราย โดยเป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 3 ราย และ

กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 6 ราย ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระ 4 ราย เกินกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยคุณสมบติั

ของกรรมการอิสระเท่ากบัเกณฑ์ท่ีสํานกังาน ก.ล.ต กาํหนด คณะกรรมการจะมีการทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ

ในเร่ืองจาํนวนกรรมการ สัดส่วนกรรมการอิสระ ตลอดจนพิจารณาคุณสมบติัให้มีความหลากหลาย เหมาะสมกบัการ

ดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ท่ีเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเป็นประจาํทุกปี 

บุคคลผูด้าํรงตาํแหน่งประธานกรรมการและประธานบริหารในปัจจุบนัของบริษทัฯ เป็นคนละบุคคล และ

ไดก้าํหนดอาํนาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบแยกออกจากกนั รวมถึงแบ่งแยกบทบาทหนา้ท่ีระหวา่งคณะกรรมการและ

ฝ่ายจดัการเพื่อความโปร่งใสในการบริหารงาน (รายละเอียดของคณะกรรมการซ่ึงประกอบดว้ยรายช่ือและขอบเขต

หนา้ท่ีความรับผดิชอบของคณะกรรมการสามารถดูเพิ่มเติมไดใ้นหวัขอ้โครงสร้างการจดัการขององคก์ร) 
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• คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยเพื่อช่วยปฏิบติังานในการศึกษาและกลัน่กรองงานใน

แต่ละดา้นและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ซ่ึงในปัจจุบนั บริษทัฯ มีคณะกรรมการชุดยอ่ยจาํนวน 6 คณะ ซ่ึงอยู่

ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของคณะกรรมการบริษทัจาํนวน 4 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษทัภิบาล และอยู่ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของ

ประธานบริหารจาํนวน 2 คณะไดแ้ก่คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและคณะกรรมการพฒันาเพื่อความย ัง่ยืน โดย

รายละเอียดของคณะกรรมการแต่ละคณะมีดงัต่อไปน้ี 

คณะกรรมการบริหาร  

 คณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการ 6 ท่านดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ        ตาํแหน่ง 

1. นายเซีย เชน เยน ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายจาง ช่าย ซิง กรรมการบริหาร 

3. นายหย ูเป๋อ เหวนิ กรรมการบริหาร 

4. นายวชิยั  ศกัด์ิสุริยา กรรมการบริหาร 

5. นายซิม กุย เกียง กรรมการบริหาร 

6. นายชุง ไช หลง กรรมการบริหาร 

ขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร  

1.   ดาํเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษทัฯ ตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบียบ ขอ้กาํหนด คาํสั่ง 

และมติของท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ทุกประการ 

2.   กาํหนดนโยบาย แผนธุรกิจ ทิศทาง กลยุทธ์ งบประมาณ และโครงสร้างการบริหารงานหลกัและอาํนาจการ

บริหารต่างๆ ของบริษัทฯ ในการดําเนินธุรกิจรวมทั้ งผงัองค์กรของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและ

ติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ตามนโยบายท่ีกาํหนด 

3.   ให้มีอาํนาจในการเขา้ทาํธุรกรรมกบัธนาคารในเร่ืองดงัต่อไปน้ี แต่จะตอ้งรายงานธุรกรรมท่ีไดท้าํไปให้ท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษทัทราบในการประชุมคร้ังถดัไปหลงัการทาํรายการดงักล่าว 

(ก) ใหมี้อาํนาจในการเปิดหรือปิดบญัชีธนาคาร 

(ข) ให้มีอาํนาจในการเขา้ทาํสัญญาเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจปกติของบริษทัฯและหรือทาํธุรกรรมใดๆ กบั

ธนาคารและสถาบนัการเงินต่างๆ ภายในวงเงินไม่เกิน 50 ลา้นเหรียญสหรัฐหรือเทียบเท่าในเงินตรา

สกุลอ่ืนต่อหน่ึงธนาคาร และในกรณีท่ีตอ้งใชท้รัพยสิ์นของบริษทัฯเป็นหลกัประกนัตอ้งนาํเสนอขอ

อนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

(ค) ให้มีอาํนาจในการออกหนงัสือคํ้าประกนัจากบริษทัฯ เพื่อคํ้าประกนัให้แก่บริษทัยอ่ยในวงเงินไม่เกิน 

50 ลา้นเหรียญสหรัฐหรือเทียบเท่าในเงินตราสกุลอ่ืนต่อหน่ึงบริษทั 

(ง) ใหมี้อาํนาจในการขอต่ออายุวงเงินสินเช่ือกบัธนาคารโดยไม่จาํกดัจาํนวน 

4. ให้มีอาํนาจในการอนุมติัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยภายในวงเงินไม่เกิน 5 ลา้นเหรียญสหรัฐหรือเทียบเท่าใน

เงินตราสกุลอ่ืนต่อหน่ึงต่อโครงการ แต่เม่ือรวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกิน 20 ลา้นเหรียญสหรัฐหรือเทียบเท่าใน
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เงินตราสกุลอ่ืนเม่ือรวมกบัโครงการอ่ืนในหน่ึงปีปฏิทิน ทั้งน้ี การอนุมติัการลงทุนดงักล่าวตอ้งรายงานให้

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัทราบในการประชุมคร้ังถดัไป 

5.  ใหมี้อาํนาจในการอนุมติัแต่งตั้ง โยกยา้ย เล่ือน หรือถอดถอนกรรมการและ/หรือผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ย 

6.  ให้มีอาํนาจในการมอบอาํนาจใหบุ้คคลคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบติัการอยา่งหน่ึงอยา่งใด 

โดยอยู่ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอาํนาจเพื่อให้บุคคลดงักล่าวมีอาํนาจ

ตามท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซ่ึง

คณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขบุคคลท่ีไดรั้บมอบอาํนาจ หรือการมอบ

อาํนาจนั้นๆไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

ทั้ งน้ี การมอบหมายอาํนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้ น จะไม่มี

ลักษณะเป็นการมอบอาํนาจหรือมอบอาํนาจช่วงท่ีทาํให้กรรมการบริหารหรือผูรั้บมอบอาํนาจจาก

กรรมการบริหาร สามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (ตามท่ีนิยามไวใ้นประกาศ

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทัฯ หรือบริษทัย่อย เวน้แต่เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามปกติธุรกิจท่ีมี

การกาํหนดขอบเขตชดัเจน 

7.   ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ประกอบด้วยกรรมการจาํนวน 3 รายซ่ึงกรรมการทุกรายดาํรง

ตาํแหน่งเป็นกรรมการอิสระ มีวาระดาํรงตาํแหน่งตามวาระการแต่งตั้งกรรมการบริษทัโดยมีคุณสมบติัและ

หนา้ท่ีความรับผดิชอบตามท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์กาํหนด โดยมีรายช่ือดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 

1. นายบุญศกัด์ิ เจียมปรีชา ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2.  นายชู ชี หยวน กรรมการตรวจสอบ 

3.  นางทิพวรรณ ชยติุมนัต ์ กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ  กรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นกรรมการผูมี้ความรู้และมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 
  

คุณสมบติัของคณะกรรมการตรวจสอบ   

1. ทุกคนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 

2. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัให้ตดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ  

บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

3. ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย และบริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนัท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 

4. มีหนา้ท่ีตามท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์กาํหนด 

5. มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะทาํหน้าท่ีในการสอบทาน

ความน่าเช่ือถือของงบการเงินได ้  

6. ไดรั้บแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  
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ขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

1. สอบทานใหบ้ริษทัฯมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ 

2. สอบทานให้บริษทัฯมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา

แต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการ

ตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรัพยฯ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลและเลิกจา้งบุคคลเพื่อทาํหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และ

เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วม

ประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5. สอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์วา่เป็นไปตามกฎหมาย

และข้อกาํหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้ งน้ี เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น

ประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ  

6. จดัทาํรายงานการกาํกบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของ

บริษทัฯ ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอย่าง

น้อยดงัต่อไปน้ี 

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทัฯ 

(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ 

(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรัพยฯ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ  

(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการเก่ียวโยงและรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

(ช) ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัร

ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(ซ) รายการอ่ืนท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขต

หนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

7. ปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่านซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการ

อิสระจาํนวน 2 ท่านและกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 1 ท่าน มีวาระดาํรงตาํแหน่งตามวาระการแต่งตั้ ง

กรรมการบริษทั โดยมีรายช่ือดงัน้ี 
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รายช่ือกรรมการ                                ตาํแหน่ง 

1. ดร.วฑูิรย ์สิมะโชคดี ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) 

2. นายอนุสรณ์ มุทราอิศ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

3. นายชู ชี หยวน กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) 

ขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

1. ประเมินผลการปฏิบติังานของประธานบริหารรวมทั้งผูบ้ริหารตั้งแต่ระดบั 11 ข้ึนไปทุกปี 

2. พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษทัฯ คณะอนุกรรมการซ่ึงรวมถึงค่าตอบแทนรายเดือน ค่า

เบ้ียประชุม โบนสัประจาํปี และผลประโยชน์อ่ืนๆ ทั้งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงิน โดยมีหลกัเกณฑห์รือ

วิธีการและโครงสร้างท่ีเป็นธรรมและสมเหตุสมผล และเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมผู ้

ถือหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติั 

3. พิจารณานโยบายค่าตอบแทนให้แก่ประธานบริหารรวมทั้ งผู ้บริหารตั้ งแต่ระดับ 11 ข้ึนไปทั้ ง

ค่าตอบแทนแบบระยะสั้นและระยะยาว ซ่ึงรวมถึงค่าจา้ง เงินรางวลัประจาํปี และผลประโยชน์อ่ืนๆ ทั้ง

ท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงิน โดยมีหลกัเกณฑ์หรือวิธีการและโครงสร้างท่ีเป็นธรรมและสมเหตุสมผล 

และเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมติั 

4. พิจารณาทบทวนนโยบายค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ประธานบริหารรวมทั้ ง

ผูบ้ริหารตั้งแต่ระดบั 11 ข้ึนไป โดยพิจารณาตามผลการปฏิบติังาน ผลการดาํเนินงานของบริษทั แนว

ปฏิบติัในอุตสาหกรรมและบริษทัจดทะเบียนชั้นนาํในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

คณะกรรมการชุดน้ีมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในเร่ืองการสรรหาดงัน้ี 

5. กาํหนดคุณสมบติัท่ีสําคญัของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงพร้อมทั้งสรรหา

บุคคลและทาบทามผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมใหค้ณะกรรมการพิจารณา 

6. ประเมินโครงสร้าง ขนาด องค์ประกอบของคณะกรรมการ/ คณะอนุกรรมการ รวมถึงแนะนาํขอ้คิดเห็น

เพื่อการพฒันาต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

7. จดัให้มีการประเมินการปฏิบัติงานประจาํปีและความสําเร็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

รวมถึงสมาชิกแต่ละคน โดยรายงานผลการประเมินผลต่อท่ีประชุมคณะกรรมการทุกปี 

8. ช่วยในการจดัตั้งให้มีแผนการสืบทอดตาํแหน่ง และ/หรือ พฒันาโครงการบริหารกลุ่มบุคคลท่ีมีศกัยภาพ

เพื่อตอบสนองความตอ้งการตาํแหน่งท่ีสาํคญัของฝ่ายบริหารระดบักลางและสูง 

9. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย  ในการปฏิบติัหน้าท่ีตามขอ้น้ีคณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทนอาจหาความเห็นจากท่ีปรึกษาอิสระทางวิชาชีพอ่ืน เม่ือเห็นว่ามีความจาํเป็นและ

เหมาะสม รวมทั้ งให้กรรมการชุดน้ีได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้ในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องต่อการ

ดาํเนินงานไดด้ว้ย โดยบริษทัฯเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้าย 

คณะกรรมการบรรษทัภิบาล 

คณะกรรมการบรรษทัภิบาลประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน มีวาระดาํรงตาํแหน่งตามวาระการแต่งตั้ง

กรรมการบริษทั โดยมีรายช่ือดงัน้ี 
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รายช่ือกรรมการ                                ตาํแหน่ง 

1. นายเซีย เชน เยน ประธานกรรมการบรรษทัภิบาล 

2. นายจาง ช่าย ซิง กรรมการบรรษทัภิบาล (กรรมการบริหาร) 

3. นายอนุสรณ์ มุทราอิศ กรรมการบรรษทัภิบาล  

ขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการบรรษทัภิบาล 

1. พิจารณาทบทวนนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ คู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบติังาน และนโยบายการ

ต่อตา้นการทุจริตของบริษทัฯ ใหมี้เหมาะสม เพียงพอ และมีการปรับปรุงอยา่งสมํ่าเสมอ 

2. กาํกบัและส่งเสริมผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบัให้เกิดความเขา้ใจในนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ 

คู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบติังาน และนโยบายต่อตา้นการทุจริต และนาํไปปฎิบติัจริง 

3. ส่งเสริมและใหค้าํแนะนาํแก่บริษทัฯ ในการเขา้ร่วมการประเมินหรือประเมินผลการกาํกบัดูแลกิจการท่ี

ดีเพื่อพฒันาและปรับปรุงมาตรฐานการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ อยา่งต่อเน่ือง 

4. ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบรรษทัภิบาลอยา่งสมํ่าเสมอ 

5. ปฎิบติงานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบดว้ยสมาชิกทั้งหมด 10 ท่านโดยมีรายช่ือดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 

1. นายเซีย เชน เยน ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

2. นายอนุสรณ์ มุทราอิศ กรรมการบริหารความเส่ียง 

3. นายวชิยั ศกัด์ิสุริยา กรรมการบริหารความเส่ียง 

4. นายซิม กุย เกียง กรรมการบริหารความเส่ียง 

5. นายหย ูเป๋อ เหวนิ กรรมการบริหารความเส่ียง 

6. นายฟ่าน ชาว ชิง กรรมการบริหารความเส่ียง 

7. นายชิน หมิง เฉิน กรรมการบริหารความเส่ียง 

8. นายบาซิล มาร์การิทิส กรรมการบริหารความเส่ียง 

9. นายซี ไค มนั  กรรมการบริหารความเส่ียง 

10. นายแทม ชุง อ้ี กรรมการบริหารความเส่ียง 

ขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. จดัทาํขั้นตอนการปฏิบติังานในการบริหารความเส่ียง  

2. ดาํเนินการการบริหารความเส่ียงและมอบหมายให้หัวหน้างานในแต่ละส่วนงานเป็นผูรั้บผิดชอบการ

ประเมินและบริหารความเส่ียงในส่วนงานของตน 

3. พฒันาและทบทวนแผนกลยทุธ์ท่ีใชใ้นการบริหารความเส่ียง 

4. รายงานผลการดาํเนินงานรายไตรมาสและ/หรือรายปีและ/หรือเม่ือมีเหตุการณ์อาจมีผลกระทบท่ีมี

นยัสาํคญัใหค้ณะกรรมการบริษทัหรือคณะกรรมการตรวจสอบทราบ 

5. ติดตามผลและปรับปรุงการบริหารความเส่ียงอยา่งต่อเน่ือง 

6. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงอาจขอปรึกษาหรือขอคาํแนะนาํจากผูเ้ช่ียวชาญพิเศษในบางกรณี  
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คณะกรรมการพฒันาเพือ่ความยัง่ยนื 

คณะกรรมการพฒันาเพื่อความย ัง่ยนืประกอบดว้ยกรรมการ 5 ท่าน โดยมีรายช่ือดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ                   ตาํแหน่ง 

1. นายเซีย เชน เยน ประธานกรรมการพฒันาเพื่อความย ัง่ยนื 

2. นายอนุสรณ์  มุทราอิศ กรรมการพฒันาเพื่อความย ัง่ยนื 

3. นายหย ูเป๋อ เหวนิ กรรมการพฒันาเพื่อความย ัง่ยนื 

4. นายวชิยั  ศกัด์ิสุริยา กรรมการพฒันาเพื่อความย ัง่ยนื 

5. นายเฉิน ชิน หมิง  กรรมการพฒันาเพื่อความย ัง่ยนื 

ขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการพฒันาเพื่อความย ัง่ยนื 

1. ทบทวนนโยบายการพฒันาเพื่อความย ัง่ยืน พร้อมกรอบแนวทาง กระบวนการ และการปฏิบติั ท่ีเก่ียวขอ้ง

ของบริษทัฯ เพื่อใหค้าํแนะนาํท่ีเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นประจาํทุกปี  

2. ทาํให้เป็นท่ีเช่ือมัน่ไดว้่าบริษทัฯ มีมาตรการท่ีเหมาะสมท่ีจะจดัทาํและการดาํเนินโครงการพฒันาเพื่อ

ความย ัง่ยนืใหป้ระสบผลสาํเร็จ พร้อมกบัตรวจสอบนโยบายพฒันาเพื่อความย ัง่ยนืเป็นคร้ังเป็นคราว 

3. ประสานงานกบับริษทัฯ ทั้งดา้นการดาํเนินโครงการท่ีวางไวแ้ละการทาํความมุ่งหมายไปสู่ความสําเร็จ

ตามแนวนโยบายพฒันาเพื่อความย ัง่ยืน โดยจะทาํการประเมินผลแต่ละโครงการพฒันาเพื่อความย ัง่ยืน

อยา่งนอ้ยไตรมาสละหน่ึงคร้ัง 

4. จดัให้มีการให้คาํปรึกษา และให้การสนับสนุนทั้งด้านทรัพยากรและบุคคลท่ีเหมาะสม เพื่อส่งเสริม

ยทุธศาสตร์การพฒันาเพื่อความย ัง่ยนืใหค้รอบคลุมทั้งองคก์รและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

5. จดัตั้งและมอบหมายอาํนาจหนา้ท่ีใหก้บัคณะอนุกรรมการ หรือคณะทาํงานตามความเหมาะสม 

6. ทบทวนและประเมินความเหมาะสมของความรับผิดชอบคณะกรรมการฯ เองปีละหน่ึงคร้ัง โดยการยื่น

ขอ้เสนอแนะท่ีตอ้งการการเปล่ียนแปลงใหก้บัคณะกรรมการบริษทัอนุมติั 

การสรรหากรรมการและกรรมการอสิระ 

 คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนทาํหนา้ท่ีในการพิจารณา

คุณสมบติัและสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือให้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษทัหรือกรรมการ

ในคณะกรรมการชุดยอ่ยโดยพิจารณาบุคคลท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในดา้นต่างๆ เช่น ดา้นบญัชีการเงิน ดา้น

การบริหารจดัการ ดา้นกลยุทธ์ รวมถึงบุคคลท่ีมีทกัษะ ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นท่ีสอดคล้องกบักลยุทธ์ในการ

ดําเนินธุรกิจและลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ  โดยไม่ได้จ ํากัดเพศ เช้ือชาติ สัญชาติ เพื่อให้โครงสร้างของ

คณะกรรมการมีความหลากหลาย (Board Diversity) และแข็งแกร่ง สามารถนาํพาบริษทัฯ ให้บรรลุวตัถุประสงค์

ทางธุรกิจภายใตก้ารบริหารจดัการตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีตามมาตรฐานสากล ทั้งน้ี เพื่อเป็นการสนบัสนุน

หลักการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้ดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการ โดยผูท่ี้ได้รับการเสนอช่ือเขา้รับการพิจารณาเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบติัเบ้ืองต้นตามหลักเกณฑ์ท่ีได้

กาํหนดและดาํเนินการตามขั้นตอนท่ีไดแ้จง้ไวใ้นเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ โดยคณะกรรมการจะใช้มติเสียงขา้งมากของท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษทัในการพิจารณาคดัเลือกและนาํรายช่ือของผูส้มคัรท่ีไดรั้บการคดัเลือกเสนอให้ท่ีประชุมผู ้

ถือหุน้อนุมติัต่อไป 
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หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของกรรมการบริษัท  

1. กรรมการบริษทัตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชน

จาํกดั รวมทั้งตอ้งไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจให้บริหารจดัการ

กิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุ้นตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ประกาศ

กาํหนด  

2.  เป็นบุคคลท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมและประวติัการทาํงานท่ีดี  

3.  มีความรู้หรือประสบการณ์ในด้านการบริหารธุรกิจโดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์หรือ

โทรคมนาคม หรือดา้นการเงิน บญัชี หรือดา้นอ่ืนๆท่ีคณะกรรมการเห็นควร 

4.  สามารถเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมผูถื้อหุ้นไดทุ้กคร้ัง ยกเวน้กรณีมีเหตุจาํเป็นหรือสุดวสิัย  

5.  คุณสมบติัอ่ืนท่ีอาจกาํหนดเพิ่มเติมเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายและความเหมาะสมอ่ืนๆในภายหลงั 

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ  

บริษทัฯ ไดก้าํหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระเท่ากบัหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด ดงัน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 

บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ทั้งน้ีใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน/ลูกจา้ง/พนกังาน/ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ หรือ

ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ี

อาจมีความขัดแยง้ เวน้แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนการเป็น

กรรมการอิสระ 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา

มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม 

หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจ

มีความขดัแยง้ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือ

เคยเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหารของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ

กบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการ

มีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนการเป็นกรรมการอิสระโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

4.1 ความสัมพนัธ์ในลกัษณะของการใหบ้ริการทางวชิาชีพ 

4.1.1  ไม่เป็นผูส้อบบญัชีในทุกกรณี 

4.1.2  ไม่เป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพอ่ืน (เช่นท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผูป้ระเมิน

ราคาทรัพยสิ์น เป็นตน้) ท่ีมีมูลค่าการทาํรายการเกิน 2 ลา้นบาทต่อปี  

4.2 ความสัมพนัธ์ทางการคา้/ทางธุรกิจอ่ืน  

4.2.1  ลกัษณะความสัมพนัธ์จะครอบคลุมรายการท่ีเป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์

รายการเก่ียวกบัสินทรัพย/์บริการ และรายการใหห้รือรับความช่วยเหลือทางการเงิน 
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4.2.2  ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีขนาดมูลค่ารายการตั้งแต่ 20 ล้านบาท หรือ 3% ของ NTA 

ของบริษทัข้ึนไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากวา่ (การพิจารณามูลค่ารายการใหร้วมรายการท่ีเกิด

ข้ึนกบับุคคลเดียวกนัในระหวา่ง 6 เดือนก่อนวนัท่ีมีการทาํรายการในคร้ังน้ีดว้ย) 

4.2.3  กรณีมีเหตุจาํเป็นและสมควรซ่ึงมิไดเ้กิดข้ึนอย่างสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง กรรมการอิสระอาจมี

