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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 และทุนชาํระแล้ว 1,247,381,614 บาท โดยมีมูล

ค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

เดลต้า ประเทศไทย ดําเนินธุรกิจด้านการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ เพาเวอร์ซัพพลายและอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ โดยเป็นผูผ้ลิตชั้นนาํของโลกดา้นผลิตภณัฑ์เพาเวอร์ซพัพลาย และช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ประเภท 

พดัลมอิเล็กทรอนิกส์ (DC Fan) อีเอ็มไอ ฟิลเตอร์ (EMI Filter) และโซลินอยด์ โดยได้ดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์

ดา้นการจดัการระบบกาํลงัไฟฟ้า (Power Management Solutions) ซ่ึงครอบคลุมผลิตภณัฑ์ต่างๆ หลายประเภท ได้แก่ 

ระบบกําลังไฟ (Power Systems) ท่ีใช้ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบโทรคมนาคม อุปกรณ์ใน

ภาคอุตสาหกรรม อุปกรณ์สํานักงาน อุปกรณ์การแพทย์ รวมทั้ งเพาเวอร์ซัพพลายเพื่อการใช้งานกับเซิร์ฟเวอร์ 

คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย (Networking) เคร่ืองปรับระดับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (DC-DC Converter) และ

อแดปเตอร์ ปัจจุบนัไดข้ยายการดาํเนินงานไปยงัธุรกิจพลงังานทดแทนได้แก่ระบบพลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานลม 

และอุปกรณ์สาํหรับยานยนตไ์ฟฟ้า (EV) และยานยนตไ์ฮบริด (HEV) 
 

พนัธกจิของบริษทั  

“มุ่งมัน่สร้างสรรค์นวตักรรมการใช้พลงังานสะอาดและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพ่ืออนาคตท่ีดีกว่า”  
 

วัฒนธรรมองค์กร “กล้าท่ีจะเปลี่ยนแปลงเพ่ือธุรกิจท่ียัง่ยืน” 
 

นวัตกรรม : สร้างสรรค์แนวคิดใหม่และรังสรรค์สู่ความสาํเร็จ 

ความพอใจของลูกค้า : คาดการณ์และตอบสนองความ

ต้องการของลกูค้าให้เหนือกว่าความคาดหมาย 

คุณภาพ : นาํเสนอผลงานท่ีดีเยีย่มพร้อมมุ่งมัน่ปรับปรุงคุณภาพ

ไม่หยดุยัง้ 

ความร่วมมือ : เสริมความแขง็แกร่งด้วยพลงัของเครือข่าย  

เพ่ือความสาํเร็จร่วมกัน 

ความฉับไว : มุ่งสรรหาโอกาสใหม่ๆ อยู่เสมอ 
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การประกอบธุรกจิ 
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ความเช่ือมั่นใน “DELTA”  

• หลกัทรัพยใ์นกลุ่ม SET50 Index 

• หลกัทรัพยใ์นกลุ่ม SET High Dividend 30 Index (SETHD)  

• หลกัทรัพยใ์นกลุ่ม SETTHSI Index 

• MSCI Global Standard Indexs จากการวเิคราะห์ดชันี MSCI ในคร่ึงปีหลงัปี 2563 

• FTSE4Good Emerging Index ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 4 ประจาํปี 2560 - 2563 

• หุน้ย ัง่ยนื (Thailand’s Sustainability Investment) ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 6 ประจาํปี 2558 - 2563 

• หลกัทรัพย ์ESG 100 ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 6 ประจาํปี 2558 - 2563 

• หลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บการประเมินดา้นการกาํกบัดูแลกิจการในระดบั “ดีเลิศ” ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 5 ประจาํปี 2559 - 2563 

• ผลการดาํเนินงานดา้นความย ัง่ยนืยอดเยีย่มระดบัรางวลัเหรียญเงินใน Sustainability Yearbook 2021 ของ S&P 

Global  ในกลุ่มอุตสาหกรรม อุปกรณ์ เคร่ืองมือ และส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ (ITC) ทัว่โลกติดต่อกนัเป็นปีท่ี 2 
 

เป้าหมายในการดาํเนินธุรกจิ 

1.  มุ่งมัน่เพื่อการเติบโตอยา่งย ัง่ยนืทั้งรายไดแ้ละผลกาํไร 

2.  ขยายส่วนแบ่งทางการตลาดในระดบัภูมิภาค และทาํใหแ้บรนดข์องเดลตา้เป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน 

3.  สร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ดว้ยบริการท่ีครอบคลุมทุกดา้นตลอดจนคุณภาพผลิตภณัฑท่ี์เป็นเลิศ 

4.  ดาํเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส ดว้ยความซ่ือสัตย ์และตรวจสอบได ้

5.  สร้างแรงจูงใจใหพ้นกังานดว้ยการฝึกอบรมใหค้วามรู้และการยกระดบัคุณภาพชีวิต 

6.  ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยการพฒันาผลิตภณัฑ์และโซลูชั่นท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและ

ประหยดัพลงังาน 

 

เหตุการณ์ทีสํ่าคญัในช่วง 3 ปี 

บริษทัฯ ไดรั้บคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดโดยสมคัรใจแบบมีเง่ือนไขในหุ้นสามญัของบริษทัฯ (แบบ 

247-4) จาก DEISG โดยมีระยะเวลารับซ้ือตั้งแต่วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2562 ถึงวนัท่ี 1 เมษายน 2562 รวมระยะเวลา 25 

วนัทาํการในราคาเสนอซ้ือหุ้นละ 71.00 บาท ซ่ึงภายหลังปิดการรับซ้ือ จาํนวนหลกัทรัพยท่ี์ถือโดย DEISG รวม

จาํนวนหลกัทรัพยท่ี์ถือโดยบุคคลกลุ่มเดียวกัน และบุคคลตามมาตรา 258 ของ DEISG และบุคคลกลุ่มเดียวกับ

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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เหตุการณ์สําคัญในระหว่างปีปัจจุบัน 

1. บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุน้โดยตรง 

ก) การจดัตั้งบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ 

เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ ไดมี้มติท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

- อนุมติัให้ดาํเนินการจดัตั้งบริษทัยอ่ยท่ีประเทศเวียดนามช่ือ Delta Electronics (Vietnam) Company 

Limited เพื่อจาํหน่ายผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 100,000 เหรียญสหรัฐฯ 

ซ่ึงบริษทัฯจะถือหุน้ในบริษทัยอ่ยแห่งน้ีในอตัราร้อยละ 100 

ทั้ ง น้ี  ใน ระห ว่างไตรม าส ท่ี ส่ี ข องปี ปั จจุบัน  Delta Electronics (Vietnam) Company Limited          

ได้เรียกชําระค่าหุ้นในอัตราร้อยละ 100 ของมูลค่าท่ีตราไว ้และได้รับชําระค่าหุ้นจาํนวนรวม 

100,000 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 3 ลา้นบาทเรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2563 

- อนุมติัให้ดาํเนินการจดัตั้ งบริษทัย่อยท่ีประเทศอินเดียช่ือ Delta Electronics India Manufacturing 

Private Limited เพื่อผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 1.1 ลา้น

รูปีอินเดีย ซ่ึงบริษทัฯจะถือหุน้ในบริษทัยอ่ยแห่งน้ีในอตัราร้อยละ 100 

ทั้ งน้ี ในระหว่างเดือนมกราคม 2564 Delta Electronics India Manufacturing Private Limited ได้

เรียกชาํระค่าหุ้นในอตัราร้อยละ 100 ของมูลค่าท่ีตราไว ้และไดรั้บชาํระค่าหุ้นจาํนวนรวม 1.1 ลา้น

รูปีอินเดีย หรือประมาณ 0.5 ลา้นบาทเรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2564 

ข) เงินปันผลรับระหวา่งปี 

ไม่มีเงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยดงักล่าวขา้งตน้ สาํหรับส้ินปีสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 

2. บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุน้โดยออ้ม 

ก)   ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง

คือ Delta Energy Systems (Singapore) Pte. Ltd. ซ้ือเงินลงทุนใน Eltek Australia Pty Ltd. ทั้งหมดจาก 

Eltek AS (บริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่) โดยมีมูลค่าการซ้ือขายประมาณ 14.62 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือ

ประมาณ 463 ลา้นบาท ทั้งน้ี บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ่้ายชาํระเงินในวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และจะมีการ

รับโอนกรรมสิทธ์ิในเงินลงทุนดงักล่าวในวนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 

ข) เงินปันผลรับระหวา่งปี 

เม่ือว ันท่ี  28 กันยายน 2563 Delta Greentech (Netherlands) Cooperaties UA ได้รับเงินปันผลจํานวน

ประมาณ 14.44 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือ ประมาณ 457 ลา้นบาทจาก Delta Greentech (Netherlands) B.V. 

และในวนัเดียวกนั Delta Greentech (Netherlands) Cooperaties UA ไดจ่้ายเงินปันผลให้กบั Delta Energy 

Systems (Singapore) Pte. Ltd. เป็นจาํนวนเงินประมาณ 14.44 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ ประมาณ 457 

ลา้นบาท ซ่ึง Delta Energy Systems (Singapore) Pte. Ltd. ไดรั้บเงินปันผลดงักล่าวเรียบร้อยแล้วในไตร

มาสท่ีสามของปีปัจจุบนั (31 ธนัวาคม 2562: ไม่มีเงินปันผลรับ) 
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การบริหารจัดการภาวะวกิฤต COVID-19 ของบริษัท (Crisis Management) 

ในระยะเร่ิมตน้การระบาดของ COVID-19 กลุ่มบริษทัเดลตา้ไดจ้ดัตั้งศูนยเ์ฝ้าระวงั COVID-19 ข้ึนภายใน

องค์กร และผูบ้ริหารของเดลตา้ประเทศไทยไดจ้ดัตั้งหน่วยปฏิบติัการเฉพาะกิจโควิด-19 ข้ึนมาดว้ย โดยมีนายจาง 

ช่าย ซิง ประธานบริหารเป็นประธาน เพื่อให้การสั่งการเป็นไปอย่างรวดเร็วเพื่อความปลอดภยัของพนักงานและ

ควบคุมการระบาดไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

หน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจโควิด-19 ซ่ึงประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร ฝ่าย Safety ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝ่าย

ส่ือสารองค์กร โดยหน่วยปฏิบัติการน้ีจะเป็นผูรั้บผิดชอบในการออกคาํประกาศ แถลงการณ์ หรือมาตรการต่าง ๆ 

ในช่วงวิกฤตซ่ึงไดร้วบรวมขอ้มูลมาจากรัฐบาลและการประสานงานจากศูนยเ์ฝ้าระวงัภายในของกลุ่มบริษทัเดลตา้  เพื่อ

กาํหนดนโยบายการปฏิบติังาน และการส่ือสารท่ีดีท่ีสุดไปยงัพนกังานและทุกบริษทัในเครือ รวมถึงบริษทัฯ ยงัมีการ

ออกอีเมล์แจง้ข่าวสารอพัเดทสถาณการณ์การติดโรคทั้งภายในและภายนอกประเทศให้พนักงานรับทราบทุก 1-2 วนั 

โดยมีการจดัการเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี 

• เตรียมทรัพยากรให้สามารถดาํเนินงานไดอ้ยา่งต่อเน่ืองในภาวะวิกฤตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยพนกังานทุก

คนสามารถทาํงานออนไลน์จากท่ีบา้นไดท้นัที  

• ใช้การส่ือสารผา่น Skype Meeting ในการติดต่อส่ือสารกบัเพื่อนร่วมงานท่ีทาํงานอยู่ในบริษทั หรือบริษทัใน

เครือท่ีอยูต่่างประเทศ นอกจากน้ียงัมีเคร่ืองมือในการประชุม VDO conference ท่ีสามารถจดัประชุมไดท้ั้งใน

และต่างประเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 

• ฝ่าย Safety และฝ่ายทรัพยากรบุคคล ไดจ้าํลองและสร้างสถานการณ์ BCP ท่ีอาจเกิดข้ึนได ้เช่น หากพนกังาน

ติดเช้ือใครตอ้งกกัตวับา้ง หรือแผนกไหนตอ้งหยุดทาํงาน ตอ้งเรียกบริการจากท่ีไหนเพื่อเขา้มาทาํ การฆ่าเช้ือ

โรค เพื่อซกัซอ้มก่อนเกิดสถานการณ์จริง 

• ทีมผูบ้ริหารไดจ้าํลองสถานการณ์เลวร้ายท่ีสุดในหลายๆ สถานการณ์หากเกิดกรณีปิดประเทศแลว้ทาํให้ไม่สามารถ

ผลิตสินคา้ได ้ส่งผลให้ยอดขายตกตํ่าหรือมีการประกาศเคอร์ฟิวท่ีเขม้ขน้ข้ึน โดยให้มีการเตรียมความพร้อมดา้น

การผลิตและการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อจดัการกบัปัญหาต่างๆ เช่น แผนฉุกเฉินและการจดัการกาํลงัคน 

 

 

 

 

 

 

 

ทั้งน้ี หลงัการประกาศ พรก.ฉุกเฉิน และมาตรการ Social Distancing บริษทัยงัเปิดดาํเนินงานไดต้ามปกติ

โดยมีการควบคุมอยา่งเคร่งครัด แต่ไดรั้บผลกระทบในส่วนของตน้ทุนการนาํเขา้วตัถุดิบสูงข้ึน เน่ืองจากค่าใชจ่้ายใน

การขนส่งทางอากาศเพิ่มข้ึนเป็นสองเท่านับตั้ งแต่เร่ิมเกิดวิกฤตจนถึงปัจจุบัน ซ่ึงระยะแรกมีปัญหาเน่ืองจาก

กาํหนดการส่งวตัถุดิบล่าช้าออกไป ทาํให้บริษทัตอ้งนาํเขา้วตัถุดิบด่วนทางอากาศ แต่ในระยะหลงัสายการบินท่ี

https://www.deltathailand.com/th/blog-detail/2/38/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%25A�
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ดาํเนินการไดมี้จาํกดัทาํให้ค่าขนส่งทางอากาศเพิ่มสูงข้ึน ส่วนค่าใช้จ่ายในการส่งออกไม่มีผลกระทบมากนกัเพราะ

ยงัสามารถใชก้ารขนส่งทางทะเลได ้

ในส่วนของรายไดก้ลุ่มผลิตภณัฑ์เพาเวอร์ซพัพลายในไตรมาสท่ี 2 ยงัคงอยูใ่นระดบัท่ีดี แต่ตอ้งระมดัระวงั

การระบาดในสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา ท่ีอาจทาํให้ลูกคา้เล่ือนหรือยกเลิกคาํสั่งซ้ือ และในส่วนรายไดก้ลุ่ม

ผลิตภณัฑ์ Automotive คาดว่าจะได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัในไตรมาสท่ี 2 เน่ืองจากโรงงานของลูกคา้ใน

ประเทศเยอรมนีและสหรัฐอเมริกาหยดุดาํเนินการ 

สุขภาพและความเป็นอยู่ของพนักงาน บริษทัฯ ไดใ้ชป้ระโยชน์จากเครือข่ายการผลิตระหวา่งประเทศและ

ใช้เคร่ืองจกัรระบบอตัโนมติัสําหรับงานอุตสาหกรรมในการผลิตหน้ากากอนามยัใช้เอง  ทาํให้สามารถกระจาย

หน้ากากอนามยันบัแสนช้ินต่อเดือน เพื่อให้พนกังานและผูท่ี้จาํเป็นตอ้งเขา้มาปฏิบติังานในโรงงาน เช่น เจา้หนา้ท่ี

ขายอาหาร ช่างรับเหมา หรือผูม้าติดต่องานทุกคน มีหนา้กากใช ้

การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง ทีมระบบอุตสาหกรรมอตัโนมติัทั้งในประเทศไทยและ สิงคโปร์ได้

จดัโปรแกรมการสัมมนาออนไลน์ เพื่อให้ทีมขายสามารถติดต่อกบัลูกคา้และเรียนรู้จากลูกคา้กลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่ง

ต่อเน่ือง รวมถึงพัฒนาปรับปรุงใช้แพลตฟอร์มสัมมนาและเคร่ืองมือออนไลน์ต่างๆ เพื่อให้การทํางานและ

ตอบสนองต่อลูกคา้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ผลกระทบและโอกาสทางธุรกจิ 

บริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบทางธุรกิจจากสถาณการณ์ COVID-19 มากนัก แต่ในทางกลับกันบริษัทฯ 

มองเห็นโอกาสทางธุรกิจในอนาคต ดงัน้ี 

• สถานการณ์ COVID-19 ทาํให้องค์กรต่างๆ ให้พนักงานทาํงานท่ีบ้าน ทาํให้ความต้องการ Internet 

bandwidth และพื้นท่ีจดัเก็บขอ้มูลมีมากข้ึน บริษทัจึงมองวา่ ศูนยข์อ้มูล หรือ Data Center เป็นเป้าหมาย

การขยายตวัทางธุรกิจท่ีสาํคญัและจาํเป็นสาํหรับทุกบริษทั ทุกประเทศ 

• ธุรกิจติดตั้งและให้บริการบาํรุงรักษาเคร่ืองสํารองไฟ (UPS) เพื่อการช่วยเหลือการปฏิบติังานให้กบั

โรงพยาบาลมีความจาํเป็น ซ่ึงเป็นเหตุผลท่ีทาํให้กลุ่มผลิตภณัฑ์ TPS และ UPS ของบริษทั ซ่ึงมีโรงงาน

อยู่ในเมือง Rudrapur เป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมสําคญัอนัดบัแรกท่ีรัฐบาลอินเดียจะอนุญาตให้เปิดทาํ

การก่อน 

• ในฐานะท่ีเป็นผูผ้ลิตและโซลูชัน่หลกัในประเทศไทย บริษทัฯ ไดร่้วมทาํงานกบับีโอไอ และคู่คา้ไทย

อ่ืน เพื่อพฒันาธุรกิจภายในประเทศสาํหรับจดัหาอุปกรณ์ป้องกนัเพื่อต่อสู้กบัวกิฤต COVID-19 เช่น พดั

ลมระบายอากาศอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อผลิตชุดปลอดเช้ือและหน้ากากป้องกันเช้ือโรคแบบคลุมศีรษะ

พร้อมอุปกรณ์ป้องกนัทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธ์ิ (PAPR) และอุปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคล 

(PPE) สาํหรับบุคลากรทางการแพทย ์

ในปัจจุบนั บริษทัฯ ยงัไดน้าํเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอตัโนมติัและโครงสร้างพื้นฐานดา้น ICT มาสนบัสนุน

ธุรกิจของประเทศไทยภายใตว้ถีิการใชชี้วิต New Normal เพื่อลดการสัมผสัของคนโดยใชหุ่้นยนตท์าํงานแทนมากข้ึน 
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท (ณ 31 มกราคม 2564)  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรษิทั เดลตา้ อเีลคโทรนคิส ์(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)
 

100% บรษิทั ดอีที ีอนิเตอรเ์นช ัน่แนล 
โฮลดิง้

 100% บรษิทั เดลตา้ กรนี 
อนิดสัเตรยีล (ประเทศไทย)  
 

100% บรษัิท ดอีที ีโลจสิตคิ (ยเูอสเอ) 

100% บรษัิท เดลตา้ เอนเนอรย์ี ่ซสิเต็ม (เยอรมัน)  
 

100% บรษัิท เดลตา้ เอนเนอรย์ี ่ซสิเต็ม พร็อพเพอรต์ี ้(เยอรมัน) 

99.99% เดลตา้ อเีลคโทรนคิส ์
อนิเดยี เมนูแฟคเทอริง่ 

 

100% เดลตา้ อเีลคโทรนคิส ์
(เวยีดนาม) 

 

100% บรษิทั เดลตา้ เอนเนอรย์ ี ่ซสิเต็ม 
(สงิคโปร)์ 

 

100% บรษัิท เดลตา้ อเีลคโทรนคิส ์(ออสเตรเลยี) 

100% บรษัิท เดลตา้ อเีลคโทรนคิส ์อนิเดยี 

100% บรษัิท เดลตา้ อเีลคโทรนคิส ์(เมยีนมา) 
 

100% บรษัิท เดลตา้ กรนีเทค (เนเธอรแ์ลนด)์ บวีี
 

 
 100% บรษัิท เดลตา้ เอนเนอรย์ี ่ซสิเต็ม ประเทศรัสเซยี 

100% บรษัิท เอลเทค เอส.อาร.์โอ 

100% บรษัิท เดลตา้ อเีลคโทรนคิส ์(ออโตโมทฟี) อเมรกิา องิค ์

100% บรษัิท เอลเทค (ออสเตรเลยี) 

   
100% บรษัิท เดลตา้ กรนีเทค (เนเธอรแ์ลนด)์ คอรป์อเรตี ้

 

100% บรษัิท เดลตา้ เอนเนอรย์ี ่ซสิเต็ม (ยเูค)
 

51% บรษัิท เดลตา้ พบีเีอ เอ็นจเินยีริง่ โซลชูัน่ส ์
 

 

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

 
 100% บรษัิท เดลตา้ เอนเนอรย์ี ่ซสิเต็ม (โรมาเนยี)  
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ช่ือบริษัท สถานทีต่ั้ง ประเภทธุรกจิ ผลติภัณฑ์ ชนิดหุ้น ถือหุ้นร้อยละ 

1. บริษัท ดอีที ีอนิเตอร์เนช่ันแนล โฮลดิง้ 

จาํกดั 

หมู่เกาะเคย์

แมน 

ธุรกจิเพ่ือการลงทุน - หุ้นสามญั 100 

1.1 บริษทั ดีอีที โลจิสติค (ยเูอสเอ) คอร์

ปอเรชัน่ จาํกดั 

สหรัฐอเมริกา 

 

- บริการดา้นโลจิสติกส์ 

- การจดัจาํหน่าย 

- หุน้สามญั 100 

1.2 บริษทั เดลตา้ เอนเนอร์ยี ่ซิสเตม็ 

(เยอรมนั) จาํกดั 

เยอรมนี - การตลาดและการจดั

จาํหน่าย 

- วจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์

 

- Power Supply 

- Power Systems 

- ผลิตภณัฑอิ์เลก็ทรอนิกส์

อ่ืนๆ 

หุน้สามญั 100 

1.2.1 บริษทั เดลตา้ เอนเนอร์ยี ่ซิสเตม็ 

พร็อพเพอร์ต้ี (เยอรมนั) จาํกดั 

เยอรมนี ธุรกิจดา้นพฒันา

อสงัหาริมทรัพย ์

- หุน้สามญั 100 

1.3 บริษทั เดลตา้ เอนเนอร์ยี ่ซิสเตม็ 

(อินเดีย) จาํกดั 

อินเดีย การตลาดและการจดั

จาํหน่าย 

ผลิตภณัฑอิ์เลก็ทรอนิกส์ หุน้สามญั 100 

1.4 บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์  

(สโลวาเกีย) จาํกดั 

สโลวกั โรงงานผลิตและจาํหน่าย 

 

- Power Supply 

- Power Systems 

- รับผลิตตามแบบของลูกคา้

และแบบ OEM 

หุน้สามญั 100 

1.5 บริษทั เดลตา้ เอนเนอร์ยี ่ซิสเตม็ 

(โรมาเนีย) จาํกดั 

โรมาเนีย วจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์ - หุน้สามญั 100 

2. บริษัท เดลต้า เอนเนอร์ยี ่ซิสเตม็ 

(สิงคโปร์) จาํกดั 

สิงคโปร์ - ธุรกจิเพ่ือการลงทุน 

- การให้บริการด้านการ

จดัการและทีป่รึกษา 

- การจดัจาํหน่าย 

- หุน้สามญั 100 

2.1 บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ 

(ออสเตรเลีย) จาํกดั 

ออสเตรเลีย การตลาดและการจดั

จาํหน่าย 

Renewable Energy Products หุน้สามญั 100 

2.2 บริษทั เอลเทค (ออสเตรเลีย) จาํกดั ออสเตรเลีย การจดัจาํหน่าย - Power Supply  

- ผลิตภณัฑอิ์เลก็ทรอนิกส์

อ่ืนๆ 

หุน้สามญั 100 

2.3 บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ อินเดีย 

จาํกดั 

อินเดีย - การตลาดและการจดั

จาํหน่าย 

- โรงงานผลิต 

ผลิตภณัฑอ่ื์นๆท่ีไม่ใช่ 

Telecom Power System และ

UPS 

หุน้สามญั 100 

2.4 บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (เมียน

มา) จาํกดั 

เมียนมา โรงงานผลิต - ช้ินส่วนเชิงกล 

- ผลิตภณัฑอิ์เลก็ทรอนิกส์

ภายใตร้ะบบ CMP 

(Cutting, Making and 

Packaging) 

หุน้สามญั 100 

2.5 บริษทั เดลตา้ เอนเนอร์ยี ่ 

ซิสเตม็ (ยเูค) จาํกดั 

สหราช

อาณาจกัร 

วจิยัและพฒันา Power Electronics หุน้สามญั 100 



                                                                                                                                                   

                        

 8 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
 

2 

ช่ือบริษัท สถานทีต่ั้ง ประเภทธุรกจิ ผลติภัณฑ์ ชนิดหุ้น ถือหุ้นร้อยละ 

2.6 บริษทั เดลตา้ พีบีเอ เอน็จิเนียร่ิง 

โซลูชัน่ส์ จาํกดั 

ไทย บริการติดตั้งอุปกรณ์

อตัโนมติัในภาคอุตสาหกรรม

แบบครบวงจร 

Industrial Automation   หุน้สามญั 51 

2.7 บริษทั เดลตา้ กรีนเทค (เนเธอร์แลนด)์ 

คอร์ปอเรต้ี ยเูอ 

เนเธอร์แลนด ์ ธุรกิจเพ่ือการลงทุน  เนน้ธุรกิจดา้น Telecom 

Power   

หุน้สามญั 100 

2.7.1 บริษทั เดลตา้ กรีนเทค  

(เนเธอร์แลนด)์ บีว ี 

เนเธอร์แลนด ์ ธุรกิจเพ่ือการลงทุน  เนน้ธุรกิจดา้น Telecom 

Power   

หุน้สามญั 100 

2.7.1.1 บริษทั เดลตา้ เอนเนอร์ยี ่ซิสเตม็ 

ประเทศรัสเซีย 

รัสเซีย การตลาดและการจดั

จาํหน่าย 

Power System หุน้สามญั 100 

2.7.1.2 บริษทั เอลเทค เอส.อาร์.โอ  สโลวาเกีย โรงงานผลิต  Telecom Power System หุน้สามญั 100 

2.7.1.3 บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์  

(ออโตโมทีฟ) อเมริกา อิงค ์

สหรัฐอเมริกา วจิยัและพฒันา  ผลิตภณัฑอิ์เลก็ทรอนิกส์

กาํลงัสาํหรับยานยนต ์และ

ชุดควบคุมความเร็วของ

มอเตอร์รถยนต ์ 

หุน้สามญั 100 

3. บริษทั เดลตา้ กรีน อินดสัเตรียล 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

ไทย    ประกอบช้ินส่วน ติดตั้ง 

และใหบ้ริการรวมทั้งจดั

จาํหน่าย 

- UPS 

- Solar Inverter 

- EV Charger 

- Data Center 

หุน้สามญั 100 

4. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (เวยีดนาม) จาํกดั เวยีดนาม    การจดัจาํหน่ายสินคา้และ

โซลูชัน่ 

ผลิตภณัฑอิ์เลก็ทรอนิกส์ หุน้สามญั 100 

5. บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ อินเดีย 

เมนูแฟคเทอร่ิง จาํกดั 

อินเดีย โรงงานผลิต  ผลิตภณัฑอิ์เลก็ทรอนิกส์ หุน้สามญั 99.99 

 
 
 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยดําเนินธุรกิจด้านการผลิตและจาํหน่ายผลิตภัณฑ์เพาเวอร์ซัพพลายและอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ปัจจุบนับริษัทฯ มีโรงงานในประเทศไทย 2 แห่งตั้งอยู่ท่ีเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู จงัหวดั

สมุทรปราการ และในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา และมีโรงงานในต่างประเทศ ไดแ้ก่ประเทศอินเดีย 

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

(เมืองยา่งกุง้) โดยไดแ้บ่งการดาํเนินธุรกิจออกเป็น 3 กลุ่มดงัน้ี  

1. กลุ่มผลติภัณฑ์เพาเวอร์อเิล็กทรอนิกส์ (Power Electronics) ประกอบดว้ย 

1.1 กลุ่มผลิตภณัฑ ์Power and Systems (PSBG) ไดแ้ก่ เพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์กาํลงัและระบบแบ่ง

ออกเป็น 4 กลุ่มหลกัไดแ้ก่ 

• ผลิตภณัฑดี์ซี-ดีซี (DC Power) 

• ผลิตภณัฑเ์พาเวอร์ซพัพลายสําหรับคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย (Computer & Networking 

Power) เช่น เพาเวอร์ซพัพลายสาํหรับอุปกรณ์เก็บขอ้มูลในระบบคอมพิวเตอร์ (Storage) เซิร์ฟเวอร์ 

และคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย 
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• ผลิตภณัฑเ์พาเวอร์ซพัพลายท่ีมีการออกแบบเฉพาะ (Custom Design Power) เป็นเพาเวอร์ซพั

พลายอีกประเภทหน่ึงท่ีใชเ้ทคโนโลยรีะดบัสูงและมีการออกแบบเฉพาะสาํหรับอุตสาหกรรม

ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ โทรคมนาคมและภาคอุตสาหกรรม 

• ผลิตภณัฑเ์พาเวอร์ซพัพลายสําหรับเคร่ืองมือช่าง (Industrial Tools) สาํหรับใชง้านใน

ภาคอุตสาหกรรมและการใชง้านส่วนบุคคล 

1.2 กลุ่มผลิตภณัฑ ์Fan & Thermal Management (FMBG) ไดแ้ก่ พดัลมอิเล็กทรอนิกส์ อีเอม็ไอ 

ฟิลเตอร์และโซลินอยด์ 

1.3 กลุ่มผลิตภณัฑ ์Electrics Vehicle Solutions (EVSBG) ไดแ้ก่ เพาเวอร์ซพัพลายและอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์สาํหรับยานยนตไ์ฟฟ้า 

2. กลุ่มผลติภัณฑ์อตัโนมัติ (Automation) ไดแ้ก่ อุปกรณ์อตัโนมติัสาํหรับภาคอุตสาหกรรม ระบบจกัรกล

อตัโนมติั ระบบโรงงานอจัฉริยะ เซ็นเซอร์อจัฉริยะ รวมทั้ง ระบบอตัโนมติัสาํหรับอาคาร ระบบแสงสวา่ง

และระบบเฝ้าระวงัอตัโนมติัสาํหรับอาคาร 

3. กลุ่มผลติภัณฑ์โครงสร้างพืน้ฐาน (Infrastructure) ประกอบดว้ย  

3.1 กลุ่มผลิตภณัฑ ์ICT Infrastructure (ICTBG) ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑโ์ครงสร้างพื้นฐานสาํหรับเทคโนโลยี

ส่ือสารขอ้มูล แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ 

• โซลูชัน่ดา้นการส่ือสารและขอ้มูล (Communication & Information Solutions) 

• โครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย (Networking Infrastructure) 

3.2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ Energy Infrastructure Solutions (EISBG) ได้แก่ผลิตภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐาน

สําหรับระบบพลงังานสําหรับภาคอุตสาหกรรม ผลิตภณัฑ์พลังงานทดแทนและเคร่ืองชาร์จ

สาํหรับยานยนตไ์ฟฟ้า 

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหวัขอ้ประเภทผลิตภณัฑ)์ 

โครงสร้างรายได้ของบริษทัฯ และบริษทัย่อย มีดงัน้ี     หน่วย : ลา้นบาท 

กลุ่มผลติภัณฑ์ 2563 2562 2561 

  รายได้ % รายได้ % รายได้ % 

กลุ่มเพาเวอร์อิเลก็ทรอนิกส์ (Power Electronics) 45,020 71.2% 32,296 62.0% 34,404 64.8% 

กลุ่มผลิตภณัฑโ์ครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)  16,252 25.7% 17,463 33.6% 16,394 30.9% 

กลุ่มผลิตภณัฑอ์ตัโนมติั (Automation) 1,811 2.9% 2,120 4.1% 1,826 3.4% 

ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ 125 0.2% 168 0.3% 443 0.8% 

        ยอดขายรวม 63,208 100.0% 52,047 100.0% 53,067 100.0% 
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                      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 

ประเภทผลิตภัณฑ์ 

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 

เพาเวอร์อเิลก็ทรอนิกส์กาํลงัและระบบ  

Power and Systems 

ดว้ยความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีทาํใหบ้ริษทัฯสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภณัฑเ์พาเวอร์ซพัพลายได้

สูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง และนําเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณสมบัติทางด้านการประหยดัพลังงานควบคู่กัน ปัจจุบัน

ผลิตภณัฑใ์นกลุ่มน้ีแบ่งยอ่ยออกเป็น 4 กลุ่มดงัน้ี 
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เพาเวอร์ซัพพลายทีม่ีการออกแบบเฉพาะ 

ดีซี ดีซี เพาเวอร์เป็นคอนเวอร์เตอร์ทาํหน้าท่ีป้อนแรงดันคงท่ีให้กับ 

Micro Processor ท่ี มักมี การเป ล่ี ยนแปลงของ (Load) ในขณ ะทํางาน 

(Dynamic Load) ซ่ึง ดีซี   ดีซี  จะช่วยทําให้การทํางานของระบบ Micro 

Processor เป็นไปอย่างราบร่ืน  ปัจจุบัน ดีซี ดีซี คอนเวอร์เตอร์ท่ีบริษทัฯ 

ออกแบบ มีขนาดเล็กแต่ให้กาํลงัวตัต์และประสิทธิภาพสูง โดยสามารถให้

กาํลงัไฟไดสู้งถึง 2,650 วตัต ์

ดีซี ดีซี เพาเวอร์ 

เพาเวอร์ซัพพลายสําหรับ

คอมพวิเตอร์และระบบเครือข่าย  ผลิตภณัฑ์ในกลุ่มน้ีประกอบดว้ยเพาเวอร์ซพัพลายสําหรับคอมพิวเตอร์ 

เซิร์ฟเวอร์ คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลกัในระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ (Workstation) อุปกรณ์ เก็บข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ 

(Storage) และเพาเวอร์ซัพพลายกาํลงัไฟสูงอ่ืนๆ โดยสามารถให้กาํลงัไฟ

ไดถึ้ง 7,200 วตัต์ต่อโมดูลและให้ประสิทธิภาพการทาํงานมากกว่าร้อยละ 

90 และมีกาํลังวตัต์ต่อความหนาแน่น (Power Density) สูงถึง 25 วตัต์ต่อ

ลูกบาศกน้ิ์ว 

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 

โซ ลิ นอยด์ เป็ น อุปกรณ์ อิ เล็กท รอนิ กส์ ท่ี

นําไปใช้ในการควบคุมระบบอัตโนมัติ สําหรับ

อุปกรณ์ท่ีใช้ในครัวเรือนและยานยนต์ ซ่ึงบริษทัฯ 

สามารถใหบ้ริการโซลินอยดท่ี์มีลกัษณะเฉพาะตาม

ความต้องการท่ีหลากหลายของลูกค้า เช่น  ใช้

สําหรับระบบยานยนต ์ เคร่ืองใช้ในครัวเรือน และ

ระบบล็อคประตูไฟฟ้าอตัโนมติั 

ผลติภณัฑเ์พาเวอร ์
อเิล็กทรอนกิส ์

พดัลมอเิลก็ทรอนิกส์ 
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ผลติภัณฑ์อเิลก็ทรอนิกส์สําหรับยานยนต์ไฟฟ้า 
Electric Vehicle Solutions (EVSBG) 

  ดา้นธุรกิจยานยนต ์เดลตา้มีโซลูชัน่ EV/HEV powertrain และส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์กาํลงัไฟฟ้า (Power 

Electronics Components) ท่ีมีประสิทธิภาพและไวว้างใจได้ โดยเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเน้นเทคโนโลยีในการปรับระดับ

พลงังานให้สูงข้ึน อย่างเช่น On Board Charging Module ท่ีปรับไดถึ้ง 11 กิโลวตัต์  หรือตวัแปลง DC/DC และ APM ท่ี

ใชใ้นอุตสาหกรรมชั้นนาํ ซ่ึงมีประสิทธิภาพในการใชพ้ลงังานสูงถึงร้อยละ 96 ปรับไดถึ้ง 3 กิโลวตัต ์นอกจากน้ี เดลตา้

ยงัมีสินคา้ใหม่ เก่ียวกบั Traction Inverter ซ่ึงใชก้บัเทคโนโลยียานพาหนะไฟฟ้าแบบไฮบริด ท่ีมีใชบ้า้งแลว้บนทอ้งถนน 

และเป็นธุรกิจยานยนตใ์นอนาคตดว้ย 

ผลติภณัฑเ์พาเวอร ์
อเิล็กทรอนกิส ์

ผลติภณัฑ์
อตัโนมตั ิ

บริษทัฯ ไดน้าํเสนอผลิตภณัฑ์และโซลูชัน่ระบบอตัโนมติัท่ีมีประสิทธิภาพและความน่าเช่ือถือสูงรวมถึง

ความเช่ียวชาญด้านการปรับความเร็วรอบและกําลัง (drives) ระบบควบคุมการเคล่ือนไหว (motion control 

systems) การควบคุมและการส่ือสารในภาคอุตสาหกรรม (industrial control and communication) การปรับปรุง

คุณภาพกาํลังไฟฟ้า อุปกรณ์ท่ีใช้ในการติดต่อระหว่างผูใ้ช้กบัเคร่ืองจกัรในการควบคุมและแสดงผล (human 

machine interface) เซนเซอร์ และระบบหุ่นยนต ์นอกจากน้ีเรายงัมีระบบการตรวจสอบและการจดัการขอ้มูล 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 จึงได้พฒันา InfraSuite โซลูชัน่โครงสร้างพื้นฐานสําหรับระบบศูนยข์อ้มูล (data center) รุ่นใหม่ โดย

ตั้งเป้าหมายของธุรกิจ InfraSuite ในการให้บริการระบบศูนยข์อ้มูลท่ีเหมาะสม เพื่อช่วยให้บริษทัต่างๆ สามารถลด

ตน้ทุนการเป็นเจา้ของ (Total Cost of Ownership: TCO) และลํ้าหนา้เหนือคู่แข่ง 

บริษทัฯได้ช่วยสนับสนุนในการจดัสร้างระบบศูนย์ข้อมูลของลูกค้าเสมอมาด้วยผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถใช้

พลงังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุ่น และเช่ือถือไดส้ําหรับการใช้งานตามความตอ้งการเฉพาะเจาะจงของ

ลูกคา้ ผลิตภณัฑ์สําหรับโซลูชัน่ดา้นโครงสร้างพื้นฐานของระบบศูนยข์อ้มูลหรือ “InfraSuite” ของเดลตา้ฯ ครอบคลุม

ตั้งแต่ ระบบจดัการพลงังาน ชั้นวางอุปกรณ์พร้อมส่วนประกอบ ระบบระบายความร้อนท่ีเท่ียงตรงจนถึงระบบบริหาร

จดัการส่ิงแวดลอ้ม 

ผลติภณัฑ์
โครงสรา้งพืน้ฐาน  

โซลูช่ันสําหรับระบบศูนย์ข้อมูล (Datacenter Infrastructure Solutions) 

โซลูช่ันสําหรับระบบสํารองไฟฟ้า (Critical Infrastructure Solutions) 

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

เน่ืองจาก CIS มีบทบาทสําคญัในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจให้กบัลูกคา้ ดว้ยการนาํเสนอผลิตภณัฑ์

การจดัการพลงังานท่ีมีความน่าเช่ือถือและมีประสิทธิภาพสูง รวมถึงผลิตภณัฑ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานสําหรับระบบ

ศูนยข์อ้มูล ซ่ึงสร้างความมัน่ใจไดว้่าการดาํเนินงานตามพนัธกิจท่ีสําคญัของลูกคา้มีความต่อเน่ือง และช่วยลดตน้ทุน

การเป็นเจ้าของ (Total Cost of Ownership – TCO) ให้กับลูกค้าได้อีกด้วย ผลิตภัณฑ์  CIS ของบริษัทฯ จึงถือเป็น

พนัธมิตรท่ีแขง็แกร่งและสร้างความเช่ือถือไดใ้หก้บัลูกคา้ของเราไดเ้ป็นอยา่งดี 
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ผลติภณัฑ์
โครงสรา้งพืน้ฐาน  

ผลติภัณฑ์โครงสร้างพืน้ฐานสําหรับระบบพลงังาน  

Energy Infrastructure (EISBG) 

                กลุ่มผลิตภณัฑ ์ Delta CIS ครอบคลุมผลิตภณัฑต์ั้งแต่ เคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS) จนถึงโซลูชัน่ InfraSuite 

สาํหรับระบบศูนยข์อ้มูล ท่ีมาพร้อมกบัการให้บริการท่ีครอบคลุมทุกดา้น 

โซลูช่ันสําหรับเคร่ืองสํารองไฟฟ้า (UPS Solutions) 

         Delta UPS เป็นธุรกิจท่ีเดลตา้ทาํมานานกวา่หน่ึงทศวรรษ โดย

ทาํตั้งแต่การออกแบบ ผลิต และทาํการตลาดทัว่โลก เดลตา้มุ่งมัน่ท่ี

จะสร้างนวตักรรมผลิตภณัฑ์ให้มีความโดดเด่นทางเทคนิค และ

ให้บริการโซลูชัน่ประหยดัพลงังานสําหรับการใช้งานในทุกระดบั 

จากบา้น สู่สํานกังาน ระบบศูนยข์อ้มูล จนถึงโปรแกรมการใช้งาน

ระดบัอุตสาหกรรม ฐานลูกคา้ของบริษทัฯ ครอบคลุมองค์กรธุรกิจ

ขนาดใหญ่ระดบัโลกในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น เซมิคอนดกั

เตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ตรวจจบัและควบคุมแสง (optoelectronics) การ

แปรรูปอาหาร การเงิน  ปิโตรเคมี และการส่ือสารโทรคมนาคม 

             โซลูชั่นของ Delta UPS ประกอบด้วย อุปกรณ์ท่ีเกียวเน่ืองกบั UPS และโปรแกรมการจดัการท่ีครบครัน 

โดยบริษทัฯ ได้นาํส่งโซลูชัน่น้ีในรูปแบบเฉพาะสําหรับแต่ละอุตสาหกรรมทัว่โลกในตลาดวงกวา้ง และในกลุ่ม

ผูน้าํอุตสาหกรรมต่างๆ  โซลูชั่น UPS ของเดลตา้ ไม่เพียงให้ความมัน่ใจว่ากระบวนการการผลิตจะไม่หยุดชะงกั

ดว้ยความศกัยภาพท่ีไม่มีใครเทียบได ้แต่ยงัตอบสนองความจาํเป็นทางธุรกิจของลูกคา้ท่ีกาํลงัเติบโตดว้ย Delta UPS 

ท่ีมีการออกแบบเฉพาะ เพื่อเหมาะกบัขนาดของธุรกิจ อีกทั้งมีความยดืหยุน่ใหป้รับเปล่ียนการใชง้านไดอี้กดว้ย 

โซลูช่ันสําหรับระบบเครือข่าย (Network Solutions) 

Enterprise 
Wireless APs 

Switches SDWAN / vCPE 

Wireless 
Routers 

            เดลต้าก้าวไปพร้อมกับความลํ้ าสมัยใน

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

ประสบการณ์ในวงการอุตสาหกรรมอุปกรณ์

ส่ือสารเครือข่ายมากกว่า 20 ปี  บริษัทฯ สร้าง

ความไว้วางใจให้กับลูกค้าด้วยการออกแบบ

ผลิตภณัฑ์ท่ีพิเศษและแตกต่างพร้อมคุณภาพดา้น

การผลิตท่ีดีให้กบัแบรนดด์งัโลก ท่ีผา่นมา เดลตา้

มีผลงานท่ีหลากหลาย และครอบคลุมตลาด

เครือข่ายต่างๆ ตั้งแต่งานท่ีใช้สําหรับระบบศูนย์

ขอ้มูล งานภายในองค์กร งานขนส่ง สํานักงาน

ขนาดเล็ก และงานเครือข่ายทางอุตสาหกรรม 

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นท่ีจะให้บริการโซลูชั่น

เค รือ ข่ าย ท่ี แ ข่ งขัน ไ ด้  ซ่ึ งอ อ ก แ บ 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) 

 ผลิตภัณฑ์ DelCEN 2500 HV series Outdoor PV inverter ของบริษัทฯ เป็นเซ็นทรัลอินเวอร์เตอร์แปลง

ไฟฟ้าจากแสงอาทิตยท่ี์มีความท่ีลํ้าหนา้ทางเทคโนโลย ีมีเอาตพ์ุตพิกดัเร่ิมตน้ท่ี 2.5MW และสูงไดถึ้ง 2.875MW มา

พร้อมกบัเทคโนโลยีลํ้ าสมยัของเดลตา้และการให้บริการหลงัการขายท่ีเช่ือถือได ้ดว้ยระบบระบายความร้อนแบบ

ผสม ระหว่าง  Advanced Liquid กับ Forced Air อินเวอร์เตอร์น้ีจึงสามารถทํางานโดยท่ีกําลังไม่ตกในสภาวะ

แวดล้อมท่ีมีอุณหภูมิท่ีสูงได้ถึง 55 องศาเซลเซียส นอกจากน้ียงัช่วยให้พลงังานเพิ่มข้ึนได้อีกถึงร้อยละ 10 ใน

สภาวะอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ทั้งน้ี ส่วนประกอบท่ีสําคญัถูกบรรจุในตูท่ี้มีระดบัการปกป้อง IP65 เป็นระบบท่ี

สร้างมาเพื่อใชง้านกลางแจง้ท่ีแทจ้ริง ไม่เพียงมีความน่าเช่ือถือสูงข้ึน แต่ยงัง่ายต่อการติดตั้งใหก้บัลูกคา้อีกดว้ย โดย

อินเวอร์เตอร์น้ีถูกออกแบบใหว้างไวภ้ายนอกไดโ้ดยไม่ตอ้งมีท่ีกาํบงั 

 อินเวอร์เตอร์พิกดัพลงังานสูงน้ี สามารถใชง้านไดก้บัโมดูลเซลล์แสงอาทิตยแ์บบ Mono-PERC และแบบ 

Bi-facial ท่ีวางจาํหน่ายในปัจจุบัน คุณลักษณะ GFDI ท่ีสามารถตั้งค่าการแจง้เตือนล่วงหน้า ค่าการตดัไฟได้ท่ี

สถานท่ีติดตั้ง ต่อ Negative grounding ได ้Passive PID solution ให้กบัแผงโซลาร์เซลล์ โดยท่ีอินเวอร์เตอร์น้ีไม่ตอ้ง

ใช้พลงังานเสริม หรือระบบสํารองไฟ (UPS) จากภายนอก จึงทาํให้ต้นทุนในการติดตั้งลดลง และถือได้ว่าเป็น

อินเวอร์เตอร์ แบบติดตั้งแลว้ใชง้านไดเ้ลย (Plug and Play) 

 DelCEN 2500 HV series น้ี ประกอบด้วยฟังก์ชันการสนับสนุนกริดขั้นสูง อย่างตัวควบคุม PQ  หรือ 

LVRT หรือแมแ้ต่กริดแรงดนัไฟฟ้าตามขอ้กาํหนดก็สามารถตั้งค่าไดต้ามขอ้กาํหนดการใชใ้นพื้นท่ี 

 

ผลติภณัฑ์
โครงสรา้งพืน้ฐาน  ผลติภัณฑ์โครงสร้างพืน้ฐานสําหรับระบบพลงังาน  

Energy Infrastructure (EISBG) 
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กาํลงัการผลติในปี 2563 

1. โรงงานในประเทศไทย 

1.1 โรงงาน 1 : นิคมอุตสาหกรรมบางปู จงัหวดัสมุทรปราการ 

พื้นท่ีการผลิต :  14,084 ตารางเมตร 

จาํนวนพนกังาน  :  847 คน 

สายการผลิต :  12 สาย 

ผลิตจริงเฉล่ีย :  ร้อยละ 80 ของกาํลงัการผลิตเตม็ท่ี 

1.2 โรงงาน 3 : นิคมอุตสาหกรรมบางปู จงัหวดัสมุทรปราการ   

พื้นท่ีการผลิต :  15,752 ตารางเมตร 

จาํนวนพนกังาน :  2,189 คน  

สายการผลิต :  60 สาย 

ผลิตจริงเฉล่ีย :  คิดเป็นร้อยละ 80 ของกาํลงัการผลิตเตม็ท่ี 

1.3 โรงงาน 5 : นิคมอุตสาหกรรมบางปู จงัหวดัสมุทรปราการ   

พื้นท่ีการผลิต :  44,308 ตารางเมตร 

จาํนวนพนกังาน :  3,921 คน  

สายการผลิต :  61 สาย 

ผลิตจริงเฉล่ีย :  คิดเป็นร้อยละ 85 ของกาํลงัการผลิตเตม็ท่ี 

1.4 โรงงาน 6 : นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

พื้นท่ีการผลิต :  22,456 ตารางเมตร 

จาํนวนพนกังาน :   2,453 คน 

สายการผลิต  :   74 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 Rudrapur  

พื้นท่ีการผลิต :  14,807 ตารางเมตร 

จาํนวนพนกังาน   :  216 คน 

สายการผลิต        :   11 สาย 

ผลิตจริงเฉล่ีย   :   คิดเป็นร้อยละ 30 ของกาํลงัการผลิตเตม็ท่ี  

3.1 โรงงานในเมือง Gurgaon  

พื้นท่ีการผลิต :  3,701 ตารางเมตร 

จาํนวนพนกังาน   :  65 คน 

สายการผลิต        :   6 สาย 

ผลิตจริงเฉล่ีย   :   คิดเป็นร้อยละ 48 ของกาํลงัการผลิตเตม็ท่ี  

3.3 โรงงานในเมือง Hosur  

พื้นท่ีการผลิต :  4,830 ตารางเมตร 

จาํนวนพนกังาน   :  174 คน 

สายการผลิต        :   6 สาย 

ผลิตจริงเฉล่ีย   :   คิดเป็นร้อยละ 30 ของกาํลงัการผลิตเตม็ท่ี  

 

โดยผลิตภณัฑส่์วนใหญ่ท่ีผลิตในประเทศไทยไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

(BOI) 
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การส่งเสริมการลงทุน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยในประเทศไทยไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีอากรจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนภายใตเ้ง่ือนไขต่างๆ ท่ีกาํหนดไว ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยในประเทศไทย

ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางดา้นภาษีอากรท่ีมีสาระสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

รายละเอียด บริษทัฯ 

1. บตัรส่งเสริมเลขท่ี 1494(2)/2552 2061(1)/2553 1732(2)/2557 1158(2)/2558 1688(2)/2558 61-1505-1-00-1-0 62-0076-1-00-0-0 63-0114-1-00-1-0 63-0340-1-00-1-0 

2. เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิต DC FAN ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคม 

และช้ินส่วนอีเลคโทร

นิคส์สาํหรับ

ยานพาหนะ 

ผลิต Electro-

magnetic products 

ผลิต Electro-

magnetic products 

ผลิต DC FAN ผลิต Electro-

magnetic products 

ผลิตพดัลมระบาย

อากาศ 

ผลิตอุปกรณ์

โทรคมนาคม 

ผลิตช้ินส่วน

ยานพาหนะ 

3. สิทธิประโยชน์สาํคญัท่ีไดรั้บ          

3.1 ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบ

กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมและไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการ

ท่ีไดรั้บการส่งเสริมซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไปรวมคาํนวณเพื่อ

เสียภาษี 

8 ปี 

(วงเงินไม่เกิน   

298,170,000 บาท) 

8 ปี 7 ปี 

(วงเงินไม่เกิน   

124,000,000 บาท) 

7 ปี 

(วงเงินไม่เกิน   

155,000,000 บาท) 

7 ปี 

(วงเงินไม่เกิน   

538,898,005 บาท) 

4 ปี 

(วงเงินไม่เกิน   

1,572,170,000 บาท) 

ไม่ไดรั้บ 6 ปี 

(วงเงินไม่เกิน   

397,000,000 บาท) 

8 ปี 

(วงเงินไม่เกิน   

1,547,250,000 บาท) 

3.2  ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณา

อนุมติั 

ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ 

3.3 ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับวตัถุดิบและวสัดุจาํเป็นท่ีตอ้งนาํเขา้จาก

ต่างประเทศเพื่อใชใ้นการผลิตเพื่อการส่งออก 

ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ 

3.4 ไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดรั้บจากการลงทุน

ในอตัราร้อยละห้าสิบของอตัราปกติเป็นระยะเวลาห้าปี นบัจากวนัท่ีพน้

กาํหนดระยะเวลาการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ 

ไม่ไดรั้บ ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ 

3.5 ไดรั้บอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้าและค่าประปาเป็นสองเท่าของ

ค่าใชจ่้ายดงักล่าวเป็นระยะเวลาสิบปี นับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการ

ประกอบกิจการนั้น 

ไม่ไดรั้บ ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ 

3.6 ไดรั้บอนุญาตให้หกัเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างส่ิงอาํนวยความ

สะดวกร้อยละยีสิ่บห้าของเงินลงทุนนอกเหนือไปจากการหักค่าเส่ือมราคา

ตามปกติ 

ไม่ไดรั้บ ไดรั้บ 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 

27 กรกฎาคม 2562 8 มกราคม 2563 ยงัไม่ไดข้อเปิด

ดาํเนินการ 

5. สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม ไดรั้บประโยชน์  

ทางภาษีอากร 

เพิ่มเติมสาํหรับการ

ลงทุนเพื่อพฒันา

ทกัษะ เทคโนโลย ี

และนวตักรรม 

- ไดรั้บประโยชน์ทาง

ภาษีอากรเพิ่มเติม

สาํหรับการลงทุน

เพื่อพฒันาทกัษะ 

เทคโนโลย ีและ

นวตักรรม 

ไดรั้บประโยชน์ทาง

ภาษีอากรเพิ่มเติม

สาํหรับการลงทุน

เพื่อพฒันาทกัษะ 

เทคโนโลย ีและ

นวตักรรม 

- - - - - 
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 รายไดข้องบริษทัฯจาํแนกตามกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 กิจการ 

ท่ีไดรั้บการส่งเสริม 

กิจการ 

ท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริม รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

งบการเงินเฉพาะกิจการ       

รายไดจ้ากการขายและบริการ       

รายไดจ้ากการขายในประเทศ 337 365 337 73 674 438 

รายไดจ้ากการส่งออก 51,085 36,222 1,942 3,424 53,027 39,646 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - 61 38 61 38 

รวมรายไดจ้ากการขายและบริการ 51,422 36,587 2,340 3,535 53,762 40,122 

 สิทธิพิเศษทางภาษีท่ีมีสาระสาํคญัท่ีบริษทัยอ่ยอ่ืนๆไดรั้บ มีดงัน้ี 

• บริษทั เดลตา้ กรีน อินดสัเตรียล (ประเทศไทย) จาํกดั ไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริม

การลงทุนสําหรับผลิต Inverter ตามบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 1813(2)/2554 ลงวนัท่ี 10 พฤษภาคม 

2554 และ สําหรับผลิตหลอดไฟฟ้า โคมไฟฟ้า และ อุปกรณ์แสดงภาพ ตามบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 

1814(2)/2554 ลงวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2554 ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีกาํหนดบางประการ  สิทธิพิเศษดงักล่าวไดแ้ก่ 

1) ได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกาํไรท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริม

รวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียนเป็นระยะเวลาเจ็ดปีนบัแต่

วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น ในวงเงินไม่เกิน 182 ลา้นบาท สําหรับบตัรส่งเสริมการ

ลงทุนเลขท่ี 1813(2)/2554 และวงเงินไม่เกิน 202 ล้านบาท สําหรับบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 

1814(2)/2554 

2) ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมติั 

3) ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สําหรับวตัถุดิบและวสัดุจาํเป็นท่ีตอ้งนาํเขา้จากต่างประเทศเพื่อใชใ้นการผลิต

เพื่อการส่งออก  

ปัจจุบนั บริษทั เดลตา้ กรีน อินดสัเตรียล (ประเทศไทย) จาํกดั ยงัไม่ไดข้อเปิดดาํเนินการเพื่อใชสิ้ทธิตาม

บตัรส่งเสริมการลงทุนดงักล่าว 

• Delta Electronics India Pvt. Ltd. ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากรัฐบาลของประเทศอินเดีย สําหรับเขต

เศรษฐกิจพิเศษในเมือง Krishnagiri เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2562 ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีกาํหนดบางประการ สิทธิ

พิเศษดงักล่าวรวมถึงการได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกาํไรท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ี

ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 15 ปีนับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น ซ่ึงจะครบ

กาํหนดในวนัท่ี 31 มีนาคม 2577 
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การจดัหาวตัถุดบิและผู้จาํหน่ายวตัถุดบิ 

วตัถุดิบหลักท่ีบริษทัฯ ใช้ในการผลิตแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ ช้ินส่วนไฟฟ้า (Electrical 

parts) และช้ินส่วนเชิงกล (Mechanical parts) โดยช้ินส่วนไฟฟ้าประกอบดว้ยช้ินส่วนประเภทก่ึงตวันาํหรือเซมิ

คอนดักเตอร์ (ได้แก่ IC, Diode, Mosfet, PWM เป็นตน้) และช้ินส่วนประเภท Passive (ได้แก่ Capacitors, Fuse, 

Resister รีเลย์ เป็นต้น) ซ่ึงวตัถุดิบส่วนใหญ่นําเข้ามาจากประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง ญ่ี ปุ่น ไต้หวนั ยุโรปและ 

สหรัฐอเมริกา โดยใชส้กุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นหลกัในการชาํระค่าสินคา้  สาํหรับช้ินส่วนเชิงกล ประกอบดว้ย 

งานป๊ัมโลหะ (metal stamping)  งานตดัช้ินงาน (die-casting)  ชุดประกอบสายไฟ (wire harness)  งานฉีดข้ึนรูป

พลาสติก  (plastic injection)  แผน่วงจร (PWB) และบรรจุภณัฑ ์(packaging) ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการจดัหาจากผูผ้ลิต

ในประเทศและนาํเขา้จากประเทศจีนบางส่วนเพื่อเป็นการกระจายความเส่ียงและเปรียบเทียบตน้ทุน ทั้งน้ี สัดส่วน

มูลค่าการนาํเขา้ของวตัถุดิบทั้งหมดเทียบกบัสัดส่วนการสั่งซ้ือในประเทศคิดเป็นอตัราส่วนประมาณร้อยละ 70 ต่อ 

30 ในปัจจุบนั บริษทัฯ จดัหาวตัถุดิบหลกัโดยตรงกบัซัพพลายเออร์ประมาณ 1,365 ราย (หลงัจากรวมฐานซัพ

พลายเออร์เดียวกนัแล้ว) โดยการสั่งซ้ือในแต่ละรายจะไม่เกินร้อยละ 7 ของยอดการสั่งซ้ือทั้งหมดของบริษทัฯ  

ทั้ ง น้ี  ซัพ พ ลายเออร์ท่ี จ ําหน่ ายว ัต ถุ ดิบ ให้ เดลต้า ต้องได้ รับ การรับ รองมาตรฐาน  ISO9001, ISO14001, 

ONSAS18001, IATF16949  และอ่ืนๆ ท่ีบริษทัฯกาํหนดอีกดว้ย 

ตามท่ีเคยรายงานไวเ้ก่ียวกับการวิเคราะห์สถานะทางการเงินในเชิงลึกของซัพพลายเออร์รายสําคัญ

หลงัจากวิกฤตการเงินโลกนั้น บริษทัฯ ได้ศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัการกระจายความหลากหลาย ทั้งในส่วนของ

วตัถุดิบและท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ในห่วงโซ่อุปทานของสายการผลิตของซัพพลายเออร์เหล่านั้นดว้ยเพื่อลดความ

เส่ียงต่อการขาดแคลนวตัถุดิบอนัอาจเกิดจากความผิดปกติกของสภาพอากาศหรือภยัพบิติัร้ายแรงในอนาคต   

ในช่วงตน้ปี 2563 การแพร่ระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนาทัว่โลกไดส้ร้างความทา้ทายเป็นอยา่งมากในการ

จดัการห่วงโซ่อุปทานทัว่ทุกภูมิภาค จากการท่ีหลายประเทศมีมาตรการล็อคดาวน์ และภาวะการชะงกังนัดา้นการ

ผลิต อนัเป็นผลมาจากการกกักนัตนและสถานท่ี การจาํกดัการเดินทาง หรือขอ้จาํกดัทางกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีหน่วยงาน

แต่ละทอ้งถ่ินกาํหนดในห่วงโซ่อุปทาน ดาํเนินการโดยใชก้าํลงัการผลิตขั้นตํ่า ขาดความยดืหยุน่ทาํให้ตอ้งใชเ้วลา

ในการขนส่งนานข้ึน ตน้ทุนสูงข้ึน เวลาจดัส่งวสัดุก็นานข้ึน  

 บริษทัฯ ไดมี้การดาํเนินมาตรการหลายอยา่งโดยทนัทีในช่วงเวลาดงักล่าว เร่ิมจากทบทวนความเส่ียงดา้น

อุปทานต่างๆ ท่ีอาจเป็นไปได ้การทาํงานร่วมกนัอยา่งใกลชิ้ดกบัซพัพลายเออร์เพื่อให้ไดว้ตัถุดิบท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดั

มาเพียงพอต่อความตอ้งการในการผลิตของบริษทัฯ ตลอดจนกาํหนดแผนการจดัหาซพัพลายในอนาคต โดยการ

จองกาํลงัการผลิตและการทาํสัญญาซ้ือกบัซพัพลายระยะยาว  ดว้ยความพยายามเหล่าน้ี บริษทัฯ ไม่เพียงสามารถ

จดัการบรรเทาผลกระทบและความยุง่ยากต่างๆ ใหล้ดนอ้ยลง แต่ยงัช่วยใหล้ดผลเสียจากภาวะการชะงกังนัในห่วง

โซ่อุปทานให้น้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้  ทีมงานของบริษทัฯ ยงัคงดาํเนินการอย่างต่อเน่ือง ในการติดตาม

แนวโนม้ของตลาด และการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนกบัสถานการณ์อุปสงค ์และอุปทานในปี 2564  

 ทั้งน้ี สืบเน่ืองจากความตึงเครียดทางการคา้ระหวา่งสหรัฐฯและจีน ตั้งแต่ปี 2561 เป็นตน้มา ทาํให้บริษทัฯ 

ไดด้าํเนินการพฒันาเพิ่มฐานซพัพลายเออร์ และประเทศตน้กาํเนิดของวตัถุดิบให้หลากหลายมากยิ่งข้ึน ดงันั้น ความ

ยุง่ยากต่างๆ ท่ีเป็นผลจากการแพร่ระบาดใหญ่ของ COVID-19 จึงเป็นปัจจยัเร่งให้บริษทัฯ พฒันาห่วงโซ่อุปทาน ให้

มีความยดืหยุน่ แต่ประหยดัค่าใชจ่้ายไดม้ากข้ึน  
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อยา่งไรก็ตามในระยะยาว บริษทัฯ ก็ยงัตอ้งดาํเนินการเพิ่มเติม เพื่อยกระดบัห่วงโซ่อุปทานในระดบัทอ้งถ่ิน 

โดยพฒันาและเสริมสร้างความแขง็แกร่งใหก้บัฐานซพัพลายเออร์ของบริษทัฯ ในภูมิภาคอาเซียนต่อไป 
 

การจัดการวสัดุสําหรับธุรกจิยานยนต์ 

บริษทัฯ จดัหาวตัถุดิบจากซพัพลายเออร์ท่ีผา่นการคดัเลือกแลว้ตามกระบวนการท่ีกาํหนด ซ่ึงรายช่ือซัพ

พลายเออร์ท่ีผา่นการคดัเลือกจะมาพร้อมกบัรายงานขอ้ดีจากการจดัซ้ือจากซพัพลายเออร์นั้นๆ พร้อมบทวิเคราะห์

ศกัยภาพและ/หรือรายงานการตรวจสอบซัพพลายเออร์ตามกระบวนการตรวจสอบของ VDA 6.3* อน่ึงเพื่อให้

แน่ใจวา่การดาํเนินการจะสามารถเสร็จไดท้นัเวลาและมีคุณภาพตามท่ีกาํหนดไว ้ซัพพลายเออร์จะตอ้งเสนอแผน

โครงการท่ีสามารถสร้างประสิทธิผลตามมาตรฐาน IATF 16949, VDA 2 และอ่ืนๆ ท่ีจาํเป็นดว้ย 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัใชป้ระโยชน์จากรหสัสากล D-U-N-S Number ซ่ึงเป็นรหสัท่ีใชร้ะบุความน่าเช่ือถือ

ทางธุรกิจของบริษทัท่ีบริษทัฯ มีอยู ่เช่ือมโยงคน้หา D-U-N-S Number ของซพัพลายเออร์ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต

รถยนต์ในสหภาพยุโรปเพื่อช่วยตรวจสอบความน่าเช่ือถือทางธุรกิจของซัพพลายเออร์ด้วย ในอีกด้านหน่ึง 

ภาพรวมความแข็งแกร่งของบริษทัฯ ผา่น D-U-N-S Number ก็ช่วยต่อยอดการเติบโตทางธุรกิจและสร้างโอกาสใน

การไดส้ัญญาการคา้มากข้ึนดว้ย 
 

การจัดการสารทีม่ีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม (Environment-Related Substances - ERS) ในผลติภัณฑ์ 

บริษทัฯ ใช้มาตรฐานระบบการจดัการคุณภาพ IECQ / QC080000  พร้อมกบัส่งเสริมระบบการจดัการ

ผลิตภณัฑ์สีเขียว (Green Product Management - GPM) ในโรงงานหลกัท่ีสําคญัของบริษทัฯ  ทั้งน้ี การดาํเนินการ

ตามมาตรฐาน IECQ จะทาํบนพื้นฐานลกัษณะความเส่ียงของแต่ละวสัดุ ส่วนระบบการจดัการผลิตภณัฑ์สีเขียว 

(GPM) เป็นส่ิงท่ีบริษทัฯ ใชเ้ป็นแนวทางในการแบ่งปันขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มในห่วงโซ่อุปทาน โดยเม่ือเร็วน้ีไดมี้

การออกขอ้กาํหนดดา้นส่ิงแวดล้อมในระดบันานาชาติ  เช่น สารควบคุมล่าสุดของสหภาพยุโรป คือ RoHS 2.0 

REACH SVHC  บริษทัฯ ไดด้าํเนินการส่งต่อขอ้มูลน้ีต่อไปยงัซพัพลายเออร์พนัธมิตรเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลอา้งอิง และ

ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนด 

การควบคุมการใช้แร่ทีม่ข้ีอขดัแย้ง 

บริษทัฯ มีนโยบายการเลิกใช้แร่ท่ีมีขอ้ขดัแยง้ และได้ขอให้ซัพพลายเออร์ท่ีจดัหาวตัถุดิบท่ีอาจเก่ียวขอ้ง

ตอบแบบสอบถามใน "แบบสํารวจแหล่งท่ีมาของแร่และโลหะ"  (Metal Origin Survey Form) และลงนามใน 

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

อย่างต่อเน่ืองกบัซัพพลายเออร์หลกัของบริษทัฯ โดยเช่ือมโยงเขา้กบัความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร อีกทั้ง

ยงัให้สินแร่ไดรั้บการตรวจสอบแหล่งกาํเนิดโดย Responsible Business Alliance (RBA) (EICC เดิม) หรือหน่วยงาน

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

ทั้งน้ี ณ ส้ินเดือนธนัวาคม 2563 มีซพัพลายเออร์ของบริษทัฯ ประมาณร้อยละ 98 ไดล้งนามใน "แถลงการณ์

การไม่ใชโ้ลหะตอ้งหา้ม" แลว้ 

*VDA 6.3 เป็นเคร่ืองมือสาํหรับการตรวจสอบกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนตต์ามมาตรฐานของ

สมาคมอุตสาหกรรมยานยนตป์ระเทศเยอรมนั  
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การบริหารด้าน ESG ของห่วงโซ่อปุทาน  

บริษัทฯ เร่ิมให้คาํปรึกษาการตรวจสอบตามแนวทางของ RBA ตั้ งแต่ปี 2557 เพื่อลดความเส่ียงด้าน

ส่ิงแวดลอ้ม สังคมและธรรมมาภิบาล (ESG risks) ในห่วงโซ่อุปทานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั โดย

ทีมงานให้คาํปรึกษาและตรวจสอบของบริษทัฯ จดัตั้งข้ึนดว้ยความร่วมมือจากหลายฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ได้แก่ ฝ่าย

ทรัพยากรบุคคล  ฝ่ายความปลอดภยัของแรงงาน  ฝ่ายกิจการโรงงาน  และฝ่ายจดัซ้ือ ตลอดจนการทาํงานร่วมกบั

คณะกรรมการดา้น ESG ของ Delta Electronics Inc. ในการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบั ESG ซ่ึงประกอบด้วยการ

ประเมินความเส่ียงดา้น ESG ของห่วงโซ่อุปทาน โครงการลดของเสีย การจดัทีมตรวจสอบซัพพลายเออร์ และ

พฒันากลไกการปรับปรุงต่างๆ โดยสามารถปรับปรุงระบบการจดัการ RBA ดา้นความปลอดภยั และสุขอนามยั

ให้กบัซพัพลายเออร์ส่วนใหญ่ไดดี้ยิ่งข้ึน ทั้งน้ี เพื่อให้สามารถจดัการกบัปัญหาต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองได ้ทีมงานฯ ได้

แบ่งปันประสบการณ์ โดยการแนะนําและสนับสนุนการใช้ระบบจดัการของบริษัทฯ ให้แก่ซัพพลายเออร์ 

นอกจากน้ี ทีมงานยงัไดติ้ดตามสถานะของซพัพลายเออร์เพื่อใหม้ัน่ใจวา่มีการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 

ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2563 ซัพพลายเออร์ของบริษทัฯ ร้อยละ 95 ไดล้งนามใน "ประกาศรับรองการปฏิบติั

ตามจรรยาบรรณของ RBA"  (Declaration of Compliance with RBA Code of Conduct) นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัจดัให้

มี "การตรวจประเมิน RBA ณ สถานประกอบการ" (RBA On-Site Audit) โดยเน้นการตรวจสอบซัพพลายเออร์ใน

ประเทศ ซ่ึงจากการตรวจสอบพบว่าซัพพลายเออร์ในประเทศทั้งหมดของบริษทัฯ สามารถปฏิบติัตามขอ้กาํหนด

ดา้นจริยธรรมของ RBA ได ้

การจัดการลดคาร์บอนไดออกไซด์/ทรัพยากรนํา้/ปริมาณก๊าซเรือนกระจก 

เพื่อใหส้ามารถดาํเนินการตามพนัธกิจของบริษทัฯ ในการ "ใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม ประหยดัพลงังาน สร้างโลก

สีเขียว" บริษทัฯ ไดด้าํเนินการร่วมกบัซพัพลายเออร์อยา่งต่อเน่ืองในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ซ่ึง

ไม่เพียงช่วยลดตน้ทุนการดาํเนินงานของทั้งบริษทัฯ และซัพพลายเออร์ แต่ยงัช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขนัในทั้งห่วงโซ่อุปทานอีกดว้ย 

การผนึกความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR) ในห่วงโซ่อปุทาน   

ในปี 2563 บริษทัฯ ได้ดาํเนินการให้ซัพพลายเออร์ของบริษทัฯ กว่าร้อยละ 80 ตอบแบบสอบถามด้านความ

ย ัง่ยืน (เช่น เร่ืองการจดัการองค์กร ความปลอดภยัสุขภาพอนามยั ส่ิงแวดล้อม และพนักงาน) รวบรวม วิเคราะห์และ

เร่ิมตน้การตรวจสอบและให้ความรู้แก่ซพัพลายเออร์ท่ีมีความเส่ียงในไตรมาส 1 ปี 2564 

การสร้างห่วงโซ่อปุทานสีเขยีว 

ในปี 2564 ท่ีจะถึงน้ี บริษัทฯ ยงัคงไวซ่ึ้งโครงการ "ห่วงโซ่อุปทานสีเขียว" (Green Supply Chain ) ท่ี

มุ่งเน้นนโยบายสีเขียว เพื่อใชก้บัซัพพลายเออร์ กระบวนการและผลิตภณัฑ์ ผา่นการดาํเนินการตามโครงการลด

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของบริษทัฯ (ไดแ้ก่ การลด GHG การลดการใชน้ํ้ า และการลดของเสีย) โดย

บริษทัฯ จดัให้มีการส่ือสารกบัซัพพลายเออร์และทาํกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้อยา่งสมํ่าเสมอ และใชก้ารจดัสรรการ

สั่งซ้ือเป็นตวักระตุน้ใหซ้พัพลายเออร์เขา้ร่วมในกิจกรรมดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมดงักล่าวดว้ย 
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การวจิยัและพฒันา (R&D) 

ปี 2563 เป็นอีกหน่ึงปีท่ีเดลตา้ลงทุนดา้นการวิจยัและพฒันาอย่างต่อเน่ืองเพื่อต่อยอดธุรกิจท่ีมีการเติบโต

อยา่งรวดเร็ว และมีศกัยภาพ เช่น ผลิตภณัฑ์ท่ีใชง้านกบัยานยนตไ์ฟฟ้า ระบบเครือข่ายและระบบศูนยข์อ้มูล (data 

center) ระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม และผลิตภณัฑ์ต่างๆ สําหรับตลาดอินเดียโดยเฉพาะการวิจยัและพฒันา บริษทัฯ 

ประสบความสําเร็จในการปรับแต่งและการขยายสายผลิตภณัฑ์ ตลอดจนการปรับปรุง อย่างต่อเน่ืองให้กับ

คุณสมบติัหลกัของผลิตภณัฑ์ เช่น เพิ่มประสิทธิภาพการทาํงานให้สูงข้ึน อตัราการจ่ายพลงังานต่อขนาดสูงข้ึน 

และการใชร้ะบบดิจิตอลมาควบคุมการทาํงานมากข้ึน เป็นตน้ นอกจากน้ี เดลตา้ยงัไดข้ยายฐานลูกคา้และประเภท

ผลิตภัณฑ์กลุ่มเทคโนโลยีไฟฟ้ากําลังให้ครอบคลุมมากข้ึน เช่น ชาร์จเจอร์แบบไร้สายเพื่อการใช้งานเชิง

อุตสาหกรรม และชาร์จเจอร์แบบไฮบริดสาํหรับยานยนตไ์ฟฟ้าและปัญญาประดิษฐ ์(AI) เป็นตน้  

เดลตา้เขา้ใจความตอ้งการของตลาดและลูกคา้เป็นอยา่งดี เราจึงผนวกความเช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยท่ีีเป็น

มิตรกับส่ิงแวดล้อมและการประหยดัพลังงานเข้าด้วยกันเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชั้นนําของตลาด เดลตา้มี

เครือข่ายศูนยว์ิจยัและพฒันาท่ีครอบคลุมทัว่ทั้งเอเชียและยุโรป ศูนยว์ิจยัและพฒันาเหล่าน้ียงัคงสามารถทาํงาน

ร่วมกนัไดเ้ป็นอย่างดีในช่วงของการระบาดของโควิดเน่ืองจากมีการส่ือสารและประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

โดยทีมวิจยัและพฒันาของเดลตา้ท่ีอินเดียไดจ้ดัทาํซอฟทแ์วร์สนบัสนุนการทาํงานแบบระยะไกลเพื่อนาํมาใชจ้ริง

อีกดว้ย นอกจากน้ี ฝ่ายวิจยัและพฒันาของเดลตา้ยงัจบัมือกบัมหาวิทยาลยัชั้นนาํทัว่โลกทาํโครงการวิจยัเพื่อสร้าง

เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและย ัง่ยืนจาํนวนมาก ความร่วมมือดงักล่าวมีส่วนสําคญัในการต่อยอดงานดา้นการวิจยัและ

พฒันาเทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มของเดลตา้ให้แข็งแกร่งยิ่งข้ึน อีกทั้งยงัช่วยสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบั

นกัวจิยัรุ่นใหม่ท่ีจะเป็นกาํลงัสาํคญัในการสร้างผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มต่อไป   

เดลตา้เช่ือวา่ความใกลชิ้ดและความเขา้ใจลูกคา้เป็นปัจจยัสําคญัท่ีทาํให้เราสามารถสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์

ใหม่ๆ และยืนหยดัเป็นผูน้าํตลาดอย่างแทจ้ริง เดลตา้จึงสานต่อความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ในธุรกิจระบบศูนยข์อ้มูล

และอุตสาหกรรม ตลอดจนอุตสาหกรรมยานยนต์มายาวนานกว่าสิบปี และเรายงัใส่ใจในการแสวงหาลูกคา้ใน

กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ๆ เพื่อสร้างโอกาสในการใชก้ระบวนการและเทคโนโลยใีหม่สําหรับความทา้ทายในตลาดท่ี

จะเกิดข้ึน  

ปรัชญาการดําเนินธุรกิจเพื่อส่ิงแวดล้อมและความย ัง่ยืนของเดลต้าช่วยให้เรายืนหยดัเป็นผู ้นําใน

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อยา่งยาวนานมาหลายทศวรรษ และเรายงัใหค้วามสําคญัและปฏิบติัตามพนัธกิจในการ

ลดคาร์บอนฟุตปร้ินตแ์ละมลพิษเพื่อสภาพแวดลอ้มท่ีดีทัว่โลก 
 

ผลติภัณฑ์เพาเวอร์ซัพพลายทีม่กีารออกแบบเฉพาะ (Custom Designed Power Supplies)  

ทีมวิจยัและพฒันาของเดลตา้ทัว่โลกสําหรับผลิตภณัฑ์เพาเวอร์ซัพพลายท่ีมีการออกแบบเฉพาะตามความ

ตอ้งการของลูกคา้ได้สั่งสมความรู้และประสบการณ์อนัยาวนานหลายทศวรรษในการพฒันาโซลูชั่นเพาเวอร์ซัพ

พลายท่ีใช้เทคโนโลยีชั้ นสูงให้กับลูกค้าท่ี เป็นผู ้นําในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่าย และ

โทรคมนาคม นอกจากน้ี เราไดน้าํความรู้ดงักล่าวมาประยุกตใ์ชใ้นการพฒันาผลิตภณัฑ์รูปแบบใหม่ๆ ซ่ึงไดพ้ฒันา

ไปไดไ้กลกวา่ผลิตภณัฑ์แบบดั้งเดิมมาก ประสบการณ์และความเช่ียวชาญของเดลตา้ทาํให้เราเป็นผูน้าํในการเป็นผู ้

ใหบ้ริการระบบโซลูชัน่อยา่งครบวงจร 
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ในปี 2563 ฝ่ายวิจยัและพฒันาของเดลตา้ประสบความสําเร็จในการพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูง

ให้กบัลูกคา้ในอุตสาหกรรมไอที /คลาวด์เพื่อการใช้งานในศูนยข์อ้มูล ผลิตภณัฑ์น้ีมีจุดเด่นท่ีเพาเวอร์ซัพพลายท่ี

งกบัรูปแบบการใช้เป็นเทคโนโลยพีิเศษของเดลตา้ควบคู่กบัการออกแบบใหส้อดคลอ้ งานของลูกคา้โดยเฉพาะการ

เนน้เร่ืองประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานและระบบไฟแบบสามเฟสท่ีมีความน่าเช่ือถือสูง 

นอกจากเพาเวอร์ซัพพลายสําหรับเซิร์ฟเวอร์แบบไฟ 3 เฟสท่ีตอ้งออกแบบเป็นพิเศษแลว้ เดลตา้ยงัไดพ้ฒันา 

Delta Smart Design ซ่ึงเป็นแพลตฟอร์มแบบครบวงจรสําหรับผลิตภณัฑ์มาตรฐานของเรา แพลตฟอร์มน้ีครอบคลุม

ขั้นตอนต่างๆ อยา่งครบถว้นตั้งแต่เร่ิมตน้ออกแบบช้ินงานไปจนถึงส้ินสุดกระบวนการผลิตเชิงอุตสาหกรรม โดยใช้

ตน้แบบมาตรฐานของเดลตา้เป็นตวัตั้งตน้เพื่อประหยดัเวลา แลว้จึงปรับแต่งผลิตภณัฑต์ามความตอ้งการจาํเพาะของ

ลูกคา้แต่ละรายเป็นขั้นตอนสุดทา้ย การใชแ้พลตฟอร์มน้ีทาํให้เดลตา้สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได้

รวดเร็วข้ึน ตลอดจนลดทอนขั้นตอนการทาํงานและระยะเวลาในการออกแบบและผลิตไดเ้ป็นอยา่งมาก  

นอกจากน้ี แนวโน้มตลาดยงัมีความต้องการใช้ ระบบตู้

แร็คจ่ายไฟท่ีตัวแร็คป็นศูนย์กลางการควบคุม (AC centralized 

power shelf) โดยใช้ร่วมกบัเพาเวอร์ซัพพลายท่ีสามารถรองรับไฟ

ข าเข้ าจ าก ส อ งแ ห ล่ ง จ่ าย  (Dual AC input power supply) โด ย

อุปกรณ์ชุดน้ีจะใช้วงจรรีเลย์อัตโนมัติ ATS ท่ี เป็นลิขสิทธ์ิของ

เดลตา้เพื่อสลบัจ่ายไฟจากสองแหล่งให้ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองในกรณีเกิด

ไฟฟ้าขดัขอ้งจากแหล่งจ่ายใดแหล่งจ่ายหน่ึง นอกจากน้ี เดลตา้ยงัได ้

พฒันาตูแ้ร็คขนาด 2U ซ่ึงสามารถรองรับเพาเวอร์ซพัพลายแบบรองรับไฟขาเขา้จากสองแหล่งจ่ายขนาดกาํลงัไฟ 

3000W ไดม้ากกวา่ 12 เท่า เน่ืองจากเพาเวอร์ซพัพลายสามารถทาํงานพร้อมกนัไดห้ลายๆ ตวัเม่ืออยูใ่นตูแ้ร็ค (N+2 

redundancy) ก็จะสามารถจ่ายใช้กาํลงัไฟไดสู้งสุดถึง 30kW ไดเ้ช่นกนั ดงันั้น อุปกรณ์ชุดน้ีจึงมีศกัยภาพกาํลงัไฟ

สูงสุดในกลุ่มอุปกรณ์ลกัษณะเดียวกนัท่ีมีอยูใ่นทอ้งตลาดปัจจุบนั 

ใน ข ณ ะ เดี ยวกัน  เดล ต้าย ังค งเดิ น ห น้ าพัฒ น า

ผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ให้มีประสิทธิภาพพลงังานสูงสุดถึงระดับ

ร้อยละ 98 สําหรับรุ่นกําลังไฟเอาต์พุต 3000W 5000W และ 

6000W ตามลําดับ โดยมีอัตราการจ่ายพลังงานต่อขนาด

มากกวา่ 60 W/in³ อีกดว้ย ทีมงานวจิยัและพฒันาของเดลตา้ยงั

ไดเ้ร่ิมนาํอุปกรณ์เซมิคอนดกัเตอร์ชนิดใหม่ท่ีสามารถช่วยลด

การสูญเสียพลงังานซ่ึงทาํจากซิลิคอนคาร์ไบด ์(SiC) มาใช ้

ร่วมกบัช้ินส่วนวงจรไฟฟ้าซ่ึงทาํงานร่วมกบัอุปกรณ์แม่เหล็กเพื่อเพิ่มอตัราการจ่ายไฟและประสิทธิภาพพลงังานให้

สูงยิ่งข้ึนอีกดว้ย ทั้งน้ี เดลตา้ไดย้ื่นจดสิทธิบตัรหลายรายการให้คุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาจากนวตักรรมต่างๆ ท่ี

เราไดส้ร้างสรรคข้ึ์นอยา่งต่อเน่ือง 

ความสําเร็จท่ีสําคญัอีกเร่ืองของเดลตา้คือ เราประสบความสําเร็จในการพฒันาโซลูชัน่ระดบัแรงดนั 50V 

ภายใตโ้ครงการ Open Compute Project (ORV3) ให้กบัลูกคา้ธุรกิจระบบศูนยข์อ้มูลชั้นนาํรายหน่ึง โดยอุปกรณ์

ชุดน้ีประกอบดว้ยตูแ้ร็คจ่ายไฟ 2 ตวัและเพาเวอร์ซพัพลายขนาด 3000W หน่ึงตวั และไดมี้การเปิดตวัในงาน OCP 

5 kW PSU with 98% Efficiency 
 

12 Slot Shelf with Dual AC PSUs 
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Global Summit ท่ีจดัทางออนไลน์ในช่วงท่ีมีการแพร่ระบาดของโควดิ ทั้งน้ี ไดส่้งมอบใหลู้กคา้เพื่อใชง้านจริงแลว้

เม่ือเดือนมีนาคม 2563 ท่ีผา่นมา  

 

 

 

 

 

 
 

นอกจากเราจะเป็นผูน้าํดา้นการออกแบบเพาเวอร์ซพัพลายรูปแบบพิเศษแลว้ ทีมงานของเดลตา้ยงัประสบ

ความสาํเร็จอยา่งมากในการเพิ่มชนิดของผลิตภณัฑส์าํหรับใชง้านในอุตสาหกรรมระบบศูนยข์อ้มูลใหมี้ความ

หลากหลายข้ึน เช่น ตูเ้ซิร์ฟเวอร์พร้อมชุดจ่ายไฟในตวัเดียวกนั เป็นตน้  
 

โซลูช่ันสําหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) 

ผลงานเด่นของทีมวิจัยและพัฒนาสําหรับยานยนต์ไฟฟ้าของเดลต้าในปีท่ีผ่านมาคือ เราสามารถเดิน

สายการผลิตแบบอุตสาหกรรมสาํหรับผลิตภณัฑ์หลายรุ่นได ้เช่น อุปกรณ์อดัประจุไฟฟ้าในตวัสําหรับรถยนตห์รือออ

นบอร์ด ชาร์จเจอร์ (Onboard charger – OBC) ขนาดกาํลงัไฟสูงสุด 11kW และอุปกรณ์จ่ายไฟแบบ DC/DC กาํลงัไฟ

สูงสุด 3.7kW เป็นตน้ ดงันั้น เราจึงมีกาํลงัการผลิตอุปกรณ์ดง้กล่าวมากข้ึนในปีน้ี และคาดวา่จะสามารถเพิ่มกาํลงัการ

ผลิตไดม้ากข้ึนอีกในปีหน้าเพื่อให้สอดคล้องกบัแนวโน้มและความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ท่ี

เน้นใช้งานอุปกรณ์ออนบอร์ด ชาร์จเจอร์ท่ีมีเทคโนโลยีลํ้ าสมยักบัรถยนต์ไฟฟ้าแบบปลัก๊อิน ไฮบริด (PHEV) และ

แบบแบตเตอร่ี (BEV) มากข้ึนเร่ือยๆ โดยเดลตา้ไดเ้พิ่มศกัยภาพการวิจยัและพฒันาในดา้นน้ีโดยเฉพาะท่ีศูนยว์จิยัและ

พฒันาของเราในประเทศจีน อินเดีย และเยอรมนี  

นอกจากน้ี เดลตา้ยงัอยูร่ะหวา่งการวิจยัและพฒันาเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพของอุปกรณ์แบบ 3-in-1 รุ่นใหม่ ท่ีประกอบด้วย

ฟังก์ชันการชาร์จไฟแบบ AC/DC ท่ีมีกําลังไฟเร่ิมต้น 3.7kW ถึง 

22kW ท่ีใช้งานควบคู่กับอุปกรณ์จ่ายไฟแบบ DC/DC กําลังไฟ 

3.7kW เพื่อจ่ายไฟจากแบตเตอร่ีแรงดนัไฟฟ้าสูงให้กบัออนบอร์ด 

ชาร์จเจอร์ระดบัแรงดันไฟฟ้า 12V และชุดควบคุมรถยนต์ (ECU) 

ซ่ึงรวมกนั กบัเป็นอุปกรณ์ท่ีใชง้านไดอ้ยา่งครบถว้นในช้ินเดียว  

เดลต้าได้นําเทคโนโลยีใหม่ๆ  มาใช้ในการพัฒ นา

ผลิตภณัฑ์ของเราอย่างต่อเน่ือง ดงันั้น ผลิตภณัฑ์รุ่นใหม่ของเรา

จึงมีสมรรถนะและศกัยภาพสูงกว่าผลิตภณัฑ์รุ่นเก่าอย่างชดัเจน 

เช่ น  ชุ ดค วบ คุ ม รถ ยน ต์  ECU รุ่น ให ม่ จะมี ฟั งก์ชัน ก ารจัด

การพลังงานและชุดขับเคล่ือนท่ีดีข้ึนมาก เน่ืองจากเราได้นํา

ซอฟทแ์วร์อนัสมยัมาใชเ้พื่อรองรับรูปแบบการใชง้านท่ีซบัซอ้น 

3 kW PSU with 97.5% Eff. 
 