ความสัมพนัธ์เกินระดบันัยท่ีกาํหนดในระหว่างดาํรงตาํแหน่งก็ได้ แต่ตอ้งได้รับอนุมติัจาก

คณะกรรมการบริษัทก่อนและมติท่ีได้ต้องเป็นมติเอกฉันท์ และต้องเปิดเผยความสัมพนัธ์

ดงักล่าวของกรรมการรายนั้นไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงาน

ประจาํปี (แบบ 56-2) ของบริษทัฯ และหากต่อมากรรมการอิสระรายนั้นไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อ

ดาํรงตาํแหน่งต่ออีกวาระหน่ึง จะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ดงักล่าวในหนังสือ

นดัประชุมผูถื้อหุน้ในวาระเลือกตั้งกรรมการดว้ย   

5. เป็นกรรมการท่ีไม่ไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเป็นตวัแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษทั ผูถื้อหุ้น

รายใหญ่หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 

6. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระได ้

7. กรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบติัตาม 1-6 อาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัให้ตดัสินใจในการ

ดาํเนินกิจการของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ี

อาจมีความขดัแยง้ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบองคค์ณะ (collective decision) ได ้

การดํารงตําแหน่งกรรมการ 

การแต่งต้ังกรรมการ 

หลงัจากท่ีคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาและคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัท่ีเหมาะสม

ให้เขา้มาเป็นกรรมการแลว้ จะนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาเสนอช่ือดงักล่าวเพื่อให้ท่ีประชุมผู ้

ถือหุ้นอนุมติั โดยขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ไดก้าํหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นใชว้ธีิการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยผู ้

ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง และการแต่งตั้งกรรมการตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงเห็นชอบเกิน

กวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใช้

คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลหน่ึงคนหรือหลายคนพร้อมกนัตามท่ีไดรั้บการเสนอช่ือโดยวิธีการ

เลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนพร้อมกนัซ่ึงจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูห้น่ึงผูใ้ดมากหรือน้อยเพียงใด

ไม่ได้ บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดับลงมาเป็นผูไ้ด้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวน

กรรมการท่ีจะพึงมี ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวน

กรรมการท่ีจะพึงมี ใหผู้เ้ป็นประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

การถอดถอนกรรมการ 

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนน

เสียงไม่นอ้ยกวา่ สามในส่ี (๓/๔) ของจาํนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่

นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น 
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วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี กรรมการบริษทัจาํนวนหน่ึงในสามหรือใกลเ้คียงกบัจาํนวนหน่ึงใน

สามมากท่ีสุดตอ้งออกจากตาํแหน่ง โดยกรรมการซ่ึงพน้ตาํแหน่งน้ีอาจไดรั้บเลือกตั้งกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งใหม่

อีกวาระได ้ทั้งน้ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ย

คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่

นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนหุ้นท่ีถือโดยผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้นและกรรมการ

อิสระสามารถดาํรงตาํแหน่งกรรมการไดไ้ม่เกิน 3 วาระ  

อาํนาจอนุมติัของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีอาํนาจอนุมติัเร่ืองต่างๆ ของบริษทัตามขอบเขตหน้าท่ีท่ีกาํหนดโดยกฎหมาย 

ขอ้บงัคบัของบริษทั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงรวมถึงการกาํหนดและทบทวนวิสัยทศัน์ กลยุทธ์ในการ

ดาํเนินงาน แผนหลักในการดาํเนินงาน นโยบายในการบริหารความเส่ียง แผนงบประมาณและแผนการ

ดาํเนินงานธุรกิจประจาํปี แผนธุรกิจระยะปานกลาง การกาํหนดเป้าหมาย การติดตามและประเมินผลการ

ดาํเนินงานให้เป็นไปตามแผนท่ีกาํหนดไว ้และการดูแลรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) การเขา้ควบรวม

กิจการการแบ่งแยกกิจการ และการเขา้ร่วมทุน 

การปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ 

บริษทัฯมีการปฐมนิเทศกรรมการท่ีเขา้ดาํรงตาํแหน่งในบริษทัเป็นคร้ังแรกโดยให้ผูบ้ริหารแนะนาํธุรกิจของ

บริษทัฯ และเยี่ยมชมโรงงานรวมทั้งให้เลขานุการบริษทัฯ สรุปหนา้ท่ีและบทบาทของกรรมการบริษทั พร้อมกนัน้ี

ยงัไดแ้จกเอกสารท่ีประกอบไปดว้ยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบับริษทัฯ อยา่งละเอียดรวมทั้งคู่มือกรรมการบริษทัจดทะเบียน 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอ่ืน 

เพื่อเป็นการรักษาประสิทธิภาพในการทาํงานของกรรมการและสอดคล้องกบัหลกัการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดนโยบายในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน ดงัน้ี  

1. กรรมการสามารถดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนรวมกนัไดไ้ม่เกิน 3 แห่ง  

2. ห้ามมิให้ประธานบริหาร (President) ไปดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ยกเวน้

กรณีท่ีเป็นการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัย่อย  ในกรณีหากจะรับตาํแหน่งเป็นกรรมการใน

บริษทัอ่ืน เพิ่มตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน  

ทั้งน้ี การท่ีบริษทัฯ ไดส้นบัสนุนให้กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและผูบ้ริหารระดบัสูงไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการ

ในบริษทัยอ่ยเพื่อใหก้ารบริหารงานทั้งกลุ่มเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทัฯ 

การประชุมของคณะกรรมการ 

บริษทัฯ กาํหนดใหมี้การประชุมคณะกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ังหรือในทุกไตรมาส โดยอาจมีการ

ประชุมเพิ่มเติมเม่ือมีเร่ืองตอ้งพิจารณา และมีการกาํหนดวนัประชุมล่วงหนา้ตลอดทั้งปี โดยบริษทัฯจะจดัส่งหนงัสือ

เชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุมซ่ึงตอ้ง

ไม่นอ้ยกวา่ 5 วนัทาํการ ในกรณีท่ีมีเหตุพิจารณาเร่งด่วนอาจส่งหนงัสือเชิญประชุมนอ้ยกวา่ 7 วนัไดซ่ึ้งกรรมการทุก

ท่านมีความเป็นอิสระในการเสนอเร่ืองเขา้สู่วาระการประชุม โดยมีเลขานุการบริษทัทาํหน้าท่ีจดัการประชุมรวมทั้ง

ดูแลและเสนอแนะให้การประชุมของคณะกรรมการเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

และให้มีการบนัทึกรายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษรและมีการจดัเก็บรายงานการประชุมท่ีผา่นการรับรองของ

คณะกรรมการบริษทัไวเ้ป็นหลกัฐาน  
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การเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆในปี 2562 สรุปได ้ดงัน้ี  หน่วย  :  คร้ัง 

รายนามกรรมการ 
คณะกรรมการ

บริษทั 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรร

หาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ

บรรษทัภิบาล 

คณะกรรมการ

บริหาร 

ประชุม

ผูถื้อหุน้ 

จาํนวนคร้ัง 6 4 4 2 4 2 

นายอ้ึง กวง มิ้ง  6/6 ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี 2/2 

นายเจ้ิง ผิง 3/3 ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี 1/1 

นายเคอ จ่ือ ชิง 3/3 ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี 1/1 

นายจาง ช่าย ซิง 3/3 ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี 2/2 2/2 1/1 

นายอนุสรณ์ มุทราอิศ 6/6 ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี 4/4 2/2 2/2 2/2 

นายบุญศกัด์ิ เจียมปรีชา 6/6 4/4 ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี 2/2 

นายชู ชี หยวน 6/6 4/4 4/4 ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี 2/2 

ดร.วฑูิรย ์สิมะโชคดี 6/6 ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี 4/4 ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี 2/2 

นางทิพวรรณ ชยติุมนัต ์ 6/6 4/4 ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี 2/2 

องค์ประชุมในการลงมติ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาเพิ่มเติมนโยบายเก่ียวกับการกาํหนดองค์ประชุมขั้นตํ่าของการ

ประชุมคณะกรรมการ ณ ขณะท่ีมีการลงมติ โดยกาํหนดใหต้อ้งมีกรรมการอยูไ่ม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการ

ทั้งหมด อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการยงัคงตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯท่ีกาํหนดให้ตอ้งมีกรรมการมาประชุม

ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมด 

การประชุมของคณะกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร 

กรรมการอิสระสามารถจดัประชุมโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมได้ตามท่ีเห็นสมควร ซ่ึงโดยปกติการ

ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบได้ดาํเนินการได้อย่างอิสระโดยไม่มีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยและ

ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯจะเขา้ร่วมประชุมกบัคณะกรรมการดงักล่าวในเร่ืองเก่ียวกบังบการเงินเป็นประจาํทุกไตรมาส 

และในบางกรณีกรรมการตรวจสอบอาจขอใหก้รรมการบริหารบางรายเขา้ช้ีแจงรายละเอียดในเร่ืองต่างๆตามท่ีเห็นควร  

การประเมนิตนเองของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย 

 คณะกรรมการจะจดัให้มีการประเมินผลการทาํงานของคณะกรรมการบริษทัทั้งคณะและรายบุคคลรวมทั้งการ

ประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดยอ่ยปีละ 1 คร้ัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเขา้ใจท่ีดีในการทาํงานร่วมกนัของ

กรรมการ คณะกรรมการได้นาํแบบประเมินผลกรรมการทั้ง 5 แบบ ประกอบด้วยแบบประเมินผลคณะกรรมการทั้ง

คณะ/ แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง)/ แบบประเมินของคณะกรรมการบริหาร/ แบบ

ประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบ/ แบบประเมินผลคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และแบบ

ประเมินผลคณะกรรมการบรรษทัภิบาล ซ่ึงเม่ือเสร็จส้ินการประเมินดงักล่าวแลว้ แบบฟอร์มประเมินผลจะถูกส่งไปยงั

เลขานุการบริษัทเพื่อจดัทาํเป็นรายงานและนําเสนอผลต่อคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนพร้อมกับ

แผนการดาํเนินงานเพื่อลดช่องวา่งดงักล่าว ก่อนนาํเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัต่อไป 
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 แบบประเมินผลมีเกณฑก์ารประเมินผล คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเตม็ในแต่ละขอ้ทั้งหมด ดงัน้ี 

มากกวา่ 85% = ดีเยีย่ม        

มากกวา่ 75% = ดีมาก            

มากกวา่ 65% = ดี 

มากกวา่ 50% = พอใช ้        

ตํ่ากวา่ 50% = ควรปรับปรุง 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

• แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการท้ังคณะ มีหวัขอ้การประเมิน 6 หวัขอ้ ดงัน้ี 

1)  โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการบริษทั (Board structure and qualifications) 

2)  บทบาท หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Roles, duties and responsibilities) 

3)  การประชุมของคณะกรรมการ (Board meeting) 

4)  การปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ (Duties of directors) 

5)  ความสัมพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ (Relationship with management) 

6)  การพฒันาตนเองของกรรมการ (Director‘s self improvement and management training) 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการทั้งคณะในภาพรวม เห็นวา่การดาํเนินการส่วนใหญ่จดัทาํไดดี้

เยีย่มโดยมีคะแนนร้อยละ 98.2 

• แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล มีหวัขอ้การประเมิน  3 หวัขอ้ ดงัน้ี 

1)  โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการบริษทั (Board structure and qualifications)  

2)  การประชุมของคณะกรรมการ (Board meeting) 

3)  บทบาท หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการ (Roles, duties and responsibilities) 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการรายบุคคลในภาพรวมเห็นวา่การดาํเนินการส่วนใหญ่จดัทาํไดดี้

เยีย่มโดยมีคะแนนร้อยละ 98.2 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย  

• การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร มีหวัขอ้การประเมิน  2 หวัขอ้ ดงัน้ี 

1) โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ (Structure and qualifications) 

2) การประชุมของคณะกรรมการ (Meeting) 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการรายบุคคลในภาพรวมเห็นวา่การดาํเนินการส่วนใหญ่จดัทาํไดดี้

เยีย่ม โดยมีคะแนนร้อยละ 93.3 

• การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ มีหวัขอ้การประเมิน  5 หวัขอ้ ดงัน้ี 

1) ความเขา้ใจ 

2) การปฏิบติังาน 

3) การประชุม 

4) การพฒันาตนเอง 

5) การประเมินผลการปฏิบติังานโดยรวม 
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สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบในภาพรวมเห็นวา่การดาํเนินการส่วนใหญ่จดัทาํไดดี้

เยีย่ม โดยมีคะแนนเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 98.1 

• การประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน มีหวัขอ้การประเมิน  4 หวัขอ้ ดงัน้ี 

1) โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ (Committee structure and qualifications) 

2) การประชุมของคณะกรรมการ (The committee meeting) 

3) ความรับผดิชอบต่อเน้ือหาของรายงาน (Assumption of responsibility for content of the published report) 

4) การใหค้วามสาํคญัและอุทิศเวลา (Gives priority and devotes sufficient time) 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนในภาพรวมเห็นวา่การดาํเนินการ

ส่วนใหญ่จดัทาํไดดี้เยีย่ม โดยมีคะแนนเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 99.1 

• การประเมินตนเองของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีหวัขอ้การประเมิน 4 หวัขอ้ ดงัน้ี 

1) โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ (Committee structure and qualifications) 

2) การประชุมของคณะกรรมการ (The committee meeting) 

3) ความรับผดิชอบต่อเน้ือหาของรายงาน (Assumption of responsibility for content of the published report) 

4) การใหค้วามสาํคญัและอุทิศเวลา (Gives priority and devotes sufficient time) 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนในภาพรวมเห็นวา่การดาํเนินการ

ส่วนใหญ่จดัทาํไดดี้เยีย่ม โดยมีคะแนนเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 100.0 

การประเมินผลการทาํงานของประธานบริหาร 

คณะกรรมการบริษทัฯไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเป็นผูก้าํหนดและ

นําเสนอตวัช้ีวดัผลการทาํงาน (KPI) ในการประเมินผลการทาํงานของประธานบริหารต่อคณะกรรมการ

บริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติั โดยจะมีการพิจารณาทบทวนตวัช้ีวดัผลการทาํงานตามความเหมาะสมทุกปี 

การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

บริษทัฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการ ผูบ้ริหาร รวมทั้งเลขานุการบริษทั เข้ารับการอบรมเก่ียวกบัการ

กาํกบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่งต่อเน่ือง ทั้งจากการจดัอบรมภายในและการอบรมจากสถาบนัต่างๆ เช่น ตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย สาํนกังาน ก.ล.ต. หรือสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  

ในปี 2562 นางทิพวรรณ ชยุติมนัต์ ได้เขา้ร่วมอบรมหลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 

283/2019 สถาบนักรรมการบริษทัไทย 

การสืบทอดตําแหน่ง/การบริหารกลุ่มบุคคลทีม่ศัีกยภาพ 

บริษัทฯได้นําการบริหารกลุ่มบุคคลท่ีมีศักยภาพ (Talent Pool) มาใช้ในการสรรหาบุคคลท่ีจะสืบทอด

ตาํแหน่งเน่ืองจากมีความยืดหยุ่นในการสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมและสามารถรองรับกลยุทธ์ธุรกิจท่ีอาจต้อง

ปรับเปล่ียนอย่างรวดเร็ว ซ่ึงมีความเหมาะสมมากกว่าการระบุบุคคลท่ีจะมาสืบทอดตาํแหน่งบริหารท่ีสําคญัอย่าง

เฉพาะเจาะจงแบบเดิม (Successor plan) ทั้งน้ี บุคคลท่ีได้รับการสรรหาอาจเป็นบุคคลท่ีมาจากภายในและภายนอก

บริษทั โดยโครงการน้ีจะมีการดาํเนินการอยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหไ้ดบุ้คลากรท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมอยา่งเพียงพอ 
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การอบรม 2019 DET Talent Development Managerial Training วนัท่ี 28 กันยายน 2562 

การกาํกบัดูแลการดําเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

               คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารทําหน้าท่ีกํากับดูแลและรับผิดชอบการ

ดาํเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม คณะกรรมการบริหารมีอาํนาจอนุมติัเงินลงทุนได้ในระดบัหน่ึง และมี

อาํนาจหน้าท่ีในการจะส่งกรรมการหรือผูบ้ริหารระดบัสูงไปเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารรวมทั้งอาจมีการแต่งตั้ง

บุคคลากรในทอ้งถ่ินร่วมเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารเพื่อกาํหนดนโยบายท่ีสําคญัและทิศทางในการดาํเนินธุรกิจ

ของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม ทั้งน้ีคณะกรรมการบริหารจะรายงานการส่งตวัแทนหรือแต่งตั้งกรรมการหรือ

ผูบ้ริหารระดบัสูงดงักล่าวให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ รับทราบ อยา่งไรก็ตาม หากการลงทุนในบริษทัยอ่ย

หรือบริษทัร่วมเกินกวา่ท่ีกาํหนดไวใ้นอาํนาจของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารจะตอ้งดาํเนินการขอ

อนุมติัการลงทุนจากคณะกรรมการบริษทัก่อน  

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดน้าํระบบ Enterprise resource planning (ERP) มาใช้ในการบนัทึกขอ้มูลธุรกิจทั้ง

ดา้นการเงิน บญัชีและขอ้มูลอ่ืนๆของกลุ่ม เพื่อใหส้ามารถตรวจสอบ ติดตามและดูแลการดาํเนินงานไดอ้ยา่งใกลชิ้ด

และมีประสิทธิภาพ ประกอบกบับริษทัฯยงัไดมี้หน่วยงานดา้นบริหารเงินและการลงทุนซ่ึงทาํหนา้ท่ีดูแลการใชเ้งิน

และการเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษทัย่อยโดยตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการ

บริษทัแลว้แต่กรณี และเน่ืองจากบริษทัในกลุ่มเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 เกือบทั้งหมด ดงันั้น การ

ทาํรายการระหวา่งกนัจึงไม่จดัเป็นรายการเก่ียวโยง และหากมีการทาํรายการกบับริษทัในเครืออ่ืนๆ บริษทัฯไดแ้จง้

ให้บริษทัยอ่ยตอ้งแจง้และขออนุมติัการทาํรายการท่ีสําคญัต่อผูบ้ริหารหรือคณะกรรมการบริษทัฯก่อน ซ่ึงบริษทัฯ

จะดาํเนินการขั้นตอนตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยห์รือสาํนกังาน ก.ล.ต.ท่ีเก่ียวขอ้ง 

การดูแลและป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษทัฯ มีนโยบายจาํกดัการใชข้อ้มูลภายในให้อยูใ่นวงเฉพาะผูบ้ริหารตั้งแต่ระดบักลางถึงระดบัสูงท่ีเก่ียวขอ้ง 

และกาํหนดห้ามพนกังานนาํเอกสารหรือขอ้มูลของบริษทัฯ ไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตวั หรือเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก

ก่อนไดรั้บอนุญาต ซ่ึงบริษทัฯ จะถือว่าเป็นความผิดทางวินยัซ่ึงไดมี้การเผยแพร่นโยบายดงักล่าวรวมทั้งบทลงโทษไว้

ในคู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบติังานเพื่อให้คณะกรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานทราบโดยทั่วกัน รวมทั้ งห้าม
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กรรมการและผูบ้ริหารซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นช่วง 1 เดือน ก่อนประกาศผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ สู่สาธารณชนผา่น

ทางตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพื่อคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุ้นจากการไดเ้ปรียบของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  

นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัมีนโยบายกาํหนดให้กรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทัฯ (ซ่ึงไดร้วมถึงคู่สมรส และ

บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ) รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย ์ต่อสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 3 วนัทาํการ นบัจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย ์และตอ้งแจง้ใหเ้ลขานุการ

บริษทัทราบเพื่อแจง้ใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ รับทราบต่อไป 

ในปี 2562 ไม่ปรากฏการกระทาํหรือขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัการกระทาํผิดของกรรมการ ผูบ้ริหารระดบัสูง 

และพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการใชข้อ้มูลภายในแต่อยา่งใด 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัทฯ 

บริษทัฯ จ่ายค่าสอบบญัชีให้แก่สํานกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดัในรอบปี 2562 เป็นเงิน 4,910,000 

บาท ซ่ึงยงัไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเบิกตามจริง (Out of pocket expenses) เช่น ค่าเอกสาร ค่าเดินทาง ค่าขนส่งและ

อ่ืนๆ (ค่าสอบบญัชีในปี 2561 มีจาํนวน 4,910,000 บาท และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเบิกตามจริง (Out of pocket expenses) 

จาํนวน 268,357 บาท) นอกจากน้ี มีค่าสอบบญัชีบริษทัยอ่ยอีก 4 แห่งท่ีไดจ่้ายให้สํานกังานสอบบญัชีเดียวกนัน้ีรวม

เป็นเงิน 1,485,000 บาท 

ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยบางแห่งเป็นผูส้อบบญัชีจากสาํนกังานบญัชีเดียวกบับริษทัฯ และบริษทัยอ่ย

บางแห่งไดใ้ชบ้ริการจากสํานกังานบญัชีอ่ืนๆ ทั้งน้ีการเลือกใช้ผูส้อบบญัชีของแต่ละบริษทั จะพิจารณาจากคุณภาพ

การใหบ้ริการและค่าสอบบญัชีเป็นหลกั  

ค่าตอบแทนอ่ืน  

ไม่มี 

การปฏบัิติตามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ีในเร่ืองอ่ืนๆ  

บริษทัไดน้าํหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยมาเป็นแนวทางปฏิบติัอย่างต่อเน่ือง และในการประชุม คณะกรรมการคร้ังท่ี 6/2561 เม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2561 

คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัปรับปรุงเน้ือหานโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ ให้สอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดีสําหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2560 หรือ CG Code ของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบั หลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพยโ์ดยไดมี้การนาํมาปรับใชต้ามบริบททางธุรกิจของบริษทัฯ และให้มีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมกบั

บริบททางธุรกิจของบริษทัฯ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ยื่นแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นเพื่อขอรับรองต่อ

คณะกรรมการ CAC เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2562 และไดผ้า่นการรับรองเม่ือวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2563 
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10 ความรับผดิชอบต่อสังคม  

 

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) หน่ึงในผูผ้ลิตและรวมระบบโซลูชั่นด้าน

อิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทยตระหนกัดีวา่ทุกการกระทาํของเราจะส่งผลกระทบโดยตรงหรือโดยออ้ม