18 kW 1OU Shelf + PMC 
 

36 kW 2OU Shelf + PMC 
 

3 in1 unit: 22kW OBC, 3,7kW DCDC, ECU 

3 in1 unit: 11kW OBC, 3,7kW DCDC,  
6kW heater 
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ยิ่งข้ึนและวงจรการพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีรวดเร็วยิ่งข้ึนได้เป็นอย่างดี นอกจากน้ี ผลิตภณัฑ์รุ่นใหม่ยงัมีอตัราการ

จ่ายไฟท่ีสูงกวา่ผลิตภณัฑ์ท่ีมีอยูใ่นทอ้งตลาดปัจจุบนัถึง 2 เท่า โดยในปัจจุบนั ลูกคา้ในอุตสาหกรรมยานยนตข์อง

เราหลายรายกาํลงัทดสอบการใช้งานอุปกรณ์น้ีกบัรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่แบบปลัก๊อิน ไฮบริด และแบบแบตเตอร่ี 

และเราไดเ้ร่ิมผลิตอุปกรณ์น้ีในเชิงอุตสาหกรรมเรียบร้อยแลว้  

เดลต้าได้เร่ิมพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่สําหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบปลั๊กอิน ไฮบริด และแบบแบตเตอร่ี คือ 

ผลิตภณัฑ์รุ่น X-in1 ซ่ึงได้รวมหลายฟังก์ชันไวใ้นตวัเดียว ประกอบด้วยชาร์จเจอร์ออนบอร์ด ชาร์จเจอร์แบบ 

DC/DC ตวัควบคุมการชาร์จแบบ DC และระบบจ่ายไฟให้เครืองทาํความร้อน (Heater) ทั้งน้ี ผลิตภณัฑ์น้ีถือเป็น

การพฒันาต่อยอดจากผลิตภณัฑ์รุ่น 3-in-1 ท่ีเพิ่งไดรั้บรางวลัสําคญัไปเม่ือตน้ปีท่ีผา่นมา และผลิตภณัฑ์ใหม่น้ีจะมี

ประสิทธิภาพสูงกว่ารุ่นตน้แบบ โดยเฉพาะดา้นสมรรถนะการชาร์จไฟท่ีสามารถรองรับแรงดนัไฟฟ้าไดห้ลาย

ระดบัตั้งแต่ 400V-800V ซ่ึงถือเป็นจุดเด่นท่ีสําคญัของผลิตภณัฑ์รุ่นน้ี ปัจจุบนั เดลตา้ไดเ้ร่ิมออกแบบผลิตภณัฑ์น้ี

และไดท้ดลองใชง้านเคร่ืองตน้แบบแลว้ ซ่ึงพบวา่ประสบความสาํเร็จเป็นอยา่งดี  

สําหรับผลิตภัณฑ์ชาร์จไฟระดับแรงดันไฟฟ้า 800V ทีมงานของเดลต้าได้พัฒนาชาร์จเจอร์แบบ

สองทิศทางข้ึนมา และไดรั้บการตอบรับจากลูกคา้เป็นอยา่งดีทั้งในรุ่นไฟหน่ึงเฟสและสามเฟส  

เดลตา้ให้ความสําคญักบัการสรรหาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มใหม่ๆ อยู่เสมอเพื่อให้เกิด

ประโยชน์และความกา้วหน้ากบังานดา้นการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคท่ีเทคโนโลยี

และความตอ้งการของตลาดมีความเปล่ียนตลอดเวลา นอกจากน้ี เรายงัให้ความสําคญักบัการประสานงานระหวา่งทีม

งานวิจยัและพฒันาของเราท่ีกระจายอยู่ทุกภูมิภาคทัว่โลกเพื่อให้เกิดการต่อยอดผลงาน และนําไปสู่การยกระดับ

มาตรฐานการสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ เพราะเรามุ่งพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ความทนทาน และความ

แตกต่างจากทอ้งตลาดให้ได้อย่างต่อเน่ือง ดงัจะเห็นได้จากการใช้เทคโนโลยีระดบัสูงท่ีหลากหลายเพื่อเพิ่มความ

ฉลาด ประสิทธิภาพ อตัราการจ่ายไฟ และความคุ้มค่า เช่น การใช้วงจรรุ่นใหม่ หรือการประยุกต์ใช้เทคนิคและ

องคป์ระกอบดา้นการควบคุมแบบใหม่ในผลิตภณัฑต่์างๆ ท่ีเราผลิตข้ึน เป็นตน้   
 

เพาเวอร์ซัพพลายออกแบบเฉพาะสําหรับการใช้งานด้านอุตสาหกรรมและการแพทย์ (IM) อุปกรณ์และ

ชาร์จเจอร์สําหรับยานยนต์ไฟฟ้าสําหรับการใช้งานด้านอตุสาหกรรม (IEV) 

ในปี 2563 ทีมวิจยัและพฒันาของเดลตา้ไดป้ระสบความสําเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพและลดตน้ทุนของ

เพาเวอร์ซพัพลายสําหรับการใชใ้นงานอุตสาหกรรม เช่น ระบบโรงงานอตัโนมติั เคร่ืองจกัรกลและหุ่นยนต ์และ

ยงัรวมถึงการพฒันาเทคโนโลยีการชาร์จแบตเตอร่ีและเพาเวอร์ซพัพลายสําหรับเคร่ืองช่วยหายใจในอุตสาหกรรม

การแพทยอี์กดว้ย 

ทีมงานยงัไดท้ดลองนาํนวตักรรมมาใช้กบัเพาเวอร์ซัพพลาย DIN Rail 

DC/DC รุ่นใหม่เพื่อประยุกต์ใช้ในงานด้านอุตสาหกรรมให้ไดม้ากข้ึน ขณะน้ี

ทีมงานอยูร่ะหวา่งการออกแบบซอฟทแ์วร์และองคป์ระกอบอ่ืนๆ ในเชิงเทคนิค

โดยจะใชแ้พลตฟอร์มแบบโมดูลาร์ท่ีจะทาํใหส้ร้างผลิตภณัฑไ์ดม้ากถึง 11 รุ่น  

เดลตา้ไดข้ยายฐานผลิตภณัฑส์าํหรับการผลิตเชิงอุตสาหกรรมโดยนาํซอฟทแ์วร์และบล็อกฟังกช์นัท่ีเราได้

พฒันาอยา่งต่อเน่ืองมาประยกุตใ์ช ้ทาํใหผ้ลิตภณัฑ์กลุ่มน้ีสามารถใชง้านไดห้ลากหลายข้ึนและมีประสิทธิภาพการ

ทาํงานท่ีดีข้ึนดว้ย  
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นอกจากน้ี เรายงัไดน้าํเทคโนโลยีชั้นสูงดา้นไฟฟ้ากาํลงัและการจดัการพลงังานมาใชด้ว้ยเช่นกนั ทาํให้

ผลิตภณัฑข์องเรามีความเสถียร ประสิทธิภาพ ความยดืหยุน่ในการใชง้าน และความทนทานเป็นเลิศ 

ทีมงานวิจยัและพฒันาของเดลตา้ยงัเดินหนา้พฒันาผลิตภณัฑ์กลุ่ม PM3000 ท่ีเป็นผลิตภณัฑ์มาตรฐานสําหรับ

การใชง้านกบัแบตเตอร่ีระดบัแรงดนัไฟ 24V 36V 48V 72V และ 80V อยา่งต่อเน่ือง โดยเราไดอ้อกแบบผลิตภณัฑ์ใหม่

ในรูปแบบตูอ้ดัประจุขนาดกาํลงัไฟ 9kW 15kW และ 30kW ซ่ึงสามารถปรับแต่งรายละเอียดของการอดัประจุ (Charge 

profile) ให้เหมาะกบัปฏิกิริยาเคมีของแบตเตอร่ีแบบต่างๆ ได้ด้วย ผลิตภณัฑ์รุ่นน้ีจึงสามารถใช้งานได้กบัแบตเตอร่ี

ธรรมดาท่ีเป็นแบบนํ้า ไปจนถึงแบตเตอร่ีกาํลงัไฟสูงแบบลิเธียมไอออนดว้ย   

สาํหรับผลิตภณัฑ์รุ่นท่ีใชก้บัไฟฟ้าเฟสเดียวนั้น เดลตา้ไดป้ระยกุตใ์ชห้ลกัการเดียวกนัในการออกแบบเพื่อ

รองรับการใชง้านท่ีหลากหลาย กล่าวคือ ใชอุ้ปกรณ์ควบคุมการอดัประจุเช่นเดียวกบัผลิตภณัฑรุ่์นไฟ 3 เฟส เพื่อ

เร่งขั้นตอนการพฒันาผลิตภณัฑใ์หร้วดเร็วข้ึน และสามารถปรับการใชง้านไดเ้หมาะสมทั้งกบัระบบไฟ 1 เฟสและ 

3 เฟส สาํหรับผลิตภณัฑรุ่์นไฟ 1 เฟสน้ีจะอยูใ่นรูปแบบตูข้นาดเล็กท่ีสามารถติดตั้งตวักรองอากาศเพิ่มเติมไดเ้พื่อ

ช่วยป้องกนัส่ิงปนเป้ือนหรือส่ิงแปลกปลอมอยา่งเช่นจาํพวกฝุ่ นในกรณีท่ีอุปกรณ์น้ีถูกนาํไปใชใ้นสภาวะแวดลอ้ม

ท่ีมีส่ิงปนเป้ือนหรือมลพิษสูง 
 

การวจิัยและพฒันาในอนิเดีย 

ทีมวิจยัและพฒันาของเดลตา้ในประเทศอินเดียมีภารกิจหลกัในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใน

ระดบัภูมิภาคและสนบัสนุนการทาํงานสายงานอ่ืนๆ ภายในองค์กรไปพร้อมๆ กนั ดงันั้น ทีมวิจยัและพฒันาน้ีจึง

มุ่งเน้นทาํงานดา้นการพฒันาผลิตภณัฑ์กลุ่มจ่ายไฟฟ้าแบบกาํลงัสูงและกาํลงัตํ่า ตลอดจนสนบัสนุนทีมงานวิจยั

และพฒันาสําหรับกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืนๆ รวมถึงสายงานธุรกิจต่างๆ ของเดลตา้ดว้ย ผลงานหลกัของทีมวจิยัและ

พฒันาในอินเดียในปีท่ีผา่นมามีดงัน้ี  
 

อนิเวอร์เตอร์กลางสําหรับระบบพลงังานแสงอาทติย์  

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีแผงโซลาร์เซลล์ท่ีปัจจุบนั

สามารถรองรับแรงดันได้สูงถึง 1500V เป็นปัจจยัสําคญัท่ีทาํให้

ราคาอุปกรณ์สําหรับระบบน้ีถูกลงแต่มีกาํลงัการผลิตท่ีสูงข้ึน ซ่ึง

ลว้นส่งเสริมให้ตน้ทุนการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยล์ดตํ่าลง

อย่างต่อเน่ือง ทีมงานวิจยัและพฒันาของเดลต้าในอินเดียจึงให้

ความสําคญักับการพฒันาเทคโนโลยีในด้านดงักล่าวของเราอยู่

เสมอ เพื่อให้เราสามารถนําเสนอนวตักรรมอนัทนัสมยัในฐานะ

ผูน้ําของตลาด ในปี 2563 เราได้เปิดตวัอินเวอร์เตอร์กระแสตรง

แบบไม่ใช้แบตเตอร่ีสําหรับใช้ภายนอก (Grid tied solar central 

outdoor inverter) ระดับแรงดัน 1500V รุ่น DelCENHV ในตลาด

อินเดียและได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกคา้ การท่ีเดลตา้มี

ผลิตภณัฑท่ี์หลากหลายและประสิทธิภาพการใชง้านสูงทาํใหลู้กคา้

มีทางเลือกมากข้ึนและสามารถลดตน้ทุนทางธุรกิจไดอี้กดว้ย  

รปูที ่1 2.5MW HV Central Inverter 
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ผลิตภัณ ฑ์ รุ่น  DelCENHV ข องเดลต้าใช้

เทคโนโลยี NPC-1 ท่ีมีถึง 3 ระดบัของเดลตา้ และ

ยงัใช้ชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกส์และฟังก์ชันการ

ควบคุมชั้นสูงเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทาํงาน

อีก ด้วย  น อก จาก น้ี  โค รงส ร้างภ ายน อก ข อ ง

ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ รุ่น  DelCENHV ย ัง ถู ก อ อ ก แ บ บ ให้

เหมาะสมกบัการใชง้านในลกัษณะส่ิงแวดลอ้มและ

ภูมิอากาศของอินเดีย โดยเน้นคุณสมบติัดา้นความ

แขง็แรงและทนทานต่อทุกสภาพอากาศเป็นอยา่งดี  

ผลิตภณัฑ์รุ่น DelCENHV ถูกออกแบบให้มีอายุการใช้งานได้นานถึง 25 ปีหากได้รับการดูแลอย่างดี 

สําหรับส่วนท่ีเป็นตูไ้ฟฟ้ากระแสตรงสามารถต่อหรือไม่ต่อสายดินก็ได ้นอกจากน้ี ผลิตภณัฑ์รุ่นน้ียงัใชโ้มดูล 

IGBT แบบชั้นขนาด 1.25MW ท่ีทาํงานแบบส่ีควอแดรนท์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทาํงานสูงสุดให้ไดถึ้งร้อย

ละ 99.25 และยงัสามารถกรองความสูญเสียและจ่ายไฟช่วยไดข้ณะทาํงานสูงสุดไดด้ว้ย และยงัสามารถจ่ายไฟ

สูงสุดไดใ้นสภาพอุณหภูมิสูงถึง 55 องศาเซลเซียสโดยไม่ตอ้งใช้ตวัควบคุม ขณะน้ี ผลิตภณัฑ์รุ่นน้ีผ่านการ

ทดสอบคุณสมบติัดา้นต่างๆ แลว้ และจะเขา้สู่ขั้นตอนการผลิตเชิงอุตสาหกรรมต่อไป  
 

โซลูช่ันระบบติดตามและควบคุมประสิทธิภาพระยะไกล  
อุปกรณ์ ติดตามและควบคุมประสิทธิภาพระยะไกลรุ่น 

DelRemo มีฟังก์ชนัการใชง้านท่ีหลากหลายและสามารถประมวลผล

ขอ้มูลท่ีมาจากอินเวอร์เตอร์ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์มิเตอร์ และ

เซนเซอร์ได ้และยงัรองรับการเช่ือมต่อกบัเครือข่ายระบบ 4G ระบบ 

LTE/2G อีเธอร์เนต ไวไฟ ตลอดจนการเช่ือมต่อแบบ RS485 และ 

USB ไดด้ว้ย จึงสามารถใชง้านไดอ้ยา่งง่ายดายผา่นเวบ็ไซตห์รือมือถือ 

นอกจากน้ี อัลกอริทึมการจัดการพลังงานของผลิตภัณฑ์ รุ่นน้ียงั

สามารถปรับอตัราการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์ห้ไดเ้หมาะสม

กบัความตอ้งการใช้งานในขณะนั้น หรือให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน

กาํลงัการผลิตท่ีกาํหนดไวด้ว้ย ผลิตภณัฑ์ DelRemo น้ีถือเป็นอุปกรณ์

กลุ่มท่ีใช้เทคโนโลยีการเช่ือมต่อขอ้มูลกบัทุกส่ิง (IoT) ซ่ึงใช้งานง่าย

และทาํงานบนระบบคลาวดท่ี์มีความปลอดภยัสูง ลูกคา้จึงมัน่ใจและ

ใหก้ารตอบรับผลิตภณัฑข์องเราเป็นอยา่งดี  

ในดา้นโซลูชั่นจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) เดลตา้ยงัได้พฒันา

ซอฟแวร์ Hyperion AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดา้นการวิเคราะห์ระยะไกลให้กบัผลิตภณัฑ์ต่างๆ ของเราดว้ย 

โดยซอฟท์แวร์น้ีจะเพิ่มฟีเจอร์การใช้งานเพื่อการบาํรุงรักษาและการวิเคราะห์ระยะไกลให้กับอุปกรณ์

อินเวอร์เตอร์พลงังานแสงอาทิตยด์ว้ย  

รปูที ่2 DelRemo V3.0 
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กลุ่มผลติภัณฑ์สําหรับการขนส่งระบบราง  

ทีมวิจยัและพฒันาของเดลตา้ในอินเดียได้เร่ิมพฒันา

ผลิตภัณฑ์สําหรับการขนส่งระบบรางมาเป็นระยะเวลา

พอสมควรทาํให้เรามีประสบการณ์และความเช่ียวชาญใน

ด้านน้ีเป็นอย่างดี นอกจากน้ี  เน่ืองจากเราเป็นผู ้ผลิตชุด

ขบัเคล่ือนและควบคุมหัวรถจกัรให้กับการรถไฟประเทศ

อินเดีย เราจึงไดพ้ฒันาระบบจ่ายกาํลงัไฟฟ้าเสริม (Auxiliary 

converter) และระบบไฟฟ้าขับเคล่ือน (Traction converter) 

ควบคู่กนัไปดว้ย อุปกรณ์ชุดขบัเคล่ือนรุ่น DelTrac6000  

ของเดลตา้มีพิกดักาํลงัไฟฟ้า 6000 แรงมา้และตวัจ่ายไฟแต่ละตวัสามารถขบัเคล่ือนมอเตอร์ขบัเคล่ือนขนาด 

850kW ได้ถึง 3 ตัว โดยผลิตภัณฑ์น้ีเป็นระบบประมวลผลฝังตัวแบบกระจาย (Distributed embedded 

system) ซ่ึงประกอบดว้ยไมโครโปรเซสเซอร์และการ์ดรับส่งขอ้มูล (I/O card) ท่ีทาํหน้าท่ีประมวลผลการ

สลบัจ่ายไฟฟ้าเพื่อช่วยใหร้ะบบมีความเสถียรและทาํงานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  

นอกจากน้ี ทีมงานยงัไดน้าํเทคโนโลยีระบบเบรกแบบจ่ายพลงังานคืน (Regenerative braking) มา

ใชก้บัอุปกรณ์น้ีเพื่อให้สามารถดึงพลงังานท่ีเหลือจากมอเตอร์ขบัเคล่ือนไปใช้กบัระบบจ่ายไฟ (Catenary) 

ได้โดยใช้อินเวอร์เตอร์แบบหลายแรงดันและหลายความถ่ี (Variable Voltage Variable Frequency หรือ 

VVVF) และอินเวอร์เตอร์ IGBT แบบ 3 เฟสประกอบกนั และทีมงานยงัไดน้าํอลักอริทึมควบคุมการล่ืนและ

การไถลมาใชอี้กดว้ย เพื่อใหก้ารขบัเคล่ือนบนรางมัน่คงและเสถียรท่ีสุด  

สําหรับระบบการส่ือสารนั้น เดลตา้ได้ออกแบบระบบให้สามารถใช้งานได้ตามมาตรฐานของ 

MICAS และมาตรฐานของเครือข่ายการส่ือสารสําหรับระบบราง )Train Communication Network หรือ 

TCN) ดว้ย โดยเราไดพ้ฒันาตวัจ่ายไฟแบบ IGBT ระดบัแรงดนัไฟ 4.5kV สําหรับผลิตภณัฑ์น้ีโดยฉพาะให้

เป็นไปตามมาตรฐาน IEC61373 ดา้นการป้องกนัการกระตุกหรือสั่นสะเทือน โซลูชัน่สาํหรับขบัเคล่ือนและ

ควบคุมหวัรถจกัรของเดลตา้นั้นมีระบบจ่ายไฟฟ้าเสริมเพื่อจ่ายไฟอยา่งสมํ่าเสมอใหก้บัอุปกรณ์ในระบบขบั

เคล่ือนท่ีตอ้งใชไ้ฟฟ้าในปริมาณมาก โดยเฉพาะพดัลมมอเตอร์ขบัเคล่ือน พดัลมหมอ้พกันํ้ ามนัเคร่ือง และ

ป๊ัมลมเบรกและป๊ัมนํ้ ามนั โดยตวัจ่ายไฟแต่ละตวัสามารถจ่ายไฟ 3 เฟสแบบแรงดนัไซน์เวฟแบบสมมาตร ท่ี

มีค่าฮาร์โมนิกตํ่า นอกจากน้ี โซลูชัน่น้ียงัประกอบดว้ยตวัเรียงกระแสท่ีควบคุมดว้ยไทริสเตอร์ (Thyristors 

based control rectifier) และอินเวอร์เตอร์สไฟฟ้า 3 เฟสแบบ IGBT ดว้ย โดยมีย่านความถ่ี ท่ีปรับเปล่ียนอยู่

ในช่วงระหวา่ง 37Hz และ 50Hz 
 

โซลูช่ันสําหรับควบคุมคุณภาพไฟฟ้าแรงดันสูง 

เดลต้าได้ริเร่ิมนําเทคโนโลยีการควบคุมแบบ H 

bridge มาใช้ในตลาดอุปกรณ์ชดเชยกําลังสําหรับไฟฟ้า

แรงดนัสูง (STATCOM) โดยไดผ้ลิตอุปกรณ์ปรับคืนแรงดนั 

(Power Quality Restorer หรือ PQR) ให้กบัการรถไฟประเทศ

อินเดียซ่ึงสามารถช่วยแกปั้ญหาความไม่สมดุลของฮาร์โมนิก 

รปูที ่2 Traction Converter 

รปูที ่4: PQR solution aerial view 
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และพาวเวอร์แฟกเตอร์ซ่ึงเกิดจากการใชไ้ฟฟ้าในการขบัเคล่ือนหวัรถจกัร โซลูชัน่น้ีให้แรงดนัไฟฟ้าระดบั 

6MVA โดยประกอบดว้ยสถานียอ่ยภายนอกระดบัแรงดนั 25kV และตูไ้ฟภายในตามท่ีปรากฏในภาพท่ี 4  

สาํหรับการพฒันาโซลูชัน่น้ีอยา่งต่อเน่ืองในปีน้ี เราไดเ้พิ่มความสามารถดา้นการชดเชยฮาร์โมนิก

ให้ไดถึ้งลาํดบัท่ี 17 จากเดิมท่ีทาํได้ถึงลาํดบัท่ี 13 โดยใช้เทคโนโลยีการชดเชยแบบปรับแหล่ง (Modified 

source compensation หรือ M-SCM) เพื่อทาํให้โซลูชัน่ของเรามีประสิทธิภาพมากข้ึน ดงันั้น เราจึงสามารถ

สร้างนวตักรรมใหม่ๆ เพื่อรองรับความตอ้งการของตลาดโซลูชัน่แบบกระจายกาํลงัไฟฟ้าไดดี้ข้ึนดว้ย ทั้งน้ี 

การออกแบบโซลูชั่นน้ียงัได้นําอุปกรณ์จบัการอัดประจุแบบฉลาดเข้ามาใช้เพื่อช่วยลดการเส่ือมของ

หนา้สัมผสั ซ่ีงจะช่วยยดือายกุารใชง้านของอุปกรณ์อีกดว้ย  

จากความเช่ียวชาญและประสบการณ์ของเรา เดลต้าจึงมุ่ง

ห น้ าอ อก แบ บ แล ะพัฒ น าโซ ลู ชั่น รุ่น ให ม่ ใน แบ บ ตู ้

(Containerized) ระดบัแรงดนั 3MVA เพื่อให้สามารถใชง้าน

ไดก้บัการคมนาคมทางถนน และเรายงัพฒันาผลิตภณัฑ์รุ่น

แรงดันไฟ 52kV ให้มีขนาด 20 ฟุตเพื่อให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานด้านขนาดอีกด้วย ทั้งน้ี เราจะได้ทดลองใช้งาน

ผลิตภณัฑน้ี์ในช่วงไตรมาสท่ี 2 ของปี 2564 น้ี  

 

ระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กและระบบจ่ายไฟฟ้า 

ที ม วิจัยและพัฒ น าของเดลต้าได้พัฒ น าโซ ลูชั่น ป รับ

กําลังไฟฟ้า รุ่น DelPCS ตามความต้องการของลูกค้าของเรา โดย

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นระบบจ่ายไฟฟ้าแบบสองทิศทางท่ีสามารถ

แลกเปล่ียนไฟฟ้าระหว่างแหล่งเก็บพลงังานและโครงข่ายไฟฟ้าได ้

และยงัสามารถควบคุมคุณภาพไฟฟ้าไดอี้กดว้ย เน่ืองจากผลิตภณัฑ์น้ี

ถูกออกแบบมาเพื่อให้สอดคลอ้งกบัการใช้งานโครงข่ายไฟฟ้าขนาด

เล็ก ดงันั้นผลิตภณัฑ์น้ีจึงมีฟีเจอร์ต่างๆ ท่ีเหมาะสมกบัการใช้งานใน

ลกัษณะน้ี เช่น การปรับช่วงสูงสุดของไฟฟ้า การปรับความถ่ี และการ

ปรับกาํลงัการผลิต เป็นตน้  

นอกจากน้ี  ผลิตภณัฑ์น้ียงัสามารถใช้งานร่วมกับแบตเตอร่ี

รูปแบบต่างๆ ไดด้้วย เช่น ลิเธียม ไอออน หรือแบบกรดตะกัว่ เป็น

ต้น และยงัมีประสิทธิภาพสูงสุดท่ี ร้อยละ 98.5 และมีอัตราการ

จ่ายไฟระดบัสูงดว้ย สําหรับเทคโนโลยีการควบคุมของโซลูชัน่น้ีใช้

การควบคุมจากอัลกอริทึมเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานแบบ

เช่ือมต่อและไม่เช่ือมต่อกบักริดไดอ้ยา่งง่ายดาย ซ่ึงทาํให้มัน่ใจไดว้่า 

ไฟฟ้าจากทั้งสองแหล่งสามารถถ่ายโอนกนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ

โดยไม่กระทบต่อความตอ้งการไฟฟ้าโดยรวม  

รปูที ่5 Containerized Solution 

รปูที ่6 Power Conditioning Solution 
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เพาเวอร์ซัพพลายโซลูช่ันสําหรับอุตสาหกรรมโทรคมนาคม  

ผลิตภัณฑ์ควบคุมตัวเรียงกระแสของเดลต้า (กลุ่มผลิตภัณฑ์ตัวเรียงกระแสไฟฟ้าพร้อมชาร์จเจอร์อัจฉริยะ BLE) 

เดลต้ายงัคงเป็นผูน้ําอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในประเทศอินเดีย และเราได้นําผลิตภัณฑ์ใหม่รุ่น 

DRC1000B และ DRC1500B ออกสู่ตลาด ผลิตภณัฑ์กลุ่มน้ีโดดเด่นจากการใช้อุปกรณ์ควบคุมตวัเรียงกระแส

ของเดลตา้ท่ีช่วยจดัการพลงังานไฟฟ้าในฝ่ังการจ่ายไฟและการเก็บไฟไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยผลิตภณัฑ์

ของเราประกอบดว้ยตวัควบคุมอตัโนมติัสามารถปรับรายละเอียดการชาร์จไฟของแบตเตอร่ีผา่น RS-485 และ 

CAN หรืออุปกรณ์มือถือได ้และยงัสามารถใชง้าน GUI และแอพในมือถือเพื่อปรับรายละเอียดและพารามิเตอร์

ของแบตเตอร่ี รวมถึงการแจง้เตือน ระดบัการใชไ้ฟ และระดบักาํลงัแบตเตอร่ีไดด้ว้ย  

 

 

 

  

 

 

 

 แนวโน้มอุตสาหกรรมปี 2563/2564  

 ขอ้มูลท่ีปรากฏขา้งล่างน้ีมาจากรายงานวิเคราะห์แนวโนม้ตลาดจากแหล่งขอ้มูลท่ีเช่ือถือไดห้ลายแหล่งและ

ไดร้ะบุท่ีมาของขอ้มูลไวอ้ยา่งชดัเจนแลว้ 

ภาพรวมสภาวะเศรษฐกจิ  

เศรษฐกจิโลก 

ตามรายงานแนวโนม้เศรษฐกิจโลกปี 2564 : The Next Phase of the V  ฉบบัเดือนธนัวาคม 2563 ของมอร์

แกน สแตนลีย ์คาดการณ์วา่ GDP ทัว่โลกในปี 2564 จะเติบโตอยา่งแข็งแกร่งมาอยูท่ี่ร้อยละ 6.4 จากการเติบโต

ของระบบเศรษฐกิจของตลาดเกิดใหม่เป็นหลกั และการเปิดกวา้งทางเศรษฐกิจอีกคร้ังในสหรัฐอเมริกาและ

ยโุรป ซ่ึงตรงกนัขา้มกบัฉนัทามติท่ีคาดการณ์วา่การเติบโตของเศรษฐกิจจะอยูท่ี่ร้อยละ 5.4 และมีความกงัวลวา่

การแพร่ระบาดของ COVID-19 จะยิ่งส่งผลกระทบมากข้ึนต่อความเส่ียงท่ีภาคเอกชนจะยอมรับได้ (Risk 

Appetite) รวมถึงการเติบโตของเศรษฐกิจทั่วโลก งานวิจยัของมอร์แกน สแตนลีย์กล่าวถึงปัจจยัสําคัญ 3 

ประการท่ีจะนาํไปสู่ระยะถดัไปของการฟ้ืนฟูในรูปตวั V คือ การเติบโตทางเศรษฐกิจพร้อมกนัทัว่โลก การฟ้ืน

ตวัของระบบเศรษฐกิจของตลาดเกิดใหม่ และการกลบัมาของอตัราเงินเฟ้อ 

ทีมเศรษฐกิจของมอร์แกน สแตนลียค์าดการณ์วา่ระบบเศรษฐกิจของตลาดเกิดใหม่จะนาํไปสู่การเติบโต

ของเศรษฐกิจทัว่โลก โดย GDP ของระบบเศรษฐกิจของตลาดเกิดใหม่ในปี 2564 จะเติบโตสูงถึงร้อยละ 7.4 นาํ

โดยเศรษฐกิจของอินเดียท่ีคาดว่าจะฟ้ืนตวัดีข้ึนร้อยละ 9.8 ในขณะเดียวกัน เศรษฐกิจของจีนก็จะมีการฟ้ืน

ตวัอย่างรวดเร็วจากภาคการบริโภคท่ีกลบัมาคึกคกัอีกคร้ัง และคาดว่าเศรษฐกิจของจีนในปี 2564 จะขยายตวั

ร้อยละ 9 ก่อนจะลดลงมาอยูท่ี่ร้อยละ 5.4 ในปี 2565 
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ในสหรัฐอเมริกา ภาคการใช้จ่ายของผูบ้ริโภคกาํลงักลบัเขา้สู่ระดบัเดียวกบัช่วงก่อนเกิดการระบาดของ 

COVID-19 ในขณะท่ีรายไดส่้วนบุคคลโดยเฉล่ียของครัวเรือนในสหรัฐอเมริกาก็ยงัคงสูงกวา่ระดบัก่อนการระบาด

ในเดือนกนัยายน แมว้่าการสนับสนุนทางการเงินรอบแรกจะส้ินสุดไปแลว้ก็ตาม ปัจจยัเหล่าน้ีรวมถึงปัจจยัอ่ืนๆ 

บ่งบอกถึงการฟ้ืนตวัอยา่งย ัง่ยืนของสหรัฐอเมริกา โดยคาดการณ์วา่ GDP ของสหรัฐอเมริกาจะเติบโตถึงร้อยละ 5.9 

ในปี 2564 และทีมนกัเศรษฐกิจยงัคาดการณ์วา่ GDP ของยุโรปจะเติบโตข้ึนร้อยละ 5 ในปี 2564 และมีแนวโน้มว่า

จะเติบโตอยูท่ี่ร้อยละ 3.9 ในปี 2565 ซ่ึงขดัแยง้กบัฉนัทามติท่ีคาดการณ์เอาไวท่ี้ ร้อยละ 2.8  

แหล่งท่ีมา: Morgan Stanley. 2020. 2021 Global Economic Outlook: The Next Phase of the V. Accessed December 2020. 

รายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกสําหรับเดือนมกราคม 2564 ของธนาคารโลกคาดว่าเศรษฐกิจโลกจะมี

การหดตวัลงเหลือร้อยละ 4.3 ในปี 2563 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซ่ึงทาํให้เศรษฐกิจทัว่

โลกถดถอยรุนแรงท่ีสุดเป็นอนัดบัส่ีในรอบ 150 ปีท่ีผ่านมา ธนาคารโลกคาดการณ์วา่ในปี 2564 เศรษฐกิจทัว่

โลกจะขยายตวัร้อยละ 4 แต่ยงัคงตํ่ากวา่ท่ีคาดการณ์ในช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโรคท่ีคาดวา่จะสูงกวา่ร้อย

ละ 5 นอกจากน้ี การเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลกในปี 2565 คาดว่าจะปรับตัวลดลงมาอยู่ท่ีร้อยละ 3.8 อัน

เน่ืองมาจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคท่ีส่งผลระยะยาวต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ  

หลงัจากท่ี GDP ของกลุ่มเศรษฐกิจหลกัโดยรวมในปีท่ีผา่นมาหดตวัลงร้อยละ 5.4 มีการคาดการณ์วา่ใน

ปีน้ีกิจกรรมทางเศรษฐกิจจะขยายตวัเพิ่มข้ึนร้อยละ 3.3 ควบคู่ไปกบัการจดัการการแพร่ระบาดท่ีดีข้ึนและการ

เร่งฉีดว ัคซีนอย่างต่อเน่ือง จากนั้ นจะเพิ่ม ข้ึนถึงร้อยละ 3.5 ในปี 2565 การเติบโตทางเศรษฐกิจของ

สหรัฐอเมริกาคาดว่าจะฟ้ืนตวัเป็นร้อยละ 3.5 ในปี 2564 ซ่ึงตํ่ากว่าท่ีเคยคาดการณ์ไวก่้อนหน้าร้อยละ 0.5 อนั

เน่ืองจากการหยดุชะงกัในช่วงตน้ปีเหตุเพราะอุปสงคท่ี์ลดลงท่ามกลางการขยายเวลาขอ้จาํกดัในการควบคุมโรค

และการกลบัมาแพร่ระบาดของ COVID-19 ในวงกวา้ง การเติบโตของเศรษฐกิจในยโุรปคาดวา่จะดีดตวัข้ึนเป็น

ร้อยละ 3.6 ในปี 2564 ซ่ึงเป็นผลจากการจดัการ COVID-19 ท่ีดีข้ึน รวมถึงการเปิดตวัวคัซีนคร้ังแรกและอุปสงค์

จากภายนอกประเทศท่ีเพิ่มข้ึนโดยเฉพาะจากจีน  

การเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนคาดวา่จะเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 7.9 ในปี 2564 ซ่ึงสูงกวา่การคาดการณ์ก่อน

หน้าน้ีเน่ืองจากการคลายอุปสงค์ท่ีเคยถูกจาํกดัไว ้และจะปรับตวัลดลงเป็นร้อยละ 5.2 ในปี 2565 จากความ

พยายามลดการก่อหน้ี (deleverage) คาดว่าระบบเศรษฐกิจของตลาดเกิดใหม่และกลุ่มประเทศกาํลังพฒันา 

(EMDE) จะขยายตวัร้อยละ 5 ในปี 2564 

แหล่งท่ีมา: World Bank. 2021. Global Economic Prospects, January 2021. Washington, DC: World Bank. 
doi: 10.1596/978-1-4648-1612-3. License: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO. 
 