ทั้งต่อชุมชนแวดลอ้มและหุ้นส่วนด้านธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง ด้วยพนัธกิจ "มุ่งมัน่ สร้างสรรค์ นวตักรรมการใช้พลงังาน

สะอาด และเพิ่มประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานเพื่ออนาคตท่ีดีกวา่" ซ่ึงเดลตา้ยึดมัน่นบัเน่ืองมาตั้งแต่ก่อตั้งกิจการ บริษทั

ฯ จึงให้ความสําคญัต่อการดาํเนินธุรกิจโดยยึดหลกัการการพฒันาอย่างย ัง่ยืน ตลอดจนมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมต่อการ

สร้างผลกระทบเชิงบวกและลดผลกระทบเชิงลบต่อส่ิงแวดลอ้ม สังคม และเศรษฐกิจ เพราะเราเช่ือวา่การดาํเนินธุรกิจ

อยา่งมีจริยธรรมคือรากฐานท่ีมัน่คงในการคงไวซ่ึ้งความเติบโตขององคก์รในระยะยาว 

นบัตั้งแต่ก่อตั้ง บริษทั เดลตา้ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2531 บริษทัฯ ไดก้า้วผา่นความทา้ทายนานปัการสู่การ

สร้างสรรคน์วตักรรมท่ีช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อาทิ เพาเวอร์ซพัพลาย และโซลูชัน่ระบบจดัการ

ความร้อน ประสิทธิภาพสูง ท่ีช่วยลดการส้ินเปลืองพลงังาน ในปีท่ีผ่านมา ทัว่โลกไดเ้ผชิญกบัผลกระทบดา้นลบ

จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศอยา่งชดัเจนมากข้ึน ส่งผลให้ผลิตภณัฑ์และโซลูชัน่ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม

ของเดลตา้ เช่น ผลิตภณัฑ์ชาร์จประจุรถยนตไ์ฟฟ้ามีอตัราการเติบโตเพิ่มข้ึนไปดว้ย เน่ืองจากยทุธศาสตร์ดา้นธุรกิจ

ของเดลต้าตั้ งอยู่บนหลักการของการพฒันาอย่างย ัง่ยืน บริษทัฯ จึงดําเนินการพฒันาผลิตภณัฑ์และโซลูชั่นท่ี

ตอบสนองต่อกระแสโลกาภิวฒัน์ (megatrend) ควบคู่ไปกบัการคงไวซ่ึ้งมาตรฐานการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีจนเป็นท่ี

ยอมรับในแวดวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานกาํกบัดูแลต่างๆ ตลอดจนใส่ใจต่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มและการ

พฒันาชุมชนอยา่งจริงจงั ดว้ยเหตุน้ีเดลตา้ประเทศไทยจึงสามารถให้ผลตอบแทนท่ีดีแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียควบคู่ไปกบั

ในขณะท่ีสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคมไดเ้ป็นอยา่งดี   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กลยทุธ์ธุรกิจท่ียดึหลกัการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืของเดลตา้ฯ 
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แมค้วามตึงเครียดทางการคา้ระหวา่งประเทศมหาอาํนาจจะทาํให้ปี 

2562 ยงัคงเป็นปีท่ีทา้ทายสําหรับเศรษฐกิจโลก แต่กลบัเป็นปีท่ีเดลตา้ฯได้

ประสบความสําเร็จท่ีสําคญั 2 ประการ โดยบริษทัฯ ไดรั้บรางวลัความย ัง่ยืน

ยอดเยี่ยมจากเวที SET Awards ซ่ึงจดัโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

และประสบความสําเร็จต่อเน่ืองด้วยการก้าวสู่การเป็นบริษัทท่ีมีผลการ

ดาํเนินการดา้นการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืยอดเยีย่มเป็นอนัดบัท่ีสองของโลกใน 

อุตสาหกรรมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เคร่ืองมือและช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ITC) จากการเขา้ร่วมประเมินดชันีความ

ย ัง่ยนืของดาวน์โจนส์ (DJSI) โดยบริษทัฯ ไดรั้บรางวลัเกียรติคุณระดบัเหรียญเงินจาก S&P Global และทาํให้เดลตา้

ฯ เป็นบริษทัไทยในอุตสาหกรรมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เคร่ืองมือและช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพียงหน่ึงเดียวในS&P 

Global Sustainability Yearbook 2020 อยา่งไรก็ดี ส่ิงท่ีไดม้ากกวา่ผลคะแนน คือการนาํคาํถามและแนวปฏิบติัท่ีดีท่ี

ได้เรียนรู้จากการเขา้ร่วมประเมินดงักล่าวมาปรับใช้ในการพฒันาองค์กรให้ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยท่ีผ่านมา

คณะทาํงานการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนของเดลตา้ฯ  ใชป้ระโยชน์จากกระบวนการรายงานเพื่อพฒันาการดาํเนินงานให้

เป็นไปตามแนวปฏิบติัท่ีดี และวดัประสิทธิภาพของโครงการทั้งดา้น ส่ิงแวดลอ้ม สังคม และการกาํกบัดูแลกิจการ 

(ESG) เพื่อใหเ้กิดการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 
 

ความเส่ียงอุบัติใหม่ 

เดลตา้ประเทศไทยวางตาํแหน่งผลิตภณัฑ์และโซลูชัน่ส์ของบริษทัฯ ให้เป็นผลิตภณัฑ์และโซลูชั่นเพื่อ

ตอบสนองต่อกระแสโลกาภิวฒัน์ (megatrends) ในการรับมือกับความเส่ียงอุบติัใหม่ท่ีอาจส่งผลต่อความย ัง่ยืน 

เดลตา้ฯ กาํหนดกลยทุธ์และดาํเนินการเชิงรุกเพื่อให้บริษทัฯ มีความยืดหยุน่ต่อการเจริญเติบโตในระยะยาว โดยให้

ความสําคญักบัการจดัการความเส่ียงและการตดัสินใจบนพื้นฐานของขอ้มูลท่ีไดรั้บการรวบรวมและวิเคราะห์อยา่ง

เป็นระบบ การมองการณ์ไกล การตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ อยา่งฉบัไว เพื่อมุ่งสร้างธุรกิจท่ีจะเป็นประโยชน์

ต่อสังคมในอนาคต 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของ เดลตา้ประเทศไทยรายงานความคืบหน้าการบริหารความเส่ียงต่อ

ประธานบริหาร โดยกําหนดให้มีการรายงานผลการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการตรวจสอบหรือ

คณะกรรมการอย่างน้อยปีละคร้ัง ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดด้าํเนินการสํารวจความเส่ียงใน

หน่วยงานหลกัของกลุ่มเดลตา้ประเทศไทยซ่ึงรวมถึงเดลตา้ ประเทศไทย อินเดีย และสโลวาเกีย โดยไดร้ายงานต่อ

คณะกรรมการ บริษทั เม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2562 นอกจากน้ี จากการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งภายใน

และภายนอกคณะกรรมการฯ ไดน้าํกระแสโลกาภิวฒัน์ (megatrends) มาเป็นส่วนหน่ึงในการกระบวนการทบทวน

ความเส่ียงเพื่อใหม้ัน่ใจวา่ผลิตภณัฑแ์ละโซลูชัน่ส์ท่ีพฒันาข้ึนเพื่อตอบสนองต่อกระแสโลกาภิวฒัน์ดงักล่าวยงัอยูใ่น

ทิศทางท่ีถูกตอ้ง  
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ความเส่ียงอุบัติใหม่ ผลกระทบ และโอกาส 
ความเสีย่งอุบตัใิหม ่ เหตุการณ์ทีเ่กดิข ึน้ ความสําคญัตอ่ความ

ย ัง่ยนืของบรษิทั 
 

ความรุนแรงจากผลกระทบ 
- ดา้นลบ | + ดา้นบวก | 

? ไม่ทราบ 

การลด/บรรเทาผลกระทบ โอกาสในการพฒันาความ
ย ัง่ยนื 

การเจรญิเตบิโตของเมอืง
อยา่งรวดเร็วและการ
เปลีย่นแปลงทางสภาพ
ภมูอิากาศ 

• อปุสงค(์demand) 
ทีเ่พิม่ขึน้ 

• การขาดแคลนวัสด ุ
(+ ปัจจัยการผลติ) 

 
 
 
 
 
 

 

• การดําเนนิงานทีเ่ป็น
มติรกบัสิง่แวดลอ้ม 

• การจดัการดา้นนวตัร
กรรม 

• สมรรถนะทาง
เศรษฐกจิ 

• การจดัการหว่งโซ่
อุปทาน 

• บรรทดัฐานของงความ
โปรง่ใส 

 

+ อปุสงคด์า้นพลงังานทีม่ี
ประสทิธภิาพ ผลติภัณฑแ์ละโซลชูัน่
จากพลงังานสะอาดเพิม่มากขึน้ 

-  ความตอ้งการใชพ้ลงังานเพิม่สงูขึน้ 
-  ความตอ้งใชพ้ลงังานไฟฟาสว่น

ทอ้งถิน่เพิม่มากขึน้ 
-  ความตอ้งการพลงังานจากเชือ้เพลงิ

ฟอสซลิเพือ่นํามาเปลีย่นเป็น
พลงังานไฟฟ้าเพิม่มาขึน้ 

-  ตน้ทนุการผลติเพิม่สงูขึน้ 
- เผาผลาญทรัพยากรทางธรรมชาต ิ
- การขดัขวางทางระบายน้ําทว่ม 
- ความคาดหวงัทีเ่พิม่มากขึน้จาก

ลกูคา้ในขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกับ ESG 
? ความแตกตา่งของนโยบายภาครัฐที่

ตอ้งเผชญิ 
? ความแตกตา่งของพฤตกิรรมในดา้น

ของอปุสงคแ์ละอปุทาน 

• พัฒนาหว่งโซอ่ปุทานในตลาดเกดิใหม ่
• โครงการลดการใชพ้ลงังาน 
• โรงงานอจัฉรยิะ  
• พลงังานทดแทนทีไ่ดจ้ากการตดิตัง้แผงโซ

ลา่เซลลบ์นดาดฟ้าของบรษัิทฯ 
• หว่งโซอ่ปุทานทีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้มและ

มจีรยิธรรม 
• การออกแบบผลติภัณฑท์ีเ่ป็นมติรตอ่

สิง่แวดลอ้ม 
• การจัดตัง้แผนฉุกเฉนิและแผนฟ้ืนฟ ู
• สรา้งความตระหนัก๔งความสําคญัของการ

อนุรักษ์พลงังานและสิง่แวดลอ้ม 
• การพัฒนาตราสนิคา้เพือ่จับตลาดใหม่ๆ ใน

อนาคต 
• ตรวจสอบสารอนัตรายตอ้งหา้มใน

กระบวนการการผลติ 
• เปิดเผยนโยบายในการจัดการสารอนัตรายที่

เกีย่วขอ้งกับการผลติ การจัดทํารายงาน
กา๊ซเรอืนกระจก (GHG inventory report) 
และการทํา CSR ในสว่นของห่วงโซอ่ปุทาน 

• การเตบิโตในสายธรุกจิ
เพาเวอรอ์เิล็กทรอนกิสอ์อ
โตเมชัน่และโซลชูัน่
พืน้ฐาน 

• สรา้งมลูคา่เพิม่ใน
ผลติภัณฑโ์ดยการใชว้ัสถุ
ดบิทดแทนและรไีซเคลิ 

• การเตบิโตในสายธรุกจิอิ
เพาเวอรเ์ล็กทรอนกิสอ์อ
โตเมชัน่และโซลชูัน่
พืน้ฐาน 

 • ปัญหามลพษิ • ชวีอนามยัและความ
ปลอดภยั 

- การเสยีเวลาการปฏบิตักิาร 
- สขุภาพและความปลอดภัยของ

พนักงาน 

• จัดตัง้แผนฉุกเฉนิและการฟ้ืนคนื 
• ตดิตามสถติอิตุนุยิมวทิยาและ PM 2.5 
• ใชเ้ครือ่งตรวจจับมลภาวะ Delta Uno ใน

การตรวจจับมลพษิ ทํางานควบคูก่บั 
Delremo โซลชูัน่พลงังานสเีขยีว ซึง่
สนับสนุนระบบอาชวีอนามัยและความ
ปลอดภัยในทีทํ่างาน (OHSAS)  

•  ขยายขอบเขตการรายงาน กา๊ซเรอืนกระจก 
(GHG inventory report) ไปสูโ่รงงานใน
เครอืทีป่ระเทศสโลวาเกยี 

• อปุสงคใ์หมใ่นเรือ่งของ
เครือ่งตรวจจับมลภาวะ
ทางอากาศ  

• การเขา้มสีว่นร่วมกบัลกูคา้
และภาครัฐเพิม่มากขึน้ใน
ผลติภัณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกับ 
อปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสย์าน
ยนตไ์ฟฟฟ้า (EV) และ
ผลติภัณฑท์ีใ่ชพ้ลงังาน
ทดแทน  

การเปลีย่นแปลงขัว้อํานาจ
ทางเศรษฐกจิโลก 

• การปรับเปลีย่น
นโยบาย 

• ความผันผวนของ
อตัราแลกเปลีย่น
เงนิตราของบรษัิท
ยอ่ย  
 

• การจดัการหว่งโซ่
อุปทาน 

• ดา้นสภาวะทาง
เศรษฐกจิ 

• บรรทดัฐานความ
โปรง่ใส 

 

? การแขง่ขนัอย่างสงูของหว่งโซ่
อปุทานในตลาดเกดิใหม ่

- การขาดแคลนวดัถดุบิการผลติ 
- ขอ้มลูทางปัญญาและความพยายาม

ในการลวงความลบั 
? ความแตกตา่งของนโยบายภาครัฐที่

ตอ้งเผชญิ 

• สง่เสรมิจรยิธรรมในหว่งโซอ่ปุทาน 
• การจัดการความเสีย่งอยา่งเป็นระบบ 
• การสรรหาวตัถดุบิภายในทอ้งถิน่ 
• สนับสนุนระบบเศรษฐกจิหมนุเวยีนในหว่ง

โซอ่ปุทาน 
• เผยแพร่ขอ้กําหนดมาตรฐานของคูค่า้ 
• การประกาศตวัในตลาดเกดิใหมข่องเดลตา้ 

 

• โอกาสทางธรุกจิ ๆ ใน
ตลาดเกดิใหม ่
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ความเสีย่งอุบตัใิหม ่ เหตุการณ์ทีเ่กดิข ึน้ ความสําคญัตอ่ความ
ย ัง่ยนืของบรษิทั 

 

ความรุนแรงจากผลกระทบ 
- ดา้นลบ | + ดา้นบวก | 

? ไม่ทราบ 

การลด/บรรเทาผลกระทบ โอกาสในการพฒันาความ
ย ัง่ยนื 

 • สงครามการคา้
สง่ผลกระทบตอ่การ
ดําเนนิงานของห่วง
โซอ่ปุทานและ
เสถยีรภาพดา้น
การเงนิของลกูคา้ 

• ภาษี 
• การทจุรติ 

 ? ความแตกตา่งของพฤตกิรรมในดา้น
ของอปุสงคแ์ละอปุทาน 

? คําถามเพิม่เตมิเกีย่วกับ ESG จากนัก
ลงทนุหนา้ใหมใ่นตลาดเกดิใหม ่

• การยดึมั่นในนโยบายการรักษาความ
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศน ์

• เปิดเผยนโยบายในการจัดการสารอนัตรายที่
เกีย่วขอ้งกับการผลติ  

• การจัดทํารายงานกา๊ซเรอืนกระจก (GHG 
inventory report) และการทํา CSR ในสว่น
ของหว่งโซอ่ปุทาน 

 

การเปลีย่นแปลงดา้น
ประชากร ศาสตร ์

• สวัสดกิารแรงงาน
และบรษัิทในเครอื 

• การดําเนนิงานทีเ่ป็นมติร
กบัสิง่แวดลอ้ม 

• การจัดการดา้นนวัตรกรรม 

- การขาดแคลนแรงงานชํานาญการ
เนือ่งจากการเพิม่สงูขึน้ของประชากร
ผูส้งูอายแุละอตุสาหกรรมใหม ่(เชน่ 
ปัญญาประดษิฐ,์ AI และ การ
ออกแบบโปรแกรม) 

? อายุการใชง้านของผลติภัณฑล์ดลง
อยา่งรวดเร็ว 

+ ความคาดหวงัสงู/ ความตอ้งการใน
การรับผดิชอบตอ่ผลติภัณฑแ์ละ
บรกิารโดยเฉพาะในดา้นเศรษฐกจิ 
สงัคมและสิง่แวดลอ้ม (ESG) 

• บรษัิทเดลตา้ใหค้วามสําคญัตอ่ระบบ 
Automation และโซลชูัน่ในการจัดการดา้น
พลงังานเพือ่แกปั้ญหาแรงงานผูส้งูอาย ุ

• วจัิยและพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานภายในอยู่
ตลอดเวลา 

• การออกแบบผลติภัณฑแ์ละการพัฒนาหว่ง
โซอ่ปุทานทีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม 

• การพัฒนาชอ่งทางการสือ่สารออนไลน์ 
• สรา้งความตระหนักในการอนุรักษ์พลงังาน 
• การพัฒนาตราสนิคา้เพือ่จับตลาดใหม่ๆ ใน

อนาคต 
• พัฒนาหว่งโซอ่ปุทานทีเ่ป็นมติรตอ่

สิง่แวดลอ้ม 

• การเตบิโตทาง
อเิล็คโทรนกิสพ์าวเวอรอ์อ
โตเมชัน่และโซลชูัน่
พืน้ฐาน 

• สรา้งมลูคา่เพิม่แก่
ผลติภัณฑแ์ละโซลชูัน่ผ่าน
หว่งโซอปุทานทีเ่ป็นมติร
ตอ่สิง่แวดลอ้ม 

การพลกิโฉมเทคโนโลย ี  • การดําเนนิงานทีเ่ป็นมติร
กบัสิง่แวดลอ้ม 

• การตอ่ยอดทางนวัตร
กรรม 

• การจัดการหว่งโซอปุทาน 

-  IoT แอปพลเิคชัน่ เชือ่มตอ่กบั
เครือ่งใชภ้ายในบา้น / อปุกรณ์ 

-  กา้วสูอ่ตุสาหกรรม 4.0 
-  ความปลอดภัยของการเก็บรักษา

ขอ้มลู : การโจรกรรมขอ้มลูมเีพิม่
มากขึน้  

+ ความตอ้งการพลงังานและกําลงัการ
ผลติทีส่งูขึน้ของศนูยก์ลางขอ้มลู 
(datacenters)  

+ ความคาดหวงัทีส่งูขึน้ / ขอ้กําหนด
เกีย่วกบัผลติภัณฑแ์ละบรกิารที่
รับผดิชอบในดา้น ESG 

? อายกุารใชง้านของผลติภัณฑล์ดลง
อยา่งรวดเร็ว 

• มาตรฐานความปลอดภัยดา้นไอทแีละการ
สง่เสรมิการปฏบิัต ิ

• การพัฒนา Delta Smart Manufacturing 
และ automation solutions 

• การออกแบบผลติภัณฑแ์ละการพัฒนาหว่ง
โซอ่ปุทานทีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม 

• เผยแพร่ขอ้มูลดา้น ESG เพือ่ประโยชนใ์น
การตดัสนิใจการลงทนุ 

• สรา้งความตระหนักในการอนุรักษ์พลงังาน 
• การพัฒนาตราสนิคา้เพือ่จับตลาดใหม่ๆ ใน

อนาคต 
• เงนิลงทนุดา้นวจัิยและพัฒนาคดิเป็น 5% 

ของรายได ้

• การเตบิโตของสายธรุกจิ
เพาเวอรอ์เิล็กทรอนกิส์
พาวเวอรอ์อโตเมชัน่และ
โซลชูัน่พืน้ฐาน 

 

สาํหรับรายงานดา้นความย ัง่ยืนฉบบัสมบูรณ์ปี 2561 ดาวน์โหลดไดท่ี้ www.deltathailand.com/en/pdf/sustainable/SDR2018_EN.pdf  

http://www.deltathailand.com/en/pdf/sustainable/SDR2018_EN.pdf
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การดาํเนินการด้านความรับผดิชอบต่อสังคม 

บริษทัฯ ไดมี้การดาํเนินการดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมโดยไดมุ้่งเนน้ประเด็นท่ีมีผลกระทบต่อผูมี้ส่วน

ไดเ้สียของบริษทัฯ เป็นสาํคญั ตามหลกัการของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดงัน้ี 

1. การกาํกบัดูแลกจิการที่ดี 

คณะกรรมการบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ไดต้ระหนกัและให้ความสําคญัใน

การดาํเนินธุรกิจภายใตห้ลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีมาอย่างต่อเน่ือง เพื่อส่งเสริมให้กิจการมีการเติบโตและพฒันา

อยา่งย ัง่ยืน โดยไดจ้ดัทาํและอนุมติันโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีพร้อมทั้งไดมี้การเปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั

ฯ www.deltathailand.com และระบบส่ือสารภายในขององค์กร (Intranet) ความมุ่งมัน่และการให้ความสําคญัต่อการ

ปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ทาํให้บริษทัฯ ไดรั้บการประเมินการกาํกบัดูแลกิจการโดยรวมของบริษทัจด

ทะเบียนไทยประจาํปี 2562 ในระดับ “ดีเลิศ” เป็นปีท่ีส่ีติดต่อกนัจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย 

(IOD) โดยการสนับสนุนของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาด

ห ลัก ท รั พ ย์แ ห่ งป ระเท ศ ไท ย ทั้ ง น้ี  น โยบ ายก ารกํากับ กิ จก ารท่ี ดี ได้ เปิ ด เผ ยอยู่ ใน เว็บ ไซ ต์ บ ริ ษัท ฯ 

www.deltathailand.com/th/นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ  และการรายงานการปฏิบติัตามการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีใน

แต่ละปีไดเ้ปิดเผยในรายงานประจาํปีของบริษทัฯ 

2. การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 

บริษทัฯ มีการดาํเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส และดว้ยความรับผิดชอบ คณะกรรมการบริษทัจึงได้

จดัทาํคู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบติังานสําหรับพนักงานข้ึน รวมทั้งนําจรรยาบรรณทางการคา้ของ Responsible 

Business Alliance (RBA) หรือ EICC เดิม มาเป็นแนวทางในการดําเนินงานด้วย เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการ 

ผูบ้ริหาร และพนักงานได้ถือปฏิบติัเป็นมาตรฐานเดียวกนัและเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป บริษทัฯไดเ้ผยแพร่คู่มือ

จรรยาบรรณในการปฏิบติังานสําหรับพนกังานไวบ้นเวบ็ไซตภ์ายในขององคก์ร (Intranet) และเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

http://www.deltathailand.com/th/คู่มือจริยธรรมธุรกิจ โดยมีการอบรมคู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบติังานใหพ้นกังาน

ใหม่ทุกคนไดรั้บทราบ และนอกจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะมีหน้าท่ีดูแลการปฏิบติังานของพนกังานให้เป็นไปตาม

จรรยาบรรณแลว้ ฝ่ายตรวจสอบภายในยงัมีหนา้ท่ีในการตรวจสอบการปฏิบติังานและรายงานต่อผูบ้ริหารในกรณีท่ีมี

การปฏิบติังานผดิจรรยาบรรณท่ีสาํคญั  

พร้อมกนัน้ี บริษทัฯ ไดเ้ปิดช่องทางการรับแจง้ขอ้มูลให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มสามารถส่งขอ้เสนอแนะ

หรือขอ้ร้องเรียน ดงัน้ี 

• พนกังานเดลตา้สามารถส่งขอ้เสนอแนะหรือขอ้ร้องเรียนไปยงับุคคล/หน่วยงานดงัต่อไปน้ี  

(1) หวัหนา้หน่วยงานท่ีพนกังานคนดงักล่าวสังกดัอยู ่

(2) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ HR.GRIEVANCE.SEA@deltaww.com   

(3) กล่องรับความคิดเห็น 
 

• ผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนสามารถส่งขอ้เสนอแนะหรือขอ้ร้องเรียนไปท่ี 

(3) ตูรั้บความคิดเห็น: ตู ้ป.ณ. 50 บางปู สมุทรปราการ 10280 

(4) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: whistleblow@deltathailand.com 

http://www.deltathailand.com/th/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://www.deltathailand.com/th/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88
mailto:HR.grievance.SEA@deltaww.com
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เลขานุการคณะกรรมการจะรวบรวมและส่งขอ้ร้องเรียนต่อไปยงัคณะผูบ้ริหาร หรือคณะกรรมการ

ตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อทาํการพิจารณาตรวจสอบแลว้แต่กรณี  

ทั้งน้ี ขอ้มูลของผูแ้จง้เบาะแสและเร่ืองท่ีแจง้จะถูกเก็บเป็นความลบั เพื่อป้องกนักรณีถูกละเมิดสิทธิ 

ในการประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 1/2563 เลขานุการคณะกรรมการไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณารับทราบ

วา่ในปี 2562 ท่ีผา่นมา ทางบริษทัฯ ไม่ไดรั้บการร้องเรียนใดๆ   

3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน  

ดว้ยความมุ่งมัน่ในการดาํเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ ท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษทัฯคร้ังท่ี 4/2556 จดัข้ึนในวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2556 จึงได้อนุมติัในหลกัการให้มีการดาํเนินการเก่ียวกบัการ

ต่อตา้นคอร์รัปชัน่และไดมี้มติมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูดู้แลการกาํหนดหรือทบทวนนโยบาย วิธี

ปฏิบติั รวมทั้งการติดตามผลให้เป็นไปตามนโยบายต่อดา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยบริษทัฯ ไดผ้า่นการรับรองเขา้

เป็นแนวร่วมปฏิบติัเพื่อการต่อตา้นการทุจริตของภาคเอกชนในไตรมาส 4 ปี 2562 ซ่ึงเป็นการตอกย ํ้าเจตนารมณ์ใน

การท่ีจะดาํเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและต่อตา้นการทุจริตทุกรูปแบบ นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดมี้การจดัอบรม

เร่ืองจรรณยาบรรณในการปฏิบติังานซ่ึงครอบคลุมถึงนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่น้ีให้กบัพนกังานอย่าง

ต่อเน่ือง รวมทั้งมีการเผยแพร่นโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่ไปยงัคู่คา้อีกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. การเคารพสิทธิมนุษยชน  

บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะเคารพต่อหลกัสิทธิมนุษยชน โดยมีการกาํหนดเป็นนโยบายเร่ืองการปฏิบติัท่ีมิชอบ

และการไม่ล่วงละเมิด ไม่เลือกปฏิบติั โดยไม่คาํนึงถึงเพศ เช้ือชาติหรือความบกพร่องทางร่างกายรวมถึงผูท่ี้เป็นโรค

ภูมิคุม้กนับกพร่อง โรคเอดส์ วณัโรค ซ่ึงบริษทัฯ ถือเป็นนโยบายท่ีเขม้งวด โดยไดมี้การประกาศให้รับทราบใน 

Intranet และเวปไซต์บริษัทฯ www.deltathailand.com/th/นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน และส่งเสริมให้มีการจัด

อบรมให้ความรู้ความเขา้ใจเพื่อใหพ้นกังานไดมี้ทศันะคติท่ีดีในการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งเท่าเทียมกนั นอกจากน้ี 

บริษทัฯ ได้มีการเปิดช่องทางในการรับเร่ืองร้องเรียนต่างๆ ซ่ึงจนถึงปัจจุบนัยงัไม่ได้รับการร้องเรียนในเร่ือง

ดงักล่าวแต่อยา่งใด 

และจากสงครามท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (Democratic Republic of the 

Congo) ท่ียงัมีทีท่าวา่จะทวีความรุนแรงมากข้ึนเร่ือยๆ ในขณะท่ีแหล่งเงินทุนหลกัท่ีใชส้นบัสนุนสงครามเช่ือวา่มาจาก

การทาํเหมืองแร่โลหะท่ีมีค่า ไดแ้ก่ แทนทาลมั ทอง สังกะสี และทงัสเตน ฯลฯ ซ่ึงเป็นแร่โลหะหายากท่ีเป็นวตัถุดิบ

http://www.deltathailand.com/th/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99


                                                                                                                                                   

                        
 

96 
 

สาํคญัสําหรับการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอยูม่ากในประเทศท่ียงัเตม็ไปดว้ยการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น คองโก 

และรวนัดา ท่ีถูกเรียกกันว่า “แร่ท่ีมีข้อขัดแยง้ (Conflict Minerals/Metals)” บริษัทฯได้ให้ความสําคัญในเร่ืองสิทธิ

มนุษยชนและตอบสนองต่อขอ้ขดัแยง้ดงักล่าว โดยการตรวจสอบแหล่งท่ีมาของแร่ธาตุ และจดัหาแหล่งแร่ท่ีอยู่นอก

พื้นท่ีขดัแยง้มาแทนท่ีทั้งหมด และไดว้างนโยบายการเลิกใชแ้ร่ท่ีมีขอ้ขดัแยง้ท่ีมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

และประเทศท่ีอยูติ่ดกนัทั้งทางตรงและทางออ้ม โดยไดก้าํหนดเป็นขอ้ตกลงเร่ืองพนัธมิตรธุรกิจท่ีมีความรับผิดชอบต่อ

การไดม้าซ่ึงแร่ธาตุ (RMI) (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมท่ี www.deltathailand.com/th/เอกสารอ่ืนๆ) พร้อมทั้งไดส่้งต่อ

นโยบายน้ีไปสู่ห่วงโซ่อุปทาน โดยปัจจุบนับริษทัฯ ไดใ้ห้ผูข้ายวตัถุดิบทุกรายลงนามใน “การสํารวจแหล่งท่ีมาของแร่

และโลหะ” (Minerals/Metals Source Survey) และ“ประกาศเก่ียวกบัการเลิกใช้แร่ท่ีมีข้อขดัแยง้” (Declaration on Non-

use of Conflict Minerals/Metals) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของขั้นตอนการคดัเลือกซพัพลายเออร์ของบริษทัฯ  

5. การปฏบัิติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 

บริษัทฯ ให้ความสําคัญต่อนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน

เทียบเท่าเป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจดา้นอ่ืนๆ ของบริษทัฯ ซ่ึงผูบ้ริหารตามสายงานจะเป็นผูรั้บผิดชอบในการ

ดาํเนินการตามนโยบายน้ีให้เป็นไปอย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมินผลกระทบในแต่ละจุด

ปฏิบติังานและจดัฝึกอบรมใหแ้ก่พนกังานอยา่งสมํ่าเสมอ 

บริษทัฯได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ รวมถึงมีคณะปฏิบติังานด้านส่ิงแวดล้อม อาชีวอนามยั และความ

ปลอดภยัเพื่อดูแลให้มี การปฏิบติัตามมาตรฐานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO14001 และระบบมาตรฐานอาชีวอนา

มยัและความปลอดภยั OHSAS18001 อยา่งต่อเน่ืองและถูกตอ้ง ซ่ึงปัจจุบนั บริษทัฯไดรั้บการรับรองมาตรฐานดงักล่าว

อยา่งต่อเน่ือง 

นโยบายอุบติัเหตุตอ้งเป็นศูนย ์(Zero Accident) ถือเป็นเป้าหมายหลกัอย่างหน่ึงท่ีบริษทัฯ ไดน้าํมายึดถือ

ปฏิบติัในการดาํเนินงานอยา่งเคร่งครัด ทาํให้ในปี 2562 มีพนกังานไดรั้บบาดเจบ็จาํนวน 45 ราย จากจาํนวน 49 ราย

ในปี 2561 อยา่งไรก็ดี บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะลดการเกิดอุบติัเหตุใหเ้ป็นศูนยใ์หไ้ดต้ามนโยบายท่ีวางไวต่้อไป 

บริษทัฯ ยงัไดร้ณรงค์จดักิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภยั เพื่อการลดอุบติัเหตุในโรงงานให้เป็นศูนย ์ส่งเสริมให้

พนกังานมีความรู้และเขา้ใจในการปฏิบติังานใหป้ลอดภยั กิจกรรมภายในงานประกอบดว้ย การประกวดวาดภาพส่ือความ

หมายความปลอดภยั และร่วมสนุกกบัเกมตอบคาํถามเพื่อส่งเสริมใหต้ระหนกัถึงดา้นความปลอดภยัเป็นประจาํทุกปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยประจาํปี 2562 (Safety Week 2019) ณ โรงงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู 

https://www.deltathailand.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%86


                                                                                                                                                   

                        
 

97 
 

ด้านสวสัดิการพนักงาน   

 บริษทัฯ มีการจดัตั้งคณะกรรมการสวสัดิการเพื่อดูแลผลประโยชน์ใหแ้ก่พนกังานรวมทั้งมีการกาํหนดนโยบาย

ดา้นสวสัดิการและแรงงานสัมพนัธ์เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนให้พนกังานไดรั้บสิทธิและสวสัดิการอยา่งเป็นธรรม ซ่ึง

จากการให้ความสําคญัดา้นแรงงานสัมพนัธ์และสวสัดิการท่ีดีให้แก่พนกังานมาอย่างต่อเน่ือง ทาํให้ไดรั้บคดัเลือกให้

เป็นสถานประกอบการดีเด่นดา้นแรงงานสัมพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน ซ่ึงจดัโดยกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน 

กระทรวงแรงงานติดต่อกนัเป็นปีท่ี 10 

• มุมนมแม่ 

ดว้ยพนกังานส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิงถึงร้อยละ 84 บริษทัฯ จึงไดใ้ห้ความสําคญัในการดูแลพนกังานท่ีตั้งครรภ์

เป็นพิเศษ โดยไดจ้ดัสถานท่ีทาํงานเฉพาะให้แก่พนกังานหญิงตั้งครรภแ์ละมีการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนคลอด

รวมทั้งมีการจดัมุมนมแม่ในสถานประกอบการมาตั้งแต่ปี 2551 เพื่อให้พนกังานไดมี้สถานท่ีใหจ้ดัเก็บนมไวใ้ห้บุตร

ไดใ้นระหวา่งเวลาทาํงาน ซ่ึงช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวติใหแ้ก่พนกังานและครอบครัวอีกทางหน่ึง  

• องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) 

บริษทัฯไดด้าํเนินกิจกรรมประเภทต่างๆ เพื่อส่งเสริมความเป็นอยูแ่ละคุณภาพชีวติใหแ้ก่พนกังาน เช่น การ

ลงนามเขา้ร่วมโครงการแนวทางการสร้างความสุข 8 ประการ (Happy 8 Workplace) เพื่อสร้างความสมดุลของการ

ใชชี้วิตในครอบครัว การทาํงานและสังคมใหแ้ก่พนกังานร่วมกบัสํานกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

(สสส.) ซ่ึงโครงการดงักล่าวไดส่้งผลต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตให้แก่พนกังานเป็นอยา่งดีและทาํให้บริษทัฯไดรั้บ

การคดัเลือกจากองค์กรปฏิบติัการให้เป็นองคก์รพี่เล้ียงโดยมีหน้าท่ีให้คาํปรึกษา รวมทั้งไดเ้ป็นองคก์รตน้แบบใน

การศึกษาการดาํเนินโครงการ Happy Workplace ใหก้บัหน่วยงานอ่ืนๆ อีกดว้ย 

6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค  

บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกคา้ดว้ยการนาํเสนอสินคา้ท่ีดีมีคุณภาพและบริการท่ีเช่ือถือ

ได ้โดยไดด้าํเนินการตามมาตรฐานสากลต่างๆ อยา่งเคร่งครัด เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ลูกคา้ จนในปัจจุบนั บริษทัฯ

ไดรั้บการรับรองมาตรฐานต่างๆ ดงัน้ี 

• ISO9001 - มาตรฐานการจดัการดา้นคุณภาพ 

• IATF16949 - มาตรฐานการจดัการดา้นคุณภาพสาํหรับอุตสาหกรรมยานยนต ์

• TL9000 - มาตรฐานการจดัการดา้นคุณภาพสาํหรับธุรกิจการส่ือสารและโทรคมนาคม 

• ISO/IEC17025 - มาตรฐานระบบคุณภาพห้องปฏิบติัการ  

• IEC-61340-5-1 และ ANSI/ESD S20.20 - มาตรฐานการควบคุมและการตรวจวดัไฟฟ้าสถิต  

• Authorised Economic Operator (AEO) Certificate - European commission - ใบรับรองสถานภาพเป็น

ผูน้าํของเขา้ ผูส่้งของออกระดบัมาตรฐานเออีโอ ของกรมศุลกากร 

• ISO/IEC 27001 - มาตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ  

• ISO 13485 - มาตรฐานระบบบริหารจดัการคุณภาพอุตสาหกรรมเคร่ืองมือแพทย ์

• IECQ QC 080000 - มาตรฐานการบริหารจดัการสารตอ้งห้าม (Hazardous Substance Process 

Management) 
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นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดใ้ส่ใจและคาํนึงถึงความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค โดยเนน้การจดัการดา้นสารปนเป้ือน

ในผลิตภณัฑ์ (Environmental Related-Substances) โดยพฒันาและควบคุมให้ไม่มีการนาํสารเคมีท่ีเป็นอนัตรายมา

ใชใ้นขบวนการผลิต เพือ่สร้างความเช่ือมัน่วา่ผลิตภณัฑข์องบริษทัฯไม่มีสารพษิท่ีเป็นอนัตรายต่อผูบ้ริโภค 

บริษทัฯ มีการติดต่อส่ือสารกับลูกค้าทุกกลุ่มอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เข้าถึงและพยายามสนองตอบความ

ต้องการของลูกค้าให้ได้มากท่ีสุด ลูกค้าสามารถค้นหาข้อมูลของบริษัทฯ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ผ่านทาง 

www.deltathailand.com และยงัสามารถให้ข้อเสนอแนะต่างๆได้ทางอีเมล์ info@deltathailand.com ท่ีระบุไวใ้น

เว็บไซต์ของบริษทั ขอ้เสนอแนะต่างๆจะถูกเสนอแก่ผูบ้ริหารระดบัสูงเพื่อวิเคราะห์และหาแนวทางพฒันาอย่าง

ต่อเน่ืองต่อไป 

7.  การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม  

 บริษัทฯได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการจัดทําระบบการจัดการด้านส่ิงแวดล้อม เพื่อช่วยผลักดัน

กระบวนการทาํงานของบริษัทฯ ผ่านหลักการ PDCA (Plan/Do/Check/Action) เพื่อจดัการด้านส่ิงแวดล้อมใน

บริบทต่างๆให้กลายมาเป็นส่วนหน่ึงของการดาํเนินกิจกรรมในชีวิตประจาํวนัของพนกังานทุกระดบัในบริษทัฯ

อย่างต่อเน่ือง ปัจจุบนับริษทัฯไดรั้บการรับรองมาตรฐานระบบการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มในระดบัประเทศและ

ระดบัโลกดงัน้ี 

• ISO14001 – มาตรฐานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

• ISO14067 – มาตรฐานระบบการประเมินปริมาณคาร์บอนฟุตพร้ินทใ์นผลิตภณัฑ ์

• ISO14064-1 – มาตรฐานระบบการจดัการการประเมินปริมาณและการรายงานการปล่อยก๊าซเรือน

กระจก 

• IECQ QC08000 – มาตรฐานการบริหารจดัการสารตอ้งหา้ม (Hazardous Substance Process 

Management) 

• ISO50001 – มาตรฐานระบบบริหารจดัการดา้นพลงังาน 

• OHSAS18001 – มาตรฐานการจดัการอนามยัและความปลอดภยัในสถานประกอบการ 

บริษทัฯ นบัเป็นรายแรกในประเทศไทยท่ีไดรั้บใบรับรองมาตรฐาน ISO14064-1 และ ISO50001 และเป็น

โรงงานแห่งแรกในประเทศไทยท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว ประเภทการปรับปรุงอาคารท่ีมีอยู่เดิม 

(LEED-EBOM) ระดบัทอง จากสภาอาคารเขียวสหรัฐอเมริกา (USGBC)  

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดเ้ขา้ร่วมการประชุมสหประชาชาติวา่ดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ คร้ังท่ี 24 

ท่ีเมืองคาโทวิซ ประเทศโปแลนด์ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกรอบความร่วมอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)) หรือ COP24 

Katowice 2018  

เดลตา้ฯ ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยชะลอการเกิดความเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศตาม

ปณิธานท่ีบริษทัฯ จะบรรลุเป้าหมายการพฒันาอย่างย ัง่ยืนขององคก์ารสหประชาชาติ ตามเป้าหมายท่ี 17 โดยการร่วม

เป็นภาคีเพื่อผสานความร่วมมือสู่การบรรลุเป้าหมายการพฒันาอย่างย ัง่ยืนท่ีองค์การสหประชาชาติตั้งไว ้โดยความรู้

ความเขา้ใจ ร่วมทั้งขอ้มูลล่าสุดท่ีไดจ้ากการประชุม COP24 จะนาํไปใชใ้นการพฒันากลยุทธดา้นการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน 

http://www.deltathailand.com/
mailto:info@deltathailand.com
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รวมถึงกิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อมให้เกิดผลสัมฤทธ์ิดงัท่ีเดลตา้ฯ ได้ประสบความสําเร็จในการปรับปรุงอาคารสถาน

ประกอบการเป็นอาคารเขียว และความสําเร็จดา้นการพฒันาอย่างย ัง่ยืนต่างๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงท่ีจะ

ดาํเนินทุกๆ กิจกรรมตามแนวทาง Smarter. Greener. Together. ท่ีเดลตา้ฯ ยึดถือปฏิบติัมาอยา่งต่อเน่ืองเพื่อยกระดบัขีด

ความสามารถของบริษทัฯต่อไป 

บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์การเรียนรู้ (Education Week 2019) โดยมีการจัดกิจกรรมร่วมสนุกและ

ประกวดวาดภาพการอนุรักษ์พลงังาน เพื่อให้ความรู้และปลูกฝังจิตสํานึกดา้นการอนุรักษ์พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม

ใหแ้ก่พนกังาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

อุตสาหกรรมสีเขียว 

บริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมโครงการ “อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)” ท่ีจดัข้ึนโดยกระทรวงอุตสาหกรรม 

เพื่อแสดงถึงความยึดมัน่ในการประกอบกิจการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยมุ่งเน้นการพฒันาและปรับปรุง

กระบวนการผลิตและการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงความรับผดิชอบต่อสังคมทั้งภายในและ

ภายนอกองค์กรตลอดจนห่วงโซ่อุปทานต่างๆ เพื่อการพัฒนาอย่างย ัง่ยืน โดยโรงงานทั้ ง 2 แห่งท่ีนิคม

อุตสาหกรรมบางปูและอีกหน่ึงแห่งท่ีนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรวไ์ดผ้า่นการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว

ระดับท่ี  4 วัฒนธรรมองค์กร (Green Culture) ซ่ึงได้แก่อุตสาหกรรมท่ีมีการสร้างวฒันธรรมองค์กรด้าน

ส่ิงแวดลอ้มและนาํมาปฏิบติัให้เกิดประสิทธิผล รวมถึงการไดรั้บรางวลัดา้นส่ิงแวดลอ้มและการรับรองมาตรฐาน

ดา้นส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ซ่ึงบริษทัฯ จะมุ่งมัน่พฒันามาตรฐานสู่ระดบัวฒันธรรมสีเขียวและเครือข่ายสีเขียวต่อไป   

บริษทัฯ ไดส่้งเสริมและสนบัสนุนให้มีการดาํเนินการผลิตภายใตก้ฎเกณฑ์ของผลิตภณัฑ์ฉลากเขียว (Green 

Label) ท่ีมุ่งเนน้ให้มีกระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยมีการกาํกบัดูแลดา้นการจดัการของเสีย การ

ลดมลภาวะและการใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ มีการบนัทึกและตรวจวดัเพื่อประเมินผลกระทบท่ีเกิดข้ึน

เป็นประจาํทุกเดือน ตลอดจนจดัฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่พนกังานอยา่งสมํ่าเสมอ 

ผลิตภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์ทั้งหมดของบริษทัฯ มีความโดดเด่นและเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภยั

ระดับสากลสอดคล้องตามกฎระเบี ยบด้านส่ิ งแวดล้อมต่างๆ เช่น EU RoHS (Restriction of Hazardous 

Substances หรือขอ้กาํหนดของสหภาพยุโรปวา่ดว้ยเร่ืองของการใชส้ารท่ีเป็นอนัตรายในอุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิกส์) และ WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment หรือ “เศษเหลือทิ้งของผลิตภณัฑ์

กิจกรรมสัปดาห์การเรียนรู้ (Education Week 2019) ณ โรงงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู 
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ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์”) ซ่ึงเป็นมาตรการในการควบคุมมลพิษและของเสียจากผลิตภัณฑ์สารสนเทศ