โดยภาพรวมแล้ว รายงานข้างต้นคาดการณ์ถึงการฟ้ืนตัวในตลาดโลกหลังจากการแพร่ระบาดของ 

COVID-19 แต่ก็ยงัคงมีความเส่ียงและหนทางอีกยาวไกลกวา่จะกลบัคืนสู่อตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจระดบั

เดียวกนักบัช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาด การจาํกดัการแพร่กระจายของไวรัส การบรรเทาทุกขแ์ก่ประชาชนท่ี

เดือดร้อน และการเอาชนะความทา้ทายดา้นวคัซีนเป็นส่ิงท่ีตอ้งใหค้วามสาํคญัอยา่งเร่งด่วน อยา่งไรก็ตาม การ

แพร่ระบาดของโรคยิ่งเพิ่มความเส่ียงท่ีเก่ียวโยงกบัการสะสมหน้ีทัว่โลกมาตลอดระยะเวลากวา่ทศวรรษดว้ย

ระดบัหน้ีท่ีสูง ทาํใหเ้ศรษฐกิจโลกมีความเส่ียงต่อภาวะวกิฤตตลาดการเงิน 
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ตลาดผลติภัณฑ์เพาเวอร์ซัพพลาย 

ตลาดผลติภัณฑ์เพาเวอร์ซัพพลายทัว่โลก 

ถึงแม้บางภาคส่วนจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปี 2563 แต่เดลต้า 

ประเทศไทย ก็ยงัคงมองเห็นความต้องการท่ีมีอยู่ในอุตสาหกรรมเพาเวอร์ซัพพลายทัว่โลก ผลิตภณัฑ์ท่ี

ขบัเคล่ือนการเติบโตของอุตสาหกรรมท่ีทางเดลตา้ประเทศไทยมองเห็นในปีท่ีผา่นมาคือระบบศูนยข์อ้มูลและ

ท่ีชาร์จภายในตวัรถสําหรับยานยนต์ไฟฟ้า ในภายภาคหน้าปัญญาประดิษฐ์ (AI) ระบบการส่ือสาร 5G และ

ระบบอตัโนมติัในโรงงานคาดวา่จะมีการนาํเสนอแอพพลิเคชัน่ใหม่ใหก้บัอุตสาหกรรมเพาเวอร์ซพัพลาย 
 

กลุ่มผลติภัณฑ์ตลาดเกดิใหม่ 

ตลาดผลติภัณฑ์ระบบศูนย์ข้อมูล 

ในเดือนตุลาคมปี 2563 บริษทั การ์ทเนอร์ อิงค ์ไดค้าดการณ์วา่ในปี 2564 จะมีการใชจ่้ายของ end-user 

ในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานของระบบศูนยข์อ้มูลทัว่โลกสูงถึง 2 แสนลา้นดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงเพิ่มข้ึนร้อยละ 6 

จากปี 2563 ถึงแม้ว่าการใช้จ่ายในปี 2563 ของธุรกิจระบบศูนยข์้อมูลจะลดลงร้อยละ 10.3 เน่ืองจากการ

ฝืดเคืองของกระแสเงินสดในช่วงการแพร่ระบาด บริษทั การ์ทเนอร์ก็ยงัคาดวา่ตลาดของระบบศูนยข์อ้มูลจะ

เติบโตข้ึนปีต่อปีไปจนถึงปี 2567 โดยบริษทั การ์ทเนอร์ คาดว่าการใชง้านระบบศูนยข์อ้มูลขององคก์รขนาด

ใหญ่จะหยุดชะงกัชั่วคราวและจะกลับมาขยายตวัต่อในปลายปีน้ีหรือตน้ปีหน้า อย่างไรก็ตาม กลุ่มธุรกิจ 

Hyperscalers จะดาํเนินตามแผนการลงทุนอยา่งต่อเน่ืองในระบบคลาวดส์าธารณะ 

แหล่งท่ีมา: Gartner (2020).  Gartner Says Worldwide Data Center Infrastructure Spending to Grow 6% in 2021. 

Gartner, October 7, 2020 

 

โซลูชั่นส์สําหรับระบบศูนยข์อ้มูลของเดลตา้ท่ีติดตั้งในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตไ้ด้รับการ

ยอมรับจากองคก์รอุตสาหกรรมระหวา่งประเทศและลูกคา้ในพื้นท่ีถึงประสิทธิภาพและความน่าเช่ือถือท่ียอด

เยี่ยม โดยในปี 2563 เดลตา้ประสบความสําเร็จในการสร้างระบบศูนยข์อ้มูลสีเขียว (green data center) แห่ง

แรกในเวียดนามท่ีผ่านการรับรองการออกแบบและก่อสร้างตามมาตรฐาน Tier Certification of Constructed 

Facility (TCCF) จาก Uptime Institute ใหแ้ก่บริษทั HTC-ITC ในเครือ Hanoi Telecom 

การทาํงานร่วมกนัของเดลตา้ระหวา่งทีมพฒันาโซลูชัน่ระดบัโลกและทีมดาํเนินการในพื้นท่ีพร้อม

ดว้ยการออกแบบอย่างมีมาตรฐานและชาญฉลาด ทาํให้เป็นทางเลือกท่ีดีสําหรับองค์กรภาครัฐและธุรกิจท่ี

กาํลงัมองหาพนัธมิตรโครงสร้างพื้นฐานดิจิทลัท่ียดืหยุน่และปรับเปล่ียนขนาดได ้ InfraSuite เป็นโซลูชัน่ของ

ระบบศูนยข์อ้มูลครบวงจรของเดลตา้ โดยจะผสานรวมด้านการจดัการพลังงาน ชั้นวางและอุปกรณ์เสริม 

ระบบระบายความร้อนท่ีแม่นยาํและระบบการจดัการส่ิงแวดล้อม เพื่อให้ฝ่ายบริหารงานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศไดรั้บประสิทธิภาพสูงสุดและมีตน้ทุนรวมในการเป็นเจา้ของ (Total cost of ownership หรือ TCO) 

ท่ีไดเ้ปรียบในการแข่งขนัในยคุดิจิทลั 
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ตลาดผลติภัณฑ์พลงังานหมุนเวยีน 

จากรายงาน Renewables 2020 ในเดือนพฤศจิกายน 2563 (การวิเคราะห์และการคาดการณ์ถึงปี 2568) 

สํานกังานพลงังานระหวา่งประเทศ (IEA) ไดร้ายงานถึงความยืดหยุน่ของพลงังานหมุนเวียนท่ีขบัเคล่ือนโดย

ภาคธุรกิจไฟฟ้าท่ีเป็นไปในทางตรงกนัขา้มกบัเช้ือเพลิงอ่ืนๆ ทั้งหมด ซ่ึงในปี 2563 พลงังานหมุนเวียนท่ีใชใ้น

การผลิตไฟฟ้าจะเพิ่มข้ึนเกือบร้อยละ 7 และกาํลงัการผลิตพลงังานหมุนเวยีนท่ีไดติ้ดตั้งไปแลว้ทัว่โลกสุทธิจะ

เติบโตเกือบร้อยละ 4 หรือเกือบ 200 GW โดยมีแรงขบัเคล่ือนมาจากจีนและสหรัฐอเมริกา นอกจากน้ี การเพิ่ม

กาํลงัการผลิตพลงังานหมุนเวียนในปี 2564 มีทิศทางการขยายตวัเกือบร้อยละ 10 และคาดว่าอินเดียจะเป็น

ผูส้นบัสนุนรายใหญ่ท่ีสุดในการเพิ่มกาํลงัการผลิตพลงังานหมุนเวียนในปี 2564 ดว้ยการเพิ่มข้ึนรายปีเกือบ

สองเท่าจากปี 2563 โดยรวมแลว้พลงังานหมุนเวียนถูกกาํหนดให้มีปริมาณคิดเป็นร้อยละ 95 ของกาํลงัการ

ผลิตไฟฟ้าทัว่โลกท่ีเพิ่มข้ึนสุทธิจนถึงปี 2568 

แหล่งท่ีมา : IEA. Renewables 2020. France: IEA Publications, 2020. 

เดลตา้พร้อมท่ีจะเก็บเก่ียวผลประโยชน์จากการเติบโตของตลาดน้ีดว้ยโซลูชัน่ระบบพลงังานหมุนเวียนท่ี

ลํ้าสมยั อินเวอร์เตอร์สําหรับพลงังานแสงอาทิตย ์(PV) ของเดลตา้ให้ประสิทธิภาพชั้นนาํในอุตสาหกรรมสูง

ถึงร้อยละ 98.8 
 

ทิศทางการดาํเนินธุรกจิในปี 2564 

ธุรกจิของเดลต้าประเทศไทย 

ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้นรุนแรง

และส่งผลกระทบอยา่งยาวนานต่อเศรษฐกิจทัว่โลกในปี 2563 ท่ีผา่นมา แต่อยา่งไรก็ตาม การระบาดใหญ่ในคร้ังน้ี

ไดช่้วยกระตุน้ธุรกิจดา้นระบบศูนยข์อ้มูลและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (PC) ควบคู่ไปกบัความตอ้งการดา้นรถยนต์

ไฟฟ้า (EV) ท่ีเพิ่มข้ึน 

เดลต้าประเทศไทยไดข้ยายสายการผลิตไปยงัผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นท่ีตอ้งการสูง ได้แก่ อุปกรณ์ระบบเครือข่าย/

เซิร์ฟเวอร์/เพาเวอร์ซัพพลายสําหรับอุปกรณ์เก็บขอ้มูล (storage) สําหรับธุรกิจระบบศูนยข์อ้มูลและอุปกรณ์เก็บไฟฟ้า

ของท่ีชาร์จภายในรถยนตไ์ฟฟ้า/ตวัแปลงกระแสไฟฟ้าแบบ DC-DC สาํหรับอุตสาหกรรมยานยนตไ์ฟฟ้า โดยผลิตภณัฑ์

ท่ีไดจ้ากสายการผลิตใหม่เหล่าน้ีมีส่วนสร้างรายไดร้้อยละ 30 ในปี 2563 และคาดวา่ในปี 2564 จะเติบโตข้ึนร้อยละ 20  

ระบบการผลิตอจัฉริยะ Delta Smart Manufacturing (DSM) ยงัคงเป็นหัวใจสําคญัของการผลิตท่ีตอ้งมี

ความยืดหยุน่ในการรับมือกบัความตอ้งการแบบ “ผลิตช้ินส่วนท่ีมีความหลากหลายสูง ในการผลิตต่อคร้ังจาํนวน

ไม่มาก (high mix-low volume)” สาํหรับผลิตภณัฑพ์าวเวอร์ซพัพลายท่ีใชเ้ทคโนโลยรีะดบัสูง 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีระบบการจดัการการผลิต Manufacturing Execution System (MES) ซ่ึงเป็นการรวม

กระบวนการผลิตโดยรวมเพื่อใช้เป็นแพลตฟอร์มท่ีจะช่วยให้การผลิตมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ผ่านการ

ตรวจสอบและการบริหารจดัการ กล่าวคือ ระบบการผลิตอจัฉริยะของเดลตา้สามารถอาํนวยความสะดวกให้กบั

บริษทัฯ ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มผลผลิต และประหยดัตน้ทุนในระยะยาว 
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ธุรกิจพาวเวอร์ซพัพลายมาตรฐานสาํหรับการใชง้านเชิงอุตสาหกรรม (IPS) 

ในปี 2563 ธุรกิจพาวเวอร์ซพัพลายมาตรฐานสําหรับการใชง้านเชิงอุตสาหกรรม (IPS) มีการเติบโตท่ีดีแมว้่า

เศรษฐกิจจะมีการชะลอตวัจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยยอดขายส่วนใหญ่มาจากพาวเวอร์ซัพ

พลายมาตรฐานสาํหรับใชง้านทางการแพทย ์เช่น รุ่น MEG-2K1A ขนาด 2kW และรุ่น MEB-1K2A ขนาด 1kW 

นอกจากน้ี ผลิตภณัฑ์ล่าสุดในรุ่น PMT-2 ไดเ้ปิดโอกาสอยา่งมากให้กบัทีม IPS เน่ืองจากมีความสามารถ

ในการแข่งขนัดา้นราคาสาํหรับงานอุตสาหกรรมทัว่ไป 

โรงงานผลิตผลิตภัณ ฑ์  IPS ในประเท ศไทยมีกระบวนการผลิตตามมาตรฐาน EN/IEC60950, 

EN/IEC62368, EN/IEC61010 และ EN/IEC60101 โดยยงัคงใชค้วามกา้วหนา้ดา้นระบบอตัโนมติั และ Internet of 

Thing (IoT) ในการผลิตอยา่งต่อเน่ือง ฝ่ายวิจยัและพฒันาของบริษทัฯ ยงัคงมุ่งเน้นไปท่ีการพฒันาให้ผลิตภณัฑ์มี

การหมุนเวยีนระบายความร้อน และมีความหนาแน่นของพลงังานสูงเพื่อตอบสนองเร่ืองอายุการใชง้านท่ียาวนาน

ใหก้บัลูกคา้ของเรา 

รายละเอียดผลิตภณัฑ์ทั้งหมด รวมถึงเอกสารขอ้มูลทางเทคนิคและใบรับรองความปลอดภยัไดแ้สดงไว้

บนเวบ็ไซต์ www.DeltaPSU.com และยงัมีการนาํเสนอเป็นวิดีโอผ่านทางออนไลน์รวมถึงการเปิดตวัผลิตภณัฑ์

ใหม่ผา่นทาง Youtube และ LinkedIn ของบริษทัฯ 
 

ธุรกิจผลิตภณัฑส์าํหรับการใชง้านดา้นอุตสาหกรรมและการแพทย ์(IM) 

เม่ือพิจารณาจากผลการดาํเนินงานในทุกดา้นของผลิตภณัฑ์เพื่อการใช้งานดา้นอุตสาหกรรมและการแพทย ์

ในปี 2563 ถือว่าบรรลุเกินเป้าหมายท่ีวางไว ้โดยมีการเติบโตด้วยรายได ้128 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เพิ่มข้ึนร้อยละ 9 

จากปีก่อน) และกาํไร 18 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (เพิ่มข้ึนร้อยละ 10 จากปีก่อน) ซ่ึงเกิดจากสามปัจจยัหลกั ดงัน้ีคือ: 

1.  ผลิตภณัฑ ์DIN Rail สามารถตอบสนองความตอ้งการตลาดท่ีหลากหลาย 

2.  ผลิตภณัฑ์เพือ่การใชง้านดา้นการแพทยส์าํหรับเคร่ืองช่วยหายใจและการฟอกไตเพือ่ช่วยชีวติมีความ

ตอ้งการมากข้ึนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 

3.  เคร่ืองชาร์จไฟฟ้าสาํหรับ AGV ซ่ึงกาํลงัขบัเคล่ือนตลาด eCommerce ท่ีกาํลงัเฟ่ืองฟู 

การไดรั้บการรับรองดา้นความปลอดภยัสําหรับอุปกรณ์ชาร์จไฟฟ้าไร้สายขนาด 1kW พร้อมทั้งสิทธ์ิการ

ใชง้านกบั WiTricity สําหรับแอปพลิเคชนัการใช้งานในภาคอุตสาหกรรม ถือเป็นจุดเด่นของความสําเร็จในปีน้ี

ของผลิตภณัฑ์สําหรับการใชง้านดา้นอุตสาหกรรมและการแพทย ์ซ่ึงส่ิงน้ีจะปูทางไปสู่การออกแบบแอปพลิเค

ชนัการใชง้านของอุปกรณ์ชาร์จไร้สายเพิ่มเติมและการเพิ่มระดบัพลงังานจาก 150W ไปจนถึง 150kW 

คาดว่าในปี 2564 ผลิตภณัฑ์สําหรับการใช้งานด้านอุตสาหกรรมและการแพทย ์จะมีการเติบโตของ

ยอดขายท่ีร้อยละ 33 สาํหรับผลิตภณัฑก์ลุ่มยานยนตไ์ฟฟ้าในดา้นอุตสาหกรรมท่ีเพิ่มมากข้ึน 
 

ธุรกิจผลิตภณัฑเ์พาเวอร์ซพัพลายท่ีมีการออกแบบเฉพาะ (CD) 

ธุรกิจผลิตภณัฑ์เพาเวอร์ซัพพลายท่ีมีการออกแบบเฉพาะมีการเติบโตข้ึนเล็กน้อยในปี 2563 ซ่ึงแมว้่า

ธุรกิจดา้นโทรคมนาคมของบริษทัฯ จะค่อนขา้งซบเซามาตลอดทั้งปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากความล่าชา้ในการนาํระบบ 

5G มาใช้ แต่ฝ่ังธุรกิจระบบศูนย์ข้อมูลกลับเติบโตอย่างมากเน่ืองจากลูกค้าหลักยงัคงมีการขยายธุรกิจอย่าง

ต่อเน่ือง ในส่วนของธุรกิจเซิร์ฟเวอร์ท่ีมีประสิทธิภาพสูงระดบัไฮเอนด์ แมว้่ายอดขายจะลดลงอย่างเห็นไดช้ัด
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เน่ืองจากตลาดเปล่ียนไปใชบ้ริการคลาวด์มากข้ึน อยา่งไรก็ตาม เราเร่ิมเห็นผูใ้ห้บริการเซิร์ฟเวอร์แบบดั้งเดิมบาง

รายประสบความสําเร็จในการโยกยา้ยไปใช้บริการคลาวด์ซ่ึงเป็นการพฒันาในเชิงบวก ส่วนยอดขายผลิตภณัฑ์

สําหรับระบบเครือข่ายลดลงเล็กน้อยเน่ืองจากความตอ้งการของลูกคา้ประเภทองค์กรลดลงในช่วงสถานการณ์

การแพร่ระบาดของ COVID-19 

เดลต้าสามารถสร้างฐานลูกค้าสําหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ น้ีได้อย่างกว้างขวาง ด้วยเทคนิคชั้ นสูงและ

ความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ระบบศูนย์ข้อมูล รวมถึงโซลูชั่นสําหรับระบบเครือข่ายและการ

ประมวลผลประสิทธิภาพสูง นอกจากน้ีเรายงัไดเ้ปิดตวัผลิตภณัฑ์ใหม่และคาดวา่จะนาํออกสู่ตลาดมากข้ึนในปี 2564 

เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ ดา้น 5G และ AI มากข้ึน ทั้งน้ี ทีมงานของเราจะไม่หยุดย ั้งในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

และแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ในตลาดท่ีหลากหลาย เพื่อสร้างความสาํเร็จทางธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื 
 

ธุรกิจผลิตภณัฑส์าํหรับยานยนตไ์ฟฟ้า (EV) 

รายไดจ้ากธุรกิจยานยนตใ์นปี 2563 ไดรั้บผลกระทบอยา่งมากจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 

ทัว่โลก ในช่วงไตรมาสท่ี 2 ผูผ้ลิตยานยนต์ในยุโรปทั้งหมดไดห้ยุดการผลิต ซ่ึงนาํไปสู่การสูญเสียรายไดจ้าํนวน

มากในช่วงเวลานั้น แมว้่าในไตรมาสท่ี 3 และไตรมาสท่ี 4 จะกลบัมาแข็งแกร่ง แต่รายไดจ้ากธุรกิจยานยนต์ในปี 

2563 ก็ไม่สามารถฟ้ืนตวัไดเ้ตม็ท่ี ดว้ยผลการดาํเนินงานท่ีตํ่ากวา่เป้าหมายท่ีวางไวป้ระมาณร้อยละ 15 

ในช่วงไตรมาสท่ี 4 ตลาดมีความตอ้งการเพิ่มข้ึนอย่างมากและความตอ้งการของปริมาณท่ีคาดการณ์ไว้

สาํหรับปี 2564 แสดงใหเ้ห็นถึงการเติบโตของรายไดท่ี้เกินปริมาณเป้าหมาย 

โครงการสนบัสนุนจากภาครัฐและโครงการส่งเสริมการขายของผูผ้ลิตรถยนตใ์นปี 2564 จะช่วยกระตุน้

ยอดขายของรถยนตไ์ฟฟ้าและช่วยใหเ้ดลตา้ประสบความสําเร็จในธุรกิจไดใ้นปี 2564 อตัราการเติบโตของธุรกิจ

รถยนตไ์ฟฟ้าในระยะยาวยงัคงมีการเติบโตตามท่ีคาดการณ์ไว ้ดว้ยการนาํเสนอรถยนตไ์ฟฟ้าแบบเต็มรูปแบบและ

แบบปลัก๊อินไฮบริดรุ่นต่างๆ มากมายใหแ้ก่ลูกคา้ 

อุปกรณ์ชาร์จไฟภายในรถยนต์ (OBC) ของบริษัทฯ รวมถึงตัวแปลงกระแสไฟฟ้าแบบ DC-DC และ

โซลูชั่นส์การชาร์จไฟฟ้าแบบ DC จะเป็นส่วนสําคญัท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจในการเปิดตวัรถยนต์รุ่นใหม่ การเปิดตวั

ผลิตภณัฑ์ใหม่เหล่าน้ีเกิดข้ึนในช่วงเดียวกนักับการขยายอายุการใช้งานของผลิตภณัฑ์ท่ีมีอยู่แล้วออกไปเกิน

ระยะเวลาท่ีวางแผนไวก่้อนหนา้น้ี ซ่ึงความพยายามทั้งหมดน้ีจะนาํไปสู่รายไดท่ี้เติบโตข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในปีหนา้ 
 

ธุรกิจผลิตภณัฑพ์ดัลมอิเลก็ทรอนิกส์และระบบจดัการความร้อน 

ด้วยการเป็นผูน้ําด้านผลิตภณัฑ์พดัลมอิเล็กทรอนิกส์สําหรับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงไร้แปรงถ่าน และ

ระบบการจดัการความร้อนแบบต่างๆ เดลตา้ยงัมุ่งพฒันานวตักรรมการระบายอากาศและความร้อนให้กบัลูกคา้ใน

กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างต่อเน่ือง โดยเป้าหมายในปี 2564 นั้ น เราจะมุ่งเน้นในเร่ืองการพฒันาผลิตภณัฑ์

สาํหรับระบบ HVAC และไฟหนา้รถยนตเ์พื่อตอบสนองความตอ้งการของตลาดโลก   

ขณะน้ีผูผ้ลิตรถยนต์ทัว่โลกต่างให้ความสําคญัเร่ืองส่ิงแวดลอ้มเป็นอย่างมาก ดงันั้น พดัลมอิเล็กทรอนิกส์

สาํหรับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงไร้แปรงถ่าน และโซลูชัน่การระบายความร้อนท่ีหลากหลายของเราจึงเป็นตวัเลือกท่ี

ตอบโจทยลู์กคา้ท่ีตอ้งการเลิกใชม้อเตอร์แปรงถ่านไดเ้ป็นอยา่งดี    
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ในการใช้งานปรกติ ตวัแปรง (brushes) ในมอเตอร์ HVAC จะแตกออกเป็นละอองขนาดเล็กซ่ึงเป็นอนัตราย

ต่อส่ิงแวดลอ้มและยงัทาํให้อายุการใช้งานของมอเตอร์สั้ นลงดว้ย แต่พดัลมอิเล็กทรอนิกส์สําหรับมอเตอร์ไม่แปรง

ถ่านของเราจะไม่สร้างปัญหาต่างๆ ให้กบัตวัมอเตอร์ HVAC อีกทั้งยงัมีนํ้ าหนกัเบา ซ่ึงช่วยลดนํ้ าหนกัรถยนตโ์ดยรวม 

และช่วยใหป้ระหยดัพลงังานอีกดว้ย   

สําหรับไฟหน้ารถยนต์รุ่นใหม่ท่ีเราออกแบบนั้นไม่ไดใ้ช้หลอดไฟเพื่อให้แสงสว่าง แต่สามารถสร้างความ

สวา่งท่ีเหมาะสมและยงัสามารถปรับแสงไดอ้ตัโนมติัอีกดว้ย ระบบดงักล่าวเป็นการสร้างความร้อนเพื่อให้เกิดแสง และ

มีพดัลมระบายความร้อนท่ีช่วยควบคุมอุณหภูมิและความสว่างของไฟหน้าให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม ตลอดจนทาํ

หนา้ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของระบบอจัฉริยะในการส่ือสารกบัระบบอ่ืนๆ ไดใ้นขณะเดียวกนั 

ทีมงานออกแบบและผลิตของเดลต้าจะร่วมกันสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ดีๆ เพื่อให้เกิดนวตักรรมท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อลูกคา้อยา่งไม่หยุดย ั้ง นอกจากน้ี เราจะยงัผลิตพดัลมอิเล็กทรอนิกส์สําหรับใชง้านกบัรถรุ่นท่ียกเลิกการ

ผลิตไปแล้วเพื่อเป็นอะไหล่ให้กับลูกค้าท่ีต้องการ และเรายงัมีโครงการ VAVE เพื่อร่วมกับลูกค้าในการพัฒนา

ผลิตภณัฑท่ี์มีอยูใ่นทอ้งตลาดในปัจจุบนัใหมี้คุณภาพและคุณสมบติัท่ีดียิง่ข้ึน 

 

ธุรกิจผลิตภณัฑร์ะบบอตัโนมติัสาํหรับภาคอุตสาหกรรม (IA) 

ในปี 2563 เป็นปีท่ีดีอีกปีหน่ึงสําหรับธุรกิจระบบอัตโนมัติสําหรับภาคอุตสาหกรรม (Industrial 

Automation - IA) ของเดลตา้ โดยบริษทัฯ ไดเ้พิ่มเพิ่มศกัยภาพอีกขั้นดว้ยการพฒันาไปเป็นผูใ้ห้บริการดา้นระบบ

และโซลูชัน่แบบเตม็รูปแบบ (System Integration หรือ SI) และเพิ่มกลุ่มผลิตภณัฑใ์หห้ลากหลาย และนาํเสนอการ

จดัซ้ือแบบครบวงจรสาํหรับลูกคา้ในทอ้งถ่ิน 

บริษทัฯ ไดมี้การเปิดตวัผลิตภณัฑ์ใหม่ดว้ยการนาํเสนอคุณสมบติัท่ีมากข้ึน เช่น ไดรฟ์ท่ีมีฟังก์ชัน่หลากหลาย

ในการควบคุมมอเตอร์ของรุ่น C2000+ ท่ีมีดีไซน์กะทดัรัดท่ีเพิ่มความสามารถในการโอเวอร์โหลดและมีกาํลงัไฟไดถึ้ง 

560kW และเปิดตวัอย่างต่อเน่ืองด้วยฟีเจอร์รุ่นไดรฟ์ M300 series โมเดล VFD ME300/ MS300/ MH300 ท่ีมีกาํลงัไฟ

สูงถึง 22kW และการอพัเกรดรุ่น MS300 เป็น IP66/NEMA 4X ท่ีมีกาํลงัไฟสูงถึง 7.5kW 

ระบบ AC Servo มาตรฐานใหม่รุ่น ASDA-B3 ของเรามีตวัวดัรอบและตาํแหน่ง (encoder) 24 bit และมี

ความเร็วรอบสูงถึง 6,000 รอบต่อนาที โดยมีการรองรับการส่ือสารแบบ EtherCAT และมีกาํลงัไฟตั้งแต่ 50W ถึง 

3 kW นอกจากน้ียงัมีเซอร์โวไดรฟ์รุ่น ASD-A3 ซีรีส์ใหม่ท่ีมีฟังก์ชัน ECAM มากบัตวัไดรฟ์และมีฟังชั่น Safe 

Torque Off  (STO) ท่ีมีกาํลงัไฟสูงถึง 15kW 

ด้านผลิตภัณฑ์ PLC เรายงัคงส่งเสริมอย่างต่อเน่ืองในรุ่น Modular system ซีรีส์ AS200/ AS300 ด้วย

ประสิทธิภาพท่ีสมบูรณ์แบบท่ีสามารถเพิ่มจาํนวน input output ไดถึ้ง 1,024 I/O และสามารถเช่ือมต่อเป็นรีโมต 

I/O ได ้15 สถานี และยงัมีการออกแบบท่ีกะทดัรัด ใชง้านร่วมกบัอุปกรณ์ของแบรนด์อ่ืนไดง่้ายโดยการเช่ือมต่อ

แบบ Ethernet/ IP, Modbus TCP, CANOpen, Profinet 

ผลิตภัณฑ์ควบคุม motion รุ่นใหม่ของบริษัทฯ ท่ีใช้การส่ือสารแบบ EtherCAT รุ่น DVP50MC และ

โซลูชัน่ท่ีใชซ้อฟตแ์วร์ CodeSys รุ่น AX-3/ AX-8 สามารถควบคุมเซอร์โวมากถึง 64 แกน และรุ่น DMV3000G ท่ี

เป็นตัวควบคุมกล้องตรวจจับรุ่นใหม่ของบริษัทฯ ท่ีมีกล้องแบบ GigE และสามารถขยายผลิตภัณฑ์ความ

ครอบคลุม Ethernet สวิตซ์ รวมถึงคอมพิวเตอร์ทางอุตสาหกรรม (industrial PC) มิเตอร์ไฟฟ้าแบบดิจิตอล และ
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อ่ืนๆ นอกจากน้ียงัมี HMI รุ่น DOP100 ใหม่ท่ีมีขนาดตั้งแต่ 4 น้ิวถึง 15 น้ิว โดยมีหน้าจอกวา้งข้ึน มีอินเทอร์เฟซ

เช่ือมต่อกบัอุปกรณ์อ่ืนไดง่้ายและมีประสิทธิภาพการทาํงานสูง 

Industrial Internet of Things (IIoT) เป็นหน่ึงในเทคโนโลยกีารพฒันาในอนาคต ซ่ึงเดลตา้ประเทศไทยกาํลงั

เปิดตวัเราเตอร์ระบบคลาวด์ซีรีส์รุ่น DX พร้อมการใช้ส่งข้อมูลผ่านระบบ cloud ฟรี 1 GB และลูกค้าสามารถ

เช่ือมโยงดาวน์โหลด/อปัโหลดโปรแกรมระยะไกลจากสถานีหรือเคร่ืองจกัรไดอ้ยา่งง่ายดาย 

สําหรับผลิตภณัฑ์หุ่นยนต์ ปัจจุบนับริษทัฯ มีการนําเสนอ 2 ประเภทคือ หุ่นยนต์อุตสาหกรรมประเภท 

SCARA และหุ่นยนตแ์บบ articulated  บริษทัฯ ไดเ้ปิดตวั SCARA รุ่นใหม่ท่ีมีระยะแขนกล 800 มิลลิเมตร และจบั

วตัถุท่ีมีนํ้ าหนกัสูงสุดได ้12 กิโลกรัม นอกจากน้ี ยงัมีรุ่นการติดตั้งแบบแขวนอีกดว้ย หุ่นยนต์แบบ articulated  มี

รุ่นใหม่ท่ีมีการพฒันาระยะแขนกลไดสู้งสุด 1400 มิลลิเมตร และจบัวตัถุท่ีมีนํ้าหนกัสูงสุดได ้7 กิโลกรัม 

ในประเทศไทย เดลตา้ยงัคงทาํงานร่วมกบัตวัแทนจาํหน่าย และพฒันาผูติ้ดตั้งระบบเพื่อร่วมมือในโครงการ

ท่ีเป็นโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การบาํบดันํ้า ระบบการเดินรถของรถไฟฟ้า และส่ิงอาํนวยความสะดวกในสนามบิน 

ผลิตภณัฑ ์IA ของบริษทัฯ เร่ิมเป็ท่ีรู้จกัมากข้ึนเร่ือยๆ ในตลาดทอ้งถ่ินและเราจะส่งเสริมในรูปแบบโซลูชัน่ให้กบั

ลูกคา้มากข้ึน 

ในเวียดนามบริษทัฯ ไดพ้ฒันาช่องทางการจาํหน่ายจนสามารถเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศได้

เพิ่มข้ึนในปี 2563 ท่ีผา่นมา โครงการติดตั้งหุ่นยนตก์าํลงัดาํเนินไปดว้ยดี โดยมีการติดตั้งไปแลว้มากกวา่ 80 ชุดใน

ระบบวชิัน่(vision system) ซ่ึงบริษทัฯ จะส่งเสริมระบบการจดัการพลงังาน และโครงการ SCADA ให้กบัภาคการ

ผลิตในทอ้งถ่ินใหม้ากข้ึน 

ในสิงคโปร์ธุรกิจ IA ยงัคงสร้างรายไดแ้ละกาํลงัมีการพฒันาความร่วมมือกบัคู่คา้รายใหม่ นอกจากน้ี 

บริษทัฯ ยงัไดรั้บการตอบรับจากโครงการของรัฐบาล เช่น โครงการฟาร์มอจัฉริยะ ซ่ึงจะช่วยสร้างรายไดเ้พิ่มข้ึน

ในปี 2564 น้ี 

ในมาเลเซียและอินโดนีเซีย เดลตา้ได้รับการตอบรับจากลูกคา้หลายรายในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

ยางพาราและถุงมือยาง ส่ิงทอ อาหารและเคร่ืองด่ืม แต่สถานการณ์ตลาดโดยรวมในอินโดนีเซียไม่ดีนกัเน่ืองจาก 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 แต่บริษทัฯ คาดหวงัว่าผลการดาํเนินงานจะเป็นไปตามท่ีวางไวแ้ละ

บริษทัฯ จะไดรั้บการสนบัสนุนเป็นอยา่งดีจากทีมงานในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ทาํให้มัน่ใจไดว้่าในปี 2564 จะ

เป็นปีท่ีดีของบริษทัฯ 

ในออสเตรเลีย บริษทัฯ กาํลงัเสริมสร้างความร่วมมือร่วมกบัพนัธมิตรในการมุ่งเน้นการพฒันาธุรกิจดา้น 

OEM และผลิตภณัฑ์คุณภาพหลายรายการได้รับการตอบรับจากตวัแทนจาํหน่ายท่ีได้รับอนุญาต ซ่ึงในปี 2564 

บริษทัฯ เช่ือมัน่วา่ดว้ยกลยทุธ์ท่ีวางไวจ้ะทาํใหบ้ริษทัฯ ประสบความสาํเร็จไดต้ามหรือมากกวา่เป้าหมายท่ีวางไว ้
 

ธุรกิจโซลูชัน่สาํหรับโครงสร้างพื้นฐานท่ีสาํคญั (CIS)  

ในปี 2564 ธุรกิจระบบสํารองไฟฟ้า (UPS) และระบบเพาเวอร์ซัพพลายสําหรับโทรคมนาคมของบริษทัฯ 

ไดรั้บความไวว้างใจจากผูใ้ห้บริการดา้นโทรคมนาคมชั้นนาํในประเทศไทย ในการนาํมาปรับใช้ในโซลูชัน่เพื่อ

รองรับการเปิดตวั 5G ทัว่ประเทศ 
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นอกเหนือจากการใชง้านในระบบโทรคมนาคมแลว้ กระแสการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเพิ่มข้ึนจากผลการ

แพร่ระบาดของ COVID-19 ไดช่้วยกระตุน้การซ้ือของออนไลน์ การทาํงานจากท่ีบา้น และการประชุมทางไกลมาก

ข้ึน ซ่ึงแนวโน้มเหล่าน้ีจะกลายเป็นเร่ืองปกติสําหรับผูค้นทัว่โลกรวมถึงประเทศไทย และผลกัดนัให้เกิดการใช้

ขอ้มูลมากข้ึน ทาํให้เกิดความตอ้งการระบบศูนยข์อ้มูลใหม่สําหรับธุรกิจในกลุ่มองคก์รและภาครัฐ โซลูชัน่ระบบ

ศูนยข์อ้มูลของเดลตา้ประสบความสาํเร็จในการปรับใชง้านไดห้ลากหลาย เพื่อรองรับความตอ้งการลูกคา้ชาวไทย 

แมว้่าในปี 2563 ผลิตภณัฑ์ CIS ของบริษทัฯ จะไดรั้บการยอมรับอย่างกวา้งขวางเม่ือเทียบกบัปี 2562 แต่

ปัญหาหลกัอนัเน่ืองมาจากผลกระทบของ COVID-19 นั้นเกิดข้ึนทั้งในประเทศและทัว่โลก ตลาดเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต  ้และตลาดในประเทศได้รับผลกระทบค่อนข้างรุนแรง ความลังเลใจในการลงทุนใหม่และการเล่ือน

ระยะเวลาโครงการในหลายโครงการส่งผลกระทบอยา่งมากต่อธุรกิจ CIS นอกจากน้ีการแข่งขนัท่ีรุนแรงข้ึนและ

การลดราคาของคู่แข่งท่ีตอ้งการความอยู่รอดในช่วงเวลาท่ียากลาํบากน้ี เป็นปัจจยัเสริมท่ีทาํให้สูญเสียโครงการ

สาํคญับางโครงการไป 

อยา่งไรก็ตามปี 2563 เป็นปีเร่ิมตน้ของเทคโนโลยี 5G ในประเทศไทย โซลูชัน่สําหรับระบบโทรคมนาคม

ของ Delta และ Eltek ถือเป็นซพัพลายเออร์รายสําคญัสาํหรับผูใ้ห้บริการดา้นโทรคมนาคมในการปฏิวติัโครงสร้าง

พื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อรองรับเทคโนโลยีการส่ือสารขอ้มูลยุคใหม่ ซ่ึงช่วยยกระดบัการใชชี้วิตแบบไลฟ์สไตล์

ดิจิทลัใหก้บัคนไทยพร้อมเปิดหนา้ใหม่ของ IoT และเมืองอจัฉริยะ 

ในปีท่ีจะมาถึงน้ีระบบศูนยข์อ้มูลแบบ Edge จะเป็นหน่ึงในจ๊ิกซอวช้ิ์นสําคญัท่ีจะช่วยยกระดบัชีวติท่ีชาญฉลาด

ในยุคดิจิทลัดว้ยการจดัเก็บขอ้มูลจาํนวนมหาศาลท่ีให้บริการบนคลาวด ์ผูใ้ห้บริการโทรคมนาคมและผูใ้หบ้ริการการ

รับชมการแพร่ภาพและเสียงทางโทรทศัน์ดว้ยช่องทางอินเตอร์เนต (IPTV) จะมีความตอ้งการระบบศูนยข์อ้มูลมากข้ึน 

บริษทัฯ  ไดมี้การพฒันาโซลูชัน่ระบบศูนยข์อ้มูลแบบ edge เพื่อเตรียมพร้อมใหบ้ริการลูกคา้เหล่าน้ี 

ในปี 2564 ธุรกิจ CIS จะเร่ิมตน้บทใหม่ในตลาดประเทศไทยดว้ยการพฒันาโซลูชัน่ทั้งหมดของระบบศูนย์

ขอ้มูลให้มากข้ึนหรือการนาํเสนอเป็นโซลูชัน่แบบครบวงจรมากกว่าการนาํเสนอผลิตภณัฑ์แบบเด่ียวหรือเป็น

ระบบเช่นในอดีต บริษทัฯ จะนําความรู้ ประสิทธิภาพและโซลูชั่นส์ระบบศูนยข์อ้มูลท่ีเช่ือถือได้เป็นพิเศษมา

รองรับการปฏิวติัโครงสร้างพื้นฐาน 5G ในประเทศไทย เราพร้อมท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงของความสําเร็จในสังคมเมือง

อจัฉริยะของประเทศไทยท่ีกาํลงัจะมาถึงน้ี 

นอกเหนือจากโครงสร้างพื้นฐาน 5G แลว้รัฐบาลไทยกาํลงัพฒันาโครงสร้างพื้นฐานดา้นการคมนาคมขนส่ง

ในเขต EEC ซ่ึงเป็นหน่ึงในการพฒันาประเทศ บริษทัฯ ไดอ้อกแบบโซลูชั่นระบบสํารองไฟฟ้า (UPS) และ DC  

backup เพื่อรองรับโครงการรถไฟทางคู่ใหม่ของประเทศไทย บริษัทฯ กําลังทํางานร่วมกับบริษัทก่อสร้าง

โครงสร้างพื้นฐานชั้นนาํเพื่อเพิ่มความปลอดภยัใหก้บัระบบการเดินรถไฟใหมี้ประสิทธิภาพและน่าเช่ือถือ 

โครงการ Thailand 4.0 และการควบคุมดูแลแบบดิจิทลัยงัคงมีแนวโน้มท่ีเพิ่มข้ึนในภาครัฐ โซลูชัน่ระบบ

สํารองไฟฟ้าของเดลตา้ได้ถูกนาํมาใช้ใช้งานในภาครัฐอย่างต่อเน่ืองเพื่อรองรับการเขา้สู่การเป็นพลเมืองดิจิทลั 

เดลตา้และพนัธมิตรท่ีสําคญัไดท้าํงานร่วมกนัในโครงการเท่ีพกัอาศยัของผูว้่าการทอ้งถ่ิน ขอ้มูลด้านการศึกษา 

และขอ้มูลแอปพลิเคชนัต่างๆ 

ระบบสํารองไฟฟ้าสําหรับอุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์สําคญัสําหรับโรงพยาบาลเป็นหน่ึงในความสําเร็จท่ี

สาํคญัของบริษทัฯ ในปี 2563 ต่อเน่ืองไปถึงปี 2564 การรักษาพยาบาลถือเป็นส่ิงสําคญัโดยเฉพาะในช่วงท่ีกาํลงัมี
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การแพร่ระบาดของ COVID-19 เดลตา้และพนัธมิตรจะพยายามอยา่งต่อเน่ืองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความ

มัน่ใจดา้นการใชพ้ลงังานสาํหรับอุปกรณ์ทางการแพทยแ์ละส่ิงอาํนวยความสะดวกเพื่อช่วยเหลือสงัคมไทย 

ในอนาคตขา้งหนา้ การพฒันาและสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้รายสําคญัจะเป็นกิจกรรมหลกัในปี 2564 ส่ิง

น้ีไม่เพียงช่วยให้แบรนด์ของเดลตา้เป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน แต่ยงัช่วยเสริมสร้างเส้นทางสู่ตลาดสําหรับผลิตภณัฑ์และ

โซลูชัน่ของ CIS อีกดว้ย องคก์รขนาดใหญ่ไปจนถึงขนาดใหญ่มาก (mega) เป็นเป้าหมายสําคญัสําหรับ Delta CIS 

ในการริเร่ิมพฒันารูปแบบทางการคา้แบบธุรกิจกบัธุรกิจ (B2B) มากข้ึนและความร่วมมือในดา้นต่างๆ ซ่ึงบริษทัฯ 

คาดวา่จะนาํมาซ่ึงความสาํเร็จตลอดปี 2564 และในอนาคตต่อไป    
 

ธุรกิจโซลูชัน่สาํหรับเดลตา้เน็ตเวร์ิก (Delta Network Infrastructure) 

ในปี 2563 DNI ประสบความสําเร็จในการผลิตและจดัส่งผลิตภณัฑ์ตวัใหม่ Wifi 6 11AX และสวิตช์ 10G 

ระดบัไฮเอนด์ให้กบัลูกคา้รายสําคญัทัว่โลก ความสําเร็จของผลิตภณัฑ์ใหม่ของเราพิสูจน์ให้เห็นถึงคุณภาพและ

ประสิทธิภาพการผลิตท่ีโรงงานในประเทศไทยซ่ึงก่อตั้งข้ึนในปี 2562 

การดาํเนินการผลิตของ DNI ในประเทศไทยเป็นการนาํเสนอความหลากหลายใหลู้กคา้ดา้นแหล่งผลิตท่ีมี

อยูท่ ัว่โลกและยงัช่วยให้บริษทัฯ บรรลุเป้าหมายในการเป็นผูจ้าํหน่ายชั้นนาํในอุตสาหกรรมดา้นเครือข่ายและการ

ส่ือสาร โดยตลอดปี 2563 ท่ีผ่านมา เราไดเ้พิ่มกาํลงัการผลิตผลิตภณัฑ์ผลิตภณัฑ์ตวัใหม่ Wifi 6 11AX และสวิตช ์

10G ระดบัไฮเอนดเ์พื่อใหท้นัต่อความตอ้งการของลูกคา้ 

ในปี 2563 ทีมงานของเราตอ้งเผชิญกบัความทา้ทายเน่ืองจากสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจระดบัมหภาคท่ีไม่

มัน่คง โดยมีประเด็นสําคญัระดบัโลก ไดแ้ก่ การระบาดของ COVID-19 การอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ และ

ขอ้จาํกดัในการเดินทางของคนและสินคา้ในแต่ละประเทศ ดงันั้นเพื่อลดความเส่ียงและผลกระทบต่อธุรกิจ DNI 

ได้จดัการการผลิตโดยจะผลิตเม่ือรับคาํสั่งซ้ือจากลูกคา้ ลดระดบัการจดัเก็บวตัถุดิบและสินคา้สําเร็จรูป รวมทั้ง

ติดตามสถานะทางการเงินของลูกคา้อยา่งใกลชิ้ด 

เป้าหมายในอนาคตขา้งหนา้ DNI ตั้งเป้าท่ีจะทาํยอดขายเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจาก 120 ลา้นดอลลาร์สหรัฐใน

ปี 2563 เป็น 200 ลา้นดอลลาร์สหรัฐในปี 2564 
 

ธุรกจิของเดลต้าในประเทศอนิเดยี 

ธุรกิจเพาเวอร์ซพัพลายสาํหรับโทรคมนาคม (TPS) 

ปี 2563 เป็นปีท่ีสําคญัอย่างยิ่งสําหรับอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในอินเดีย เร่ิมตน้ปีด้วยแนวโน้มทาง

ธุรกิจท่ีเลวร้ายจากข้อพิพาท  AGR (Aggregated Gross Revenue) ระหว่างรัฐบาลกับ  2 บริษัทยกัษ์ใหญ่ด้าน

โทรคมนาคม (Airtel & Vodafone Idea) โดยมีการฟ้องร้องแต่ละบริษทัสูงถึง 7.5 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงอาจทาํ

ใหท้ั้ง 2 บริษทัเกิดภาระหน้ีสินจาํนวนมากและลดการลงทุนมานานกวา่หน่ึงปี 

นอกจากนั้น การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในอินเดียช่วงปลายเดือนมีนาคมยงัทาํให้ทุกอยา่งหยดุชะงกั 

แต่อยา่งไรก็ดี ส่ิงน้ีกลบัเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจการส่ือสารโทรคมนาคม การทาํงานจากท่ีบา้น (WFH) กลายเป็น

วิถีชีวิตใหม่และมีการพึ่ งพาระบบโทรคมนาคมและเครือข่ายบรอดแบนด์เพิ่มข้ึน ทาํให้ปริมาณการใช้ขอ้มูล

เพิ่มข้ึนประมาณ ร้อยละ 35 - 40 ในช่วงการแพร่ระบาด โดยมีการใชข้อ้มูลสูงถึง 14GB /ต่อเดือน/ คน ทาํให้การ

พึ่งพาภาคโทรคมนาคมของอินเดียเพิ่มมากข้ึน 
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3 ปัจจยัความเส่ียง 

 

ต่อมาในไตรมาสท่ี 3 ศาลสูงสุดได้มีคาํตัดสินในคดี AGR ให้ผูใ้ห้บริการโทรคมนาคมทั้ ง 2 บริษัท

สามารถทยอยชาํระหน้ีสินได้เป็นเวลา 10 ปี ทาํให้เกิดการผ่อนคลายและบรรเทาความวิตกกงัวลต่างๆ ในการ

วางแผนงานท่ีชัดเจนสําหรับทิศทางในการดาํเนินธุรกิจ ด้วยเหตุน้ีจึงจาํเป็นต้องเพิ่มเครือข่ายให้ครอบคลุม มี

คุณภาพ และสร้างความเช่ือมัน่ในการลงทุนท่ีดีในไตรมาสท่ี 4 

Airtel และ Reliance Jio อยู่ในช่วงขยายธุรกิจและทาํการลงทุนคร้ังใหญ่ในการเพิ่มเครือข่าย ส่งผลดี

ให้กับเดลต้าอินเดีย ส่วน Vodafone Idea ซ่ึงได้รับผลกระทบอย่างเลวร้ายท่ีสุดจากปัญหา AGR กาํลังประสบ

ปัญหาทางการเงินท่ีลาํบากและกาํลังมองหาตลาดเพื่อหารายได้ 2.5 พนัล้านเหรียญสหรัฐเพื่อนําไปปรับปรุง

เครือข่ายหลงัจากท่ีสูญเสียลูกคา้ให้แก่ Airtel และ Reliance นอกจากน้ี BSNL ซ่ึงเป็นผูด้าํเนินการของรัฐบาลก็

กาํลงัด้ินรนเพื่อความอยูร่อดจากนโยบายท่ีลม้เหลวของรัฐบาล 

อินเดียยงัคงอยูใ่นจุดสูงสุดของโครงสร้างเครือข่าย 5G และผูใ้ห้บริการใหม่ล่าสุด Reliance Jio ก็มีความ

มุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาให้เหนือกว่าคู่แข่งรุ่นก่อน โดยเม่ือเร็วๆ น้ีแพลตฟอร์มของ Reliance Jio ไดรั้บการลงทุนเป็น

มูลค่ากวา่ 25 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐจากบริษทัยกัษใ์หญ่ดา้นเทคโนโลยรีะดบัโลก เช่น Facebook และ Google ทาํ

ใหห้มดภาระหน้ีสิน แต่ในทางตรงกนัขา้ม Airtel และ Voda Idea ต่างมีหน้ีจาํนวนมากถึง 17 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ

โดยประมาณ 

การประมูลคล่ืนความถ่ี 5G ของอินเดียจะจดัข้ึนในช่วงปลายปี 2564 และคาดวา่จะเร่ิมมีการเปิดตวัผูใ้ห้

บริการเครือข่าย 5G ตั้งแต่ปลายปี 2564 ถึงตน้ปี 2568 ซ่ึงรัฐบาลไดส้ั่งห้ามผูใ้ห้บริการโทรคมนาคมใช้อุปกรณ์

เครือข่ายของจีน โดยอา้งถึงภยัคุกคามดา้นความปลอดภยัและการจารกรรมขอ้มูล 

การพฒันาท่ีสําคญัอีกประการหน่ึงคือ บริษทัดา้นโทรคมนาคมทั้ง Reliance และ Airtel กาํลงัลงทุนอยา่ง

จริงจงัเพื่อพฒันาอุปกรณ์เครือข่ายของตนเองเพื่อแข่งขนักบั Ericsson / Nokia และ Samsung ซ่ึงขนาดของการ

พฒันาน้ียงัไม่เคยปรากฏมาก่อน 

รายไดข้องเดลตา้อินเดียในปี 2563 อยูท่ี่ประมาณ 61 ลา้นดอลลาร์สหรัฐและคาดวา่จะเติบโตอยา่งนอ้ยร้อยละ 

15 ในปี 2564 ซ่ึงจากการวิจยัและพฒันานวตักรรม เทคโนโลยีและมุมมองดา้นการผลิตของเดลตา้อินเดีย ทาํให้เรามี

ความพร้อมท่ีจะเขา้รับเลือกในการร่วมงานในโครงการเชิงกลยทุธ์ต่างๆ เพื่อใหไ้ดส่้วนแบ่งการตลาดท่ีมากข้ึน 

 
 

 

 

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 
 

หน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1) กาํหนดกระบวนการบริหารความเส่ียง 

2) ดาํเนินการบริหารจดัการความเส่ียงดว้ยการมอบหมายการจดัการความเส่ียงใหก้บัผูจ้ดัการท่ีรับผิดชอบงานโดยตรง 

3) พฒันาและทบทวน แผนกลยทุธ์การจดัการความเส่ียง 

4) รายงานผลการบริหารความเส่ียงทุกคร่ึงปี และ/หรือ เม่ือเห็นวา่มีความจาํเป็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

5) ตรวจสอบ และปรับปรุงการบริหารจดัการความเส่ียงอยา่งสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง  

6) คณะกรรมการฯ อาจขอคาํแนะนาํจากท่ีปรึกษาในสาขาวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเส่ียงไดใ้นบางกรณี 

โครงสร้างคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการบริหารจัดการความเส่ียง 

เพื่อให้กรอบการบริหารความเส่ียงที่วางไวส้ามารถนาํไปสู่ขั้นตอนปฏิบติังาน คณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียง ไดก้าํหนดแนวทางปฏิบตัิและแนวทางการบริหารความเส่ียงให้กบัผูบ้ริหารไวใ้น "กฎบตัรคณะ

กรรมการบริหารความเส่ียง" 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะให้คาํปรึกษาฝ่ายบริหารในการดาํเนินการบริหารความเส่ียงตาม

นโยบายท่ีวางไว ้โดยได้รับการสนับสนุนจากผูจ้ดัการบริหารความเส่ียงท่ีทาํหน้าท่ีในแต่ละแผนก ทั้งน้ี ฝ่าย

บริหารและหวัหนา้ฝ่ายงานหลกัจะตอ้งระบุความเส่ียงและสาเหตุท่ีอาจเกิดข้ึน ตรวจสอบความเป็นมาและคน้หา

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานบริหาร 

(ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง) 

 กรรมการบริหาร 

 

หน่วยงานบริหาร 
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พื้นท่ีท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเส่ียง  หลงัจากนั้นจะตอ้งวดัและจดัลาํดบัความเส่ียงเพื่อกาํหนดกลยทุธ์และกระบวนการ

ในการบริหารความเส่ียง โดยผูจ้ดัการความเส่ียงมีหน้าท่ีสรุปข้อมูลและเอกสารต่างๆ ท่ีได้จากหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะทบทวนขอ้มูลดงักล่าว โดยจดัลาํดบัความสําคญั พฒันาและทบทวน

แผนกลยุทธ์การจดัการความเส่ียงท่ีเสนอมาจากแต่ละหน่วยงาน (ถา้มี)  พร้อมพิจารณาความสอดคล้องกบัการ

ประเมินความเส่ียง และขั้นตอนดาํเนินการบริหารจดัการ หลังจากนั้นจึงจดัส่งรายงานสถานะของการบริหาร

จดัการความเส่ียง ใหก้บัคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการของบริษทั อยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 

ความเส่ียงหลกัทีสํ่าคญัและกลยุทธ์การบริหารจัดการ 

1. การบริหารความเส่ียงทางการเงิน 

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2563 คาดว่าจะลดลงร้อยละ 6.6 และคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยปี 

2564 จะกลบัมาขยายตวัร้อยละ 3.2 โดยคาดว่าดอกเบ้ียนโยบาย (Policy Rate) จะอยู่ท่ีร้อยละ 0.50 ไป

จนถึงตน้ปี 2565 (แหล่งขอ้มูล: ธนาคารแห่งประเทศไทย/กองทุนการเงินระหว่างประเทศ – IMF) โดย

ดุลบญัชีเดินสะพดัน่าจะยงัคงเกินดุลและพยุงค่าเงินบาทต่อไป ในขณะท่ีรายไดจ้ากการท่องเท่ียวของ

ประเทศท่ีขาดหายไป ส่วนหน่ึงจะถูกชดเชยจากการลดลงของสินคา้นาํเขา้ และการไหลกลบัของเงินทุน

เขา้สู่ตลาดเกิดใหม่ เน่ืองจากตลาดการเงินทัว่โลกเร่ิมฟ้ืนตวัจากข่าวการผลิตวคัซีน COVID-19 สาํเร็จ  

ดุลการชาํระเงินของไทยเกินดุลเพิ่มข้ึนในไตรมาสท่ี 4 ปี 2563 จากดุลการคา้และการไหลเขา้ของ

พอร์ตการลงทุนโดยทั้งการไหลเขา้ของเงินทุนและการเกินดุลการคา้จะกดให้อตัราแลกเปล่ียนมีความผนัผวน 

ในปี 2563 บริษทัฯ มีกาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 388 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เกิด

จากการอ่อนค่าของสกุลเงินบาทในช่วงคร่ึงปีแรก อยา่งไรก็ตาม ในช่วงคร่ึงปีหลงั เงินบาทค่อยๆ แขง็ค่าข้ึน 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค่าสกุลเงินในเอเชียท่ีไดรั้บผลกระทบจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐนัน่เอง 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงความไม่แน่นอนดงักล่าว จึงยงัคงดาํเนินนโยบายป้องกนัความเส่ียงเพื่อช่วย

ลดภาระจากความผนัผวนของอัตราแลกเปล่ียน ด้วยการป้องกันความเส่ียงตามธรรมชาติ (Natural 

Hedge) สาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัฯ ในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศ และยงัใชส้ัญญาซ้ือขาย

เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อปกป้องสถานะสุทธิของแต่ละสกุลเงินด้วย โดยนโยบายน้ีมี

ประสิทธิภาพในการลดความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนหรืออตัราดอกเบ้ีย 

นอกเหนือจากการจดัการความเส่ียงในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แลว้ บริษทัฯ  ยงับริหารจดัการ

สกุลเงินอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานในประเทศท่ีบริษทัยอ่ยตั้งอยู ่เช่น รูปีอินเดียและอ่ืนๆ การบริหา

ความเส่ียงสําหรับแต่ละสกุลเงินจะแตกต่างกนัไปตามสถานการณ์ในแต่ละประเทศนั้นๆ ซ่ึงจาํเป็นตอ้ง

ติดตามสถานการณ์เป็นระยะๆ อยา่งใกลชิ้ด 

* อ้างอิงจากรายงานนโยบายการเงินฉบับเดือนธันวาคม 2563 ของธนาคารแห่งประเทศไทย 
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ความเส่ียงในการเรียกชําระหน้ี 

บริษทัฯ มีการติดตามและประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อพิจารณาวา่จะมี

ปัจจยัใดท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบริษทั และสถานะทางการเงินของลูกคา้ เพื่อใหม้ัน่ใจ

วา่การเรียกเก็บเงินบญัชีลูกหน้ีจะเป็นไปอยา่งราบร่ืน ขณะเดียวกนั บริษทัฯ ไดท้าํประกนัสินเช่ือและใช้

เคร่ืองมือทางการเงินอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อช่วยลดความเส่ียงทางการคา้อีกทางหน่ึงดว้ย 

บริษทัฯ มีการจดัการบญัชีลูกหน้ีท่ีมีประสิทธิภาพ  มีระบบควบคุมสินเช่ือ และมีบุคลากรท่ีมี

ประสบการณ์ ทาํใหบ้ริษทัฯ สามารถกา้วขา้มความทา้ทายต่างๆ จนสามารถจดัการกบับญัชีลูกหน้ีและ

เรียกเก็บเงินไดต้ามมาตรฐานท่ีดีในปีท่ีผา่นมา ทาํใหม้ัน่ใจไดว้า่จะมีสภาพคล่องของกระแสเงินสดอยา่ง

เพียงพอต่อการดาํเนินธุรกิจและความจาํเป็นดา้นต่างๆ 

2. การบริหารความเส่ียงการลงทุนขององค์กร 

โดยทัว่ไป การลงทุนและการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษทัย่อยเป็นธุรกรรมท่ีมีความ

เส่ียง แนวทางการบริหารความเส่ียงท่ีบริษทัฯ ทาํคือการตรวจสอบอยา่งใกลชิ้ด มีการควบคุมรายไดแ้ละ

ค่าใชจ่้าย บญัชีลูกหน้ีและกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการและการเงิน นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัจดั

ใหมี้การเขา้ประชุมของผูบ้ริหารจากบริษทัยอ่ยเป็นคร้ังคราวในลกัษณะของการฝึกอบรม การประชุมหรือ

การประเมินผลการดาํเนินงาน  ซ่ึงปกติบริษทัฯ ก็จดัให้มีการประชุมวดีิโอทางไกล อยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อให้

มัน่ใจถึงประสิทธิภาพการบริหารงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั และช่วยสร้างขวญัและกาํลงัใจในการ

ทาํงานร่วมกนัอีกดว้ย 

3. การจัดการความเส่ียงในห่วงโซ่อุปทาน 

บริษทัฯ มีการประเมินปัจจยัเส่ียงท่ีสําคญัตลอดห่วงโซ่อุปทานอย่างสมํ่าเสมอ เน่ืองจากการ

จดัการห่วงโซ่อุปทานท่ีไม่ถูกตอ้งอาจส่งผลกระทบต่อความเช่ือมัน่ของลูกคา้และผูมี้ส่วนไดเ้สีย อีกทั้งยงั

อาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานในอนาคตไดอี้กดว้ย ในช่วงตน้ปี 2563 การระบาดของ COVID-19 

ทัว่โลก สร้างความทา้ทายอยา่งมากในการจดัการห่วงโซ่อุปทานทัว่ภูมิภาค และทุกประเทศทัว่โลก กา้ว

ต่อไปของบริษทัในปี 2564 จะเป็นปีท่ีจะเร่งการพฒันาฐานซัพพลายเออร์และประเทศตน้ทางสําหรับ

วตัถุดิบใหห้ลากหลายมากข้ึนโดยมุ่งเนน้ประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน 

นอกจากนั้น บริษทัฯ ยงัมองไปถึงความเป็นไปไดท่ี้จะเกิดสภาวะอุปทานตึงตวัในตลาดเซมิคอน

ดกัเตอร์ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2564  จึงไดด้าํเนินการหลากหลายเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ ตั้งแต่การ

สั่งจองการผลิตล่วงหน้ากบัซัพพลายเออร์หลกั การติดตามดูระดบัสินคา้คงคลงัของวตัถุดิบเชิงกลยุทธ์ 

ตลอดจนการจดัหาแหล่งผลิตอ่ืนๆ ไปในเวลาเดียวกนั บริษทัฯ ไม่ละเลยท่ีจะติดตามสภาวะตลาดอย่าง

ต่อเน่ือง และส่ือสารอย่างใกล้ชิดกบัซัพพลายเออร์หลกั เพื่อให้แน่ใจว่าการดาํเนินงานของบริษทัฯ จะ

เกิดผลกระทบนอ้ยท่ีสุด 
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เพื่อให้แน่ใจว่ามีอุปทานท่ีมีคุณภาพดีและมีความต่อเน่ือง บริษทัฯ จึงให้ความสําคญักบัการจดัการ 

ทั้งซัพพลายเออร์หลัก (Key/Critical suppliers)  และวตัถุดิบท่ีสําคญั (Key/Critical parts) ในกรอบจดัการซัพ

พลายเออร์ของเรา นอกเหนือจากการประเมินเทคโนโลยี คุณภาพ การตอบสนอง ประสิทธิภาพการส่งมอบ 

และราคาสินค้าของซัพพลายเออร์แล้ว บริษัทฯ ยงัเน้นไปท่ีการจดัการอุปทาน และอุปสงค์ของวตัถุดิบท่ี

สาํคญันั้นๆ โดยใชป้ระมาณการของผูใ้ช ้ความตอ้งการติดตั้งระบบ และระดบัสินคา้คงคลงัของซพัพลายเออร์  

โดยทัว่ไปบริษทัฯ จะเลือกซัพพลายเออร์ในทอ้งถ่ิน เน่ืองจากมีความไดเ้ปรียบในด้านเวลาการส่ง

มอบและการตอบสนองต่อคาํสั่งซ้ือ ทั้งน้ี ซัพพลายเออร์ในทอ้งถ่ินเหล่านั้นตอ้งมีเทคโนโลยี คุณภาพและ

ราคาตามมาตรฐานท่ีบริษทัฯ กาํหนดดว้ย ในปี 2564 บริษทัฯ คาดวา่จะมีซัพพลายเออร์ยา้ยฐานการผลิตเพื่อ

ลดความเส่ียงจากท่ีมีฐานการผลิตเพียงในประเทศจีนประเทศเดียว มาท่ีประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนมาก

ข้ึน การยา้ยฐานน้ี ไม่เพียงช่วยเพิ่มความหลากหลาย และขยายความสามารถในการแข่งขนัในห่วงโซ่อุปทาน

ระดบัทอ้งถ่ิน แต่ยงัเป็นการเสริมสร้างความแขง็แกร่งในการขยายตวัลงสู่ระดบัทอ้งถ่ินของบริษทัฯ อีกดว้ย 

หลงัวิกฤตการเงินทัว่โลก บริษทัฯ ไดด้าํเนินการวิเคราะห์สถานะทางการเงินในเชิงลึกของซัพ

พลายเออร์ท่ีสําคญั รวมทั้งไดจ้ดัหาผูข้ายวตัถุดิบให้มีมากราย และมีวตัถุดิบกระจายอยู่ในหลายภูมิภาค

ของสายการผลิตของซัพพลายเออร์ เพื่อลดความเส่ียงจากการขาดแคลนวตัถุดิบท่ีอาจเกิดจากความ

ผดิปกติอยา่งรุนแรงของสภาพอากาศ หรือภยัพิบติัร้ายแรงในวนัขา้งหนา้  

นอกจากน้ี เดลต้าประเทศไทยยงัดําเนินการเพื่อลดความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และ

บรรษทัภิบาล (ESG) ในห่วงโซ่อุปทาน และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั โดยริเร่ิมให้มีการ

ส่งเสริมการใหค้าํปรึกษาหลกัจรรยาบรรณแห่งพนัธมิตรธุรกิจผูมี้ความรับผิดชอบ (Responsible Business 

Alliance - RBA) ตั้งแต่ปี 2557  ด้วยการจดัให้มีทีมตรวจสอบและให้คาํปรึกษาร่วมจากหลายฝ่ายของ

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง คือ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์ฝ่ายความปลอดภยั ฝ่ายกิจการโรงงาน และแผนกจดัซ้ือ โดย

ทีมงานจะร่วมกนัดาํเนินการตรวจสอบหลกัจรรยาบรรณแห่งพนัธมิตรธุรกิจผูมี้ความรับผิดชอบ และให้

คาํปรึกษาแก่ซพัพลายเออร์หลกัท่ีมีความเส่ียงดา้น ESG สูง 

ทั้งน้ี การเสนอแนวทางการปรับปรุงแก่ซัพพลายเออร์ ส่วนใหญ่จะเป็นด้านสุขภาพและความ

ปลอดภยั ตามแนวทางของระบบการจดัการของ RBA ซ่ึงโดยทัว่ไปปัญหาดา้นการบริหารจดัการท่ีพบ

บ่อยในแวดวงอุตสาหกรรมน้ีมกัเป็นเร่ืองเก่ียวกบัจาํนวนชัว่โมงการทาํงานท่ีมากเกินไป และสําหรับแนว

ทางการแกไ้ข ทีมตรวจสอบและให้คาํปรึกษาจะแนะแนวทางตามประสบการณ์การส่งเสริมและการใช้

งานระบบการจดัการท่ีเดลตา้ใชเ้พื่อเป็นขอ้มูลอา้งอิงให้ซพัพลายเออร์  หลงัจากนั้นทางทีมงานจะทาํการ

ติดตามผลอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อใหแ้น่ใจวา่ซพัพลายเออร์มีการดาํเนินการปรับปรุงใหดี้ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

ปัจจุบัน  นอกจากการเข้าร่วมลงนามของซัพพลายเออร์ท่ีสูงถึงร้อยละ 95 ท่ีได้ลงนามใน 

"ปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ RBA" แล้ว บริษัทฯ ยงัได้จัดตั้ งทีมงาน “RBA On Site 

Audit” เพื่อลงพื้นท่ีตรวจสอบการปฏิบติัตามจรรยาบรรณโดยมุ่งเนน้ซพัพลายเออร์ในทอ้งถ่ิน เพื่อให้ซพั

พลายเออร์ในทอ้งถ่ินทั้งหมดสามารถปฏิบติัตามจรรยาบรรณ RBA ของบริษทัฯ ไดต้ามท่ีกาํหนด 
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4. การบริหารความเส่ียงระบบสารสนเทศ 

เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการท่ีเพิ่มข้ึนบนเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ของเดลตา้ประเทศไทย

ด้านการเข้าถึงแบบไร้สายความเร็วสูงสู่ระบบการผลิตของเดลต้า จึงจาํเป็นท่ีโครงสร้างพื้นฐานด้าน

สารสนเทศในปัจจุบนัของบริษทัฯ ตอ้งสามารถซึมลึกเขา้สนบัสนุนในทุกพื้นท่ีการผลิตมากข้ึน  

อุปกรณ์การผลิตท่ีคล้ายหรือใกลเ้คียงกบั Internet of Things (IoT) สามารถทาํให้เกิดการบูรณา

การอยา่งราบร่ืนของอุปกรณ์การผลิตต่างๆ ท่ีมีความสามารถในการตรวจจบั การระบุลกัษณะเฉพาะ การ

ประมวลผล การส่ือสาร การสั่งงานและการเช่ือมต่อเครือข่าย ส่ิงน้ีข้ึนอยูก่บัการผสมผสาน อยา่งลงตวัทาง

กายภาพของระบบเครือข่ายทางคอมพิวเตอร์ (ไซเบอร์) ท่ีชาญฉลาด ท่ีเช่ือมต่อเครือข่ายระหว่าง

เคร่ืองจกัร ระบบตรวจจบั และระบบการควบคุม โดยระบบอจัฉริยะน้ีไม่เพียงช่วยให้สามารถผลิต

ผลิตภณัฑ์ใหม่ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ตอบสนองไดท้นัต่อการเปล่ียนแปลงความตอ้งการของผลิตภณัฑ์ ยงัช่วย

ให้สามารถจดัการปรับเปล่ียนการผลิตผลิตภณัฑ์ และโครงข่ายห่วงโซ่อุปทานให้ความเหมาะสมตาม

สถานการณ์ไดท้นัท่วงทีแบบเรียลไทม ์

อย่างไรก็ตาม การปรับตวัเขา้สู่ระบบการผลิตอจัฉริยะ (Smart Manufacturing) ของบริษทัฯ ก็

เท่ากบัเป็นการเปิดรับการโจมตีทางไซเบอร์ (cyber-attacks) รูปแบบใหม่ ทั้งน้ีเพราะ IoT ดา้นการผลิตท่ี

ไม่มีความปลอดภยั เปรียบเสมือนการเปิดประตูท่ีเส่ียงต่อการโจมตีระบบสารสนเทศจากภายนอก ดงันั้น 

เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภยัและลดความเส่ียงน้ี ฝ่ายสารสนเทศจึงไดส้ร้างโครงสร้างพื้นฐานท่ีแน่น

หนายากต่อการถูกโจมตี ดว้ยอุปกรณ์และระบบการจดัการความปลอดภยัท่ีเช่ือถือได ้โดยฝ่ายสารสนเทศ

ตอ้งทาํงานร่วมกบัผูรั้บเหมาและผูใ้ห้บริการมืออาชีพ สร้างไฟร์วอลล์ของบริษทั ติดตั้งอุปกรณ์สํารอง 

บาํรุงรักษาและดูแลในเชิงรุก เพื่อช่วยลดความเส่ียงกรณีมีความบกพร่องของอุปกรณ์ การสูญหายของ

ขอ้มูล และปรับปรุงความปลอดภยัของขอ้มูลใหดี้ยิง่ข้ึน 

ทุกๆ ปี แผนกสารสนเทศ (IT) จะจดัฝึกอบรมให้พนักงานทุกคนได้ตระหนักถึงการรักษาความ

ปลอดภยัของขอ้มูลเป็นประจาํทุกปี สําหรับพนกังานท่ีเคยอบรมแลว้จะเป็นในรูปแบบของการทบทวน ส่วน

พนกังานใหม่จะเป็นในรูปแบบการปฐมนิเทศดา้นสารสนเทศตามขอ้กาํหนดของฝ่ายทรัพยากรบุคคล  ทั้งน้ี 

ระบบสารสนเทศของบริษทัจะถูกตรวจสอบเป็นระยะๆ เพื่อมองหาสภาวะท่ีอาจเป็นจุดอ่อนต่อการโจมตีจาก

ระบบคอมพิวเตอร์ภายนอกได ้อีกทั้งมีการทบทวนสิทธ์ิการดูแลระบบ (administrative right) ทุกคร้ังท่ีมีการ

ติดตั้งซอฟตแ์วร์ในคอมพิวเตอร์ และมีการติดตั้งระบบป้องกนัการร่ัวไหลของขอ้มูล (Data Leak Prevention) 

เพื่อปิดกั้นการเขา้ถึงระบบจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคลท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต หรือจากท่ีเก็บขอ้มูลบน

คลาวดภ์ายนอก หรือจาก USB 

สําหรับอุปกรณ์ปลายทาง ฝ่ายสารสนเทศใช้การเขา้รหสัฮาร์ดไดรฟ์เพื่อป้องกนัการร่ัวไหลของ

ขอ้มูลในกรณีท่ีคอมพิวเตอร์ของบริษทัฯ ถูกขโมย หรือสูญหาย และป้องกนัการร่ัวไหลของขอ้มูลจาก

อุปกรณ์อจัฉริยะ โดยโซลูชนั Enterprise Mobility Management ของบริษทั นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัจดัการ

ปรับปรุงแพตช์ซอฟต์แวร์อย่างต่อเน่ือง สมํ่าเสมอทุกคร้ังท่ีมีใหม่ และตรวจสอบซอฟตแ์วร์ท่ีติดตั้งเพื่อ

จดัการและลดความเส่ียงดว้ย  
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นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัจดัให้มีกิจกรรมการท่ีสร้างความต่ืนตวัเร่ืองความปลอดภยัของระบบ

สารสนเทศ เช่นเดียวกบันโยบายความปลอดภยัของระบบเครือข่าย โดยเป็นการดาํเนินการเพื่อจาํกดัของ

ผลกระทบและเป็นการปรับนโยบายให้ทนัสมยัสําหรับอุปกรณ์ท่ีเช่ือมต่อเครือข่ายต่างๆ ท่ีจาํเป็นตอ้งมี

การจดัการท่ีดี  เม่ือมีแอปพลิเคชนัใหม่ บริษทัจะดาํเนินการตรวจสอบจุดอ่อนไหวท่ีอาจเป็นความเส่ียง 

และวางแผนให้มีการตรวจสอบเป็นประจาํทุกปี  ดา้นพนกังาน บริษทัฯ ก็ขอให้ทุกคนประสานงานกบั

ฝ่ายสารสนเทศ เม่ือมีการนาํอุปกรณ์ IoT ใหม่ ๆ เขา้มาใชง้าน 

งานของแผนกสารสนเทศท่ีอยู่ระหว่างการดาํเนินการ คือ การจดัเตรียม และจดัการให้มีการใช้

งานระบบการจดัการโปรแกรมการใช้งานโปรแกรมเตือนต่างๆ และแผนการตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอ 

โดยร่วมมือกบัผูข้ายระบบ ซ่ึงเป็นการปรับปรุงการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของซอฟตแ์วร์ไปดว้ย 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยงัมีกระบวนการควบคุมและกําหนดขั้นตอนการพฒันาซอฟต์แวร์ เพื่อ

บริหารจดัการการพฒันาซอฟตแ์วร์ภายในองคก์ร ตลอดจนการตรวจหาจุดบกพร่องต่างๆ ทั้งน้ี โปรแกรม

การใชง้านและเคร่ืองมือตรวจสอบเหล่าน้ี ไม่เพียงช่วยให้สามารถทาํการตรวจสอบสถานะกาํลงัการผลิต

ของเคร่ืองจักรจากระยะไกลแบบเรียลไทม์ ทั้ งท่ี เข้ามา และท่ีออกไป  แต่ยงัสามารถทําให้ทราบ

ประสิทธิภาพการทาํงานของเคร่ืองจกัรท่ีอยูบ่นเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานท่ีเช่ือมต่อเขา้ไวด้ว้ยกนัดว้ย 

บริษทัฯ นาํเทคโนโลยีใหม่มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มความเร็วและปรับปรุงให้ไดผ้ลิตผลจากการ

ผลิตท่ีถูกตอ้งไม่ผิดเพี้ยน ซ่ึงเป็นการพฒันาใชภ้ายในองค์กรจากตน้แบบเทคโนโลยีเสมือนจริง (Virtual 

Reality)  การวิเคราะห์เชิงลึกและเคร่ืองมือการฝึกอบรมเสมือนจริง ตลอดจนการแก้ไขปัญหาจาก

ระยะไกลน้ี กาํลงัเป็นท่ีนิยมมากข้ึนเร่ือยๆ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 น้ี 

5. การบริหารความเส่ียงด้านสิทธิทางกฎหมายและทรัพย์สินทางปัญญา 

ทรัพยสิ์นทางปัญญา ประกอบดว้ยลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร เคร่ืองหมายการคา้ อนุสิทธิบตัร ความลบั

ทางการคา้ และแบบผงัภูมิของวงจรรวม เป็นตน้ ทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าและมูลค่าในเชิง

พาณิชยท่ี์ตอ้งใชค้วามสามารถทางสติปัญญา ควมรู้ เงินทุนและเวลาในการสร้างสรรคข้ึ์นมา ดงันั้น สิทธิของ

ผูป้ระดิษฐ์หรือผูส้ร้างสรรค์จึงควรต้องได้รับการปกป้องและคุ้มครองจากการละเมิดในทุกรูปแบบ ใน

ขณะเดียวกนัก็ตอ้งเคารพและใชท้รัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้นอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายดว้ย 

ในการตระหนักถึงความสําคญัของทรัพยสิ์นทางปัญญา บริษทัฯ ได้กาํหนดนโยบายในการ

ปกป้องและคุม้ครองรักษาทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทัฯ ให้พน้จากการละเมิดหรือถูกนาํไปใช้โดย

ไม่ไดรั้บอนุญาต และเคารพต่อสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้นอยา่งเคร่งครัดเช่นกนั 

การนําไปใช้ ทําซํ้ า ดัดแปลง เปิดเผยหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนในงานอันมีลิขสิทธ์ิ ไม่ว่า

ทั้งหมดหรือบางส่วน ผูบ้ริหารและพนกังานสามารถดาํเนินการไดห้ลงัจากไดรั้บความเห็นชอบหรือไดรั้บ

อนุญาตจากเจา้ของลิขสิทธ์ิแลว้เท่านั้น ในกรณีท่ีมีขอ้สงสัยดา้นลิขสิทธ์ิ ก่อนท่ีจะดาํเนินการใดๆ ต่อไป 

เป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหารและพนกังานท่ีจะตอ้งปรึกษาหารือในเร่ืองดงักล่าวกบัฝ่ายกฎหมายก่อนเสมอ 

การใชเ้คร่ืองหมายการคา้หรือตราสินคา้จดทะเบียนตามกฎหมายของบริษทัฯ หรือบริษทัในกลุ่ม 

ผูบ้ริหารและพนกังานควรจะพิจารณาถึงความเหมาะสมและใชด้ว้ยความระมดัระวงั เพื่อประโยชน์ของ

บริษทัฯ หรือบริษทัในกลุ่มเท่านั้น 
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การประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือการคิดค้นใดๆ อันได้มาซ่ึงกรรมวิธีหรือ

นวตักรรมใหม่ท่ีช่วยในการพฒันาซ่ึงผลิตภณัฑ์หรือบริการ อนัยงัไม่ไดรั้บการจดทะเบียนสิทธิบตัร หรือ

อนุสิทธิบัตรโดยถูกต้องตามกฎหมาย จะต้องได้รับการปกป้องและรักษาให้ปลอดภัยจากการละเมิด

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)  

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 
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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 

บริษทัฯ ไดมี้การส่งเสริมเทคโนโลยีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และดาํเนินการเพื่อลดการ

ปล่อยก๊าซดงักล่าวโดยไดท้าํกิจกรรมและดาํเนินการเพื่อช่วยในการลดความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดงัต่อไปน้ี 

ธุรกิจสีเขียว (Green Business): บริษทัฯ ไดเ้สริมสร้างและเพิ่มขีดความสามารถในการวิจยัและ

พฒันาของบริษทัฯ ในการพฒันาผลิตภณัฑ์พลงังานสีเขียว และผลิตภณัฑ์ดา้นการประหยดัพลงังาน โดย

การออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์และบริการใหม่ๆ ด้วยนวตักรรมสีเขียว ท่ีลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจก (carbon footprint) และลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม  

การดาํเนินงานสีเขียว (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 

บริษัทฯ ได้ตั้ งเป้าหมายในการจดัการพลังงานสําหรับสายการผลิตหลัก และดําเนินโครงการ

ประหยดัพลงังานประจาํปี โดยบริษทัฯ ถือเป็นบริษทัแรกในประเทศไทยท่ีไดรั้บการรับรอง ISO14064-1 ซ่ึง

เป็นมาตรฐานระบบการจดัการปริมาณและการรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ ISO50001 ซ่ึงเป็น

มาตรฐานระบบการจดัการพลงังาน ทั้งน้ี บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะรักษามาตรฐานดงักล่าวเพื่อเป็นการ

สร้างความเช่ือมัน่ต่อบริษทัฯ ในอนาคต 
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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 

1) ซพัพลายเออร์จะตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัในทอ้งถ่ินอยา่งเคร่งครัด และมีการกาํหนดกลไก

ในการควบคุมความเส่ียงของตนเอง 

2) ซัพพลายเออร์จะตอ้งจดัให้มีระบบการจดัการด้านการป้องกนัส่ิงแวดล้อม การประหยดั

พลงังาน และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

3) มีการปฏิบติัตามมาตรฐานท่ีเก่ียวของเดลตา้ตามแนวระบบบริหารจดัการของ RBA 

 สังคมสีเขียว (ในส่วนของพนักงานและชุมชน): บริษทัฯ ไดส่้งเสริมให้พนกังานไดเ้ป็นจิตอาสา

เพื่อให้ความรู้ด้านพลังงาน (DEEP & SEED) รวมทั้งสนับสนุนทุนการศึกษา มอบผลิตภณัฑ์และจดั

ฝึกอบรมให้แก่โรงเรียนและมหาวิทยาลยัต่างๆ เพื่อช่วยกนัลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นอกจากน้ี 

บริษทัฯ ยงัไดแ้ลกเปล่ียนประสบการณ์ในการสร้างอาคารท่ีช่วยประหยดัพลงังานและมีการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกในปริมาณตํ่า และการสร้างอาคารเขียวสําหรับสํานักงานโรงงานผ่านกิจกรรมเปิดบา้นสู่

โครงการอาคารสีเขียว รวมถึงการทาํงานร่วมกบักลุ่มอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มทอ้งถ่ินเพื่อส่งเสริมโครงการ

การศึกษาดา้นส่ิงแวดลอ้มและแนวคิดเร่ืองการประหยดัพลงังานของอาคารสีเขียวร่วมกบัภาครัฐ โรงเรียน 

ส่ือ ชุมชนและภาคประชาชน นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลดา้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ของบริษทัฯ ผ่านโครงการเปิดเผยขอ้มูลคาร์บอน (Carbon Disclosure Project - CDP) แบบประเมินของ

ดชันีหลักทรัพยท่ี์ใช้ประเมินประสิทธิผลการดาํเนินธุรกิจตามแนวทางการพฒันาอย่างย ัง่ยืนของบริษทั 

(Dow Jones Sustainability Indices - DJSI) ตลอดจนเอกสารท่ีเก่ียวข้องด้านนักลงทุนสัมพนัธ์และการตอบ
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ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

 

4 

แบบสอบถามขององค์กรท่ีไม่แสวงหากาํไร (NGO)  นอกจากน้ี ยงัไดเ้ผยแพร่การวดัการจดัการก๊าซเรือน

กระจก (GHG) และผลสรุปในรายงานความย ัง่ยนืและรายงานประจาํปีของบริษทัฯ 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) จดัตั้ งคณะกรรมการความปลอดภัยเพื่อดาํเนินการตรวจสอบและปรับปรุงสภาพแวดล้อมใน

สถานท่ีทาํงานอย่างสมํ่าเสมอ เช่น การตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อมในสถานท่ีทาํงาน การ

ตรวจวดัปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การตรวจสอบนํ้ าเสียและนํ้ าด่ืม การเฝ้าระวงัการแผ่

รังสีจากเคร่ืองเอก็ซ์เรย ์เป็นตน้  

3) ระบุ ประเมิน และจดัการความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มตลอดจนสุขภาพและความปลอดภยั

ของพนักงาน ผูรั้บเหมาช่วง คู่คา้และผูท่ี้อาศยัอยู่ในชุมชนของบริษทัฯ เป็นคร้ังคราว เช่น การ

รณรงค์สัปดาห์ความปลอดภยั การทาํโครงการดา้นความปลอดภยัเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม 

(CSR) เป็นตน้ 

 

 
 
ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

1) ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์         (หน่วย : ลา้นบาท)  

ประเภททรัพย์สิน ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ     มูลค่า ภาระผูกพนั 

ท่ีดิน เป็นเจา้ของ 1,030 ไม่มี 

อาคารสาํนกังานและอาคารโรงงาน  เป็นเจา้ของ 2,919 ไม่มี 

เคร่ืองจกัร/อุปกรณ์ เป็นเจา้ของ 3,575 ไม่มี 

แม่พิมพ ์ เป็นเจา้ของ 179 ไม่มี 

เคร่ืองติดตั้ง เป็นเจา้ของ 960 ไม่มี 

งานระหวา่งก่อสร้าง เป็นเจา้ของ 3,822 ไม่มี 

คอมพิวเตอร์ เป็นเจา้ของ 140 ไม่มี 

อ่ืน ๆ เป็นเจา้ของ 109 ไม่มี 

   รวม                          12,724 
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ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี 2563 มีจาํนวนทั้งส้ิน 1,967 ล้านบาท (2562: 1,621 ล้านบาท) โดยค่าเส่ือมราคา

จาํนวน 1,570 ลา้นบาท (2562: 1,296 ลา้นบาท) รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือจาํนวน 397 ลา้นบาท (2562: 

325 ลา้นบาท) เป็นค่าใชจ่้ายในการขาย บริหารและวจิยัพฒันา  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีอาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคา

หมดแลว้แต่ยงัใช้งานอยู ่มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 

6,413 ลา้นบาท (2562: 5,607 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 4,719 ลา้นบาท 2562: 4,151 ลา้นบาท) 
 

2) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน  มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

                          (หน่วย:ลา้นบาท) 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

   

สิทธิบตัร 

คอมพิวเตอร์

ซอฟตแ์วร์ 

ความสัมพนัธ์ 

กบัลูกคา้ 

 

อ่ืนๆ 

 

รวม 

 

สิทธิบตัร 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 256 158 82 - 496 62 

3) อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย:ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ท่ีดินใหเ้ช่า อาคารสาํนกังานให้เช่า รวม 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 33 200 233 

มูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนขา้งตน้ท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินมีจาํนวนใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรม  

4) ค่าความนิยม มูลค่าตามบญัชีของค่าความนิยม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 418 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 19 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 437 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ของค่าความนิยมขา้งตน้ประกอบดว้ย ค่าความนิยมท่ีเก่ียวกบั

ส่วนงานเพาเวอร์อีเลคโทรนิคส์ท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ DES จาํนวนประมาณ 215 ล้านบาท และค่าความนิยมท่ี Delta 

Greentech (Netherland) B.V. รับรู้จากการซ้ือ Eltek s.r.o. (“Eltek SK”) ในระหวา่งปี 2560 จาํนวนประมาณ 222 ลา้นบาท 

กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจากการใช้

สิ นทรัพย์ โดยประมาณ การกระแสเงินสดในอนาคตท่ี กิจการคาดว่าจะได้รับอ้างอิงจากประมาณการ                          

ทางการเงินซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากฝ่ายบริหาร ประมาณการกระแสเงินสดดงักล่าวครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี 
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ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 

5 

ขอ้สมมติท่ีสําคญัในการคาํนวณมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยข์องแต่ละกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด

เงินสด สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 

ส่วนงานเพาเวอร์               

อีเลคโทรนิคส์ท่ีเก่ียวกบั

ผลิตภณัฑ ์DES Eltek s.r.o. 