อิเล็กทรอนิกส์ นอกจากน้ี บริษัทฯยงัได้แสดงข้อมูลการรับรองด้านส่ิงแวดล้อมต่างๆ เช่น Energy Star 

(มาตรฐานดา้นพลงังานของผลิตภณัฑ์ไอที) และ 80 PLUS (มาตรฐานเพาเวอร์ซพัพลาย 80 PLUS) ในผลิตภณัฑ์

ของบริษทัฯดว้ย 

การจัดการด้านพลงังาน 

บริษทัฯ ไดเ้ล็งเห็นถึงความสําคญัของการอนุรักษพ์ลงังานและการส่งเสริมให้มีการใชท้รัพยากรอยา่งมี

ประสิทธิภาพ จึงได้มีการกาํหนดเป็นนโยบายด้านการจดัการพลงังานข้ึนและมุ่งมัน่ให้เกิดการพฒันาอย่าง

ต่อเน่ือง โดยได้มีการส่ือสารให้แก่พนักงานทุกระดบัในองค์กรได้รับทราบและมีการดาํเนินการตรวจสอบ 

ติดตาม แกไ้ขปรับปรุงโครงการต่างๆ ท่ีไดด้าํเนินการ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมเพื่อให้พนกังานไดมี้

ความรู้และตระหนกัถึงความสาํคญัของการอนุรักษพ์ลงังาน โดยนาํแนวคิดดา้นการจดัการพลงังานมาใชใ้นการ

ปรับปรุงระบบเคร่ืองปรับอากาศ ระบบแสงสวา่ง รวมทั้งติดตั้งแผงพลงังานแสงอาทิตยเ์พื่อผลิตกระแสไฟฟ้า

ข้ึนใชเ้องภายในโรงงาน และมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  

ในปี 2562 บริษทัฯ ไดรั้บรางวลั ASEAN Energy Award 2019 รองชนะเลิศอนัดบั 1 ในประเภท ASEAN 

Energy Efficiency and Conservation Best Practices ในประเภท อาคารเขียว (Green Building) ซ่ึงนับเป็นคร้ัง

แรกท่ีเดลตา้ได้รับรางวลัอนัทรงเกียรติในระดบัภูมิภาคจาก ASEAN Centre for Energy (ACE) และยงัได้รับ

รางวลั Thailand Energy Award 2019 จาํนวน 3 ประเภทได้แก่ ด้านพลังงานสร้างสรรค์ ด้านการอนุรักษ์

พลงังาน: อาคารเขียว และโรงงานควบคุม ซ่ึงนบัเป็นปีท่ี 4 แลว้ท่ีเดลตา้ไดรั้บรางวลัจากกระทรวงพลงังานใน

ฐานะท่ีเป็นโรงงาน อาคาร และบุคลากรท่ีมีความรับผดิชอบต่อการใชท้รัพยากรพลงังานเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม  

 บริษทัฯ ไดด้าํเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อร่วมพฒันาสังคมและชุมชนทั้งทางดา้นส่งเสริมการศึกษา ศาสนา การ

สาธารณะสุข และพัฒนาชุมชนในด้านอ่ืนๆ อาทิ  การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ

มหาวิทยาลยัต่างๆ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อฝึกทกัษะด้านอุตสาหกรรมอตัโนมติัหรือ Industrial Automation ขั้นสูง

ให้กบันิสิตนกัศึกษาผ่านห้องปฏิบติัการ Delta Industrial Automation ท่ีเดลตา้ฯ เป็นผูม้อบให้กบัมหาวิทยาลยัต่างๆ 

รางวลั Thailand Energy Award 2019 รางวลั ASEAN Energy Award 2019 รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท ASEAN 

Energy Efficiency and Conservation Best Practices ประเภท อาคารเขียว  
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เพื่อพฒันาศกัยภาพของนักศึกษาด้วยการปฏิบติังานจริง พร้อมทั้งจดัฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กบัอาจารยแ์ละ

นักศีกษา ซ่ึงภายหลงัการอบรมจะมีการมอบประกาศนียบตัร Delta Automation Academy ให้กับผูผ้่านการอบรม 

ปั จ จุบัน  มี ม ห าลัย ท่ี เข้า ร่วม โค รงก ารจําน วน  6  แ ห่ ง ได้แ ก่  ม ห าวิ ท ยาลัย จุ ฬ าล งก รณ์ ม ห าวิ ท ยาลัย 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบงั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลยับูรพาท่ีเพิ่งลงนามบนัทึก

ความร่วมมือไปเม่ือเดือนธนัวาคม 2562 ท่ีผา่นมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม  
 

ด้วยพันธกิจของบริษัทฯ ท่ีระบุว่า “มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวตักรรมการใช้พลังงานสะอาดและเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานเพื่ออนาคตท่ีดีกวา่” บริษทัฯ จึงมีนโยบายพฒันาสินคา้ท่ีใชพ้ลงังานสะอาด เป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดลอ้มและประหยดัพลงังาน โดยไดพ้ฒันาและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์เพื่อการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มโดยแบ่งออกเป็น

กลุ่มหลกัๆ ดงัน้ี  

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดพลังงานหรือลดการสูญเสียของพลงังาน เช่น ผลิตภณัฑ์ในกลุ่มเพาเวอร์ซัพ

พลายท่ี มีประสิทธิภาพสูง (High efficiency) ซ่ึงบริษัทฯ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้ มี

ประสิทธิภาพสูงถึงกว่าร้อยละ 90 โดยเฉพาะเพาเวอร์ซัพพลายสําหรับระบบโทรคมนาคมซ่ึงปัจจุบนั

สามารถพฒันาประสิทธิภาพสูงข้ึนถึงร้อยละ 98 ทาํให้มีการสูญเสียพลงังานน้อยมาก นอกจากน้ี ยงัมี

ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ไดแ้ก่ เพาเวอร์ซพัพลายสาํหรับยานยนตไ์ฟฟ้า และพดัลมอิเล็กทรอนิกส์  

เดลต้าฯ ลงนามในบันทึกความร่วมมือกับ ม.
บูรพาในการพัฒนาทักษะของนักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ด้านระบบอัตโนมัติ และ 
IOT โ ด ย จั ด ตั้ ง  Delta Industrial Automation 
Lab ให้กับมหาวิทยาลยั 

งานมอบประกาศนียบัตร Delta Automation Academy 2562 ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี  
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2. โซลูช่ันเพ่ือการประหยัดพลังงาน โดยส่วนใหญ่เป็นช้ินส่วนหรืออุปกรณ์อัตโนมัติ ท่ีใช้ในภาค 

อุตสาหกรรม (Industrial Automation) ท่ีติดตั้งเข้าไปในอุปกรณ์หลักแล้วช่วยทาํให้อุปกรณ์ดังกล่าวใช้

พลงังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3. กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ผลิตพลังงานสะอาดหรือลดผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก่ โซลาร์อินเวอร์เตอร์ 

สถานีประจุไฟฟ้าสําหรับยานยนต์ (EV Charger) รวมทั้ งอุปกรณ์แปลงไฟฟ้าจากพลังงานลม (wind 

turbine)  

ผลิตภณัฑท์ั้งสามกลุ่มหลกัขา้งตน้นอกจากจะสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจใหก้บับริษทัฯโดยไดเ้ป็น

สินคา้ท่ีนาํรายไดห้ลกัมาสู่บริษทัฯ แลว้ ยงัสามารถอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มได ้

การเผยแพร่นวตักรรม 

บริษทัฯ ไดรั้บมาตรฐานการจดัการดา้นพลงังาน ISO50001 เป็นบริษทัแรกในประเทศไทย รวมทั้งประสบ

ความสาํเร็จในการทาํกิจกรรมต่างๆ เก่ียวกบัการอนุรักษพ์ลงังานในโรงงานอยา่งต่อเน่ือง และยงัไดจ้ดักิจกรรมการ

แบ่งปันความรู้และการเผยแพร่นวตักรรมต่อชุมชน โรงเรียน และสถาบนัต่างๆ ไดรั้บทราบวธีิการอนุรักษพ์ลงังานท่ี

บริษทัฯ นาํมาใชแ้ละประสบความสาํเร็จในการลดการใชพ้ลงังาน รวมทั้งการนาํเสนอเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั ใหก้บัผู ้

ท่ีมาร่วมงานสามารถนาํไปประยกุตใ์ชก้บัองคก์รและชุมชน และสังคมในวงกวา้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ทั้งน้ี สามารถดูขอ้มูลเพิ่มเติมไดจ้ากรายงานเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนืปี 2562 (2019 Sustainability Development 

Report) หรือเวปไซต ์www.deltathailand.com/th/ดาวน์โหลดรายงานเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  

 

 

 

 

 

 

หน่วยงานและสภาบันต่างๆ เข้าเยีย่มชมการจัดการด้านพลงังานของเดลต้าฯ 

http://www.deltathailand.com/th/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99
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11 การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

12 รายการระหว่างกนั 

 

  

 
 บริษทัไดจ้ดัตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในข้ึนภายใตก้ารกาํกบัดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบตั้งแต่ปี 

2542 เพื่อทาํหน้าท่ีในการตรวจสอบการบริหารจดัการและประสิทธิภาพการดาํเนินงานภายในของบริษทัฯ โดย

ไดรั้บการสนบัสนุนและมีการรายงานไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงเป็นผูไ้ดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษทัเพื่อประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนระบบการบริหาร

ความเส่ียงต่างๆขององค์กร ปัจจุบนัหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน คือนางสาวเนธิญา ป่ีทองซ่ึงระบบการ

ควบคุมภายในของบริษทัฯในขณะน้ีถือวา่อยูใ่นเกณฑท่ี์น่าพอใจ 

บริษทัได้ตระหนักถึงความสําคญัของการบริหารความเส่ียงท่ีอาจมีผลต่อการดาํเนินธุรกิจจากปัจจยัทั้ง

ภายในและภายนอกขององค์กร ตั้ งแต่ปี 2010 บริษัทได้จดัให้มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง(RMC) เพื่อ

ตรวจสอบการบริหารความเส่ียงขององคก์รเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามระดบัการยอมรับขององคก์ร  คณะกรรมการ

บริหารความเส่ียงไดก้าํหนดนโยบายในการบริหารความเส่ียงและแนวทางในการดาํเนินงานเร่ืองดงักล่าวข้ึนเพื่อให้

เกิดการบริหารงานท่ีดีในระยะยาวอนัจะเป็นประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย  

สาํหรับการพฒันาใหเ้กิดการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีข้ึนนั้น ทางคณะกรรมการตรวจสอบไดเ้สนอต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทให้มีการจดัทาํ ระบบการรับแจ้งข้อร้องเรียนเม่ือมีการประพฤติมิชอบ (Whistle – Blow 

Misconduct Claim Process) ข้ึนเม่ือปี 2555 และเสนอใหมี้การกาํหนดนโยบายการต่อตา้นทุจริตและรวมถึงการระบุ

เง่ือนไข/วธีิการปฏิบติั ลงในคู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบติังานของบริษทัฯ (code of conduct) เม่ือปี 2556 และไดมี้

การดาํเนินการตามนโยบายดงักล่าวอยา่งต่อเน่ืองมีการ ปรับปรุงให้สอดคลอ้งกบัประกาศของคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2563  เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ

ไดร้ายงานต่อท่ีประชุมว่าจากการสอบทานรายงานการตรวจสอบภายในแลว้มีความเห็นว่า บริษทัฯ มีการควบคุม

ภายในท่ีประสิทธิภาพเหมาะสมและเพียงพอ 
 
 
 

นโยบายการทาํรายการระหว่างกนั  

 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยยงัคงตอ้งมีรายการระหวา่งกนักบักลุ่มบริษทั Delta Electronics, Inc. ซ่ึงเป็นกลุ่มผูถื้อ

หุ้นรายใหญ่ในอนาคต เน่ืองจากเป็นการดาํเนินธุรกิจตามปกติทัว่ไป นอกจากน้ี การมีธุรกิจในเครือข่ายให้การ

สนับสนุน จะช่วยให้ธุรกิจของบริษทัฯ มีความแข็งแกร่งข้ึนและเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัในตลาดโลกได ้

อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ ไดก้าํหนดให้การทาํรายการระหว่างกนัท่ีมีสาระสําคญัจะตอ้งไดรั้บการพิจารณาและอนุมติั

จากคณะกรรมการบริษทัฯโดยจะพิจารณาให้การทาํรายการระหวา่งกนัเป็นไปอยา่งยุติธรรม มีนโยบายการกาํหนด

ราคาท่ีเหมาะสม ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบไดก้บัรายการท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่

บริษัทฯ โดยจะดําเนินให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือ

หน่วยงานราชการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองรายการเก่ียวโยงตลอดจนทาํการเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการระหวา่งกนักบั

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอยา่งเพียงพอทั้งในงบการเงินประจาํไตรมาสและงบการเงินประจาํปี 
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แนวทางและข้ันตอนการเข้าทาํรายการระหว่างกนั 

 ขั้นตอนในการทาํรายการระหว่างกนัของบริษทัฯ กบับุคคลท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีบริษทัฯ 

กาํหนดไวเ้พื่อให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนในเร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยง ซ่ึงจากประกาศ

ดงักล่าวไดแ้บ่งประเภทของธุรกรรมออกเป็น 6 ประเภท ดงัน้ี 

1. รายการธุรกิจปกติ 

2.  รายการสนบัสนุนธุรกิจปกติ  

3.  รายการเช่าหรือใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพยร์ะยะสั้น (< 3 ปี)  

4.  รายการเก่ียวกบัทรัพยสิ์นหรือบริการ  

5.  รายการความช่วยเหลือทางการเงิน  

6.  รายการอ่ืนนอกจาก 1 – 5 

ขั้นตอนการทาํรายการระหวา่งกนั 

1. กรณีรายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติ คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัในหลกัการให้

สามารถทาํรายการทั้งสองประเภทตามท่ีระบุขา้งตน้กบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งไดใ้นกรณีท่ีรายการดงักล่าวมี

เง่ือนไขการคา้โดยปกติทัว่ไปท่ีบริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ยตกลงทาํกบับุคคลอ่ืนๆ โดยปราศจากอาํนาจ

การควบคุมใดๆ จากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. กรณีรายการอ่ืนๆ การทาํรายการจะข้ึนกบัขนาดของรายการซ่ึงแต่ละรายการมีขั้นตอนการทาํรายการดงัน้ี 

• รายการเก่ียวโยงขนาดเล็ก คือ รายการท่ีมีขนาดไม่เกิน 1 ลา้นบาทหรือไม่เกิน 0.03% ของสินทรัพยท่ี์มี

ตวัตนสุทธิ (NTA) แลว้แต่จาํนวนใดจะสูงกวา่  ผูอ้นุมติัการทาํรายการได ้คือ ผูบ้ริหาร 

• รายการเก่ียวโยงขนาดกลาง คือ รายการท่ีมีขนาดมากกว่า 1 ล้านบาทข้ึนไปแต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท

หรือมากกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสุทธิ (NTA) แล้วแต่จาํนวนใดสูงกว่า 

(ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นรายการท่ี 5 ซ่ึงเป็นรายการเก่ียวกบัการช่วยเหลือทางการเงิน ซ่ึงตอ้งมีขนาดน้อย

กวา่ 100 ลา้นบาทหรือตํ่ากวา่ 3% ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากวา่) ผูอ้นุมติัการ

ทาํรายการ  คือ คณะกรรมการบริษทัและตอ้งมีการเปิดเผยรายการดงักล่าว 

• รายการเก่ียวโยงขนาดใหญ่ เป็นรายการท่ีมีขนาดตั้งแต่ 20 ลา้นบาทหรือ 3% ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตน

สุทธิข้ึนไป แลว้แต่จาํนวนใดสูงกวา่ (ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นรายการท่ี 5 - การช่วยเหลือทางการเงิน ตอ้งมี

ขนาดรายการตั้งแต่ 100 ลา้นบาทหรือ 3% ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิข้ึนไป แลว้แต่จาํนวนใดตํ่ากวา่) 

ผูอ้นุมติัการทาํรายการ คือ คณะกรรมการบริษทั พร้อมทั้งการเสนอขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นและ

ตอ้งมีการเปิดเผยรายการดงักล่าว  

สําหรับคาํนิยามและรายละเอียดอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนเร่ืองรายการ

เก่ียวโยงตามท่ีไดอ้า้งถึงขา้งตน้ 
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การควบคุมการทาํรายการระหว่างกนั 

สาํหรับรายการธุรกิจปกติซ่ึงส่วนใหญ่เป็นรายการการซ้ือขายสินคา้ระหวา่งบริษทัในเครือ ผูบ้ริหารจะเป็น

ผูก้าํหนดนโยบายราคาให้ราคาท่ีซ้ือขายเป็นราคาตลาดหรือให้เป็นเง่ือนไขปกติทางการคา้ ส่วนรายการท่ีไม่ใช่

รายการธุรกิจปกติ ฝ่ายบริหารโดยผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงินและบญัชี (CFO) จะเป็นผูดู้แลการทาํรายการ โดยหารือ

ร่วมกบัเลขานุการบริษทัเพื่อใหด้าํเนินรายการเป็นไปตามขอ้กาํหนดกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบจะสอบถามถึงรายการระหว่างกนักบัผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ เพื่อ

ป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และดูแลใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลในเร่ืองน้ีอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 

ความจําเป็นในการทาํรายการระหว่างกนั 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยได้มีการทาํธุรกรรมกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งในกลุ่มเดลตา้ท่ีมีเครือข่ายในเกือบทุก

ภูมิภาคของโลก ซ่ึงเหตุผลและความจาํเป็นในการทาํรายการระหวา่งกนัต่างๆ สามารถสรุปไดด้งัน้ี  

1. รายการขายสินค้า/วตัถุดิบระหว่างกนั 

  บริษทัฯมีความจาํเป็นตอ้งขายสินคา้/วตัถุดิบผ่านบริษทัในกลุ่มเดลตา้ดว้ยเหตุผลทางธุรกิจ เช่น เพื่อสร้าง

เครือข่ายการคา้และการให้การบริการท่ีดีกวา่แก่ลูกคา้ หรือเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในประเทศต่างๆ เหล่านั้น การ

คิดราคาขายระหวา่งกนัเป็นไปตามราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด ซ่ึงเป็นราคาขายให้กบับุคคลท่ีสาม โดยจะข้ึนอยู่

กบัสภาวะตลาดในแต่ละพื้นท่ี และปริมาณการสั่งซ้ือจากลูกคา้หรือปัจจยัอ่ืน  

2.  ซ้ือสินค้า/วตัถุดิบระหว่างกนั 

  ในปัจจุบนับริษทัยอ่ยไดข้ยายเครือข่ายการดาํเนินงานไปในหลายๆภูมิภาคจึงไดมี้การสั่งซ้ือสินคา้/วตัถุดิบ

จากบริษทัในเครือเพื่อให้มีสินคา้ท่ีหลากหลายไวบ้ริการแก่ลูกคา้ ซ่ึงราคาซ้ือขายระหวา่งกนัจะเป็นราคาอา้งอิงกบั

ราคาตลาดท่ีซ้ือจากบุคคลท่ีสาม โดยจะข้ึนอยู่กบัสภาวะตลาดในแต่ละพื้นท่ี และปริมาณการสั่งซ้ือหรือปัจจยัอ่ืน

และเป็นไปตามเง่ือนไขปกติทางการคา้ทัว่ไป นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดร่้วมมือกบับริษทัในกลุ่มเดลตา้ จดัตั้งเครือข่าย

ในการซ้ือวตัถุดิบเพื่อสร้างอาํนาจในการต่อรองอนัจะทาํให้สามารถซ้ือวตัถุดิบไดต้ามความตอ้งการและในราคาท่ี

เหมาะสม ในบางกรณี อาจคิดจากตน้ทุนของวตัถุดิบบวก กบัค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ได้แก่ค่าประกนัภยั ค่า

ขนส่ง และอ่ืนๆ ตามท่ีเกิดข้ึนจริง รวมทั้งค่าธรรมเนียมในการจดัซ้ือ ซ่ึงอิงกบัมูลค่าวตัถุดิบท่ีซ้ือ  

3. รายการค่านายหน้าระหว่างกนั 

เน่ืองจากธุรกิจของกิจการ จาํเป็นตอ้งมีการให้บริการลูกคา้ท่ีอยู่ในทุกภูมิภาคของโลกเพื่อให้การบริการ

เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ บริษทัฯ จึงไดร่้วมมือกบับริษทัในกลุ่มเดลตา้ สร้างเครือข่ายในการบริการลูกคา้โดยมี

สํานักงานลูกค้าสัมพันธ์ในหลายพื้นท่ีทั่วโลกเพื่อให้บริการด้านการตลาดรวมทั้ งบริการหลังการขายท่ีมี

ประสิทธิภาพดว้ยตน้ทุนท่ีเหมาะสม ทั้งน้ีการคิดค่านายหน้าระหวา่งกนัจะอา้งอิงกบัตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงบวกอตัรา

กาํไรตามปกติของธุรกรรมท่ีมีลกัษณะเดียวกนั (Arm’s length mark up)  

4.  ค่าบริการระหว่างกนั 

เน่ืองจากปัจจุบนับริษทัฯ ไดมี้บริษทัยอ่ย ซ่ึงมีสํานกังานในหลายทวีปโดยเฉพาะยุโรป ดงันั้นเครือบริษทั

ในกลุ่มเดลตา้ จึงอาจตอ้งขอความช่วยเหลือจากกลุ่มบริษทัยอ่ยดงักล่าวเป็นบางคร้ังในการใหบ้ริการต่างๆ แก่ลูกคา้



                                                                                                                                                   

                        
 

106 
 

ในพื้นท่ีนั้น เช่น การสนบัสนุนทางดา้นเทคนิค การปรับแต่งสินคา้ รวมทั้งการใชเ้คร่ืองมือหรืออุปกรณ์และบริการ

อ่ืนๆ ซ่ึงลกัษณะของบริการจะแตกต่างกนัไปในแต่ละคร้ัง ดงันั้น การคิดค่าบริการ จึงคิดตามตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง

บวกอตัรากาํไรตามปกติของธุรกรรมท่ีมีลกัษณะเดียวกนั (Arm’s length mark up)  

5.  ค่าออกแบบและวศิวกรรม/ค่าสิทธิจ่าย 

บริษทัฯได้ทาํสัญญาบริการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์กบับริษทัย่อยและกบับริษทัในกลุ่มเดลตา้ โดยภายใต้