อตัราการเติบโตระยะยาว 2% 2% 

อตัราคิดลดก่อนภาษี 12% 12% 

 ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัพิจารณาอตัราการเติบโตจากผลประกอบการในอดีต การคาดการณ์การเติบโต

ของตลาด และอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจ เป็นตน้ อตัราคิดลดเป็นอตัราก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงความเส่ียงซ่ึงเป็น

ลกัษณะเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดนั้น ๆ 

 กลุ่มบริษทัทาํการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมโดยการเปรียบเทียบมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของ

หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด (ซ่ึงคาํนวณโดยผูป้ระเมินอิสระ) กบัมูลค่าตามบญัชี และพบวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะ

ไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดมีมูลค่าสูงกวา่มูลค่าตามบญัชี ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัจึงเช่ือวา่

ค่าความนิยมไม่เกิดการดอ้ยค่า 

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษทัร่วม 

 บริษทัในกลุ่มส่วนใหญ่ดาํเนินธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์หรือธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองหรือ

สนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทฯ ซ่ึงจากการท่ีบริษัทเหล่าน้ี มีจุดแข็งท่ีแตกต่างทําให้สามารถช่วยเหลือ

สนับสนุนซ่ึงกันและกันได้ ประกอบกบับริษทัฯ ได้มีการควบคุมดูแลการดาํเนินงานโดยเฉพาะบริษทัย่อยอย่าง

ใกลชิ้ดดว้ยการส่งกรรมการหรือผูบ้ริหารไปดูแลในดา้นนโยบายและทิศทางการดาํเนินธุรกิจ รวมทั้งให้มีการรายงาน

ผลประกอบการและติดตามผลการดาํเนินงานอยา่งใกลชิ้ดและต่อเน่ือง ทาํให้บริษทัย่อยในกลุ่มมีความเขา้ใจในทิศ

ทางการทาํงานและมีจุดมุ่งหมายในการทาํงานร่วมกันในการให้บริการท่ีดีท่ีสุดแก่ลูกคา้รวมทั้งเสริมสร้างความ

แขง็แกร่งใหแ้ก่ธุรกิจของกลุ่ม 

 

 

 

ข้อพพิาทของกจิการ 

ก. ในปี 2558 บริษทัฯไดรั้บหนงัสือประเมินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากกรมสรรพากรสําหรับปี 2548 เป็น

จาํนวนเงินประมาณ 1.96 ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) และ หนงัสือประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะ

สําหรับปี 2548 จาํนวนประมาณ 0.06 ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) ซ่ึงบริษทัฯไดย้ื่นอุทธรณ์

ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมสรรพากร ปัจจุบนัคาํอุทธรณ์อยู่ในระหว่างการพิจารณา

ของคณะกรรมการฯ และในปี 2559 บริษัทฯได้รับหนังสือประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก

กรมสรรพากรสาํหรับปี 2549 เป็นจาํนวนเงินประมาณ 168 ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) และ 
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หนงัสือประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับปี 2549 จาํนวนประมาณ 2 ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับและเงิน

เพิ่ม) ซ่ึงบริษทัฯได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมสรรพากร ปัจจุบันคาํ

อุทธรณ์อยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของคณะกรรมการฯ 

ข. เม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2560 บริษทัฯไดรั้บหนงัสือประเมินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากกรมสรรพากรสําหรับ

ปี 2550 เป็นจาํนวนเงินประมาณ 79 ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) และหนังสือประเมินภาษีธุรกิจ

เฉพาะสําหรับปี 2550 จาํนวนประมาณ 3 ล้านบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) ซ่ึงบริษทัฯได้ยื่นอุทธรณ์

ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมสรรพากร ปัจจุบนั คาํอุทธรณ์อยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของ

คณะกรรมการฯ 

ค. เม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม 2561 บริษทัฯไดรั้บหนังสือประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกรมสรรพากร

สําหรับปี 2551 เป็นจาํนวนเงินประมาณ 49 ล้านบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) และ หนังสือ

ประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับปี 2551 จาํนวนเงินประมาณ 4 ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) 

ซ่ึงบริษทัฯไดย้ืน่อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมสรรพากร ปัจจุบนั คาํอุทธรณ์อยู่

ในระหวา่งการพิจารณาของคณะกรรมการฯ 

ง. เม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2562 บริษทัฯไดรั้บหนังสือประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกรมสรรพากร

สาํหรับปี 2552 เป็นจาํนวนเงินประมาณ 23 ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) และหนงัสือประเมิน

ภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับปี 2552 จาํนวนเงินประมาณ 5 ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) ซ่ึงบริษทั

ฯได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมสรรพากร ปัจจุบัน คาํอุทธรณ์อยู่ใน

ระหวา่งการพิจารณาของคณะกรรมการฯ 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษทัฯไดบ้นัทึกสํารองหน้ีสินจากการถูกประเมินภาษีจาํนวนประมาณ 

19 ลา้นบาทโดยแสดงไวภ้ายใตร้ายการ “ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดจ้ากการถูกประเมินภาษี” ในงบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ ทาํให้บริษทัฯไดต้ั้งสํารองหน้ีสินจากการถูกประเมินภาษีตามที่กล่าวในขอ้ ก ข ค 

และ ง รวมเป็นจาํนวนประมาณ 258 ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ ่ม) โดยแสดงอยูภ่ายใต้

รายการ “หน้ีสินและประมาณการค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดจ้ากการถูกประเมินภาษี” ในงบแสดงฐานะ

การเงิน 
 

ข้อพพิาทของบริษทัย่อย 

 บริษทัยอ่ยในประเทศอินเดียไดถู้กหน่วยจดัเก็บภาษีของประเทศอินเดียประเมินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับ

ปี 2546 - 2559 เป็นจาํนวนเงินรวมทั้งส้ินประมาณ 232 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 94 ลา้นบาท และไดถู้กประเมิน

ภาษีขายและภาษีสรรพสามิตสําหรับปี 2548 - 2561 เป็นจาํนวนเงินประมาณ 256 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 104 

ลา้นบาท ปัจจุบนัอยูใ่นระหวา่งการอุทธรณ์ ฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ยเช่ือว่าผลของการอุทธรณ์จะเป็นคุณต่อบริษทั 

ดงันั้น บริษทัยอ่ยจึงมิไดบ้นัทึกสาํรองสาํหรับการประเมินภาษีดงักล่าวไวใ้นบญัชี 

 

 

 



                                                                                                                                                   

                        

 57 

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 5 เมษายน 2564) 

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 2563 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 
 

สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน : 1 หุ้นเท่ากบั 1 เสียง 
 

ผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก (ณ วนัท่ี 5 มีนาคม 2564)  

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 57,620,500 4.62% 

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

8 บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั  32,248,162 2.59% 

9 South East Asia UK (Type C) Nominees Limited                                                15,231,778 1.22% 

10 State Street Europe Limited 8,025,909 0.64% 

11 อ่ืนๆ 50,857,949 4.08% 

 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 5 มีนาคม 2564 จาํนวน 7,846 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.35 

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 1/2564 ประชุมเม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2564 ไดมี้มติอนุมติัจ่ายเงิน

ปันผลจากผลการ ดาํเนินงานในปี 2563 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 3.30 บาท (สามบาทสามสิบสตางค์) หรือคิด

เป็นประมาณละ 58 ของกาํไรสุทธิต่อหุ้น ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลข้ึนอยูก่บัมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงคณะกรรมการจะ

เสนอเร่ืองดงักล่าวต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป (ในปี 2563 เงินปันผลจ่ายในอตัรา

หุน้ละ 1.80 บาท (หน่ึงบาทแปดสิบสตางค)์ หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 76 ของกาํไรสุทธิต่อหุน้) 

นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย 

สําหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษทัย่อยนั้นจะพิจารณาจากความสามารถในการทาํกาํไรและโอกาสในการ

ลงทุนหรือความต้องการใช้เงินทุนในการขยายงานของแต่ละบริษทั นอกจากน้ี ยงัได้พิจารณาถึงข้อกาํหนดด้าน

กฎหมายหรือกฎระเบียบอ่ืนๆ รวมทั้ง โครงสร้างทางภาษีและนโยบายการควบคุมอตัราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

จ่ายเงินปันผลของแต่ละประเทศ ทั้งน้ี การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจะคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดโดยรวมของบริษทัฯ 

และผูถื้อหุน้เป็นหลกั 
 

การจ่ายเงินปันผลปี 2555 – 2563 

ปี 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

อตัรากาํไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 3.49 4.34 4.78 5.38 4.42 3.95 4.12 2.37 5.69 

อตัราเงินปันผลต่อหุน้ (บาท) 2.4 2.7 3.0 3.1 3.0 2.2 2.3 1.8 3.3 

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

* อยูร่ะหวา่งการนาํเสนอเพ่ืออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี 2564 ในวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 เพ่ืออนุมติัจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2563 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างการบริหารจดัการของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
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 คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน โดยเป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 3 ราย กรรมการ

ท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 2 ราย  และกรรมการอิสระ 4 ราย โดยรายช่ือคณะกรรมการของบริษทัฯ ตามหนังสือรับรองของ

กระทรวงพาณิชย ์ลงวนัท่ี 5 มกราคม 2564 มีดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 
การเขา้ร่วม

ประชุม 

1. นายอ้ึง กวง มิ้ง ประธานกรรมการ  3 พ.ค. 2533 5/5 

2. นายเจ้ิง ผงิ* กรรมการ 24 มิ.ย. 2562 5/5 
3. นายเคอ จ่ือ ชิง* กรรมการ 24 มิ.ย. 2562 5/5 
4. นายจาง ช่าย ซิง* กรรมการ 24 มิ.ย. 2562 5/5 
5. นายอนุสรณ์ มุทราอิศ กรรมการ  22 ส.ค. 2537 5/5 
6. นายชู ชี หยวน กรรมการอิสระ  30 เม.ย. 2531 5/5 
7. นายบุญศกัด์ิ เจียมปรีชา กรรมการอิสระ  5 เม.ย. 2559 5/5 
8. ดร.วฑูิรย ์สิมะโชคดี กรรมการอิสระ  30 มี.ค. 2558 5/5 
9. นางทิพวรรณ ชยติุมนัต ์ กรรมการอิสระ 2 เม.ย. 2561 5/5 

 นางสาววิไลลกัษณ์ ฟุ้งธนะกลุ เป็นเลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริษทั 

* กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร  

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 และมติท่ีประชุมผูถื้อ

หุน้ (duty of obedience)  

1.4 การเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุ้นอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส ตรวจสอบได ้และทนัเวลา (duty of disclosure)  

2. กาํหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ วตัถุประสงค์และเป้าหมาย ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ โดยมีการทบทวนและ

อนุมติัเป็นประจาํทุกปี และดูแลใหมี้การส่ือสารทัว่ทั้งองคก์รเพื่อขบัเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกนั 

3. กาํกบัดูแลและสนับสนุนการสร้างนวตักรรมท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม ดูแลให้ฝ่ายจดัการ

ยึดถือพนัธกิจของบริษัทฯ “มุ่งมัน่สร้างสรรค์นวตักรรมการใช้พลังงานสะอาดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้

พลงังานเพื่ออนาคตท่ีดีกวา่” ในการดาํเนินงานเป็นสาํคญั 
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4. พิจารณาอนุมติัแผนงานหลกัในการกาํหนดนโยบาย กลยทุธ์พร้อมแผนงานทางธุรกิจประจาํปี และงบประมาณ

ของบริษทัฯ โดยมีการทบทวนเพื่อให้สอดคลอ้งกบัการบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการอยา่ง

สมํ่าเสมอ โดยมีการจดัสรรทรัพยากรและการนาํนวตักรรม เทคโนโลย ีมาใชอ้ยา่งเหมาะสม 

5. ติดตามและดูแลใหฝ่้ายบริหารมีการนาํกลยุทธ์ของบริษทัฯ ไปปฏิบติัและมีการติดตามวดัผลการปฏิบติังานโดย

ให้มีการรายงานผลการดาํเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจาํทุกปี เพื่อให้แน่ใจว่าได้ดาํเนินการ

ปฏิบติังานตามแผนงาน นโยบาย และงบประมาณท่ีวางไวอ้ยา่งเหมาะสม  

6. พิจารณาอนุมติัและทบทวนนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ คู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบติังาน และนโยบาย

ต่อตา้นคอร์รัปชัน่ท่ีไดจ้ดัทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้มีความเหมาะสมเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของ

พนกังานทุกระดบัและส่งเสริมใหเ้กิดจิตสาํนึกโดยการส่ือสารและมีการติดตามผลอยา่งสมํ่าเสมอ 

7. กาํกบัดูแลให้มีการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเส่ียง และมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยั

ของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

8. กาํกบัดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี มีความเหมาะสมกบัลกัษณะงาน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบติดตามการควบคุมภายในอย่างสมํ่าเสมอ ประเมินประสิทธิผลและความเพียงพอของการควบคุม

ภายในเป็นระยะ และรายงานให้คณะกรรมการบริษทัทราบเป็นประจาํ รวมทั้งส่ือสารและส่งเสริมให้พนกังาน

ทุกระดบัมีจิตสํานึกในจริยธรรม คุณธรรมและปฎิบติัตามหลักบรรษทัภิบาล จรรยาบนรรณ และนโยบาย

ต่อตา้นคอร์รัปชัน่  

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 

หรือผูถื้อหุน้ รวมไปถึงการป้องกนัการใชป้ระโยชน์อนัมิควรในทรัพยสิ์น ขอ้มูลและโอกาสของบริษทั และการ

ทาํธุรกรรมกบัผูท่ี้มีความสัมพนัธ์เก่ียวโยงกบับริษทั ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย หลกัเกณฑ ์และขอ้กาํหนดต่างๆ 

13. จดัให้มีการทาํงบดุลและงบกาํไรขาดทุนของบริษทัฯ ณ วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชีของบริษทัฯ ซ่ึงผูส้อบ

บญัชีตรวจสอบแลว้และนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมติั 

14. ตรวจสอบการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯต่อสาธารณชนให้มีความถูกตอ้งครบถว้นภายในเวลาท่ีกาํหนด และให้มี

การนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ขอ้มูล รวมถึงกาํกบัดูแลให้ฝ่ายจดัการจดัให้มีหน่วยงานหรือ
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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 และผูถื้อหุ้นของบริษัท โดยจดัสรรเวลาให้อย่างเพียงพอในการ

พิจารณาประเด็นสาํคญัไดอ้ยา่งรอบคอบและส่งเสริมใหก้รรมการมีการใชดุ้ลยพินิจท่ีรอบคอบ ให้ความเห็นได้

อยา่งอิสระ  

5. เป็นผูล้งคะแนนเสียงช้ีขาดในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีการลงคะแนนเสียงเท่ากนั 

6. เสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และระหว่าง

คณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 

7. ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายกาํหนดไวโ้ดยเฉพาะใหเ้ป็นหนา้ท่ีของประธานกรรมการ 

คณะผู้บริหาร    

คณะผูบ้ริหารของบริษทัฯ ประกอบดว้ยผูบ้ริหาร 4 ท่าน มีรายช่ือดงัน้ี 

รายช่ือผูบ้ริหาร ตาํแหน่ง 

1. นายจาง ช่าย ซิง ประธานบริหาร 

2. นายหย ูเป๋อ เหวนิ ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน 

3. นายวชิยั ศกัด์ิสุริยา รองประธานฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล 

4. นายชิน หมิง เฉิน ผูอ้าํนวยการฝ่ายสารสนเทศ 
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ขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของประธานบริหาร 

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 การมอบหมายอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของประธานบริหารนั้น จะไม่มีลกัษณะเป็น

การมอบอาํนาจหรือมอบอาํนาจช่วงท่ีทาํให้ประธานบริหาร 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 2563 เลขานุการบริษทัไดเ้ขา้ร่วมอบรมหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน ดงัน้ี 

• IOD Company Secretary Forum: Virtual Board Meeting & the Evolving Role of Corporate 

Secretary 

• การอบรมกิจกรรม ASEAN CG Scorecard Coaching   

• การสัมมนาหวัขอ้ "แนวทางการดาํเนินการตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (PDPA)"  

• Director's Briefing 10 # Driving Organizational Culture from the Boardroom สถาบนักรรมการ

บริษทัไทย 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษทัมอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณาค่าตอบแทน

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 ประธานกรรมการบริษทัหรือประธานกรรมการชุดยอ่ยจะไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มข้ึน ตาม

ความรับผดิชอบท่ีเพิ่มข้ึน 

1.3 กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารจะไดรั้บค่าตอบแทนโดยเทียบเคียงกบัอตัราของตลาดซ่ึงอาจสูงกว่า

กรรมการบริหาร  ทั้ งน้ี เพื่อจูงใจบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถให้เขา้มาเป็นกรรมการท่ีไม่เป็น

ผูบ้ริหารหรือกรรมการอิสระ 

1.4 โครงสร้างของค่าตอบแทนอาจเป็นแบบคงท่ีทั้งจาํนวนหรือแบบคงท่ีบางส่วนและค่าตอบแทนแปร

ผนับางส่วน โดยอาจมีค่าเบ้ียประชุมหรือค่าตอบแทนอ่ืนๆ ร่วมดว้ย 

2.  นโยบายและแนวทางกาํหนดค่าตอบแทนสาํหรับผูบ้ริหารระดบัสูง 

2.1 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเป็นผูก้าํหนดหลกัเกณฑ์และโครงสร้างค่าตอบแทน

ของประธานบริหารและผูบ้ริหารระดบัสูง (ระดบั 11 ข้ึนไป) โดยพิจารณาตามหลกัการและนโยบาย

ท่ีคณะกรรมการบริษทัฯกาํหนด โดยใหมี้ความสอดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และผล

การบริหารงานของผูบ้ริหารแต่ละท่าน 
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2.2 ค่าตอบแทนต้องมีความเหมาะสมเพียงพอในการท่ีจะรักษาผูบ้ริหารให้ทาํงานกับบริษทัฯและ

สามารถจูงใจใหผู้บ้ริหารทาํงานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

2.3 คณ ะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนมีหน้าท่ีกําหนดตัวช้ีว ัดผลงานหลัก (Key 

Performance Indicator-KPI) ของผูบ้ริหารและจะนาํเสนอให้คณะกรรมการบริษทัเป็นผูอ้นุมติัก่อน

ส้ินสุดปีการเงินต่อไป  

2.4 ประธานบริหารจะเป็นผูพ้ิจารณาความเหมาะสมในการกาํหนดค่าตอบแทนซ่ึงรวมถึงการปรับ

อตัราเงินเดือน โบนัสประจาํปี และ/หรือค่าตอบแทนอ่ืน (ถ้ามี) ของผูบ้ริหารระดับสูงโดยจะ

พิจารณาจากการประเมินผลการทาํงานเทียบกบั KPI ท่ีกาํหนดไว ้ 

2.5 ในการกําหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาอัตราค่าตอบแทนเฉล่ียของตลาดหรืออุตสาหกรรมท่ี

ใกลเ้คียงกนัเป็นเกณฑ์เทียบเคียง นอกจากน้ี ยงัอาจจดัให้มีขอ้มูลดา้นค่าตอบแทนของตลาดหรือ

อาจขอคาํปรึกษาจากผูเ้ช่ียวชาญด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อช่วยประกอบการพิจารณา โดยบริษทัฯ 

เป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายดงักล่าว 
 

รายละเอยีดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2563 มีดงัน้ี 

1. ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงิน 

1.1 ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั  

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ไดอ้นุมติัค่าตอบแทนของกรรมการประจาํปี 2563 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 และกรรมการอิสระใน

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทุกชุดและการประชุมผู้ถือหุ้น 

2. ค่าตอบแทนอ่ืน : ไม่ม ี

ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัในปี 2563 มีดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการ เบีย้ประชุม ค่าตอบแทนอ่ืน รวมค่าตอบแทน 

หน่วย  บาท 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

นายอ้ึง กวง มิ้ง  1,650,000 1,650,000 60,000  80,000           -         -    1,710,000 1,730,000 

นายเจ้ิง ผงิ 500,000    -    -    -    -    -    500,000    -    

นายเคอ จ่ือ ชิง 500,000                -    -    -    -    -    500,000    -    
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รายช่ือกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการ เบีย้ประชุม ค่าตอบแทนอ่ืน รวมค่าตอบแทน 

หน่วย  บาท 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

นายจาง ช่าย ซิง 500,000                 -    -    -    -    -    500,000    -    

นายอนุสรณ์ มุทราอิศ 1,150,000 1,150,000 130,000 140,000  -    -    1,280,000 1,290,000 

นายชู ชี หยวน 1,150,000 1,150,000 120,000 160,000  -    -    1,270,000 1,310,000 

นายบุญศกัด์ิ เจียมปรีชา 1,250,000 1,250,000 100,000 120,000  -    -    1,350,000 1,370,000 

ดร.วฑูิรย ์สิมะโชคดี  1,250,000 1,250,000 110,000 120,000  -    -    1,360,000 1,370,000 

นางทิพวรรณ ชยติุมนัต ์ 1,150,000 1,150,000 100,000 120,000  -    -    1,250,000 1,270,000 

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 9,100,000 7,600,000 620,000 740,000 - - 9,720,000 8,340,000 

หมายเหต ุ:  บริษทัฯไม่มค่ีาตอบแทนกรรมการในรูปแบบอ่ืน เช่น โบนัส บาํเหนจ็ และสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ 
 

1.2 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  

ในปี 2563 บริษทัฯ ไดจ่้ายค่าตอบแทนของผูบ้ริหารซ่ึงรวมถึงเงินเดือนและโบนสัรวม 4 ท่านคิด

เป็นเงินรวมทั้งส้ินประมาณ 32,428,050 บาท เม่ือเทียบกบัจาํนวน 46,623,525 บาทท่ีจ่ายในปี 2562 ใหก้บั

ผูบ้ริหารจาํนวน 5 ท่าน 
 

2. ค่าตอบแทนทีไ่ม่เป็นตัวเงิน    

 - ไม่มี – 
 

รายงานการถือหลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหาร  

รายช่ือกรรมการ การถือหุน้ของบริษทัฯ (หุน้) 

ตนเอง คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

 31 ธ.ค.63 ร้อยละ 31 ธ.ค.62 เพ่ิม (ลด) 31 ธ.ค.63 ร้อยละ 31 ธ.ค.62 เพ่ิม (ลด) 

นายอ้ึง กวง มิ้ง 56,000 0.004 80,000 (24,000) - - - - 

นายเจ้ิง ผงิ - - - - - - - - 

นายเคอ จ่ือ ชิง - - - - - - - - 

นายจาง ช่าย ซิง - - - - - - - - 

นายอนุสรณ์ มุทราอิศ - - - - - - - - 

นายชู ชี หยวน - - - - - - - - 

นายบุญศกัด์ิ เจียมปรีชา                 - - - - - - - - 

ดร.วฑูิรย ์สิมะโชคดี - - - - - - - - 

นางทิพวรรณ ชยติุมนัต ์ - - - - - - - - 

นายหย ูเป๋อ เหวนิ - - - - - - - - 

นายวชิยั ศกัด์ิสุริยา - - 42,100 (42,100) - - - - 

นายชิน หมิง เฉิน - - - - - - - - 
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 บุคลากร 

ในปี 2563 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีพนักงานรวมประมาณ 17,968 คน มีผลตอบแทนซ่ึงรวมเงินเดือน 

โบนัส และเงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพท่ีจ่ายให้แก่พนักงานรวมเป็นเงินประมาณ 9,343 ล้านบาท โดยใน

ประเทศไทยมีพนกังานรวมทั้งส้ิน 13,852 คน ผลตอบแทนซ่ึงรวมเงินเดือน โบนสั และเงินสมทบกองทุนสํารอง

เล้ียงชีพท่ีจ่ายใหแ้ก่พนกังานรวมเป็นเงิน 5,983 ลา้นบาท โดยมีพนกังานแต่ละโรงงาน ดงัน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จาํนวนพนกังานและค่าตอบแทนรวมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  

ปี 2559 2560 2561 2562 2563 

จาํนวนพนกังาน (คน) 12,800 12,965 15,630 15,247 17,968 

ค่าตอบแทน (ลา้นบาท) 8,034 7,501 7,984 8,447 9,343 
 

จาํนวนพนกังานและค่าตอบแทนเฉพาะของบริษทัฯ 

ปี 2559 2560 2561 2562 2563 

จาํนวนพนกังาน (คน) 10,377 10,691 11,314 11,297 13,852 

ค่าตอบแทน (ลา้นบาท) 4,429 4,521 4,869 5,375 5,983 
 

ด้วยความตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรบุคคล บริษัทฯ จึงจดัหาให้มีพนักงานเพียงพอท่ีจะ

สนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจ ไปพร้อมกบัความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาทกัษะและความสามารถของบุคลากรอย่าง

ต่อเน่ืองเพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจในอนาคต บริษทัฯ เปิดรับสมคัรและพฒันาพนกังานตามความสามารถ และ

ปฏิบติัต่อพนกังานอยา่งเท่าเทียมกนัโดยไม่คาํนึงถึงชาติพนัธ์ุ ศาสนา เช้ือชาติ อาย ุเพศ รสนิยมทางเพศ สถานะการ

สมรส มุมมองทางการเมืองหรือความพิการทางร่างกาย 

การพฒันาบุคลากร 

บริษทัฯมุ่งมัน่และให้ความสําคญัในการพฒันาบุคลากรของบริษทัฯ ทั้งในด้านของการศึกษาและการ

พฒันาดา้นคุณภาพ โดยมีโครงการความร่วมมือกบัสถานศึกษาต่างๆในการพฒันาบุคลากรให้แก่พนักงานอย่าง

ต่อเน่ือง  
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โครงการสนับสนุนด้านการศึกษา 

บริษทัฯ ดาํเนินโครงการพฒันาศกัยภาพของพนกังานโดยเฉพาะดา้นภาษาองักฤษ ภาษาจีน และภาษาไทย 

อย่างต่อเน่ืองเป็นเวลาหลายปี ในปีน้ี บริษทัฯ ได้ยกระดบัโครงการให้เป็นหลกัสูตรการเรียนรู้ทางออนไลน์ 4 

เดือน  เพื่อให้พนักงานสามารถจดัเวลาเรียนได้อย่างอิสระตามเวลาท่ีตนเองสะดวก พนักงานท่ีลงทะเบียนใน

หลกัสูตรจะไดรั้บหนงัสือเรียน และสามารถจดัเวลาเรียนไดด้ว้ยตนเองจนจบหลกัสูตร โดยการเรียนจะเร่ิมดว้ย

การทาํแบบทดสอบก่อนเรียน แล้วเปรียบเทียบผลลัพธ์จากการทําแบบทดสอบหลังเรียน โดยใช้มาตรฐาน 

TOEIC วดัระดบัทกัษะทางภาษาสาํหรับภาษาองักฤษ  และ HSK3 สาํหรับวดัระดบัทกัษะภาษาจีน  

การพฒันาศักยภาพ 

บริษัทฯ มีนโยบายในการส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม

พนักงานอย่างสมํ่าเสมอ โดยมีการกาํหนดขั้นตอนการฝึกอบรม

อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่พนกังานท่ีเขา้มาใหม่และพนกังาน

ท่ีทาํงานอยู่เดิม เพื่อให้มัน่ใจว่าพนักงานมีโอกาสท่ีเท่าเทียมกนั

ในการพฒันาตวัเอง และจดัให้มีการฝึกอบรมเก่ียวกบังานท่ีทาํ

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและทกัษะของพนกังาน เช่น  Six Sigma  

ไคเซ็น (Kaizen) และ ระบบการบริหารจดัการพลงังาน (Energy 

Management System) บริษทัฯ จดัรูปแบบการพฒันาพนกังาน ทั้ง

ทกัษะดา้นวิชาการ (hard skills) และทกัษะดา้นการบริหารจดัการ 

(soft skills) โดยเดลต้าไม่ เพียงมุ่ งเน้นให้พนักงานมีความรู้

ความสามารถเชิงลึกข้ึนเท่านั้น แต่ยงัช่วยสร้างแรงบนัดาลใจให้

พ นั ก งาน มี แรง จู งใจแล ะ ศัก ยภ าพ ท่ี จะ ช่ วย ให้ ต น เอ งมี

ความกา้วหนา้ในการการทาํงานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

   

 ชัว่โมงการอบรมภายในโดยเฉล่ีย (ชม./คน) 

 

การปลูกฝังและพฒันาความสามารถในอนาคต 

บริษทัฯ มีเป้าหมายหลกัท่ีจะจา้งงานและรักษาไวซ่ึ้งพนกังานท่ีมีความโดดเด่นและมีความสามารถ

พิเศษ โดยการจดัหาและจดัจา้งพนักงานมาจากหลากหลายช่องทางและมีขั้นตอนการคดัเลือกท่ีเปิดเผย โดย

ห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบติัในการจา้งงานตามชาติพนัธ์ุ อายุ เพศ รสนิยมทางเพศ ความพิการ การตั้งครรภ ์

การเมือง หรือศาสนาโดยเด็ดขาด ตามกลยุทธ์การสรรหาบุคลากรของเดลตา้ประเทศไทย เราจะทาํการสรรหา

ผูเ้ช่ียวชาญและบุคคลชั้ นแนวหน้าท่ีหลากหลายจากทั่วโลก ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อดึงดูดและคงไวซ่ึ้ง

ความสามารถพิเศษเหล่านั้ น นอกจากน้ี บริษัทฯ ยงัใส่ใจต่อความรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้ร่วมมือกับ

ปี 2559 2560 2561 2562 2563 

พนกังานประจาํ 17.63 8.60 24.00 22.15 37.6 

พนกังานฝ่ายผลิต 8.82 11.80 7.20 12.25 11.5 



                                                                                                                                                   

                        
 

69 
 

มหาวิทยาลยัชั้นนาํต่างๆ ในประเทศไทยและไตห้วนั ในการพฒันาโครงการความสามารถพิเศษขา้มภูมิภาค 

(cross-regional talent) โดยเสนอโอกาสในการศึกษาและฝึกงานในต่างประเทศให้กับนักศึกษา และบริจาค 

Automation Lab เพื่อสนบัสนุนการเรียนรู้เทคโนโลยใีนอนาคตใหก้บันกัศึกษา  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

แผนการสืบทอดตําแหน่งและการพฒันาความสามารถ 

เดลตา้ประเทศไทยให้คุณค่าความสําคญัต่อการพฒันาและเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถพิเศษ  ดว้ย

วสิัยทศัน์ท่ีจะตอบสนองความมุ่งมัน่ในการพฒันาผูน้าํท่ีจะขบัเคล่ือนเดลตา้ในอนาคต จึงไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการ

พฒันาความสามารถพิเศษและความเป็นผูน้าํระดบัภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(SEA Leadership and Talent 

Development Committee) เพื่อระดมความคิดเก่ียวกบัแผนการสืบทอดตาํแหน่งและการพฒันาความสามารถพิเศษ 

ตั้งแต่ปี 2563 บริษทัฯ นาํเสนอทรัพยากรการเรียนรู้อย่างมีหลกัการและความหลากหลายให้กบัพนักงานผ่าน

แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก เช่น โปรแกรมความเป็นผูน้าํ การพฒันาความสามารถทางวิชาชีพ การเรียนรู้

ภาษา ตลอดจนการให้ทุนการศึกษา EMBA ในขณะเดียวกนัก็สร้าง Delta Academy ในรูปแบบการเรียนรู้ทาง

อิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) และการเรียนรู้ผ่านโทรศพัท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ (mobile learning) เพื่อสร้าง

สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ท่ีสะดวก ให้พนักงานสามารถเขา้มาเรียนรู้ไดทุ้กท่ีและทุกเวลา คณะกรรมการพฒันา

ความสามารถพิเศษและความเป็นผูน้าํภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตไ้ด้อุทิศตนทาํงานอย่างต่อเน่ืองเพื่อปลูก

สร้างและพฒันาบุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูงทัว่ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ความพยายามเหล่าน้ีจะยงัคงดาํเนิน

ต่อไปเพื่อให้แน่ใจว่ามีแนวทางและมีผูท่ี้มีความสามารถระดับภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เพียงพอท่ีจะ

ตอบสนองต่อความจาํเป็นต่อการเติบโตและความทา้ทายทางธุรกิจในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดลต้าคว้ารางวลัยอดเยีย่มด้านการบริหารงานทรัพยากรบคุคลจาก Thailand Best Employer Brand Awards ประจาํปี  จัดขึน้โดย

สถาบันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (World HRD Congress) 
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องค์กรแบบดิจิทลั 

เดลตา้ประเทศไทยทุ่มเทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทาํงานของระบบภายใน ภายใตยุ้คของการเปล่ียนแปลง

ทางดิจิทลั โดยบริษทัฯ มุ่งเน้นไปท่ีการลดงานท่ีทาํดว้ยมือและกระดาษโดยการใชร้ะบบการจดัการงานตามลาํดบั 

(system flow) ระบบสํานักงานอตัโนมติัทางมือถือ (mobile OA) และการใช้รหัสคิวอาร์ (QR code) สําหรับการ

ปฏิสัมพนัธ์และการแบ่งปันขอ้มูลท่ีรวดเร็ว นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดเ้พิ่มประสิทธิภาพระบบออนไลน์ โดยรวมระบบ

การสรรหาบุคลากร แนะนาํระบบการจดัการประสิทธิภาพ สร้างระบบการฝึกอบรม และกระบวนการจ่ายเงินเดือน

ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-payroll) ขณะเดียวกนั บริษทัฯ ไดน้าํระบบช่วยการตดัสินใจมาใช้ โดยการรวบรวมขอ้มูล

ระดบัภูมิภาคไวบ้น dashboard อิเล็กทรอนิกส์ (electronic dashboard) เพื่อช่วยให้ทีมผูบ้ริหารสามารถตดัสินใจได้

อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ บริษทัฯ เมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างสภาพแวดล้อมการทาํงานท่ีคล่องตวัด้วยเคร่ืองมือ

ส่ือสารออนไลน์ และโทรศพัท์มือถือ เพื่อให้พนกังานสามารถทาํงาน ส่ือสาร และเรียนรู้ โดยไม่ตอ้งถูกจาํกดัดว้ย

ระยะทาง สถานท่ี และเวลา  

ความผูกพนัของพนักงาน  

ในช่วงการระบาดของโควิด-19 บริษัทฯ ได้ดาํเนินการหลากหลาย

รูปแบบ เพื่อให้พนกังานมีส่วนร่วมในการสร้างสภาพแวดลอ้มการทาํงานท่ีเป็น

มิตร เช่น สารจากผูบ้ริหารถึงพนักงานผ่านทางโซเชียลมิเดีย (Virtual Town 

Hall) การจดั Coffee Talk เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสพูดคุยกบัท่านประธาน

บริหารอย่างใกล้ชิด และการจดัโครงการ Delta Share เพื่อเสริมสร้างความ

ผูกพนัในหมู่พนกังาน และเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการส่ือสารให้หลากหลาย 

บริษทัฯ ไดส้ร้างบญัชีทางการของบริษทัฯ ในไลน์ (Line)  เฟซบุ๊ค (Facebook) 

ลิงค์อิน (LinkedIn) และ 360 e-magazine เพื่อให้เป็นการส่ือสารทางตรงกับ

บริษทัฯ โดยมีความชัดเจน และโปร่งใส นอกจากน้ีบริษัทฯ ยงัได้ปรับปรุง

สถานท่ีและส่ิงอาํนวยความสะดวก เช่น การปรับเปล่ียนเกา้อ้ีทาํงาน การจดัตั้ง

พื้นท่ี Wi-Fi ฟรี จดัให้มีมุมกาแฟในทุกแผนก การปรับปรุงท่ีจอดรถ และการ

สร้างพื้นท่ีสีเขียวในบริเวณสาํนกังาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 DELTA Line official 

 รว่มพูดคยุ Coffee Talk 

กบัทา่นประธานบรหิาร 
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9 การกาํกบัดูแลกจิการ 

 

 

 
 

นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ  

คณะกรรมการบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ไดต้ระหนกัและให้ความสําคญั

ในการดาํเนินธุรกิจภายใตห้ลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยไดจ้ดัทาํและอนุมติันโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีมา

ตั้งแต่ปี 2550 และให้มีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมกบับริบททางธุรกิจของบริษทัฯ อยา่งน้อยปีละ 1 คร้ัง 

โดยในปี 2563 น้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 5/2563 เม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2563 ได้มีมติอนุมติัปรับปรุง

นโยบายการกํากับดูแลกิจการเพื่อให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซ่ึงได้รับการทบทวนโดย

คณะกรรมการบรรษทัภิบาลโดยละเอียดแลว้ โดยรายละเอียดของนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการไดมี้การเปิดเผยไว้

บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบส่ือสารภายในขององค์กร (Intranet) เพื่อให้คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และ

พนกังานทุกคนยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน  

จากความมุ่งมัน่ในการดาํเนินธุรกิจตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ทาํใหใ้นปี 2563 บริษทัฯไดรั้บผลการ

ประเมินและรางวลัต่างๆ ดงัน้ี 

• S&P Global SAM Silver Class sustainability award ประจาํปี 2564 ในกลุ่มบริษทัดา้นอุปกรณ์ 

เคร่ืองมือและช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ติดต่อกนัเป็นปีท่ี 2 

• ดชันี MSCI Global Standard Indexes 2020 โดยการประเมินของ Morgan Stanley Capital International 

(MSCI) 

• ดชันี FTSE4Good Emerging Index โดยการประเมินของ FTSE Russell ติดต่อกนัเป็นปีท่ี 4  

• หุน้ย ัง่ยนืประจาํปี 2563 จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยติดต่อกนัเป็นปีท่ี 6 

• ไดรั้บการประเมินการกาํกบัดูแลกิจการโดยรวมของบริษทัจดทะเบียนไทยประจาํปี 2563 ในระดบั "ดี

เลิศ" (Excellent) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ติดต่อกนัเป็นปีท่ี 5 

• ไดรั้บการประเมินคุณภาพในระดบั "ดีเยีย่ม" จากการจดัประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี 2563 (AGM 

Assessment) จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยติดต่อกนัเป็นปีท่ี 6 

• หลกัทรัพยใ์น ESG100 ประจาํปี 2563 โดยการจดัอนัดบัของสถาบนัไทยพฒัน์ติดต่อกนัเป็นปีท่ี 6 

• CSR-DIW Continuous Award ประจาํปี 2563 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ติดต่อกนัเป็นปีท่ี 9 
 

การดาํเนินธุรกิจตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีในปี 2563 มีดงัน้ี 

1. สิทธิของผู้ถอืหุ้น   

 บริษทัฯ ตระหนกัและให้ความสําคญักบัสิทธิของผูถื้อหุ้นโดยมีนโยบายส่งเสริม สนบัสนุนและอาํนวยความ

สะดวกให้ผูถื้อหุ้นทุกกลุ่มรวมถึงนกัลงทุนสถาบนัให้ไดรั้บสิทธิพื้นฐานต่างๆ ในการไดรั้บข่าวสารขอ้มูลของกิจการ

อย่างเพียงพอพร้อมทั้งขอ้มูลท่ีสําคญัท่ีเป็นปัจจุบนัผา่นเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ การ

เข้าร่วมประชุมผู ้ถือหุ้นเพื่อใช้สิทธิในการตัดสินใจในเร่ืองสําคัญต่างๆ ท่ีกระทบหรือเก่ียวข้องกับสิทธิและ

ผลประโยชน์ เป็นตน้ บริษทัฯมิไดมี้การกีดกนัหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถติดต่อส่ือสาร
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ระหวา่งกนัหรือหากผูถื้อหุ้นจะเขา้ทาํขอ้ตกลงระหวา่งกนั (Shareholders Agreement) บริษทัฯจะใชค้วามพยายามอย่าง

เตม็ท่ีในการดูแลมิใหข้อ้ตกลงระหวา่งผูถื้อหุน้นั้นส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อบริษทัฯ หรือผูถื้อหุน้รายอ่ืน 

 บริษทัฯ ไดก้าํหนดให้จดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีภายใน 4 เดือนนบัจากวนัส้ินสุดรอบปีบญัชี โดยในปี 

2563 บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีข้ึนในวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ณ สํานกังานของบริษทัฯ ท่ี

นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ ซ่ึงไดด้าํเนินการจดัประชุมโดยยดึถือและปฏิบติัตามหลกัการกาํกบักิจการท่ีดี

ในดา้นการจดัการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีดี  

 นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ขา้งตน้แล้ว บริษทัฯ ยงัไดด้าํเนินการในเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเป็นการส่งเสริมและ

อาํนวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้เพิ่มเติม ดงัน้ี 
 

 การดาํเนินการก่อนวนัประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯ ใชว้ิธี Record Date ในการรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมโดยไดม้อบหมายให้บริษทั

ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย  ์(ประเทศไทย) จาํกัด ซ่ึงเป็นนายทะเบียนของบริษทัฯ จดัส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้ ง

เอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ทั้งภาษาไทยและองักฤษให้แก่ผูถื้อหุ้นล่วงหน้าก่อนวนัประชุม โดยไดส่้งออกวนัท่ี 

16 มีนาคม 2563 พร้อมทั้ งประกาศบอกกล่าวการเรียกประชุมผู ้ถือหุ้นผ่านหนังสือพิมพ์รายวนัฉบับภาษาไทย

ต่อเน่ืองกนัเป็นเวลา 3 วนัและก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 3 วนั รวมทั้งไดเ้ผยแพร่เอกสารดงักล่าวทั้งภาษาไทยและ

องักฤษบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมเป็นเวลา 30 วนั (ตั้งแต่วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2563) ซ่ึงขอ้มูลท่ี

เปิดเผยเป็นขอ้มูลเดียวกบัท่ีจะจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นในรูปแบบเอกสาร เพื่อให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบขอ้มูลไดโ้ดยสะดวก

รวดเร็วและมีเวลาพิจารณาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอ โดยในหนงัสือเชิญประชุมไดร้ะบุขอ้เท็จจริงและเหตุผล รวมทั้ง

รายละเอียดในแต่ละวาระอย่างชดัเจนว่าเป็นเร่ืองเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมติั หรือเพื่อพิจารณาพร้อมทั้งความเห็นของ

คณะกรรมการและเอกสารขอ้มูลประกอบท่ีมีรายละเอียดเพียงพอ เพื่อให้ผูถื้อหุ้นไดใ้ช้ประกอบการพิจารณา และได้

แนบเอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งแสดงก่อนเขา้ร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และการลงทะเบียน ไป

พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุม พร้อมทั้งมีขอ้มูลของกรรมการอิสระท่ีบริษทักาํหนดให้เป็นผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้น

ไวใ้นหนงัสือนดัประชุม รวมทั้งแนบหนงัสือมอบฉันทะ (ตามแบบท่ีกระทรวงพาณิชยก์าํหนด) เพื่อให้ผูถื้อหุ้นไดใ้ช้

สิทธิในการมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระหรือบุคคลอ่ืนมาประชุมแทนตน  

นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดมี้การโทรแจง้และเชิญนกัลงทุนสถาบนัให้มาเขา้ร่วมประชุมและไดอ้าํนวยความสะดวก

ในการไปรับใบมอบฉนัทะและเอกสารประกอบในกรณีท่ีมาร่วมประชุมดว้ยตนเองไม่ได ้

 วนัประชุมผู้ถือหุ้น 

ดว้ยสถานการณ์โควิดท่ีกาํลงัระบาดในช่วงเวลาดงักล่าว บริษทัฯ ไดจ้ดัเตรียมการประชุมตามตามแนวทาง

ป้องกนัการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า (COVID-19) อยา่งเคร่งครัด โดยจดัให้มีการเวน้ระยะ ตรวจสอบประวติั 

วดัอุณหภูมิ และให้ผูท่ี้มาเขา้ร่วมประชุมสวมใส่หน้ากากอนามยัตลอดเวลา บริษทัฯ จดัให้มีรถรับ-ส่งผูถื้อหุ้นจาก

บริเวณรถไฟฟ้า BTS สถานีแพรกษามายงัสถานท่ีประชุมเพื่ออาํนวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีสนใจเขา้ร่วมการ

ประชุม บริษทัฯ ไดเ้ปิดให้ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมไดล่้วงหนา้ก่อนเวลาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง และยงัให้สิทธิ

ผูถื้อหุ้นท่ีมาร่วมประชุมหลงัจากท่ีไดเ้ร่ิมการประชุมไปแลว้สามารถออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระท่ียงัไม่ไดล้ง

มติได ้และนบัเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระท่ีไดเ้ขา้ประชุมเป็นตน้ไป เวน้แต่ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะมีความเห็นเป็นอยา่ง

อ่ืน นอกจากน้ี ไดน้าํระบบบาร์โคด้ (Barcode) มาใชใ้นการลงทะเบียนพร้อมทั้งจดัพิมพบ์ตัรลงคะแนนในแต่ละวาระ

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ พร้อมทั้งใหบ้ริการอากรแสตมป์สาํหรับติดหนงัสือมอบฉนัทะโดยไม่คิดค่าใชจ่้ายใดๆ  
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ในการประชุมผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 มีกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 6 ท่าน อีก 3 ท่านซ่ึงอยูต่่างประเทศ

ไม่สามารถเดินทางมาร่วมประชุมได้เน่ืองจากสถานการณ์โควิด ซ่ึงประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ

และประธานบริหาร รวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้งในแต่ละวาระ อาทิเช่น ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงินและผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ได้

เขา้ร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและตอบขอ้ซักถามของผูถื้อหุ้นเช่นเดียวกบัปีก่อนๆ บริษทัฯ ไดน้าํระบบการ

ลงทะเบียน นบัคะแนนและแสดงผลมาใชเ้พื่อให้การดาํเนินการประชุมกระทาํไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยก่อนเร่ิมการประชุม

ไดมี้การแจง้องคป์ระชุมและจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีมาประชุมดว้ยตนเองและมอบฉนัทะ รวมทั้งมีการช้ีแจงวิธีการ

ลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนอย่างชัดเจน โดยนับคะแนนแบบ 1 หุ้นเป็น 1 เสียงและถือเสียงข้างมากเป็นมติ 

(ยกเวน้กรณีหากมีการลงมติอ่ืนท่ีกาํหนดให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง) กรณีท่ีผูถื้อหุ้น

คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระการประชุมเร่ืองใด ผูถื้อหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงในเร่ืองนั้นๆ และในวาระ

เลือกตั้ งกรรมการ ผูถื้อหุ้นสามารถเลือกกรรมการได้เป็นรายบุคคล ซ่ึงในการนับคะแนนบริษัทฯจะจดัเก็บบัตร

ลงคะแนนเฉพาะกรณีท่ีมีผูถื้อหุ้นคดัคา้นหรืองดออกเสียงนาํมาหกัออกจากจาํนวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระนั้นๆ 

เพื่อให้กระบวนการนับคะแนนเป็นไปอย่างรวดเร็ว ในวาระค่าตอบแทนของกรรมการได้ช้ีแจงให้ผูถื้อหุ้นได้ทราบ

จาํนวนและประเภทของค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละคนไดรั้บ โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนกรรมการและเบ้ียประชุมใหผู้ ้

ถือหุน้พิจารณา  

การประชุมไดด้าํเนินไปตามลาํดบัวาระ โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมท่ีไม่ได้แจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบเป็น

การล่วงหน้า และผลคะแนนในขั้นตน้ได้มีการรายงานในท่ีประชุมอย่างเปิดเผย และจดัให้มีท่ีปรึกษากฎหมายจาก

บริษัท ฮันตัน แอนดรูส์  เคิร์ท (ไทยแลนด์) จาํกัด (เข้าร่วมการประชุมผ่านทางโทรศพัท์) รวมทั้ งมีการเก็บบัตร

ลงคะแนนเหล่าน้ีไวเ้พื่อให้สามารถตรวจสอบไดภ้ายหลงั ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดโตแ้ยง้หรือขอตรวจสอบผลคะแนนใน

ภายหลงั และระหวา่งการประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดแ้สดงความคิดเห็นและซกัถามโดยใหเ้วลาอยา่งเหมาะสม 

นอกจากน้ี บริษทัฯไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถส่งคาํถามเป็นการล่วงหนา้ผา่นทางอีเมล์ info@deltathailand.com 

หรือโดยทางไปรษณีย์หรือโทรสารเพื่อให้คณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามในท่ีประชุมอีกด้วย โดยบริษทัฯ ได้

เผยแพร่การเปิดรับเร่ืองดงักล่าวไวบ้นเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 20 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2562 โดยทัว่ไป 

สาํนกัแลขานุการบริษทัจะเป็นผูก้ลัน่กรองคาํถามเพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการพิจารณา ซ่ึงคาํถามท่ีจะไดรั้บการคดัเลือก

จะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินกิจการหรือเร่ืองท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ อยา่งมีนยัสําคญัเป็น

หลกั โดยในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดส่งคาํถามเป็นการล่วงหนา้ 

 ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯ ได้รายงานผลการลงมติในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 1 วนั

หลงัจากเสร็จส้ินการประชุม และไดบ้นัทึกมติท่ีประชุมโดยแบ่งเป็นจาํนวนเสียงท่ีเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง ไม่

มีสิทธิออกเสียงและบตัรเสียในแต่ละวาระไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรในรายงานการประชุม โดยมีการบนัทึกคาํถาม คาํ

ช้ีแจง และความคิดเห็นของท่ีประชุมไวเ้พื่อให้สามารถตรวจสอบไดภ้ายหลงั นอกจากน้ียงัไดน้าํส่งรายงานการประชุม

ดงักล่าวต่อกระทรวงพาณิชยแ์ละเผยแพร่รายงานดงักล่าวทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ภายใน 14 วนัหลงัการประชุมผูถื้อหุ้น 

(รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูไดจ้ากรายงานการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี 2563 บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ) 

2. การปฏบัิติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

บริษทัฯ ไดเ้ล็งเห็นถึงความสาํคญัของการให้สิทธิขั้นพื้นฐานแก่ผูถื้อหุ้นท่ีเท่าเทียมกนั จึงสนบัสนุนใหมี้การ

ปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั ดงัน้ี 
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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  

และเปิดรับเร่ืองในระหวา่งวนัท่ี 20 พฤศจิกายน - 31 ธนัวาคม 2562 โดยสํานกัเลขานุการบริษทัจะเป็นผูก้ลัน่กรอง

เบ้ืองตน้ก่อนนาํเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาซ่ึงในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใด

ใช้สิทธิดงักล่าว ทั้งน้ี ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี 2564 บริษทัฯได้เปิดรับเร่ืองดงักล่าวตั้งแต่วนัท่ี 17 

พฤศจิกายน - 31 ธนัวาคม 2563  

3. การปฏบัิติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษทัฯมีนโยบายให้ความสําคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียในทุกกลุ่ม อนัไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น ลูกคา้ พนกังาน 

คู่คา้ คู่แข่ง เจา้หน้ี และสังคมในการไดรั้บการดูแลจากบริษทัฯ ตามสิทธิท่ีมีตามกฎหมายหรือขอ้ตกลงท่ีมีกบัทาง

บริษทัฯ โดยไดเ้ปิดช่องทางให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มสามารถส่งขอ้เสนอแนะหรือขอ้ร้องเรียนต่างๆ มายงับริษทัฯ 

และไดก้าํหนดนโยบายการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ ดงัน้ี 

ผู้ถือหุ้น :   

บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะดาํเนินธุรกิจให้เติบโตอยา่งย ัง่ยืน เพื่อเพิ่มมูลค่าของบริษทัฯ อนัจะมีผลให้ผูถื้อหุน้ของ

บริษทัฯ ไดรั้บผลตอบแทนท่ีดีอยา่งสมํ่าเสมอและในอตัราท่ีน่าพอใจ ซ่ึงตั้งแต่ปี 2553 ถึง 2563 บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปัน

ผลอตัราเฉล่ียเกินกวา่ร้อยละ 50  ของกาํไรสุทธิในแต่ละปี  

ลูกค้า :   

บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบติัตามพนัธกิจในการจดัหาผลิตภณัฑ์และการให้บริการท่ีครบวงจร (Solutions) 

เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัมีนโยบายท่ีจะผลิตผลิตภณัฑใ์ห้

มีคุณภาพ เป็นธรรม คาํนึงถึงสุขภาพความปลอดภยั ทั้งยงัตอ้งให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลท่ีกาํหนดไว ้เพื่อให้ลูกคา้

มีความมัน่ใจและพึงพอใจในสินคา้  

บริษทัฯ มีการกาํหนดกระบวนการสํารวจความพึงพอใจของลูกคา้ (Customer Satisfaction Procedure) รวมทั้ง

กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของลูกคา้ (Customer Feedback Process) เพื่อนาํผลท่ีได้มาพฒันา ปรับปรุงและสร้าง

ความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ในระยะยาว โดยมีการเก็บรักษาขอ้มูลลูกคา้ไวเ้ป็นความลบั  

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับรางวลั 2020 Mercedes-Benz Supplier Performance Excellence Award จากบริษัท 

เมอร์เซเดส-เบนซ์ แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จาํกดั และไม่ไดรั้บการฟ้องร้องใดๆ จากลูกคา้ในปีท่ีผา่นมา 

 

 

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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พนักงาน : 

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน ให้ผลตอบแทนท่ี

เหมาะสม สอดคลอ้งกบัภาวะตลาด และผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ทั้งในระยะสั้ นและระยะยาว เช่น โบนัส

ประจาํปี และการกาํหนดอตัราท่ีบริษทัฯ สมทบเขา้กองทุนสํารองเล้ียงชีพตามอายุงาน มีการดูแลสุขภาพอนามยั

และความปลอดภยัในการทาํงาน รวมทั้งให้โอกาสในการก้าวหน้าทางดา้นการงานอย่างเท่าเทียมตามความถนัด

และความสามารถของแต่ละบุคคล รวมทั้งมีการพฒันาบุคลากรอยา่งสมํ่าเสมอดว้ยการจดัฝึกอบรมทั้งภายในและ

ต่างประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการปฏิบติังานโดยไดก้าํหนดนโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี  

• นโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

• นโยบายค่าตอบแทนพนกังาน 

• นโยบายแรงงานสัมพนัธ์ 

• นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

• นโยบายการปฏิบติัท่ีมิชอบ การไม่ล่วงละเมิดและการไม่เลือกปฏิบติั 

• นโยบายเก่ียวกบัโรคภูมิคุม้กนับกพร่อง / เอดส์ (HIV/AIDS Policy) 

• นโยบายสิทธิมนุษยชน 

• นโยบายการจา้งงาน 

(โปรดดูรายละเอียดของนโยบายขา้งตน้ในนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีปรากฏอยูบ่นเวบ็ไซต ์

www.deltathailand.com/th/นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ), www.deltathailand.com/th/นโยบายดา้นสิทธิมนุษยชน 

และ www.deltathailand.com/th/เอกสารอ่ืนๆ 

คู่ค้า :   

บริษทัฯ มีนโยบายในการเคารพต่อสิทธิและปฏิบติัต่อคู่คา้ทุกรายดว้ยความเสมอภาคและเป็นธรรม  ปฏิบติั

ตามสัญญา หรือเง่ือนไขต่างๆ ท่ีตกลงกนัไวใ้นกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งอย่างเคร่งครัด การช่วยให้ความรู้ พฒันา

ศกัยภาพและยกระดับความสามารถในการผลิตและให้บริการให้ได้มาตรฐาน ช้ีแจงและดูแลให้คู่คา้เคารพสิทธิ

มนุษยชนและปฏิบติัต่อแรงงานตนเองอยา่งเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงติดตามตรวจสอบ

และประเมินผลคู่คา้ เพื่อพฒันาการประกอบธุรกิจระหวา่งกนัอยา่งย ัง่ยนื  โดยมีการกาํหนดแนวทางท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

• มาตรการบริหารจดัการและคดัเลือกคู่คา้ 

• มาตรการการจดัการความรับผดิชอบต่อสังคมสาํหรับซพัพลายเออร์ 

• ขอ้ตกลงเร่ืองหลกัจรรยาบรรณแห่งพนัธมิตรธุรกิจผูมี้ความรับผดิชอบ (RBA) 

• ขอ้ตกลงเร่ืองพนัธมิตรธุรกิจท่ีมีความรับผดิชอบต่อการไดม้าซ่ึงแร่ธาตุ (RMI)  

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

นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดมี้การจดั Delta Annual Partner Meeting เพื่อส่งเสริมให้คู่คา้มีการปรับปรุงคุณภาพ

สินคา้และบริการให้มีมาตรฐานท่ีสูงข้ึนและเพื่อรักษามาตรฐานให้เป็นไปอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงบริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะ

จดังานดงักล่าวข้ึนทุกปี 

 

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%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
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คู่แข่ง :  

บริษทัฯ มีนโยบายส่งเสริมการแข่งขนัทางการคา้อย่างเสรี และเป็นธรรม ดว้ยความเป็นมืออาชีพ ภายใตก้รอบ

กติกาของการแข่งขนัท่ีดี โดยมีการกาํหนดไวใ้นคู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบติังานของบริษทัฯ ทั้ งน้ี บริษทัฯยงัมี

นโยบายการสนบัสนุนการแข่งขนัทางการคา้อย่างเป็นธรรมและป้องการการผูกขาด บรรจุไวใ้นนโยบายการกาํกบัดูแล

กิจการใหผุ้บ้ริหารและพนกังานทุกคนปฏิบติัตาม ศึกษารายละเอียดไดท่ี้ www.deltathailand.com/en/about-anti-antitrust. 

เจ้าหนี ้:    

บริษทัฯ มีนโยบายปฏิบติัตามสัญญาหรือเง่ือนไขต่างๆ ท่ีตกลงกนัไวอ้ย่างเคร่งครัด รวมถึงภาระผูกพนัและ

หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึงหรือมีเหตุทาํให้ผิดนดัชาํระหน้ี ตอ้งรีบแจง้

ให้เจา้หน้ีทราบโดยไม่ปกปิดขอ้เท็จจริง เพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขโดยใช้หลกัความสมเหตุสมผล ทั้งน้ี

บริษทัฯ จะดาํเนินธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อให้การดาํเนินงานเติบโตอย่างย ัง่ยืนและมีฐานะทาง

การเงินท่ีมัน่คง เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่เจา้หน้ี โดยในปีท่ีผ่านมาบริษทัฯและบริษทัย่อยมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบั

สถาบนัการเงินโดยมีการชาํระหน้ีและปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนัไวอ้ยา่งครบถว้น 

สังคมและส่ิงแวดล้อม : 

บริษทัฯ มีนโยบายในการดาํเนินธุรกิจตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมซ่ึงรวมถึงภาครัฐ หน่วยงาน

กาํกับดูแลท่ีเป็นผูก้าํหนดนโยบายและส่ิงแวดล้อม โดยนโยบายดงักล่าวจะเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของ

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ เพื่อให้การดาํเนินธุรกิจเป็นไปอยา่งโปร่งใส ปฎิบติัตามขอ้กาํหนด 

ตรวจสอบได ้มีจริยธรรม เคารพต่อหลกัสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอย่างเป็นธรรม มีการ

สนบัสนุนช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนกังาน รวมทั้งการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบั

ชุมชนโดยรอบ เพื่อส่งเสริมพฒันาคุณภาพของสังคมและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 

ในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของสังคม บริษทัฯ ไดส้นบัสนุนมาตรฐานสากลต่างๆ เช่น หลกัจรรยาบรรณแห่ง

พนัธมิตรธุรกิจผูมี้ความรับผิดชอบ (Responsible Business Alliance (RBA)) ปฏิญญาสากลว่า ดว้ยสิทธิมนุษยชน 

(Universal Declaration of Human Rights หรือ UDHR) ปฏิญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วย

หลกัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานประกอบการขา้มชาติและนโยบายทางสังคม (International Labor Office Tripartite 

Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy) และกรอบการรายงานสากล 

(Global Reporting Initiative หรือ GRI)  

ทั้งน้ี สามารถดูรายละเอียดเก่ียวกบัการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียเพิ่มเติมไดจ้ากรายงานความรับผิดชอบต่อ

สังคมซ่ึงเปิดเผยไวท่ี้  www.deltathailand.com/th/ดาวน์โหลดรายงานเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

 

การต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบน  

• ประกาศนโยบาย : บริษทัฯ มีนโยบายห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ ดาํเนินการหรือ

ยอมรับการคอร์รัปชัน่ในรูปแบบใดๆ ทั้งทางตรงหรือทางออ้ม เพื่อให้การดาํเนินงานสามารถสร้างความ

มัน่ใจต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณของ

บริษทัฯ ระเบียบ ขอ้กาํหนด และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อพฒันาไปสู่องค์กรแห่งความย ัง่ยืนต่อไป และ

http://www.deltathailand.com/en/about-anti-antitrust
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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คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัให้ประกาศใชน้โยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่ เพื่อกาํหนดหลกัการ แนวปฏิบติั 

การส่ือสารและจดัฝึกอบรมในเร่ืองการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ให้ชดัเจนแก่พนกังาน และบริษทัไดร่้วมลงนาม

แสดงเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต โดยประธานบริหารไดร่้วม

ให้สัตยาบนั เพื่อรับทราบขอ้ตกลงคาํประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบติั (Collective Action Coalition) 

เพื่อการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ในภาคเอกชนเม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2561 และบริษทัฯ ไดรั้บการรับรองใน

โครงการแนวร่วมปฏิบติัในการต่อตา้นการทุจริต (CAC) เม่ือวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2563  

• การดําเนินงานด้านการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน : บริษทัฯ ได้มีการกาํหนดแนวทางการปฎิงานด้านการ

ต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ (Anti-Corruption Procedure) ข้ึน โดยไดป้ระกาศไวบ้นเวปไซตภ์ายในของบริษทัฯ 

และได้กาํหนดให้พนักงานทุกคนตอ้งลงนามแสดงความมุ่งมัน่ในการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ผ่านระบบ

ออนไลน์ท่ีบริษทัฯ จดัทาํข้ึน เพื่อให้มัน่ใจว่าพนกังานไดต้ระหนักถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบของตนและ

ปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตยแ์ละสุจริต 

• การกาํกบัดูแล :  

 คณะกรรมการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่เป็นผูก้าํกบัดูแล เสนอแนะแนวทาง ติดตามและประเมินผลการ

ปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีวางไว ้โดยจะจดัประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีกาํกบัดูแลการควบคุมภายใน เพื่อให้มัน่ใจวา่ มาตรการต่อตา้นการ

คอร์รัปชนัมีความเพียงพอและมีประสิทธิผล สอบทาน การประเมินความเส่ียงและให้คาํแนะนาํต่อ

คณะกรรมการ 

 ฝ่ายบริหารมีหน้าท่ีกาํหนดแนวทางการประเมินความเส่ียงในกระบวนการปฏิบติังานท่ีอาจก่อให้เกิด

การคอร์รัปชั่น ทบทวนความเหมาะสมของกระบวนการและมาตรการต่าง ๆ รวมทั้งส่ือสารไปยงั

พนกังานและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

• การดําเนินการทีสํ่าคัญอ่ืนๆ 

 บริษัทฯ ได้มีการจัดทํา “ข้อตกลงระหว่างฝ่ายจัดซ้ือ และซัพพลายเออร์” (The Procurement and 

Supplier Covenants) มาตั้งแต่ปี 2544 และไดเ้ปล่ียนมาเป็น “ขอ้ตกลงการดาํเนินการดา้นความซ่ือสัตย”์ 

(Integrity Undertaking) เพื่อสร้างระบบการจดัซ้ือท่ีดี และหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของตวั

บุคคล ซ่ึงมีผลกระทบต่อธุรกิจปรกติ โดยให้รับทราบข้อตกลงในการทาํการค้าร่วมกัน ด้วยความ

ซ่ือสัตย ์สุจริต ปราศจากการใหสิ้นบนและผลตอบแทนใดๆ  

 บริษทัฯ ไดก้าํหนดเร่ืองการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่เป็นหน่ึงในหัวขอ้การประชุม Delta Annual Partner 

Meeting ประจาํปี เพื่อให้ความรู้นโยบายและเจตนารมยข์องบริษทัฯ รวมทั้งไดเ้ชิญชวนให้คู่คา้มาร่วม

ลงนามแสดงเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตร่วมกนั  
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 ประกาศขอความร่วมมือจากซัพพลายเออร์ในการงดให้

ของขวัญหรือของกํานัลใดๆ แก่ผู ้บ ริหาร พนักงาน 

ครอบครัวพนกังานในเทศกาลปีใหม่และเทศกาลอ่ืนใด 

 จัดอบ รม และรณ รงค์ ให้ พ นั กงาน ได้ ตระห นั ก ถึ ง

ความสําคญัอยา่งสมํ่าเสมอ โดยในปี 2563 ไดจ้ดัอบรมเร่ือง 

“การช้ีแจงจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานและนโยบาย

ต่อตา้นคอร์รัปชัน่” และกาํหนดให้พนกังานทุกคนตอ้งลง

นามรับทราบและถือปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณในการ

ปฏิบติังานและนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่ 

 

 

 

 

 

 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถส่งข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน

เก่ียวกบัการประพฤติมิชอบมาท่ี whistleblow@deltathailand.com ทั้งน้ี สามารถดูนโยบายและแนวปฏิบติัดา้นการ

ต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ของบริษทัฯ ไดจ้าก www.deltathailand.com/th/นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ 

การไม่ล่วงละเมิดสินทรัพย์ทางปัญญาและลขิสิทธ์ิ 

บริษทัฯ ตระหนักถึงความสําคญัของการไม่ล่วงละเมิดสินทรัพย์ทางปัญญาและลิขสิทธ์ิ จึงห้ามมิให้

พนกังานเดลตา้ไดม้าซ่ึงความลบัทางการคา้หรือขอ้มูลอนัเป็นความลบัของผูอ่ื้นโดยการจารกรรม ขโมย บีบบงัคบั 

ล่อลวงหรือวิธีการท่ีมิชอบอ่ืนๆ หรือโดยการลกัทรัพย ์คดัลอกผลงานหรือครอบครองเอกสาร งาน รายงานวิจยั 

สิทธิบตัร เทคโนโลยีท่ีมีสิทธิบตัร การออกแบบหรือการคน้พบดา้นเทคโนโลยีของผูอ่ื้นท่ีเป็นการละเมิดสิทธิใน

ทรัพยสิ์นทางปัญญาและลิขสิทธ์ิของผูอ่ื้น 

การรับข้อร้องเรียนเม่ือมีการประพฤติมิชอบ  

บริษทัฯ มีนโยบายสนบัสนุนให้มีการรับขอ้ร้องเรียนเม่ือมีการประพฤติมิชอบโดยไดจ้ดัทาํนโยบายการแจง้

เบาะแส (Whistle Blowing Policy) ข้ึน เพื่อเป็นช่องทางให้พนักงานและผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ สามารถแจ้ง

เบาะแสการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบ รวมทั้งกิจกรรมใดๆ ท่ีขดัต่อกฎหมาย พฤติกรรมท่ีขดัต่อกฎระเบียบและหลกั

จรรยาบรรณของบริษทัฯ มาท่ีฝ่ายบริหารหรือคณะกรรมการ เพื่อช่วยกนัปรับปรุงแกไ้ขหรือดาํเนินการใหเ้กิดความ

ถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส และยุติธรรมต่อไป โดยได้เปิดช่องทางการรับแจง้ขอ้มูลให้ผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

สามารถส่งขอ้เสนอแนะหรือขอ้ร้องเรียนมาทางช่องทางต่างๆ ดงัน้ี 

 

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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• พนกังานเดลตา้สามารถส่งขอ้เสนอแนะหรือขอ้ร้องเรียนไปยงับุคคล/หน่วยงานดงัต่อไปน้ี  

(1)   หวัหนา้หน่วยงานท่ีพนกังานคนดงักล่าวสังกดัอยู ่

(2)   กล่องรับความคิดเห็น 

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

• ผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนสามารถส่งขอ้เสนอแนะหรือขอ้ร้องเรียนไปท่ี 

(1)   ตูรั้บความคิดเห็น (ตู ้ป.ณ. 50 บางปู สมุทรปราการ 10280) 

(2)   จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (whistleblow@deltathailand.com) 

เลขานุการคณะกรรมการจะรวบรวมและส่งข้อร้องเรียนต่อไปยงัคณะผูบ้ริหาร หรือคณะกรรมการ

ตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อทาํการพิจารณาตรวจสอบแล้วแต่กรณี  ทั้งน้ี บริษทัฯ มีการกาํหนด

นโยบายการคุม้ครองผูร้้องเรียน โดยขอ้มูลของผูแ้จง้เบาะแสและเร่ืองท่ีแจง้จะถูกเก็บเป็นความลบั และไดรั้บการ

คุม้ครองท่ีเหมาะสม เพื่อป้องกนักรณีถูกละเมิดสิทธิ  

ในการประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 1/2564 เลขานุการคณะกรรมการได้แจ้งต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณา

รับทราบว่าในปี 2563 ท่ีผ่านมา ทางบริษทัฯ ได้รับการร้องเรียนเร่ืองการละเมิดจรรยาบรรณ (code of conduct) 

จาํนวน 3 กรณี แต่ไม่ไดรั้บการร้องเรียนในเร่ืองการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ (anti-corruption) และการป้องกนัการคา้

อยา่งเป็นธรรมและป้องกนัการผกูขาด (anti-trust and fair competition) 

ทั้งน้ี ขอ้มูลของผูแ้จง้เบาะแสและเร่ืองท่ีแจง้จะถูกเก็บเป็นความลบั เพื่อป้องกนักรณีถูกละเมิดสิทธิ 
 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษทัฯ มีนโยบายในการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศของบริษทัฯอย่างถูกตอ้งครบถ้วนและทนัเวลา 

เพื่อใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียต่างๆสามารถรับทราบขอ้มูลท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงผลการดาํเนินงานฐานะทางการเงิน พฒันาการท่ี

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

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ได้จากเว็บไซต์ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยฯ์ รวมทั้ งเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.deltathailand.com โดยผูท่ี้สนใจสามารถ

โทรศพัท์ติดต่อขอขอ้มูลเพิ่มเติมหรืออีเมล์มาท่ี info@deltathailand.com ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีหน่วยงานนกัลงทุน

สัมพนัธ์ ทาํหนา้ท่ีในการดูแลให้ขอ้มูลของบริษทัฯ แก่ผูถื้อหุน้ นกัลงทุน นกัวิเคราะห์หลกัทรัพยแ์ละหน่วยงานอ่ืน

ท่ีเก่ียวขอ้งโดยสามารถติดต่อไดท่ี้ investing@deltathailand.com 

บริษทัฯได้มีการจดัการประชุมทุกไตรมาสเพื่อแถลงข้อมูลของงบการเงินรวม ผลการดาํเนินงานและ

แผนการในอนาคตต่อนักวิเคราะห์ นักลงทุนสถาบนั  นักข่าวและผูส้นใจทัว่ไปและเปิดโอกาสให้มีการพบปะ

พูดคุยกบัผูบ้ริหารระดบัสูง เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย  รวมทั้งมีการประชุมเพื่อพบปะและ

ใหข้อ้มูลแก่นกัวเิคราะห์หลกัทรัพยเ์ป็นประจาํทุกไตรมาส นอกจากน้ีนกัลงทุนสัมพนัธ์ยงัจดัประชุมกลุ่มยอ่ยใหก้บั

นกัลงทุนในโอกาสต่างๆ เพื่อสร้างความเขา้ใจท่ีดีเก่ียวกบัการดาํเนินงานและนโยบายทางดา้นธุรกิจของบริษทัฯ 

เม่ือมีการร้องขอ  

mailto:HR.grievance.SEA@deltathailand.com
mailto:whistleblow@deltathailand.com
http://www.deltathailand.com/
mailto:info@deltathailand.com
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ทั้งน้ี นกัลงทุนสัมพนัธ์ยงัเป็นตวัแทนผูบ้ริหารในการเขา้ร่วมประชุมกบับริษทัหลกัทรัพยแ์ละงาน

ประชุมสัมมนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหค้วามรู้เร่ืองหุน้ในแถบภูมิภาคปีละหลายๆ คร้ังเพื่อใหข้อ้มูลล่าสุดดา้นการ

ดาํเนินงานและภาพรวมของธุรกิจ ในปี 2563 บริษทัฯ ไดมี้การจดักิจกรรมต่างๆ ดงัน้ี 

พบปะนกัลงทุนต่างชาติ  8  คร้ัง พบปะนกัลงทุนในประเทศ  10  คร้ัง 

พบปะนกัวเิคราะห์  12  คร้ัง งาน Opportunity Day ท่ีจดัโดย ตลท.   4   คร้ัง 

ประชุมกบัต่างประเทศผา่นทางโทรศพัท ์   8  คร้ัง ประชุมในประเทศผา่นทางโทรศพัท ์6  คร้ัง 

การป้องกนัความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

โดยทัว่ไป การตดัสินใจใดๆ ท่ีกระทาํโดยกรรมการและฝ่ายบริหารตอ้งเป็นไปเพือ่ผลประโยชน์สูงสุดของ

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 : www.deltathailand.com/th/

แบบ-56-1)   

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

โครงสร้างคณะกรรมการ 

• คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้ งหมด 9 ราย โดยเป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 3 ราย และ

กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 6 รายซ่ึงเป็นกรรมการอิสระ 4 ราย เกินกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยคุณสมบติั

ของกรรมการอิสระเขม้กวา่เกณฑ์ท่ีสํานกังาน ก.ล.ต กาํหนด คณะกรรมการจะมีการทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ

ในเร่ืองจาํนวนกรรมการ สัดส่วนกรรมการอิสระ ตลอดจนพิจารณาคุณสมบติัให้มีความหลากหลาย เหมาะสมกบัการ

ดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ท่ีเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเป็นประจาํทุกปี 

บุคคลผูด้าํรงตาํแหน่งประธานกรรมการและประธานบริหารในปัจจุบนัของบริษทัฯ เป็นคนละบุคคล และได้

กาํหนดอาํนาจหน้าท่ีความรับผิดชอบแยกออกจากกนั รวมถึงแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีระหว่างคณะกรรมการและฝ่าย

จดัการเพื่อความโปร่งใสในการบริหารงาน (รายละเอียดของคณะกรรมการซ่ึงประกอบดว้ยรายช่ือและขอบเขตหน้าท่ี

ความรับผดิชอบของคณะกรรมการสามารถดูเพิ่มเติมไดใ้นหวัขอ้โครงสร้างการจดัการขององคก์ร) 
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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 4 ท่านดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ        ตาํแหน่ง 

1. นายจาง ช่าย ซิง ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายหย ูเป๋อ เหวนิ กรรมการบริหาร 

4. นายวชิยั  ศกัด์ิสุริยา กรรมการบริหาร 

5. นายซิม กุย เกียง 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

เงินตราสกุลอ่ืนเม่ือรวมกบัโครงการอ่ืนในหน่ึงปีปฏิทิน ทั้งน้ี การอนุมติัการลงทุนดงักล่าวตอ้งรายงานให้

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัทราบในการประชุมคร้ังถดัไป 
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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

และข้อกาํหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 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. นายอนุสรณ์ มุทราอิศ* ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

2. ดร.วฑูิรย ์สิมะโชคดี กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) 

3. นายชู ชี หยวน กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) 

หมายเหตุ ไดรั้บแต่งตั้งจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 5/2563 เม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2563 

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 

คณะกรรมการชุดน้ีมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบอ่ืน ๆ ดงัน้ี 

10. พิจารณาทบทวนบทบาทและหนา้ท่ีความรับผิดชอบ และทบทวนการกาํหนดตวัช้ีวดัผลการดาํเนินงาน 

และการประเมินผลการดาํเนินงาน (Key Performance Indicator: KPI) ของประธานบริหาร รวมทั้ ง
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ผูบ้ริหารตั้งแต่ระดบั 11 ข้ึนไป เพื่อเสนอแนะและให้ความเห็นไดต้ามท่ีเห็นสมควร รวมทั้ง พิจารณา

ทบทวนบทบาทและหนา้ท่ีความรับผิดชอบ และทบทวนการกาํหนดตวัช้ีวดัผลการดาํเนินงาน และการ

ประเมินผลการดาํเนินงาน (Key Performance Indicator: KPI) ของพนักงานท่ีมีตาํแหน่งถดัจากระดบั 

11 ลงมา เพื่อให้มัน่ใจวา่การกาํหนดตวัช้ีวดัฯ และหรือการประเมินผลของผูบ้ริหารและพนกังานกลุ่ม

นั้น เป็นไปอยา่งยติุธรรม และสมเหตุสมผล  

11. ในกรณีท่ีกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเห็นวา่มีเหตุอนัอาจก่อใหเ้กิด หรือไดก่้อใหเ้กิดความ

ขดัแยง้ หรือขอ้พิพาท ระหวา่งผูบ้ริหารกบัลูกจา้งหรือตวัแทนลูกจา้ง หรือเห็นวา่มีกรณีท่ีผูบ้ริหารและ

ลูกจา้งหรือตวัแทนลูกจา้งไม่สามารถเจรจาตกลงกนัได ้และอาจส่งผลให้มีการยื่นขอ้เรียกร้องเก่ียวกบั

สภาพการจ้าง ไม่ว่าจะเป็นการยื่นข้อเรียกร้องโดยตัวแทนลูกจ้างหรือฝ่ายนายจ้าง (แล้วแต่กรณี) 

คณะกรรมการชุดน้ีมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ ดงัน้ี 

(1) เชิญผูบ้ริหารหรือลูกจา้งท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งหรืออาจมีส่วนเก่ียวขอ้ง ร่วมปรึกษาหารือและสอบถาม

รายละเอียดข้อมูลเก่ียวกับกรณีดังกล่าว ตลอดจน  เรียกเอกสารท่ีเก่ียวข้องมาเพื่อพิจารณา 

เสนอแนะ และใหค้วามเห็นตามท่ีเห็นสมควร 

(2) เชิญผูบ้ริหาร และลูกจ้างท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง หรืออาจมีส่วนเก่ียวข้อง เข้าประชุมปรึกษาหารือ

ร่วมกนัเพื่อหาทางป้องกนัหรือแกไ้ข ความขดัแยง้ หรือขอ้พิพาทดงักล่าว ตลอดจนหาขอ้ยุติให้กบั

ทั้งสองฝ่าย เพื่อมิใหมี้การยืน่ขอ้เรียกร้องเก่ียวกบัสภาพการจา้งในประเด็นดงักล่าวต่อไป 

คณะกรรมการบรรษทัภิบาล 

คณะกรรมการบรรษทัภิบาลประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน มีวาระดาํรงตาํแหน่งตามวาระการแต่งตั้ง

กรรมการบริษทั โดยมีรายช่ือดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ                                ตาํแหน่ง 

1. นายจาง ช่าย ซิง ประธานกรรมการบรรษทัภิบาล 

2. นายอนุสรณ์ มุทราอิศ กรรมการบรรษทัภิบาล  

3. นายวชิยั ศกัด์ิสุริยา* กรรมการบรรษทัภิบาล  

หมายเหตุ ไดรั้บแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2563 

ขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการบรรษทัภิบาล 

1. พิจารณาทบทวนนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ คู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบติังาน และนโยบายการ