สัญญาดังกล่าว บริษัทย่อยและบริษทัในกลุ่มเดลต้าจะให้บริการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ (ด้านการออกแบบและ

วศิวกรรม) ให้กบับริษทัฯโดยคิดค่าธรรมเนียมในการให้บริการเท่ากบัตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจากการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์

บวกกาํไรส่วนเพิ่มซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ราคาตลาด (Arm’s length basis) ซ่ึงสัญญาดงักล่าวครบกาํหนดเป็นรายปี 

นอกจากน้ี บริษทัฯไดท้าํสัญญาขอใชสิ้ทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาและเทคโนโลยี (Intellectual Property & 

Technology License Agreement) กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยยินยอมให้บริษทัฯ ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ท่ีใช้

สิทธิบตัรและเทคโนโลยีรวมทั้งส่วนปรับปรุงท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงในการใช้สิทธิดงักล่าว บริษทัฯตกลงจ่ายค่าสิทธิใน

อตัราร้อยละของรายได้จากการขายผลิตภณัฑ์ภายใตส้ัญญาน้ี ซ่ึงอตัราร้อยละดงักล่าวถือตามเกณฑ์ราคาตลาด 

(Arm’s length basis) โดยคู่สัญญาจะมีการทบทวนอตัราร้อยละดงักล่าวเป็นรายปีก่อนวนัครบกาํหนดของสัญญา  

 

ในระหวา่งปี กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯ และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น 

ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี
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รายละเอยีดการทาํรายการระหว่างกนักบับริษัทร่วมและกิจการทีเ่กีย่วข้องทีสํ่าคัญ 

ที ่ ลกัษณะรายการ บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั ลกัษณะธุรกจิ มูลค่ารายการ 

        2562 2561 2560 

1 ขายสินคา้และ

วตัถุดิบ 

1.Delta Electronics (Japan) Inc. จาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์        250.9         297.1           54.3  

  2.Delta Electronics (Korea) Inc. จาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์          26.1           41.9           33.5  

    3.Delta Electronics (Shanghai) ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์         137.1      1,173.9         554.7  

    4.Delta Electronics Inc. ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์         119.7           28.4           14.7  

    5.Delta Electronics International (Singapore) Pte. Ltd. ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์      2,026.5      1,642.6         312.8  

    6.Delta Greentech (Brasil)  S.A. จาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์          36.0           57.2               -    

    7.Delta Electronics (America) จาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์        758.4         717.5         678.3  

    8.Delta Networks, Inc. (Taiwan) ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์          15.3           47.6           49.6  

    9.Delta Electronics (Netherlands) B.V. จาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์        588.4         225.9           30.0  

    10.Delta Energy Systems (Switzerland) Group ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์          14.7         430.4      1,157.2  

    11.Eltek Group ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์     2,064.4      2,447.9      1,818.9  

    12.อ่ืนๆ              1.8           19.9             6.3  

ยอดรวม     6,039.4      7,130.5      4,710.3  

2 ซ้ือสินคา้ 1.Delta Electronics Inc ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์         400.8         364.4         307.7  

    2.Delta Electronics (Netherlands)  จาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์          19.6             8.0           34.7  

    3.Delta Electronics International (Singapore) Pte. Ltd. ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์      2,300.1      1,562.0      1,637.9  

    4.Eltek Group ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์            5.0             1.9           14.5  

    5.Delta Electronics (Japan) จาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์            3.6               -                 -    

    6.อ่ืนๆ              3.3             1.0             1.7  

3 ซ้ือวตัถุดิบ 1.Delta Electronics Inc. ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์           22.9           40.6           45.5  

    2.Delta Electronics (Japan) จาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์          41.3           57.1           51.1  
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ที ่ ลกัษณะรายการ บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั ลกัษณะธุรกจิ มูลค่ารายการ 

        2562 2561 2560 

    3.Delta Electronics (Americas) จาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์          18.5           38.7           36.2  

    4.Delta Networks Inc. (Taiwan) ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์          14.1           16.1           31.5  

    5.Delta Electronics International (Singapore) Pte. Ltd. ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์         627.7      1,527.4      1,586.5  

    6.Eltek Group ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์        484.7         654.3         512.3  

    7.อ่ืนๆ              1.6           11.6           13.8  

ยอดรวม     3,943.1      4,283.3      4,273.4  

4 ค่าบริการจ่าย 1.Delta Electronics Inc.            92.9           97.7         174.0  

ยอดรวม          92.9           97.7         174.0  

5 ค่าบริการรับ 1.Delta Electronics (Netherlands) BV จาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์           22.8           33.9         221.1  

    2.Delta Electronics International (Singapore) Pte. Ltd. ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์             6.6             5.8           13.9  

    3.Eltek Group ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์          99.6         112.9             3.9  

    4.อ่ืนๆ              0.6             1.5           50.3  

ยอดรวม        129.7         154.0         289.2  

6 ค่านายหนา้รับ 1.Delta Electronics (Netherlands) BV จาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์           47.5           37.6         168.5  

    2.Delta Electronics International (Singapore) Pte. Ltd. ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์           24.2           24.3             3.0  

    3.อ่ืนๆ              5.0             4.7           43.7  

ยอดรวม          76.8           66.7         215.2  

7 ค่านายหนา้จ่าย 1.Delta Electronics (Japan) จาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์           47.4           26.7           32.9  

    2.Delta Electronics Europe Limited ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์             9.8             9.5           79.2  

    3.Delta Electronics (Americas) Ltd. จาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์         449.5         324.7         319.2  

    4.Delta Electronics (Korea) Inc จาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์             9.9             6.8             3.1  

    5.Delta Energy Systems (Switzerland) AG Group จาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์           45.5           32.3               -    

    6.อ่ืนๆ              7.5           47.7           81.5  

ยอดรวม        569.5         447.6         515.9  
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ที ่ ลกัษณะรายการ บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั ลกัษณะธุรกจิ มูลค่ารายการ 

        2562 2561 2560 

8 ค่าออกแบบและ

วศิวกรรมจ่าย 

1.Delta Electronics Europe Limited ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์             8.0           53.2           65.7  

  2.อ่ืนๆ              2.8               -           795.1  

ยอดรวม          10.8           53.2         860.8  

9 ค่าสิทธิจ่าย Delta Electronics Inc. ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์      1,215.3      1,257.2               -    

ยอดรวม     1,215.3      1,257.2               -    
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13 ข้อมูลทางการเงนิที่สําคญั 

 

 

 

สรุปรายงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

ช่ือผู้สอบบัญชี : นายปรีชา อรุณนารา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5800  

บริษทัสาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะบริษทัตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรอง

ทัว่ไปของไทย สาํหรับ ปี 2562 โดยท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาต มีความเห็นดงัน้ี 

สรุปรายงานของผู้สอบบัญชีสําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 

ผูส้อบบญัชีได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)                            

และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 งบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปี ส้ินสุดวนัเดียวกนั 

และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสําคญั และไดต้รวจสอบงบการเงิน

เฉพาะกิจการของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ผูส้อบบญัชีเห็นว่างบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ผลการดาํเนินงานและ

กระแสเงินสด สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษทั

ยอ่ย และเฉพาะของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสําคญั

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 

 

 

ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดท่ีจะกล่าวในเอกสารฉบับน้ีเป็นข้อมูลสําหรับรอบปีบญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 2561 และ 2560 และไดจ้ดัทาํข้ึนในรูปของงบการเงินรวม (Consolidated Basis) 

สรุปข้อมูลทางการเงนิ )จากงบการเงนิรวม(   2562 2561 2560 

สินทรัพยร์วม ลา้นบาท 45,958 48,201 46,154 

หน้ีสินรวม ลา้นบาท 12,952 14,260 13,680 

ส่วนของผูถื้อหุน้ ลา้นบาท 33,006 33,941 32,474 

ทุนจดทะเบียน ลา้นบาท 1,259 1,259 1,259 

ทุนชาํระแลว้ ลา้นบาท 1,247 1,247 1,247 

อตัราส่วนทางการเงนิ     

อตัราส่วนสภาพคล่อง     

อตัราส่วนสภาพคล่อง  เท่า  2.99 3.07 3.09 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว  เท่า  2.04 2.22 2.35 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด  เท่า  0.45 0.37 0.38 

อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้  เท่า  4.81 4.82 4.70 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย  วนั  75 75 77 

ส่วนที่ 3 

ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
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สรุปข้อมูลทางการเงนิ )จากงบการเงนิรวม(   2562 2561 2560 

อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ  เท่า  4.42 4.78 4.90 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย  วนั  81 75 74 

อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี  เท่า  5.66 5.69 5.49 

ระยะเวลาชาํระหน้ี  วนั  67 66 71 

วงจรเงินสด  วนั  89 84 80 

ข้อมูลและอตัราส่วนทีแ่สดงความสามารถในการหากาํไร    

ขาย ลา้นบาท  51,172 53,067 49,224 

อตัราการเพ่ิมข้ึน ขาย(ลดลง) ของยอด  (%) (3.6%) 7.8% 5.0% 

กาํไรขั้นตน้  ลา้นบาท 10,474 12,123 12,547 

อตัรากาํไรขั้นตน้  (%) 20.47% 22.84% 25.49% 

ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงาน  (รวมค่าวจิยัและพฒันา) ลา้นบาท 8,180 7,378 6,976 

อตัราค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงาน (รวมค่าวจิยัและพฒันา) ต่อยอดขาย (%) 16.00% 13.90% 14.17% 

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน  (%) 4.48% 8.94% 11.32% 

อตัรารายไดอ่ื้น/รายไดร้วม (%) 1.35% 1.52% 2.11% 

กาํไรสุทธิ  ลา้นบาท 2,952 5,126 4,929 

อตัราการเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ของกาํไรสุทธิ (%) (42.42%) 4.00% (10.64%) 

อตัรากาํไรสุทธิต่อยอดขาย  (%) 5.77% 9.66% 10.00% 

อตัรากาํไรสุทธิต่อรายไดร้วม (%) 5.69% 9.51% 9.80% 

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (%) 8.82% 15.44% 15.32% 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน    

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ (%) 6.27% 10.87% 10.68% 

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยถ์าวร  (%) 46.78% 82.27% 89.99% 

อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ เท่า  1.10 1.14 1.09 

อตัราส่วนการวเิคราะห์ฯ นโยบายทางการเงนิ     

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้  เท่า 0.40 0.42 0.42 

อตัราส่วนในความสามารถชาํระดอกเบ้ีย  เท่า  3,095.00 509.04 222.73 

อตัราการจ่ายเงินปันผล  (%) 76.07%* 55.96% 55.68% 

* อยูร่ะหวา่งการนาํเสนอเพ่ืออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี 2563 

 

 

 

คาํอธิบายและการวเิคราะห์ท่ีจะกล่าวต่อไปน้ีควรศึกษาควบคู่ไปกบังบการเงินรวมและหมายเหตุประกอบงบ

การเงิน ในกรณีท่ีไม่ไดก้าํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดท่ีแสดงในเอกสารฉบบัน้ีไดถู้กนาํเสนอใน

สกุลเงินบาท โดยบริษทัฯได้นาํเสนองบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS) ท่ีปรับปรุง

เพื่อให้สอดคลอ้งตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ (IFRS) ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดท่ีจะกล่าว

ในเอกสารฉบบัน้ีเป็นขอ้มูลสาํหรับรอบปีบญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 2561 และ 2560 และไดจ้ดัทาํข้ึนใน

รูปของงบการเงินรวม (Consolidated Basis)  

 

14 การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ 
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ผลการดําเนินงานเปรียบเทยีบระหว่างรอบปีบัญชี 2562 กับรอบปีบัญชี 2561 และ 2560               หน่วย : ล้านบาท 

2562 % 2561 % เพิ�ม (ลด) ร้อยละ 2560 % เพิ�ม (ลด) ร้อยละ

รายได้จากการขายหรือการให้บริการ 51,171.6       100.00 53,066.6       100.00 (1,895.0) (3.57) 49,224.0       100.00 1,947.6 3.96

ต้นทนุขายและบริการ 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 �นต้น 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)

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 8,180.5         15.99 7,378.3         13.90 802.1 10.87 6,975.7         14.17 1,204.7 17.27

กําไรจากการดําเนินงาน 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)

รายได้อื�น 725.1           1.42 870.6           1.64 (145.5) (16.72) 1,120.2           2.28 (395.1) (35.27)

ค่าใช้จ่ายอื�น 46.8           0.09 270.5           0.51 (223.7) (82.69) 207.2           0.42 (160.4) (77.41)

ต้นทนุทางการเงิน 1.8           0.00 9.4           0.02 (7.6) (80.51) 19.6           0.04 (17.8) (90.65)

กําไรกอ่นภาษีเงินได้ 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)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 18.8           0.04 208.6           0.39 (189.8) (91.00) 1,535.5           3.12 (1,516.7) (98.78)

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด 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)
 

รายได้จากการขายและบริการแบ่งตามกลุ่มธุรกจิ  

กลุ่มผลติภัณฑ์ 2562 2561 2560 

  รายได้ % รายได้ % รายได้ % 

กลุ่มเพาเวอร์อิเลก็ทรอนิกส์ (Power Electronics) 23 ,296 63.1% 34,404 64.8%  31,051  63.1%  

กลุ่มผลิตภณัฑโ์ครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) 16,587 32.4% 16,394 30.9%  16,153   32.8%  

กลุ่มผลิตภณัฑอ์ตัโนมติั (Automation) 2,120 4.2% 1,826 3.5%  1,809   3.7%  

ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ 168 0.3% 443 0.8% 211   0.4%  

        ยอดขายรวม 51,172 100.0% 53,067 100.0%  49,224  100.0%  
 
หมายเหตุ  

• ส่วนงานเพาเวอร์อีเลคโทรนิคส์ (Power electronics segment) เป็นส่วนงานท่ีทาํการออกแบบ ผลิต และจาํหน่ายเพาเวอร์ซัพพลายสําหรับคอมพิวเตอร์ 

เซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์เคร่ืองใช้สํานักงาน เคร่ืองใช้ในครัวเรือน และอุปกรณ์อีเลคโทรนิคส์ท่ีใช้ในรถยนต ์โดยผลิตภณัฑ์หลกัได้แก่ดีซี-ดีซีคอนเวอร์เตอร์ 

เพาเวอร์ซพัพลายสาํหรับคอมพิวเตอร์และเซิร์ฟเวอร์ ผลิตภณัฑท่ี์มีการออกแบบโดยเฉพาะ ผลิตภณัฑ์อีเลคโทรนิคส์ท่ีใช้ในรถยนต ์พดัลมระบายความ

ร้อน ตวัแปลงกระแสไฟฟ้าสาํหรับอุปกรณ์ท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมและครัวเรือน รวมถึงโซลินอยดแ์ละอีเอม็ไอ ฟิลเตอร์ เป็นตน้ 

• ส่วนงานระบบโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure segment) เป็นส่วนงานท่ีทาํการออกแบบ ผลิต และติดตั้งระบบโครงสร้างพ้ืนฐานสําหรับ

เทคโนโลยีส่ือสารขอ้มูล และโครงสร้างพ้ืนฐานสําหรับระบบพลงังาน โดยผลิตภณัฑ์หลกัได้แก่ ระบบโทรคมนาคม พลงังานทดแทน ระบบเก็บ

พลงังาน และพลงังานกาํลงัสูง เป็นตน้ 

• ส่วนงานระบบอัตโนมัติ (Automation segment) เป็นส่วนงานท่ีทาํการออกแบบ ผลิต และติดตั้งระบบอตัโนมติัสาํหรับภาคอุตสาหกรรมและอาคาร 

โดยผลิตภณัฑห์ลกัไดแ้ก่ ระบบอตัโนมติัสาํหรับเคร่ืองจกัร ระบบขบัเคล่ือนสายการผลิต ระบบเซ็นเซอร์อจัฉริยะ และระบบแสงสว่างอตัโนมติัสาํหรับ

อาคาร เป็นตน้ 

ยอดขายตามงบการเงินรวมในปี 2562 มีจาํนวน 51,172 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 3.6 จากปี 2561 แต่เพิ่มข้ึนร้อย

ละ 4.0 จากปี 2560 เน่ืองจากการลดลงของยอดขายในกลุ่มผลิตภณัฑ์เพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ (Power Electronics) 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งยอดขายในกลุ่มเพาเวอร์ซพัพลายท่ีใชส้ําหรับรถยนต ์(Electric Vehicle Solutions) ซ่ึงลดลงร้อยละ 

23 จากปีก่อน  
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โครงสร้างรายได้จากการขายแบ่งตามเขตภูมิศาสตร์  

 
 

ในปี 2562 ยอดขายในทวปีเอเชียยงัครองอนัดบัหน่ึงอยา่งต่อเน่ือง ถึงแมว้า่สัดส่วนจะลดลงจากร้อยละ 46 ในปี 

2561 มาอยู่ท่ีร้อยละ 36 ในปี 2562 อนัดบัต่อมาได้แก่ แถบอเมริกาเหนือซ่ึงเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 26 มาอยู่ท่ีร้อยละ 34 

ในขณะท่ียโุรปยงัคงมีสัดส่วนอยูท่ี่ร้อยละ 27-28 เช่นเดียวกบัปีก่อน  

รายได้อ่ืน   

รายไดอ่ื้นจาํนวน 725 ลา้นบาทในปี 2562 ประกอบดว้ยรายการหลกั ดงัน้ี 

- รายไดจ้ากดอกเบ้ียรับจาํนวน 238 ลา้นบาทลดลงจากปี 2561 จาํนวน 2.4 ลา้นบาทเน่ืองจากมีการโอนเงิน

ฝากประจาํบางส่วนท่ีครบกาํหนดมาพกัไวท่ี้บญัชีออมทรัพย ์และเพิ่มข้ึนจากปี 2560 จาํนวน 45 ลา้นบาท

ตามลาํดบั เน่ืองจากการปรับอตัราดอกเบ้ียของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา จากร้อยละ 0.75 ในปี 2560 มา

อยูท่ี่ร้อยละ 1.50 ในปี 2561 และร้อยละ 1.75 ในปี 2562 

- กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนจาํนวน 33 ลา้นบาท ลดลง  143 ลา้นบาทและ 31 ลา้นบาทจากปี 2561 และปี 

2560 ตามลาํดบั เน่ืองจากในปี 2560 อตัราแลกเปล่ียนมีแนวโนม้แข็งค่าข้ึนอยา่งต่อเน่ือง แต่ไดอ่้อนค่าลง

ชัว่คราวในปี 2561 และกลบัมาแข็งค่าอยา่งต่อเน่ืองอีกคร้ังในปี 2562 อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ไม่มีนโยบาย

ท่ีจะเก็งกาํไรเก่ียวกบัอตัราแลกเปล่ียน แต่ยงัคงมีนโยบายป้องกนัความเส่ียงแบบคุม้ครองสถานะสุทธิของ

เงินแต่ละสกุลแบบเตม็จาํนวน เพื่อลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน 

 
แหล่งทีม่า : ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย 

ต้นทุนขาย 

ตน้ทุนขายในปี 2562 เม่ือเทียบกบัยอดขายคิดเป็นร้อยละ 79.5 เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 77.2 และร้อยละ 74.5 ในปี 

2561 และปี 2560 ตามลาํดบั  เน่ืองจากส่วนผสมของผลิตภณัฑท่ี์ต่างกนั (การชะลอคาํสั่งซ้ือของลูกคา้ในกลุ่มเพาเวอร์

ซพัพลายท่ีใชส้าํหรับรถยนตแ์ละการเร่ิมตน้ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์น็ตเวอร์คสวทิซ์ (Network Switch) ซ่ึงยงัไม่ถึง
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จุดคุม้ทุนในปี 2562) และการแขง็ค่าของเงินบาท ประกอบกบัการเพิ่มข้ึนของค่าเส่ือมราคาจากการลงทุนในเคร่ืองจกัร

และอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตภายใตโ้ครงการ Delta Smart Manufacturing ซ่ึงจะช่วยยกระดบั

ความสามารถในการแข่งขนัไดใ้นระยะยาว 

ค่าใช้จ่ายด้านการขายและบริหาร 

ในปี 2562 ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร (รวมค่าวจิยัและพฒันา) เพิ่มข้ึนร้อยละ 10.9 จากปี 2561 เน่ืองจากการ

ยกระดบัทีมวิจยัและพฒันาในเยอรมนัเพื่อตอบสนองต่อการเติบโตของธุรกิจยานยนตไ์ฟฟ้าในยุโรป และเพิ่มข้ึนร้อยละ 

17.3 จากปี 2560 เน่ืองจากบริษัทฯ ได้ทําสัญญาขอใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยี (Intellectual Property & 

Technology License Agreement) กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งแห่งหน่ึง  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ 

ใหท้นักบัความกา้วหนา้ของเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและความตอ้งการของตลาดท่ีไม่หยุดน่ิง  

ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้มีการลงทุนจัดตั้ งบริษัทแห่งใหม่ในปี 2561 เพื่อดําเนินการวิจัยและพัฒนา

ผลิตภณัฑย์านยนตไ์ฟฟ้าในสหรัฐอเมริกาและผลิตภณัฑ์ยานยนตไ์ฟฟ้าเพื่อการอุตสาหกรรมและโลจิสติกในยุโรป เพื่อ

สร้างหลกัประกนัวา่บริษทัฯ จะสามารถเติบโตอยา่งย ัง่ยนืในระยะยาว 

กาํไร 

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงานต่อยอดขายในปี 2562 ลดลงมาอยู่ท่ีร้อยละ 4.5 เทียบกบัร้อยละ 8.9 ในปี 2561  

และร้อยละ 11.3 ในปี 2560 ตามลาํดบั เน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของตน้ทุนขายและค่าวิจยัและพฒันาดงัท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ 

ส่งผลให้อตัรากาํไรสุทธิลดลงมาอยูท่ี่ร้อยละ 5.8 หรือมีจาํนวน 2,952 ลา้นบาท เทียบกบัร้อยละ 9.7 ในปี 2561 และร้อย

ละ 10.0 ในปี 2560 โดยมีอตัรากาํไรต่อหุ้นอยูท่ี่ 2.37 บาทต่อหุ้น ลดลงจากอตัราหุ้นละ 4.12 บาทต่อหุน้ในปี 2561 และ 

3.95 บาทต่อหุน้ในปี 2560 
 

สินทรัพย์และหนีสิ้น 

สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน 45,958 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 4.7 และร้อยละ 0.1 จาก

ปี 2561 และปี 2560 ตามลาํดบั มีอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมเฉล่ียร้อยละ 6.3 เทียบกบัปี 2561 และ 2560 ท่ีมีอตัรา

ร้อยละ 10.9 และ 10.7 ตามลาํดบั สืบเน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของตน้ทุนขายและค่าวจิยัและพฒันาดงัท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ 

 สินทรัพยข์องบริษทัฯ แบ่งเป็นกลุ่มหลกัๆ และมีการเปล่ียนแปลง ดงัน้ี 

2562 VS 2561 2562 VS 2560

31 ธันวาคม 

2562

31 ธันวาคม 

2561

31 ธันวาคม 

2560

31 ธันวาคม 

2559
 เพ่ิม/(ลด)ร้อยละ  เพ่ิม/(ลด)ร้อยละ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 12,394 15,608 17,320 19,685 (20.6%) (28.4%)

เงินลงทุนชัว่คราว 2 223 215 431 (99.2%) (99.2%)

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 9,739 11,558 10,468 10,697 (15.7%) (7.0%)

สินคา้คงเหลือ 8,964 9,461 7,684 7,297 (5.3%) 16.7%

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 464 536 593 0 (13.4%) (21.7%)

คา่ความนิยมในการรวมกิจการ 418 438 450 307 (4.7%) (7.1%)

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11,600 8,177 7,302 5,966 41.9% 58.9%

สินทรัพยอ์ื่น 2,378 2,200 1,985 1,937 8.1% 19.8%

สินทรัพย์รวม 45,958 48,201 46,018 46,319 (4.7%) (0.1%)  
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สัดส่วนของสินทรัพย์แต่ละประเภทระหว่างปี 2562 2561 และ 2560 

 
 

- เงินสดและเงินฝากธนาคาร (รวมเงินลงทุนช่ัวคราว) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีจาํนวน 12,395 ลา้นบาท 

ลดลงจากปี 2561 และ 2560 ร้อยละ 21.7 และร้อยละ 29.3 ตามลาํดบั เน่ืองจากมีการลงทุนในท่ีดิน อาคาร

และเคร่ืองจกัรเพิ่มข้ึนรวม 5,312 ลา้นบาทในอินเดีย และประเทศไทย 

- ยอดลูกหนี้การค้าสุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีจาํนวน 9,739 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2561 และปี 2560 

ท่ีร้อยละ 15.7 และร้อยละ 7.0 ตามลาํดับ เน่ืองจากการหดตวัของธุรกิจประเภท Branding ท่ีมีกาํหนด

ระยะเวลาการชาํระหน้ีท่ียาวนาน  ในขณะเดียวกนั บริษทัฯ และบริษทัย่อยไดบ้นัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะ

สูญเป็นจาํนวน 62 ลา้นบาทเน่ืองจากลูกคา้ของธุรกิจประเภท Branding  รายหน่ึงมีการชาํระล่าชา้ 

- สินค้าคงเหลือ สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีจาํนวน 8,964 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 5.3 จากปี 

2561 และเพิ่มข้ึนร้อยละ 16.7 ของปี 2560 ตามลาํดบั เน่ืองจากการสั่งซ้ือวตัถุดิบเพิ่มข้ึนจากสภาวะตึงตวั

ของตลาดช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในปี 2561 ในขณะเดียวกัน บริษทัฯ ได้มีการตั้งสํารองสินค้าล้าสมยั

จาํนวน 217 ลา้นบาท โดยยอดท่ีเพิ่มข้ึนมาจากการตั้งสาํรองเพิ่มในประเทศไทย และอินเดีย   

-    ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2562 มีจาํนวน 11,600 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2561 และปี 

2560 ท่ีร้อยละ 41.9 ร้อยละ 58.9 ตามลําดับ เน่ืองจากการบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการลงทุนสร้าง

ศูนยว์ิจยัและโรงงานแห่งใหม่ในประเทศอินเดียและมีการลงทุนในเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เพื่อทดแทน

เคร่ืองจกัรเก่า รวมทั้งเพิ่มกาํลงัการผลิตและประสิทธิภาพในการผลิตเพือ่ให้เป็นการผลิตแบบอตัโนมติัใน

ประเทศไทยภายใตโ้ครงการ “Delta Smart Manufacturing”  

หนีสิ้นและสภาพคล่อง 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯ มีหน้ีสินรวมทั้งส้ิน 12,952 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2561 ท่ีร้อยละ 9.2 

และร้อยละ 4.4 ของปี 2560 ตามลาํดบั โดยอตัราหน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุ้นอยูท่ี่ 0.40 เท่า ลดลงจาก 0.42 เท่าของปี 2561 

และปี 2560 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าบริษทัฯ สามารถดาํรงโครงสร้างเงินทุนท่ีเหมาะสมและมีความเส่ียงทางการเงินใน

ระดบัตํ่า 
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 หนีสิ้นแบ่งเป็นกลุ่มหลักๆ ได้ดังนี ้

 
 

ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ส่วนของผูถื้อหุน้มีจาํนวน 33,006 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 2.8 จากปี 2561 แต่เพิ่มข้ึนร้อยละ 

1.6 จากปี 2559 เน่ืองจากมีการลงทุนจาํนวนมากในระหวา่งปี ในขณะท่ีอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ในปี 

2562 ลดลงมาอยูท่ี่ร้อยละ 8.8 เทียบกบัร้อยละ 15.4 ของปี 2561 และท่ีอตัราร้อยละ 15.3 ของปี 2560 จากสาเหตุตามท่ี

กล่าวมาขา้งตน้ 



การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทั

ขอรับรองว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํให้ผูอ่ื้นสําคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้ง

แจง้ในสาระสาํคญั นอกจากน้ี บริษทัขอรับรองวา่ 

(1)  งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีได้แสดงขอ้มูล

อยา่งถูกตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและ

บริษทัยอ่ยแลว้  

(2)  บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพื่อให้แน่ใจวา่บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็น

สาระสําคญัทั้งของบริษทัและบริษทัย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตาม

ระบบดงักล่าว 

(3)  บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

และบริษทัไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2563 ต่อผูส้อบบญัชีและ

กรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของระบบการ

ควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาํท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัและ

บริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้ง

แลว้ บริษทัไดม้อบหมายใหน้ายอนุสรณ์ มุทราอิศ เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสาร

ใดไม่มีลายมือช่ือของนายอนุสรณ์ มุทราอิศ กาํกบัไว ้บริษทัจะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้ง

ของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

                      ช่ือ                ตําแหน่ง             ลายมือช่ือ 
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ช่ือและนามสกลุ/ 

ตาํแหน่ง /วนัท่ีไดรั้บแต่งคั้ง 

อาย ุ วฒิุการศึกษา  

 

การอบรม ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครัว 
ประสบการณ์การทาํงานยอ้นหลงั 5 ปี 

นายอ้ึง กวง มิ้ง  

• ประธานกรรมการบริษทั  

(กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม) 

(ไดรั้บแตง่ตั้ง 3 พ.ค. 2533) 

 

การถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ม.ค. 63 

ตนเอง : 80,000 หุน้ 

(คิดเป็นร้อยละ 0.006 ของหุน้ท่ีมี

สิทธิออกเสียง) 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติ

ภาวะ : -ไม่มี- 

(ร้อยละ 0.0 ของทุนชาํระแลว้) 
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• Master of Science (Electronic 

Engineering), University of 

Southampton, ประเทศองักฤษ 

• Bachelor Degree (Electrical 

Engineering), National Taiwan 

University ประเทศไตห้วนั 

 

• Director Accreditation Program 

(DAP) สถาบนักรรมการบริษทัไทย 

ปี 2550 

• Director Certification Program 

(DCP) สถาบนักรรมการบริษทัไทย 

ปี 2552 

• Financial Statements Demystified 

for Directors (FDD) สถาบนั

กรรมการบริษทัไทย ปี 2552 

ไม่มี บริษัทจดทะเบียน 

ปี 2533-ปัจจุบนั 

ประธานกรรมการ บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)  

ปี 2547-2551 

กรรมการบริหาร บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

ปี 2533-2549 

ประธานบริหาร บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

บริษัททีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

ปี 2550-ก.ย.2561 

กรรมการ บริษทั Delta Greentech SGP Pte.,Ltd. 

ปี 2555-ธ.ค.2559 

กรรมการ บริษทั Delta Electronics International (Singapore) Pte.,Ltd.  

นาย เจ้ิง ผิง 

• กรรมการบริษทั  

(กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม) 

(ไดรั้บแตง่ตั้ง 24 มิ.ย. 2562) 

 

 

การถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ม.ค. 63 

ตนเอง : -ไม่มี-  

(ร้อยละ 0.0 ของทุนชาํระแลว้) 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติ

ภาวะ : -ไม่มี- 

(ร้อยละ 0.0 ของทุนชาํระแลว้) 

58 Bachelor of Business 

Administration, California State 

University, East Bay, United 

States สหรัฐอเมริกา 

• 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 2562-ปัจจุบนั 

• กรรมการ บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

• กรรมการ บริษทั Cyntec Co., Ltd. 

• กรรมการ บริษทั Drake Investment (HK) Limited 

• กรรมการ บริษทั Boom Treasure Limited 

• กรรมการ บริษทั Guangzhou Amerlux Lighting Co., Ltd. 

ปี 2555-ปัจจุบนั 

ประธานบริหาร บริษทั Delta Electronics, Inc. 

ปี 2544-ปัจจุบนั 

กรรมการ บริษทั Delta Electronics, Inc. 

บริษัททีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน   

ปี 2562-ปัจจุบนั 

กรรมการ บริษทั Delta Greentech SGP Pte. Ltd.   

เอกสารแนบ 1 : รายละเอยีดของกรรมการบริษัท 



 
 

2 
 

ช่ือและนามสกลุ/ 

ตาํแหน่ง 

อาย ุ วฒิุการศึกษา 

 

การอบรม ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครัว 
ประสบการณ์การทาํงานยอ้นหลงั 5 ปี 

     ปี 2560-ปัจจุบนั 

• กรรมการ บริษทั Delta America Ltd 

• กรรมการ บริษทั Delta Electronics International (Singapore) Pte. Ltd. 

• ประธานกรรมการ บริษทั Unicom (Nanjing) System Eng. Corp. 

• ประธานกรรมการ บริษทั Unicom System Eng. Corp. 

ปี 2559-ปัจจุบนั 

• กรรมการ บริษทั Castle Horizon Limited 

• กรรมการ บริษทั Energy Dragon Global Limited 

• ประธานกรรมการ บริษทั Delta Electronics (Xi’an) Co., Ltd. 

• ประธานกรรมการ บริษทั Delta Electronics (Bijing) Co., Ltd. 

ปี 2558-ปัจจุบนั 

• ประธานกรรมการ บริษทั Delta Electronics Components (Wujiang) Ltd. 

• กรรมการบริหาร บริษทั Delta Energy Technology Puhuan (Shanghai) Co., Ltd. 

• กรรมการ บริษทั Delta Networks Holding Ltd. 

ปี 2557-ปัจจุบนั 

ประธานกรรมการ บริษทั Delta Electronics (Pingtan) Co., Ltd. 

ปี 2555-ปัจจุบนั 

• ประธานกรรมการ บริษทั Delta Greentech (China) Co., Ltd. 

• ประธานกรรมการ บริษทั Delta Energy Technology (Shanghai) Co., Ltd. 

• กรรมการและผูจ้ดัการทัว่ไป บริษทั Delta Green (Tianjin) Industries Co., Ltd. 

ปี 2553-ปัจจุบนั 

• กรรมการและผูจ้ดัการทัว่ไป บริษทั Chenzhou Delta Technology Co., Ltd. 

ปี 2550-ปัจจุบนั 

• กรรมการและผูจ้ดัการทัว่ไป บริษทั Delta Electronics (Chenzhou) Co., Ltd. 

• กรรมการ บริษทั Delta Electronics (Wuhu) Co., Ltd. 

 

 

    

เอกสารแนบ 1 : รายละเอยีดของกรรมการบริษัท 



 
 

3 
 

ช่ือและนามสกลุ/ 

ตาํแหน่ง 

อาย ุ วฒิุการศึกษา 

 

การอบรม ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครัว 

ประสบการณ์การทาํงานยอ้นหลงั 5 ปี 

     ปี 2544-ปัจจุบนั 

• กรรมการ บริษทั Delta Electronics (H.K.) Limited 

• กรรมการและผูจ้ดัการทัว่ไป บริษทั Delta Video Display System (Wujiang) Ltd. 

ปี 2542-ปัจจุบนั 

กรรมการและผูจ้ดัการทัว่ไป บริษทั Delta Electronics (Jiangsu) Ltd.  

ปี 2541-ปัจจุบนั 

กรรมการและผูจ้ดัการทัว่ไป บริษทั Delta Electronics Power (Dongguan) Co., Ltd. 

ปี 2536-ปัจจุบนั 

กรรมการและผูจ้ดัการทัว่ไป บริษทั Delta Electronics (Dongguan) Co., Ltd 

นาย เคอ จ่ือ ซิง  
• กรรมการบริษทั  

(กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม) 

(ไดรั้บแตง่ตั้ง 24 มิ.ย. 2562) 

 

 

 

 

 

 

การถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ม.ค. 63 

ตนเอง : -ไม่มี-  

(ร้อยละ 0.0 ของทุนชาํระแลว้) 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติ

ภาวะ : -ไม่มี- 

(ร้อยละ 0.0 ของทุนชาํระแลว้) 

72 Bachelor of Electrical and 

Control Engineering, 

National Chiao Tung 

University ไตห้วนั 

• 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 บริษทัทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 

ปี 2562-ปัจจุบนั 

กรรมการ บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

ปี 2555-ปัจจุบนั 

 รองประธานคณะกรรมการดา้นการบริหารกลยทุธ์  

 บริษทั Delta Electronics, Inc. 

ปี 2544-ปัจจุบนั 

 รองประธานกรรมการ บริษทั Delta Electronics, Inc. 

บริษัททีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

ปี 2559-ปัจจุบนั 

กรรมการ บริษทั Delta Controls Inc. 

ปี 2555-ปัจจุบนั 

• ประธานกรรมการ บริษทั Delta Green (Tainjin) Industries Co., Ltd. 

• กรรมการ บริษทั Delta Greentech (China) Co., Ltd. 

ปี 2553-ปัจจุบนั 

• ประธานกรรมการ บริษทั Chenzhou Delta Technology Co., Ltd. 

• กรรมการ บริษทั Delta Electronics Capital Company 

เอกสารแนบ 1 : รายละเอยีดของกรรมการบริษัท 



 
 

4 
 

ช่ือและนามสกลุ/ 

ตาํแหน่ง 

อาย ุ วฒิุการศึกษา 

 

การอบรม ความสมัพนัธ์

ทางครอบครัว 

ประสบการณ์การทาํงานยอ้นหลงั 5 ปี 

     ปี 2550-ปัจจุบนั 

• ประธานกรรมการ บริษทั Delta Electronics (Wuhu) Co., Ltd. 

• ประธานกรรมการ บริษทั Delta Electronics (Chenzhou) Co., Ltd. 

ปี 2547-ปัจจุบนั 

• ประธานกรรมการ บริษทั Delta Electronics (Dongguan) Co., Ltd. 

• ประธานกรรมการ บริษทั Delta Electronics Power (Dongguan) Co., Ltd. 

ปี 2543-ปัจจุบนั 

กรรมการ บริษทั Delta Electronics (Jiangsu) Ltd. 

ปี 2534-ปัจจุบนั 

กรรมการ บริษทั Delta Electronics (Japan), Inc. 

นาย จาง ช่าย ซิง  

• กรรมการบริษทั  

(กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม) 

(ไดรั้บแตง่ตั้ง 24 มิ.ย. 2562) 

• รองประธานบริหารภูมิภาค South East 

Asia และอินเดีย 

• คณะกรรมการบริหาร 

• คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

 

การถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ม.ค. 63 

ตนเอง : -ไม่มี-  

(ร้อยละ 0.0 ของทุนชาํระแลว้) 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ : -

ไม่มี- 

(ร้อยละ 0.0 ของทุนชาํระแลว้) 

52 Bachelor of English Literature of 

National Central University, 

ไตห้วนั 

 ไม่มี บริษัททีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 

ปี 2562-ปัจจุบนั 

• กรรมการ  

• รองประธานบริหารภูมิภาค South East Asia และอินเดีย 

• คณะกรรมการบริหาร 

• คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

บริษัททีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

ปี 2559-ปัจจุบนั 

• รองประธานบริหารภูมิภาค Asia Pacific 

• กรรมการคณะกรรมการยทุธศาสตร์ 

บริษทั Delta Electronics International (Singapore) Pte. Ltd. 

ปี 2553-ปี 2561 

ประธานบริหารและผูจ้ดัการทัว่ไป ภูมิภาค EMEA (Europe, 

Middle East & Africa) กลุ่มบริษทัเดลตา้ 

    

เอกสารแนบ 1 : รายละเอยีดของกรรมการบริษัท 



 
 

5 
 

ช่ือและนามสกลุ/ 

ตาํแหน่ง 

อาย ุ วฒิุการศึกษา 

 

การอบรม ความสมัพนัธ์

ทางครอบครัว 

ประสบการณ์การทาํงานยอ้นหลงั 5 ปี 

นายชู ชี หยวน 

• กรรมการอิสระ 

(ไดรั้บแตง่ตั้งเป็นกรรมการเม่ือ 30 

เม.ย. 2531 และไดรั้บแต่งตั้งเป็น

กรรมการอิสระเม่ือ 27 ต.ค. 2558) 

• กรรมการตรวจสอบ 

• กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

 

 

การถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ม.ค. 63 

ตนเอง : -ไม่มี-  

(ร้อยละ 0.0 ของทุนชาํระแลว้) 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ : -

ไม่มี- 

(ร้อยละ 0.0 ของทุนชาํระแลว้) 

72 

 

• B.A in Economics, Chinese 

Culture University, 

ประเทศไตห้วนั 

• Executive Program of Graduate 

School of Business 

Administration, Chung Yuan 

Christian University, ประเทศ

ไตห้วนั 

 

Director Accreditation 

Program (DAP) สถาบนั

กรรมการบริษทัไทย ปี 2550 

ไม่มี บริษัทจดทะเบียน 

ปี 2531-ปัจจุบนั  

กรรมการอิสระ บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

(ไดรั้บแตง่ตั้งเป็นกรรมการอิสระเม่ือ 27 ต.ค. 2558) 

ต.ค. 2558-ปัจจุบัน 

• กรรมการตรวจสอบ บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

• กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ 

(ประเทศไทย) 

ม.ิย. 2559-ปัจจุบัน 

กรรมการอิสระ บริษทั C Sun Manufacturing Ltd 

ปี 2529-ก.ย. 2556 

Senior Vice President and Corporate CFO  

บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ อ้ิงค ์(ไตห้วนั) 

บริษัททีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

ปี 2554-ปัจจุบนั 

กรรมการบริษทั Digital Projection International Holding Ltd. 

ปี 2553-ส.ค. 2559 

Supervisor บริษทั Delta Electronics Capital Company  

ปี 2552-ม.ิย. 2558 

Supervisor บริษทั Neo Energy Microelectronics Inc.   

ปี 2555-ม.ีค. 2557 

supervisor บริษทั Delta Green Life Co.,Ltd.   

ปี 2547-ม.ีค. 2557 

• กรรมการบริษทั Delta Electronics International Ltd. (Labuan)  

• Supervisor บริษทั Delta Electronics (Korea), Inc. 

ปี 2545-ม.ีค. 2557 

Supervisor บริษทั Delta Greentech (China) Co.,Ltd.  

 

    

เอกสารแนบ 1 : รายละเอยีดของกรรมการบริษัท 



 
 

6 
 

ช่ือและนามสกลุ/ 

ตาํแหน่ง 

อาย ุ วฒิุการศึกษา 

 

การอบรม ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครัว 

ประสบการณ์การทาํงานยอ้นหลงั 5 ปี 

     ปี 2541-ม.ีค. 2557 
Supervisor บริษทั Addtron Technology (Japan) Co.,Ltd  

ปี 2538-ม.ีค. 2557 

กรรมการบริษทั Delta Power Sharp Ltd.  

ปี 2534-ม.ีค. 2557 
Supervisor บริษทั Delta Electronics (Japan), Inc.  

ปี 2555-ม.ีค. 2556 
Supervisor บริษทั Allied Material Technology Corp. 

นายอนุสรณ์ มุทราอิศ 

• กรรมการบริษทั  

(กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม) 

(ไดรั้บแตง่ตั้ง 22 ส.ค. 2537) 
• กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

• คณะกรรมการบรรษทัภิบาล 

 

 

 

 

 

 

การถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ม.ค. 63 

ตนเอง : -ไม่มี-  

(ร้อยละ 0.0 ของทุนชาํระแลว้) 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ : -

ไม่มี- 

(ร้อยละ 0.0 ของทุนชาํระแลว้) 

 

65 

 

ปริญญาตรี สาขา

วทิยาศาสตร์

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 

• Director Certification 

Program (DCP) สถาบนั

กรรมการบริษทัไทย ปี 

2547 

• หลกัสูตรผูบ้ริหาร

ระดบัสูงรุ่นท่ี 27 สถาบนั

วทิยาการตลาดทุน 

ไม่มี บริษัทจดทะเบียน 

ปี 2537-ปัจจุบนั  
กรรมการบริษทั บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

ปี 2561-ปัจจุบนั 
กรรมการบรรษทัภิบาล บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

ปี 2558-ปัจจุบนั 
กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

ปี 2558-2562 
กรรมการพฒันาเพ่ือความยัง่ยนื บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

ปี 2552-2562 
กรรมการบริหารความเส่ียง บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

ปี 2542-2562 
กรรมการบริหาร บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

ปี 2536-2562 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล/ประชาสมัพนัธ์ บมจ. เดลตา้ อีเลคโทร
นิคส์ (ประเทศไทย) 

ปี 2550-ต.ค. 2558 

กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

บริษัททีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

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

เอกสารแนบ 1 : รายละเอยีดของกรรมการบริษัท 



 
 

7 
 

ช่ือและนามสกลุ/ 

ตาํแหน่ง 

อาย ุ วฒิุการศึกษา 

 

การอบรม ความสมัพนัธ์

ทางครอบครัว 

ประสบการณ์การทาํงานยอ้นหลงั 5 ปี 

     ปี 2553-ปัจจุบนั 

หุน้ส่วนผูจ้ดัการ หจก.อนุพงศ ์โกลบอลไลซ์  

ปี 2552-ปัจจุบนั 

ประธานกรรมการกิจการอินเดีย สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย  

ปี 2550-ปัจจุบนั 
• ประธานสภาธุรกิจ ไทย-อินเดีย สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย  
• หุน้ส่วนผูจ้ดัการ  หจก.อนุสรณ์ โกลบอลไลซ์ 

ปี 2560 
ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี/ประธานท่ีปรึกษาฝ่ายบริหาร/ท่ีปรึกษา
คณะกรรมการเทคโนโลยสีาร ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่ง
ประเทศไทย (SME Bank) 

ปี 2558-2560 
ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน /ประธานกรรมการกิจการสมัพนัธ์/
ประธานคณะกรรมการเทคโนโลยสีารสนเทศ ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย (SME Bank)  

ปี 2554-2560 
กรรมการ/กรรมการบริหาร, ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่ง
ประเทศไทย (SME Bank)  

ปี 2554-2558 

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
แห่งประเทศไทย (SME Bank) 

นายบุญศกัด์ิ เจียมปรีชา  

• กรรมการอิสระ 

(ไดรั้บแตง่ตั้ง 5 เม.ย. 2559) 

• ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

70 • ปริญญาโท 

บริหารธุรกิจ the 

University of Santa 

Clara, San Jose, CA., 

U.S.A 

• ปริญญาตรีการบญัชี 

จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

 

• Director Certification 

Program (DCP) สถาบนั

กรรมการบริษทัไทยปี 2552 

• Director Accreditation 

Program (DAP) สถาบนั

กรรมการบริษทัไทย ปี 2552 

• Role of the Chairman 

Program (RCP) สถาบนั

กรรมการบริษทัไทย ปี 2550 

ไม่มี บริษัทจดทะเบียน 

ปี 2559-ปัจจุบนั 

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)  

ปี 2553-ปัจจุบัน 

• กรรมการอิสระ บริษทั เพรซิเดนท ์เบเกอร่ี จาํกดั (มหาชน)   

• ประธานกรรมการ บริษทั จี แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

• ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารบริษทั อินทรประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

ปี 2555-ปัจจุบนั 

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บลจ. พรินซิเพิล จาํกดั  

เอกสารแนบ 1 : รายละเอยีดของกรรมการบริษัท 



 
 

8 
 

ช่ือและนามสกลุ/ 

ตาํแหน่ง 

อาย ุ วฒิุการศึกษา 

 

การอบรม ความสมัพนัธ์

ทางครอบครัว 

ประสบการณ์การทาํงานยอ้นหลงั 5 ปี 

การถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ม.ค. 63 

ตนเอง : -ไม่มี-  

(ร้อยละ 0.0 ของทุนชาํระแลว้) 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

: -ไม่มี- 

(ร้อยละ 0.0 ของทุนชาํระแลว้) 

 • ปริญญาบตัรหลกัสูตรการป้องกนั

ราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน วทิยาลยั

ป้องกนัราชอาณาจกัร (ปรอ.4111) 

• Corporate Governance 

for Capital Market 

Intermediaries (CGI) 

สถาบนักรรมการ

บริษทัไทย ปี 2557 

 ปี 2553-2562 

กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง บริษทั เพรซิเดนท ์

เบเกอร่ี จาํกดั (มหาชน)  

บริษัททีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

ปี 2562-ปัจจุบนั 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบของสาํนกังานศาลยติุธรรม 

ปี 2561-ปัจจุบนั 
• กรรมการคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเฉพาะกิจ 
คณะท่ี 4 

• ท่ีปรึกษาหลกัสูตรนกับริหารการเงิน การคลงั ภาครัฐระดบัสูงกรมบญัชีกลาง 

ปี 2555-ปัจจุบนั 
กรรมการผูท้รงคุณวฒิุและประธานกรรมการตรวจสอบ มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม  

ปี 2558-2559 
กรรมการบริหารการเงิน เนติบณัฑิตสภา 

ดร.วฑูิรย ์ สิมะโชคดี 

• กรรมการอิสระ  

• ประธานกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน 

 

65 • ปริญญาเอก วศิวกรรมศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต

กิตติมศกัด์ิ สาขาวศิวกรรมความปลอดภยั 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

• ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต รัฐ

ประศาสนตศาสตร์ การบริหารจดัการ

ภาครัฐและภาคเอกชน มหาวทิยาลยั

รามคาํแหง 

• ปริญญาเอก วทิยาศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต

กิตติมศกัด์ิ สาขาเทคโนโลยคีวาม

ปลอดภยั และ อาชีวอนามยั มหาวทิยลยั

ราชภฎัสวนสุนนัทา 

• Director Certification 

Program (DCP) 

สถาบนักรรมการ

บริษทัไทยปี 2552 

• Financial Statements 

for Directors (FSD) 

สถาบนักรรมการ

บริษทัไทยปี 2552 

ไม่มี บริษัทจดทะเบียน 

ปี 2558-ปัจจุบนั 

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  
บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)  

ปี 2560-ปัจจุบนั 
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษทั สากล เอนเนอย ีจาํกดั (มหาชน) 

ปี 2558-2561 
กรรมการตรวจสอบ บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)  
ปี 2554 

กรรมการ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

ปี 2551 
• ประธานกรรมการ บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลด้ิง 
• กรรมการ บมจ. ปตท. เคมิคอล 
• กรรมการ บมจ. ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ 
  

เอกสารแนบ 1 : รายละเอยีดของกรรมการบริษัท 



 
 

9 
 

ช่ือและนามสกลุ/ 

ตาํแหน่ง 

อาย ุ วฒิุการศึกษา 

 

การอบรม ความสมัพนัธ์

ทางครอบครัว 

ประสบการณ์การทาํงานยอ้นหลงั 5 ปี 

การถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ม.ค. 63 

ตนเอง : -ไม่มี-  

(ร้อยละ 0.0 ของทุนชาํระแลว้) 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติ

ภาวะ : -ไม่มี- 

(ร้อยละ 0.0 ของทุนชาํระแลว้) 

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต คณะพาณิชยศาสตร์

และการบญัชี 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

• ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

• ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์

บณัฑิต วศิวกรรมไฟฟ้า 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

  บริษัททีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

ปี 2562-ปัจจุบนั 

ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงอุตสาหกรรม 

ปี 2556-ปัจจุบนั 

ประธานกรรมการ มูลนิธิเพ่ือการพฒันาการประกอบการธุรกิจและ

อุตสาหกรรม 

ปี 2557 

รักษาการรัฐมนตรีวา่การกระทรวงอุตสาหกรรม 

ปี 2552-2557 

ปลดักระทรวงอุตสาหกรรม 

ปี 2554 

• ประธานกรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

• กรรมการ ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่ง

ประเทศไทย (SME Bank) 

นางทิพวรรณ ชยติุมนัต ์

• กรรมการอิสระ 

(ไดรั้บแตง่ตั้ง 2 เม.ย. 2561) 

• กรรมการตรวจสอบ 

 
 
 
 
 
การถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ม.ค. 63 

ตนเอง : -ไม่มี-  

(ร้อยละ 0.0 ของทุนชาํระแลว้) 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติ

ภาวะ : -ไม่มี- 

(ร้อยละ 0.0 ของทุนชาํระแลว้) 

62 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

• ปริญญาตรีการบญัชี 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

• ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียน

เลขท่ี 6870 

• ผูส้อบบญัชีภาษีอากรทะเบียน

เลขท่ี 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) 

สถาบนักรรมการบริษทัไทยปี 2562 

ไม่มี บริษัทจดทะเบียน 

ปี 2561-ปัจจุบนั 

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ  

บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

บริษัททีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

ปี 2562-ปัจจุบนั 

กรรมการอิสระ บริษทั เอส รีท แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 
ปี 2557-ก.ย. 2560   

ผูอ้าํนวยการสาํนกับริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ กรมสรรพากร 

ปี 2555-ก.พ. 2557 

ผูอ้าํนวยการสาํนกังาน 8 กรมสรรพากร 

ปี 2554-ธ.ค. 2555 

ผูส้อบบญัชีภาษีอากร ระดบัผูเ้ช่ียวชาญระดบัสูง สาํนกับริหารภาษี

ธุรกิจขนาดใหญ่ กรมสรรพากร 

เอกสารแนบ 1 : รายละเอยีดของกรรมการบริษัท 



 
 

10 
 

ช่ือและนามสกลุ/ 

ตาํแหน่ง  

อาย ุ วฒิุการศึกษา 

 

การอบรม ความสมัพนัธ์

ทางครอบครัว 

ประสบการณ์การทาํงานยอ้นหลงั 5 ปี 

นายเซีย เชน เยน 

• ประธานบริหาร  

 

การถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ม.ค. 63 

ตนเอง : -ไม่มี-  

(ร้อยละ 0.0 ของทุนชาํระแลว้) 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ : -

ไม่มี- 

(ร้อยละ 0.0 ของทุนชาํระแลว้) 

68 • EMBA, National Taipei University of 

Technology ประเทศไตห้วนั 

• B.A. Navigation, China Maritime 

College 

• Director Accreditation 

Program (DAP) สถาบนั

กรรมการบริษทัไทย ปี 2557 

 

ไม่มี บริษัทจดทะเบียน 

ปี 2557-ปัจจุบนั 

• ประธานบริหาร บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

• ประธานกรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  

บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)  

ปี 2561-ปัจจุบนั 

ประธานกรรมการบรรษทัภิบาล บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ 

(ประเทศไทย) 

ปี 2558-ปัจจุบนั 

ประธานกรรมการพฒันาเพ่ือความยัง่ยนื บมจ. เดลตา้ อีเลคโทร

นิคส์ (ประเทศไทย) 

ปี 2561-2562 

กรรมการบรรษทัภิบาล บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

ปี 2556-2562  

กรรมการบริษทั บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

ส.ค. 2556–ก.พ. 2557 

กรรมการบริหาร บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

บริษัททีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

ปี 2556-2559 

กรรมการบริษทั Taiwan Powder Technologies Co.,Ltd  

ปี 2555-2556 

กรรมการบริษทั Delta Greentech (China) Co.,Ltd  

ปี 2546-2559 

รองประธานกรรมการบริหาร Delta Electronics (Dongguan) Co.,Ltd  

นาย จาง ช่าย ซิง 

• รองประธานบริหารภูมิภาค South East 

Asia และอินเดีย 

 

(โปรดดูขอ้มูลเพ่ิมเติมในรายละเอียดของคณะกรรมการ) 

เอกสารแนบ 1 : รายละเอยีดของผู้บริหาร 

 



 

11 

ช่ือและนามสกลุ/ 

ตาํแหน่ง  

อาย ุ วฒิุการศึกษา การอบรม ความสมัพนัธ์

ทางครอบครัว 

ประสบการณ์การทาํงานยอ้นหลงั 5 ปี 

นายหย ูเป๋อ เหวนิ

• ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน

(CFO)

: -ไม่มี- 

(ร้อยละ 0.0 ของทุนชาํระแลว้) 

59 • M.B.A, University of South Australia

ประเทศออสเตรเลีย

• B.A (Accounting), Chinese Culture

University ประเทศไตห้วนั

TLCA CFO Professional 

Development Program 

(TLCA CFO CPD) คร้ังท่ี 

5/2019 

ไม่มี บริษัทจดทะเบียน 

ปี 2562-ปัจจุบนั  

• ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน  (CFO) บมจ.เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

• กรรมการเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื บมจ.เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

ปี 2534- ก.พ. 2559

ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน  (CFO) บมจ.เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

ปี 2542-2559

กรรมการบริหาร บมจ.เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

ปี 2552-2559

กรรมการบริหารความเส่ียง บมจ.เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

ปี 2558-2559

กรรมการเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื บมจ.เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

นายวชิยั ศกัด์ิสุริยา 

• รองประธานฝ่ายปฏิบติัการ

การถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ม.ค. 63

ตนเอง : 42,100 หุน้

(ร้อยละ 0.0033 ของทุนชาํระแลว้)

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ

: -ไม่มี- 

(ร้อยละ 0.0 ของทุนชาํระแลว้) 

57 • EMBA, National Taipei University of

Technology ประเทศไตห้วนั

• Electrical Engineering, National

Taipei Institute of Technology

ประเทศไตห้วนั

Director Accreditation 

Program (DAP) สถาบนั

กรรมการบริษทัไทย ปี 2557 

ไม่มี บริษัทจดทะเบียน 

ปี 2554–ปัจจุบัน 

รองประธานฝ่ายปฏิบติัการ บมจ.เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

ปี 2562-ปัจจุบนั 

กรรมการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ บมจ.เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

ปี 2558-ปัจจุบนั 

กรรมการเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื บมจ.เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

นาย ชิน หมิง เฉิน 

• ผูอ้าํนวยการฝ่ายสารสนเทศ

(CIO)

การถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ม.ค. 63 

ตนเอง : -ไม่มี-  

(ร้อยละ 0.0 ของทุนชาํระแลว้) 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

: -ไม่มี- 

(ร้อยละ 0.0 ของทุนชาํระแลว้) 

49 • EMBA, National Taipei University of

Technology ประเทศไตห้วนั

• EMBA of Information Management,

National Taiwan University of

Science and Technologyประเทศ

ไตห้วนั

• Industrial Management, National

United University ประเทศไตห้วนั

ไม่มี บริษัทจดทะเบียน 

ปี 2554-ปัจจุบนั 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายสารสนเทศ (CIO) บมจ.เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

ปี 2562-ปัจจุบนั 

กรรมการเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื บมจ.เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

ปี 2542-ส.ค. 2554 

Business IT, บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ อ้ิงค ์(ไตห้วนั) 

เอกสารแนบ 1 : รายละเอยีดของผู้บริหาร 

 

การถือหุน้ในบริษัท ณ 31 ม.ค. 63 

ตนเอง : -ไม่มี-  

(ร้อยละ 0.0 ของทุนชาํระแลว้) 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 



 
 

12 
 

 
ช่ือและนามสกลุ/ตาํแหน่ง  อาย ุ วฒิุการศึกษา  การอบรมในปีท่ีผา่นมา ความสมัพนัธ์

ทางครอบครัว 
ประสบการณ์การทาํงานยอ้นหลงั 5 ปี 

Orientation 12 ชัว่โมง พฒันาความรู้ต่อเน่ือง 6 ชัว่โมง 

นายหย ูเป๋อ เหวนิ 

• ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน 

(CFO) 

 

 

การถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ม.ค. 63 

ตนเอง : -ไม่มี-  

(ร้อยละ 0.0 ของทุนชาํระแลว้) 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติ

ภาวะ : -ไม่มี- 

(ร้อยละ 0.0 ของทุนชาํระแลว้) 

59 

 

• M.B.A, University 

of South Australia  

ประเทศ

ออสเตรเลีย 

• B.A (Accounting), 

Chinese Culture 

University ประเทศ

ไตห้วนั 

 

ยงัไม่ไดอ้บรม TLCA CFO Professional 

Development Program (TLCA 

CFO CPD) คร้ังท่ี 5/2019 

ไม่มี บริษัทจดทะเบียน 

ปี 2562-ปัจจุบนั  

• ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน  (CFO) บมจ.เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

• กรรมการเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื บมจ.เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

ปี 2534- ก.พ. 2559 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน  (CFO) บมจ.เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

ปี 2542-2559 

กรรมการบริหาร บมจ.เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

ปี 2552-2559 

กรรมการบริหารความเส่ียง บมจ.เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

ปี 2558-2559 

กรรมการเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื บมจ.เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

 

 

ช่ือและนามสกลุ/ตาํแหน่ง  อาย ุ วฒิุการศึกษา  การอบรมในปีท่ีผา่นมา ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว 

ประสบการณ์การทาํงานยอ้นหลงั 5 ปี 

นายสมศกัด์ิ ขจรฤทธ์ิเดชา* 
• ผุจ้ดัการแผนกรายงานการเงิน 
 

การถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ม.ค. 63 

ตนเอง : -ไม่มี-  

(ร้อยละ 0.0 ของทุนชาํระแลว้) 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ :  

-ไม่มี- 

(ร้อยละ 0.0 ของทุนชาํระแลว้) 
 

54 • ปริญญาโทการจดัการ 
มหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร์ 

• ปริญญาตรีการบญัชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

จาํนวนชัว่โมงการอบรมในปี 2562 

• จาํนวนชัว่โมง CDP แบบเป็นทางการ 

ดา้นการบญัชี 34 ช.ม./อ่ืนๆ 2 ช.ม. 

• จาํนวนชัว่โมง CDP แบบไม่เป็นทางการ  

4 ช.ม. 

ไม่มี บริษัทจดทะเบียน 

ปัจจุบัน 
ผุจ้ดัการแผนกรายงานการเงิน (ก.ย. 2558-ปัจจุบนั) 
บมจ.เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

* เป็นผูท้าํบญัชีท่ีมีคุณสมบติัและเง่ือนไขของการเป็นผูท้าํบญัชีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

 

    
 

เอกสารแนบ 1 : รายละเอยีดของผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผดิชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน 
 

เอกสารแนบ 1 : รายละเอยีดของผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาํบัญชี 
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ช่ือและนามสกลุ/ ตาํแหน่ง  อาย ุ วฒิุการศึกษา / การอบรม การอบรม ความสมัพนัธ์

ทางครอบครัว 

ประสบการณ์การทาํงานยอ้นหลงั 5 ปี 

นางสาววไิลลกัษณ์  ฟุ้งธนะกลุ 

• เลขานุการบริษทั 

(ไดรั้บแตง่ตั้ง 8 ส.ค. 2551) 

 

การถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ม.ค. 63 

ตนเอง : 100 หุน้  

(ร้อยละ 0.000008 ของทุนชาํระแลว้) 

51 • ปริญญาตรีเอกภาษาองักฤษ 

คณะมนุษยศ์าสตร์

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  

• หลกัสูตร Company Secretary Program (CSP) สถาบนักรรมการ

บริษทัไทย ปี 2548 

• หลกัสูตรพ้ืนฐานกฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบับริษทัจด

ทะเบียน สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

• หลกัสูตรผูป้ฏิบติังานเลขานุการบริษทั Advances for Corporate 

Secretaries สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

• Risk Management Workshop สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

• หลกัสูตร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) สถาบนั

กรรมการบริษทัไทย ปี 2559 

ไม่มี บริษทัจดทะเบียน 

• เลขานุการบริษทั (ปี 2551-ปัจจุบนั) 

• เลขานุการผูบ้ริหาร (ปี 2540-ปัจจุบนั) 

บมจ.เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

 

หนา้ท่ีความรับผดิชอบของเลขานุการบริษทั โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหวัขอ้ “โครงสร้างการจดัการ” 

 

 

ประวตัิการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร ในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา 

- ไม่มี - 
 

 

 

 

    

 

เอกสารแนบ 1 : รายละเอยีดของเลขานุการบริษัท 
 



                                                                                                                                                   

                        

 บริษทั เดลตา้ 

กรีน 

อินดสัเตรียล 

(ประเทศไทย) 

โดย DET 

100% 

บริษทั ดีอีที  

อินเตอร์

เนชัน่แนล 

โฮลด้ิง  

“DETH” 

โดย DET 

100% 

บริษทัยอ่ยในกลุ่ม DETH 

(ณ 31 ธนัวาคม 2562) 
บริษทั เดลตา้ 

เอนเนอร์ยี่ 

ซิสเตม็ 

(สิงคโปร์) 

“DESS” 

โดย DET 

100% 

บริษทัยอ่ยในกลุ่ม DESS  

(ณ 31 ธนัวาคม 2562) 

บริษทั ดีอีที 

โลจิสติค 

(ยเูอสเอ) 

คอร์ปอเรชัน่ 

100% 

บริษทั  

ดีอีเอส 

(โรมาเนีย) 

100% 

บริษทั  

ดีอีเอส 

(อินเดีย) 

100% 

บริษทั เดลตา้ 

อีเลคโทรนิคส์ 

อินเดีย  

100% 

บริษทั เดลตา้ 

อีเลคโทรนิคส์  

(เมียนมา) 

100% 

บริษทั เดลตา้ 

เอนเนอร์ยี ่ 

ซิสเตม็ 

(ออสเตรเลีย) 

100%  

บริษทั เดลตา้  

กรีนเทค  

(เนเธอร์ 

แลนด)์  

คอร์ปอเรต้ี 

100% 

บริษทั เดลตา้  

กรีนเทค 

(เนเธอร์ 

แลนด)์  

บีว ี

100% 

บ.เดลตา้  

อิเลคโทรนิคส์ 

(ออโตโมทีฟ) 

อเมริกา  

100% 

บริษทั เดลตา้ 

เอนเนอร์ยี ่ 

ซิสเตม็ (ยูเค) 

100% 

บริษทั 

เดลตา้  

พีบีเอ 

โซลูชัน่ส์ 

51% 

1. นายอ้ึง กวง มิ้ง  /    /   X / /    

2. นายเซีย เชน เยน / /  / X  X / /   / / / 

3. นายจาง ช่าย ซิง      /         

4. นายอนุสรณ์ มุทราอิศ / /      /       

5.นายวชิยั ศกัด์ิ 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                       /     กรรมการ                  //   ผูบ้ริหาร 

 

หมายเหตุ :   บ.ดีอีเอส (เยอรมนั) บ.ดีอีเอส พร็อพเพอร์ต้ี (เยอรมนั) บ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (สโลวาเกีย) บ. Eltek, s.r.o. และบ.ดีอีเอส (ประเทศรัสเซีย) ไม่มีการแต่งตั้งกรรมการ 

เอกสารแนบ 2 : รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย 



                                                                                                                                                   

                        

เอกสารแนบ 3 : รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

 

นางสาว เนธิญา ป่ีทอง  

 

การศึกษา:     Master of Information Technology, The University of Sydney 

                      Bachelor of Industrial Technology (Electrical Engineering), King Mongkut Institute of Technology 

North Bangkok 

 

ประวติัการทาํงาน:     

         RD Engineer, Delta Thailand     1998 - 2000 

         New Model Engineer, MINEBEA  2000 - 2004        

Customer Service, Delta Thailand                 2006 - 2008   

Project Manager, Delta Thailand                   2008 - 2013  

Internal Auditor, Delta Thailand                    2013 - Present                        

             

 

การอบรมดา้นการควบคุมภายใน: Creative Problem Solving for Auditors, IIA 

 

 

 



                                                                                                                                                   

                        

เอกสารแนบ 4 : รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

 

- ไม่มี - 



                                                                                                                                                   

                        

เอกสารแนบ 5 : อ่ืนๆ 

 

- ไม่มี - 
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