ต่อตา้นการทุจริตของบริษทัฯ ใหมี้เหมาะสม เพียงพอ และมีการปรับปรุงอยา่งสมํ่าเสมอ 

2. กาํกบัและส่งเสริมผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบัให้เกิดความเขา้ใจในนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ 

คู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบติังาน และนโยบายต่อตา้นการทุจริต และนาํไปปฎิบติัจริง 

3. ส่งเสริมและใหค้าํแนะนาํแก่บริษทัฯ ในการเขา้ร่วมการประเมินหรือประเมินผลการกาํกบัดูแลกิจการท่ี

ดีเพื่อพฒันาและปรับปรุงมาตรฐานการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ อยา่งต่อเน่ือง 

4. ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบรรษทัภิบาลอยา่งสมํ่าเสมอ 

5. ปฎิบติงานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
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คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบดว้ยสมาชิกทั้งหมด 13 ท่านโดยมีรายช่ือดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 

1. นายจาง ช่าย ซิง ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

2. นายวชิยั ศกัด์ิสุริยา กรรมการบริหารความเส่ียง 

3. นายซิม กุย เกียง กรรมการบริหารความเส่ียง 

4. นายหย ูเป๋อ เหวนิ กรรมการบริหารความเส่ียง 

5. นายชิน หมิง เฉิน กรรมการบริหารความเส่ียง 

6. นายยงยทุธ ภกัตร์ดวงจนัทร์ กรรมการบริหารความเส่ียง 

7. นางสาวหลิน หรุย เจียน  กรรมการบริหารความเส่ียง 

8. นายซี ไค มนั กรรมการบริหารความเส่ียง 

9. นายกู่ กัว๋ หง กรรมการบริหารความเส่ียง 

10. นางฉู ล่ี กรรมการบริหารความเส่ียง 

11. นายปีเตอร์ เอียด กรรมการบริหารความเส่ียง 

12. นายโอม ปรากราซ กรรมการบริหารความเส่ียง 

13. นายไล่ มิน ชาว กรรมการบริหารความเส่ียง 

ขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. จดัทาํขั้นตอนการปฏิบติังานในการบริหารความเส่ียง  

2. ดาํเนินการการบริหารความเส่ียงและมอบหมายให้หัวหน้างานในแต่ละส่วนงานเป็นผูรั้บผิดชอบการ

ประเมินและบริหารความเส่ียงในส่วนงานของตน 

3. พฒันาและทบทวนแผนกลยทุธ์ท่ีใชใ้นการบริหารความเส่ียง 

4. รายงานผลการดาํเนินงานรายไตรมาสและ/หรือรายปีและ/หรือเม่ือมีเหตุการณ์อาจมีผลกระทบท่ีมี

นยัสาํคญัใหค้ณะกรรมการบริษทัหรือคณะกรรมการตรวจสอบทราบ 

5. ติดตามผลและปรับปรุงการบริหารความเส่ียงอยา่งต่อเน่ือง 

6. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงอาจขอปรึกษาหรือขอคาํแนะนาํจากผูเ้ช่ียวชาญพิเศษในบางกรณี  

คณะกรรมการพฒันาเพือ่ความยัง่ยนื 

คณะกรรมการพฒันาเพื่อความย ัง่ยนืประกอบดว้ยกรรมการ 4 ท่าน โดยมีรายช่ือดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ                   ตาํแหน่ง 

1. นายเซีย เชน เยน ประธานกรรมการพฒันาเพื่อความย ัง่ยนื 

2. นายหย ูเป๋อ เหวนิ กรรมการพฒันาเพื่อความย ัง่ยนื 

3. นายวชิยั  ศกัด์ิสุริยา กรรมการพฒันาเพื่อความย ัง่ยนื 

4. นายเฉิน ชิน หมิง  กรรมการพฒันาเพื่อความย ัง่ยนื 
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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 

 คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนทาํหน้าท่ีในการพิจารณา

คุณสมบติัและสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือให้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษทัหรือกรรมการใน

คณะกรรมการชุดย่อยโดยพิจารณาบุคคลท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในด้านต่างๆ (Board Matrix) เช่น ด้านบญัชี

การเงิน ดา้นการบริหารจดัการ ดา้นกลยุทธ์ รวมถึงบุคคลท่ีมีทกัษะ ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นท่ีสอดคลอ้งกบักลยุทธ์

ในการดําเนินธุรกิจและลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ โดยไม่ได้จาํกัดเพศ เช้ือชาติ สัญชาติ เพื่อให้โครงสร้างของ

คณะกรรมการมีความหลากหลาย (Board Diversity) และแข็งแกร่ง สามารถนาํพาบริษทัฯ ให้บรรลุวตัถุประสงค์ทาง

ธุรกิจภายใต้การบริหารจดัการตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีตามมาตรฐานสากล ทั้งน้ี เพื่อเป็นการสนับสนุน

หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้ดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการ โดยผูท่ี้ได้รับการเสนอช่ือเขา้รับการพิจารณาเป็นกรรมการตอ้งมีคุณสมบติัเบ้ืองตน้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีได้

กาํหนดและดาํเนินการตามขั้นตอนท่ีไดแ้จง้ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ โดยคณะกรรมการจะใช้มติเสียงขา้งมากของท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษทัในการพิจารณาคดัเลือกและนาํรายช่ือของผูส้มคัรท่ีไดรั้บการคดัเลือกเสนอให้ท่ีประชุมผู ้

ถือหุน้อนุมติัต่อไป 

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของกรรมการบริษัท  

1. กรรมการบริษทัตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชน

จาํกดั รวมทั้งตอ้งไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจให้บริหารจดัการ

กิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุ้นตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ประกาศ

กาํหนด  

2.  เป็นบุคคลท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมและประวติัการทาํงานท่ีดี  

3.  มีความรู้หรือประสบการณ์ในด้านการบริหารธุรกิจโดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์หรือ

โทรคมนาคม หรือดา้นการเงิน บญัชี หรือดา้นอ่ืนๆท่ีคณะกรรมการเห็นควร 
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4.  สามารถเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมผูถื้อหุ้นไดทุ้กคร้ัง ยกเวน้กรณีมีเหตุจาํเป็นหรือสุดวสิัย  

5.  คุณสมบติัอ่ืนท่ีอาจกาํหนดเพิ่มเติมเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายและความเหมาะสมอ่ืนๆในภายหลงั 

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ  

กรรมการอิสระตอ้งมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ โดยบริษทัฯ ไดก้าํหนดคุณสมบติั

ของกรรมการอิสระท่ีเขม้กวา่หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด ดงัน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย 

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 

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
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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 

วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี กรรมการบริษทัจาํนวนหน่ึงในสามหรือใกลเ้คียงกบัจาํนวนหน่ึงใน

สามมากท่ีสุดตอ้งออกจากตาํแหน่ง โดยกรรมการซ่ึงพน้ตาํแหน่งน้ีอาจไดรั้บเลือกตั้งกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งใหม่

อีกวาระได ้ทั้งน้ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้

ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุน้นบัรวมกนั

ไดไ้ม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนหุ้นท่ีถือโดยผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้นและ

กรรมการอิสระสามารถดาํรงตาํแหน่งกรรมการไดไ้ม่เกิน 3 วาระ  
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อาํนาจอนุมติัของคณะกรรมการบริษัท 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี กรรมการบริษทัจาํนวนหน่ึงในสามหรือใกลเ้คียงกบัจาํนวนหน่ึงใน

สามมากท่ีสุดตอ้งออกจากตาํแหน่ง โดยกรรมการซ่ึงพน้ตาํแหน่งน้ีอาจไดรั้บเลือกตั้งกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งใหม่

อีกวาระได ้ทั้งน้ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้

ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุน้นบัรวมกนั

ไดไ้ม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนหุ้นท่ีถือโดยผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้นและ

กรรมการอิสระสามารถดาํรงตาํแหน่งกรรมการไดไ้ม่เกิน 3 วาระ 

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 กาํหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ังหรือในทุกไตรมาส (กลางเดือน

กุมภาพนัธ์ ปลายเดือนเมษายน กรกฎาคม และตุลาคม) โดยกรรมการตอ้งเขา้ประชุมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 โดยอาจมี

การประชุมเพิ่มเติมเม่ือมีเร่ืองตอ้งพิจารณา และมีการกาํหนดวนัประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยบริษทัฯจะจดัส่ง

หนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม

ซ่ึงต้องไม่น้อยกว่า 5 วนัทาํการ ในกรณีท่ีมีเหตุพิจารณาเร่งด่วนอาจส่งหนังสือเชิญประชุมน้อยกว่า 7 วนัได้ซ่ึง

กรรมการทุกท่านมีความเป็นอิสระในการเสนอเร่ืองเขา้สู่วาระการประชุม โดยมีเลขานุการบริษทัทาํหน้าท่ีจดัการ

ประชุมรวมทั้งดูแลและเสนอแนะให้การประชุมของคณะกรรมการเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และกฎระเบียบ

ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และให้มีการบนัทึกรายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษรและมีการจดัเก็บรายงานการประชุมท่ี

ผา่นการรับรองของคณะกรรมการบริษทัไวเ้ป็นหลกัฐาน  
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การเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆในปี 2563 สรุปได ้ดงัน้ี  หน่วย  :  คร้ัง 

รายนามกรรมการ 
คณะกรรมการ

บริษทั 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ

บรรษทัภิบาล 

คณะกรรมการ

บริหาร 

ประชุม

ผูถื้อหุน้ 

จาํนวนคร้ัง 5 4 5 2 1 1 

นายอ้ึง กวง ม้ิง  5/5 ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี 1/1 

นายเจ้ิง ผงิ 5/5 ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี 0/1 

นายเคอ จ่ือ ชิง 5/5 ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี 0/1 

นายจาง ช่าย ซิง 5/5 ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี 2/2 1/1 1/1 

นายอนุสรณ์ มุทราอิศ 5/5 ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี 5/5 2/2 ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี 1/1 

นายบุญศกัด์ิ เจียมปรีชา 5/5 4/4 ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี 1/1 

นายชู ชี หยวน 5/5 4/4 4/5 ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี 0/1 

ดร.วฑูิรย ์สิมะโชคดี 5/5 ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี 5/5 ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี 1/1 

นางทิพวรรณ ชยติุมนัต ์ 5/5 4/4 ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี 1/1 

องค์ประชุมในการลงมติ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาเพิ่มเติมนโยบายเก่ียวกับการกาํหนดองค์ประชุมขั้นตํ่าของการ

ประชุมคณะกรรมการ ณ ขณะท่ีมีการลงมติ โดยกาํหนดให้ตอ้งมีกรรมการอยูไ่ม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการ

ทั้งหมด อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการยงัคงตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯท่ีกาํหนดให้ตอ้งมีกรรมการมาประชุม

ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมด 

การประชุมของคณะกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร 

กรรมการอิสระสามารถจดัประชุมโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมได้ตามท่ีเห็นสมควร ซ่ึงโดยปกติการ

ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบได้ดาํเนินการได้อย่างอิสระโดยไม่มีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยและ

ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯจะเขา้ร่วมประชุมกบัคณะกรรมการดงักล่าวในเร่ืองเก่ียวกบังบการเงินเป็นประจาํทุกไตรมาส 

และในบางกรณีกรรมการตรวจสอบอาจขอให้กรรมการบริหารบางรายเขา้ช้ีแจงรายละเอียดในเร่ืองต่างๆตามท่ีเห็นควร 

และในปี 2563 ไดมี้การจดัประชุมของคณะกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารจาํนวน 1 คร้ัง เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2563 เพื่อ

พิจารณาสอบทานปัญหาในการบริหารงานของฝ่ายบริหาร  

การประเมนิตนเองของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย 

 คณะกรรมการจะจดัให้มีการประเมินผลการทาํงานของคณะกรรมการบริษทัทั้งคณะและรายบุคคลรวมทั้งการ

ประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดยอ่ยปีละ 1 คร้ัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเขา้ใจท่ีดีในการทาํงานร่วมกนัของ

กรรมการ คณะกรรมการได้นําแบบประเมินผลกรรมการทั้ง 5 แบบ ประกอบดว้ยแบบประเมินผลคณะกรรมการทั้ง

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 96.7 

• แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล มีหวัขอ้การประเมิน  3 หวัขอ้ ดงัน้ี 

1)  โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการบริษทั (Board structure and qualifications)  

2)  การประชุมของคณะกรรมการ (Board meeting) 

3)  บทบาท หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการ (Roles, duties and responsibilities) 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการรายบุคคลในภาพรวมเห็นวา่การดาํเนินการส่วนใหญ่จดัทาํไดดี้

เยีย่มโดยมีคะแนนร้อยละ 97.8 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย  

• การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร มีหวัขอ้การประเมิน  2 หวัขอ้ ดงัน้ี 

1) โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ (Structure and qualifications) 

2) การประชุมของคณะกรรมการ (Meeting) 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการรายบุคคลในภาพรวมเห็นวา่การดาํเนินการส่วนใหญ่จดัทาํไดดี้

เยีย่ม โดยมีคะแนนร้อยละ 93.1 

• การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ มีหวัขอ้การประเมิน  5 หวัขอ้ ดงัน้ี 

1) ความเขา้ใจ 

2) การปฏิบติังาน 

3) การประชุม 

4) การพฒันาตนเอง 

5) การประเมินผลการปฏิบติังานโดยรวม 
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สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบในภาพรวมเห็นวา่การดาํเนินการส่วนใหญ่จดัทาํไดดี้

เยีย่ม โดยมีคะแนนเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 91.5 

• 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 98.3 

• 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 91.7 

การประเมนิผลการทาํงานของประธานบริหาร 

คณะกรรมการบริษทัฯได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเป็นผูก้าํหนดและ

นําเสนอตวัช้ีวดัผลการทํางาน (KPI) และผลการปฎิบัติงานของประธานบริหารต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ

พิจารณาอนุมติั โดยมีเกณฑ์การประเมิน แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 1. ตวัช้ีวดัด้านการกาํกับดูแลกิจการ (CG) และ 2. 

ตวัช้ีวดัดา้นการบริหารจดัการการผลิต (Manufacturing) โดยจะมีการพิจารณาทบทวนตวัช้ีวดัผลการทาํงานตาม

ความเหมาะสมทุกปี 

การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

บริษทัฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการ ผูบ้ริหาร รวมทั้งเลขานุการบริษทั เขา้รับการอบรมเก่ียวกบัการกาํกบั

ดูแลกิจการท่ีดีอยา่งต่อเน่ือง ทั้งจากการจดัอบรมภายในและการอบรมจากสถาบนัต่างๆ เช่น ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

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

ในปี 2563 นาย จาง ช่าย ซิง ไดเ้ขา้ร่วม Director's Briefing 10 # Driving Organizational Culture from the 

Boardroom ท่ีจดัโดยสถาบนักรรมการบริษทัไทย และนางทิพวรรณ ชยุติมนัต์ ไดเ้ขา้ร่วมอบรม IT Governance and 

Cyber Resilience Program (ITG) ท่ีจดัโดยสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

การสืบทอดตําแหน่ง/การบริหารกลุ่มบุคคลทีม่ศัีกยภาพ 

บริษัทฯได้นําการบริหารกลุ่มบุคคลท่ีมีศักยภาพ (Talent Pool) มาใช้ในการสรรหาบุคคลท่ีจะสืบทอด

ตาํแหน่งเน่ืองจากมีความยืดหยุ่นในการสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมและสามารถรองรับกลยุทธ์ธุรกิจท่ีอาจต้อง

ปรับเปล่ียนอย่างรวดเร็ว ซ่ึงมีความเหมาะสมมากกว่าการระบุบุคคลท่ีจะมาสืบทอดตาํแหน่งบริหารท่ีสําคญัอย่าง
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เฉพาะเจาะจงแบบเดิม (Successor plan) ทั้งน้ี บุคคลท่ีไดรั้บการสรรหาอาจเป็นบุคคลท่ีมาจากภายในและภายนอก

บริษทั โดยโครงการน้ีจะมีการดาํเนินการอยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหไ้ดบุ้คลากรท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมอยา่งเพียงพอ 

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

กรรมการและผูบ้ริหารซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นช่วง 1 เดือน ก่อนประกาศผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ สู่สาธารณชนผา่น

ทางตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพื่อคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุ้นจากการไดเ้ปรียบของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  

นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัมีนโยบายกาํหนดให้กรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทัฯ (ซ่ึงไดร้วมถึงคู่สมรส และ

บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ) รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย ์ต่อสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 3 วนัทาํการ นบัจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย ์และตอ้งแจง้ใหเ้ลขานุการ

บริษทัทราบเพื่อแจง้ใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ รับทราบต่อไป 

ในปี 2563 ไม่ปรากฏการกระทาํหรือขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัการกระทาํผิดของกรรมการ ผูบ้ริหารระดบัสูง 

และพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการใชข้อ้มูลภายในแต่อยา่งใด 
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การปฏิบัติตามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ีในเร่ืองอ่ืนๆ  

บริษทัไดน้าํหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยและหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2560 หรือ CG Code ของสํานกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยม์าเป็นแนวทางปฏิบติัอย่างต่อเน่ือง โดยได้มีการนาํมาปรับใช้ตามบริบททาง

ธุรกิจของบริษัทฯ และให้มีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสม อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง และในการประชุม

คณะกรรมการคร้ังท่ี 5/2563 เม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัปรับปรุงเน้ือหานโยบายการ

กาํกับดูแลกิจการ เก่ียวกับหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับสถานการณ์

ปัจจุบนั และคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการไดพ้ิจารณาปรับคุณสมบติัของคณะกรรมการอิสระเร่ืองสัดส่วนการถือ

หุ้นของบริษทัฯ โดยให้ถือไดไ้ม่เกินร้อยละ 0.5 ซ่ึงเขม้งวดกวา่หลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดผ้า่นการรับรองรับรองในโครงการแนวร่วมปฏิบติัในการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ (CAC) 

เม่ือวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2563 

เร่ืองทีย่งัไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ีตามหลกั CG Code 

1. ประธานกรรมการไม่ไดเ้ป็นกรรมการอิสระ  

2. ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไม่ไดเ้ป็นกรรมการอิสระเน่ืองจากมีการเพิ่มเติมหน้าท่ี

ท่ีจึงมีการปรับเปล่ียนเพื่อความเหมาะสม 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัทฯ 

บริษทัฯ จ่ายค่าสอบบญัชีให้แก่สํานกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดัในรอบปี 2563 เป็นเงิน 4,910,000 

บาท  และค่าธรรมเนียมสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างปีเพื่อประกอบการจดัทาํงบการเงินของบริษทัจาํนวน 

500,000 บาท ซ่ึงยงัไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเบิกตามจริง (Out of pocket expenses) เช่น ค่าเอกสาร ค่าเดินทาง ค่าขนส่ง

และอ่ืนๆ (ค่าสอบบญัชีในปี 2562 มีจาํนวน 4,910,000 บาท  ค่าธรรมเนียมสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งปีเพื่อ

ประกอบการจัดทาํงบการเงินของบริษัทจาํนวน 500,000 บาท และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเบิกตามจริง (Out of pocket 

expenses) จาํนวน 286,102 บาท) นอกจากน้ี มีค่าสอบบญัชีบริษทัย่อยอีก 4 แห่งท่ีได้จ่ายให้สํานักงานสอบบญัชี

เดียวกนัน้ีรวมเป็นเงิน 1,485,000 บาท 

ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยบางแห่งเป็นผูส้อบบญัชีจากสาํนกังานบญัชีเดียวกบับริษทัฯ และบริษทัยอ่ย

บางแห่งไดใ้ชบ้ริการจากสํานกังานบญัชีอ่ืนๆ ทั้งน้ีการเลือกใช้ผูส้อบบญัชีของแต่ละบริษทั จะพิจารณาจากคุณภาพ

การใหบ้ริการและค่าสอบบญัชีเป็นหลกั  

ค่าตอบแทนอ่ืน  

ไม่มี 
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10 ความรับผดิชอบต่อสังคม  

 

ในฐานะหน่ึงในบริษทัผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ 

(ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) เข้าใจดีว่าการดาํเนินงานของเรานั้นมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้มต่อชุมชน

โดยรอบและต่อองคก์รท่ีมีส่วนร่วมกบัเรา 

ด้วยพนัธกิจของเราท่ี “มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวตักรรมการใช้พลังงานสะอาดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้

พลงังานเพื่ออนาคตท่ีดีกวา่” เดลตา้ไดด้าํเนินธุรกิจของเราโดยยดึถือหลกัการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื (SD) มาโดยตลอด 

ท่ีเดลตา้ เรามุ่งมัน่ท่ีจะสร้างผลกระทบเชิงลบให้นอ้ยท่ีสุดและสร้างคุณูปการในเชิงบวกต่อส่ิงแวดลอ้ม เราเช่ือ

วา่การดาํเนินธุรกิจอยา่งมีจริยธรรมจะสร้างรากฐานท่ีแขง็แรงให้บริษทัดาํเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยืน 

ตั้งแต่เดลตา้ประเทศไทยก่อตั้งข้ึนในปี 2531 เราไดพ้ยายามเอาชนะความทา้ทายในการคน้พบโซลูชัน่ท่ีเป็น

นวตักรรมใหม่เพื่อช่วยลด carbon footprint เช่น เพาเวอร์ซพัพลายและโซลูชัน่การจดัการความร้อนของเดลตา้ท่ีช่วยลด

การส้ินเปลืองพลงังานดว้ยประสิทธิภาพชั้นนําของตลาด และเน่ืองดว้ยผลกระทบเชิงลบของการเปล่ียนแปลงของ

สภาพอากาศท่ีปรากฏอย่างเด่นชัด ทาํให้ผลิตภณัฑ์และโซลูชัน่ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มของเดลตา้ เช่น ผลิตภณัฑ์

ชาร์จรถยนตไ์ฟฟ้าของเรามีการเติบโตเพิ่มข้ึนอีกดว้ย 

กลยุทธ์ทางธุรกิจของเดลตา้เป็นไปตามหลกัการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนดว้ยผลิตภณัฑ์และโซลูชัน่ท่ีตอบสนองเม

กะเทรนด์ทัว่โลก รวมถึงการมีมาตรฐานการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีซ่ึงได้รับการยอมรับจากอุตสาหกรรมของเราและ

หน่วยงานต่างๆ และการดาํเนินงานโดยมีเป้าหมายเพื่อการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและการพฒันาชุมชน 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (RMC) ของเดลตา้ประเทศไทยจะรายงานความคืบหนา้ของการบริหารความ

เส่ียงต่อประธานบริหาร ผลการบริหารความเส่ียงจะได้รับการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะ

กรรมการบริหารอยา่งนอ้ยปีละสองคร้ัง คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดมี้การรายงานผลการสํารวจในปี 2563 จาก

หน่วยงานหลกัเดลตา้ประเทศไทยซ่ึงรวมถึง เดลตา้ประเทศไทย อินเดียและสโลวาเกีย ต่อคณะกรรมการบริษทัเม่ือ

วนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2563 นอกจากน้ีคณะกรรมการยงัไดท้บทวนความเส่ียงของเมกะเทรนดห์ลกัจากการมีส่วนร่วมกบั

ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้แน่ใจวา่ผลิตภณัฑแ์ละโซลูชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเมกะเทรนดน์ั้นยงัคงอยู่

ในแนวทางท่ีถูกตอ้ง ภาพประกอบดา้นล่างน้ีแสดงถึงทั้งความเส่ียงและโอกาสท่ีอาจไดรั้บ 

ดว้ยเหตุน้ี เดลตา้ประเทศไทยจึงสามารถมอบผลตอบแทนท่ีดีให้กบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของเรา พร้อมกบัการ

สร้างผลกระทบเชิงบวกให้กบัส่ิงแวดล้อมและสังคมได ้สามารถดูเคา้โครงกลยุทธ์การพฒันาธุรกิจโดยยึดหลกั SD 

ของเราไดด้งัน้ี   
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ในปี 2563 การระบาดของโรค COVID-19 เผยให้เห็นโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจมากข้ึน พร้อมกบัเร่ง

กระบวนการพัฒนาอย่างย ัง่ยืนของเราเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ศูนย์บัญชาการ 

COVID-19 ทัว่โลกของเดลตา้ไดรั้บการนาํทีมโดยทีมผูบ้ริหารระดบัสูง และยงัมีทีมเครือข่ายทัว่โลกท่ีนาํโดยหวัหนา้

ระดบัภูมิภาคจากภูมิภาคสําคญัของเรา เช่น จีน เอเชียตะวนัออกเฉียงเหนือ เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้EMEA (ยุโรป 

ตะวนัออกกลาง และแอฟริกา) และสหรัฐอเมริกา 

สําหรับพนักงานของเราในจีน บริษทัฯ ได้ร้องขอให้พนักงานท่ีเดินทางกลับจากพื้นท่ีอ่ืนท่ีไม่ใช่เมืองท่ี

ทาํงานเขา้รับการกกัตวัตามมาตรการเป็นเวลา 14 วนัตามระเบียบขอ้บงัคบัของทอ้งถ่ิน นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัไดป้รับ

มาตรฐานสําหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจให้เขม้งวดข้ึนและสนบัสนุนการใชง้านอุปกรณ์การประชุมออนไลน์สําหรับ

การประชุมขา้มภูมิภาคหรือการประชุมขา้มทีม 

นอกจากน้ีพนักงานและผูเ้ยี่ยมชมสถานท่ีปฏิบัติงานสําคัญของเดลต้าในพื้นท่ีระบาดจะต้องตรวจวดั

อุณหภูมิร่างกาย ใช้นํ้ ายาฆ่าเช้ือโรค และรายงานเก่ียวกบัสุขภาพของตนเอง มาตรการเพิ่มเติมอ่ืนๆ จะเก่ียวขอ้งกบั

การฆ่าเช้ือภายในอาคารของเราอยา่งสมํ่าเสมอ และการเตรียมวสัดุอุปกรณ์ป้องกนัการแพร่ระบาด 

เป้าหมายการปลอดผูป่้วย COVID-19 ในโรงงานเดลตา้ประเทศไทยของเรา เป็นตวัขบัเคล่ือนสําคญัท่ีทาํให้เราดูแล

รักษาการปฏิบติังานและความเป็นอยูท่ี่ดีของพนกังาน รวมถึงสร้างความมัน่ใจถึงผลตอบแทนท่ีดีให้กบัผูถื้อหุ้นของ

เราท่ามกลางความหวาดกลวัต่อการระบาดทัว่โลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อรักษากาํลงัทางธุรกิจและผลการดาํเนินงานท่ีโดดเด่นท่ามกลางความผนัผวนของเศรษฐกิจโลก เดลตา้ได้

ทาํการวินิจฉัยและทบทวนการใช้จ่ายและกลยุทธ์การลงทุน โดยเราไดเ้สนอมาตรการดา้นการเงิน 3 ขอ้คือ คู่มือการ

ปฏิบติังานสําหรับการทาํธุรกรรมของอนุพนัธ์ทางการเงิน คู่มือการปฏิบติังานสําหรับการให้กูย้ืมเงินทุน และคู่มือการ

ปฏิบติังานในการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น โดยคู่มือดงักล่าวไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นประจาํปี 

เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

การส่ือสารขององค์กรและโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีมีบทบาทสําคญัในกระบวนการทางธุรกิจของเรา

มากกวา่ท่ีเคยเป็นมา ตั้งแต่ปี 2560 บริษทัฯ ไดป้รับปรุงโครงสร้างพื้นฐานดา้นไอทีเพื่อสร้างสภาพแวดลอ้มการทาํงาน

ท่ียืดหยุ่นในกรณีฉุกเฉินท่ีอาจเกิดข้ึน และด้วยการรับรองความปลอดภยัด้านไอทีตามมาตรฐาน ISO27001 ทาํให้

พนกังานท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นส่วนการผลิตของเดลตา้ทั้งหมด สามารถทาํงานไดทุ้กท่ีดว้ยแล็ปท็อปและระบบ VPN รวมถึง

แอปพลิเคชัน่บนมือถือ เพื่อตอบสนองความตอ้งการดา้นความปลอดภยัของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  

https://www.deltathailand.com/en/images/Chart_en_2.jpg�
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คณะกรรมการ COVID-19 ของเราได้

กําหนดหน้าท่ีการทํางานท่ีสําคัญ โดย

เจา้หน้าท่ีท่ีไม่ไดป้ระจาํในพื้นท่ีเฉพาะมี

สิทธ์ิทาํงานจากท่ีบา้นได ้และเพื่อให้การ

ส่ือสารนโยบายบริษทัและการตอบสนอง

ต่อส ถ าน ก ารณ์ ท่ี อาจเกิ ด ข้ึ น มี ค วาม

รวดเร็วมากยิ่งข้ึน เราจึงได้จัดตั้ งบัญชี 

LINE ใ น ช่ื อ  Delta Thailand อ ย่ าง เป็ น

ทางการเพื่อลดช่องว่างทางดิจิทลัระหว่าง

พนกังานฝ่ายสาํนกังานและฝ่ายผลิต 

นอกจากน้ีเรายงัมีขอ้ตกลงดา้นความปลอดภยัของขอ้มูลและจรรยาบรรณวิชาชีพใหพ้นกังานของเราทุกคน

ปฏิบติัตาม รวมถึงการรับประกนัความปลอดภยัทางกายภาพสําหรับศูนยข์อ้มูลของบริษทั บริษทัฯ จะดาํเนินการ

ประกนัภยัคุม้ครองขอ้มูลให้เสร็จส้ินภายในปี 2564 และเน่ืองจากมีการส่ือสารทางตรงกบัทางลูกคา้และซัพพลาย

เออร์ของเราบ่อยข้ึน หน่วยงานการส่ือสารขององค์กรจึงได้เปิดตวัหน้าเว็บพิเศษเพื่อให้บุคคลภายนอกสามารถ

ติดตามสถานการณ์ COVID-19 ของเราได ้

การทาํงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรทางธุรกิจของเรามีส่วนช่วยในการดําเนินการตามแผนธุรกิจ 

จริยธรรมของห่วงโซ่อุปทาน และการส่งมอบตรงเวลาในช่วงท่ีมีการปิดกั้ นการเดินทางทั่วโลกอันเน่ืองมาจาก

สถานการณ์ COVID ตามนโยบายของคณะกรรมการการจดัซ้ือส่วนกลางของเรา ซัพพลายเออร์ท่ีสําคัญได้รับการ

กาํหนดให้อยู่ในกระบวนการปกติ สัดส่วนของการใช้จ่ายท่ีจดัสรรไปยงัแต่ละซัพพลายเออร์ถูกจาํกัดเพื่อป้องกัน

ผลกระทบดา้นอุปทานในกรณีฉุกเฉิน ในขณะเดียวกนัก็มีการเตรียมแหล่งจดัหาท่ีเป็นทางเลือกและอยูใ่นทอ้งถ่ินไวด้ว้ย 

ถึงแมว้า่ขอ้ตกลงทางธุรกิจของเดลตา้กบัซัพพลายเออร์ของเราจะอยูใ่นขอบเขต B2B และแผนขอ้ตกลงท่ี

วางไว ้แต่ปัญหาในห่วงโซ่อุปทานระหวา่งท่ีมีการกกักนัทัว่โลกก็เกิดข้ึนกบัสินคา้บางประเภทในห่วงโซ่อุปทาน

ของเรา เพื่อท่ีจะลดปัญหาการขาดแคลนวตัถุดิบ เดลต้าได้ลงทุนจดัตั้งคลังสินค้าฝากขายใหม่ 2 แห่งในนิคม

อุตสาหกรรมบางปู คลงัสินคา้ใหม่เหล่าน้ีจะเอ้ือให้ซพัพลายเออร์สามารถใชแ้นวคิดมิลครั์นหรือการบรรทุกเต็มรถ 

เพื่อปรับปรุงการขนส่งและการจดัส่งแบบตรงเวลาใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของเดลตา้ได ้

นอกเหนือจากเหตุการณ์ทั้งหมดของโรคติดต่อชนิดใหม่น้ีแลว้ ปี 2563 ยงัคงเป็นปีท่ีทา้ทายสําหรับเศรษฐกิจ

โลกเน่ืองจากความตึงเครียดทางการคา้ท่ีเกิดข้ึน และความผนัผวนของนโยบายของสหรัฐอเมริกาอนัเป็นผลมาจากการ

เลือกตั้งประธานาธิบดี อยา่งไรก็ตาม ปี 2563 ก็ยงัเป็นปีท่ีทีม SD ของเราประสบความสําเร็จมากท่ีสุดสองประการ ซ่ึงก็

คือการท่ีเดลตา้ประเทศไทยไม่เพียงแต่ไดรั้บรางวลัความย ัง่ยืนยอดเยี่ยมซ่ึงจดัโดยตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศไทย แต่ยงั

ไดรั้บการจดัอนัดบัให้อยูใ่นอนัดบัท่ีสองจากการประเมินดชันีความย ัง่ยนืดาวโจนส์ (DJSI)  ท่ีไดรั้บการยอมรับจากทัว่

โลกอีกดว้ย 
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นอกจากน้ี เดลตา้ประเทศไทยยงัไดร้ับรางวลัอนั

ทรงเกียรติระดบั S&P Global Silver Class สําหรับผลการ

ดาํเนินงานดา้นความย ัง่ยืนยอดเยี่ยม เราเป็นบริษทัที่ตั้งอยู่

ในประเทศไทยเพ ียงแห่งเดียวในภาคธุรกิจ  “อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองมือ และส่วนประกอบ” ติดต่อกนัสอง 

ปีในรายงาน The Sustainability Yearbook 2021 เดลตา้ประเทศไทยให้ความสาํคญักบัความครอบคลุมของหวัขอ้

คาํถามและแนวทางในการส่งแบบประเมิน DJSI มากกวา่อนัดบัของเรา ทีม SD ของเราใชป้ระโยชน์จากกระบวนการ

รายงานเพื่อวดัประสิทธิภาพของโครงการ SD ของเราเพื่อการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 

เดลตา้ประเทศไทยไดจ้ดัวางผลิตภณัฑ์และโซลูชัน่ของเราให้ตอบสนองต่อเมกะเทรนด์ของโลก และเพื่อ

รับมือกบัความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน เรายงัไดด้าํเนินการบรรเทาและสร้างกลยุทธ์เชิงรุกเพื่อหนุนให้เกิดความยืดหยุ่นของ

บริษทัในระยะยาว เรามุ่งมัน่ท่ีจะจดัการความเส่ียงดว้ยจริยธรรม การตดัสินใจอยา่งชาญฉลาด การมองการณ์ไกล

และความคล่องแคล่ว และสร้างธุรกิจท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมในอนาคต 
 

กรุณาดาวน์โหลดรายงาน SD report 2021 ฉบบัเตม็ไดท่ี้ www.deltathailand.com/en/pdf/sustainable/SDR2021_EN.pdf  

 

การดาํเนินการด้านความรับผดิชอบต่อสังคม 

บริษทัฯ ไดมี้การดาํเนินการดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมโดยไดมุ้่งเนน้ประเด็นท่ีมีผลกระทบต่อผูมี้ส่วน

ไดเ้สียของบริษทัฯ เป็นสาํคญั ตามหลกัการของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดงัน้ี 

1. การกาํกบัดูแลกจิการที่ดี 

คณะกรรมการบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ไดต้ระหนกัและให้ความสําคญัใน

การดาํเนินธุรกิจภายใตห้ลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีมาอยา่งต่อเน่ือง เพื่อส่งเสริมให้กิจการมีการเติบโตและพฒันา

อย่างย ัง่ยืน โดยได้จดัทาํและอนุมติันโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีพร้อมทั้งได้มีการเปิดเผยไวบ้นเว็บไซต์ของ

บริษทัฯ www.deltathailand.com และระบบส่ือสารภายในขององค์กร (Intranet) ความมุ่งมัน่และการให้ความสําคญั

ต่อการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ทาํให้บริษทัฯ ไดรั้บการประเมินการกาํกบัดูแลกิจการโดยรวมของ

บริษทัจดทะเบียนไทยประจาํปี 2563 ในระดบั “ดีเลิศ” เป็นปีท่ีห้าติดต่อกนัจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษทัไทย (IOD) โดยการสนบัสนุนของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้ งน้ี  นโยบายการกํากับกิ จการท่ี ดีได้ เปิ ดเผยอยู่ในเว็บไซต์บริษัทฯ 

www.deltathailand.com/th/นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ และการรายงานการปฏิบติัตามการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีในแต่

ละปีไดเ้ปิดเผยในรายงานประจาํปีของบริษทัฯ 

2. การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 

บริษทัฯ มีการดาํเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส และด้วยความรับผิดชอบ คณะกรรมการบริษทัจึงได้

จดัทาํคู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานสําหรับพนักงานข้ึน รวมทั้ งนําจรรยาบรรณทางการค้าของ Responsible 

Business Alliance (RBA) หรือ EICC เดิม มาเป็นแนวทางในการดาํเนินงานดว้ย เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการ ผูบ้ริหาร 

และพนกังานไดถื้อปฏิบติัเป็นมาตรฐานเดียวกนัและเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป บริษทัฯไดเ้ผยแพร่คู่มือจรรยาบรรณ

ในการปฏิ บัติงานสํ าหรับพนักงานไว้บนเว็บไซต์ภายในขององค์กร (Intranet) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

http://www.deltathailand.com/en/pdf/sustainable/SDR2021_EN.pdf
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www.deltathailand.com/th/คู่มือจริยธรรมธุรกิจ โดยมีการอบรมคู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบติังานให้พนกังานใหม่ทุก

คนได้รับทราบ และนอกจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะมีหน้าท่ี ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตาม

จรรยาบรรณแลว้ ฝ่ายตรวจสอบภายในยงัมีหนา้ท่ีในการตรวจสอบการปฏิบติังานและรายงานต่อผูบ้ริหารในกรณีท่ีมี

การปฏิบติังานผดิจรรยาบรรณท่ีสาํคญั  

พร้อมกนัน้ี บริษทัฯ ไดเ้ปิดช่องทางการรับแจง้ขอ้มูลให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มสามารถส่งขอ้เสนอแนะ

หรือขอ้ร้องเรียน ดงัน้ี 

• พนกังานเดลตา้สามารถส่งขอ้เสนอแนะหรือขอ้ร้องเรียนไปยงับุคคล/หน่วยงานดงัต่อไปน้ี  

(1) หวัหนา้หน่วยงานท่ีพนกังานคนดงักล่าวสังกดัอยู ่

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

(3) กล่องรับความคิดเห็น 
 

• ผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนสามารถส่งขอ้เสนอแนะหรือขอ้ร้องเรียนไปท่ี 

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

(2) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: whistleblow@deltathailand.com  

เลขานุการคณะกรรมการจะรวบรวมและส่งข้อร้องเรียนต่อไปยงัคณะผูบ้ริหาร หรือคณะกรรมการ

ตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อทาํการพิจารณาตรวจสอบแล้วแต่กรณี  ทั้ งน้ี บริษทัฯ มีการกาํหนด

นโยบายการคุม้ครองผูร้้องเรียน โดยขอ้มูลของผูแ้จง้เบาะแสและเร่ืองท่ีแจง้จะถูกเก็บเป็นความลบั และไดรั้บการ

คุม้ครองท่ีเหมาะสม เพื่อป้องกนักรณีถูกละเมิดสิทธิ  

ในการประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 1/2564 เลขานุการคณะกรรมการได้แจ้งต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณา

รับทราบว่าในปี 2563 ท่ีผา่นมา ทางบริษทัฯ ไดรั้บการร้องเรียนในเร่ืองการละเมิดจรรยาบรรณ (code of conduct) 

จาํนวน 3 กรณี แต่ไม่มีการร้องเรียนเร่ืองการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ (anti-corruption) และการป้องกนัการคา้อย่าง

เป็นธรรมและป้องกนัการผกูขาด (anti-trust and fair competition)   

3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน  

ด้วยความมุ่งมัน่ในการดาํเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ ท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษทัฯคร้ังท่ี 4/2556 จดัข้ึนในวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2556 จึงได้อนุมติัในหลกัการให้มีการดาํเนินการเก่ียวกบัการ

ต่อตา้นคอร์รัปชัน่และไดมี้มติมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูดู้แลการกาํหนดหรือทบทวนนโยบาย วิธี

ปฏิบติั รวมทั้งการติดตามผลให้เป็นไปตามนโยบายต่อดา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยในเดือนกุมภาพนัธ์ 2563 บริษทั

ฯ ไดผ้า่นการรับรองเขา้เป็นแนวร่วมปฏิบติัเพื่อการต่อตา้นการทุจริตของภาคเอกชน เราไดเ้ขา้ร่วมกลุ่มบริษทัชั้นนาํ

ของไทยเพื่อสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจท่ีมีจริยธรรมดว้ยนโยบายท่ีมีประสิทธิผล มีโปรแกรมการรับรอง และมีการ

ปฏิบติัตามมาตรฐานการต่อตา้นการทุจริต 

ในฐานะบุคลากรในองค์กรระดบัโลก เดลตา้ได้มีการกาํหนดจรรยาบรรณและนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชั่น

เพื่อให้พนกังานและพนัธมิตรทางธุรกิจทุกคนยึดถือปฎิบติัโดยถือเป็นส่วนสําคญัของกลยุทธ์การพฒันาท่ีย ัง่ยืนของ

เรา นโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่ของเดลตา้สนบัสนุนการริเร่ิมของรัฐบาลไทยในการปราบปรามการคอร์รัปชัน่และ

สนบัสนุนเป้าหมายของบริษทัฯ ท่ีจะช่วยสร้างสังคมท่ียุติธรรมและเจริญรุ่งเรืองยิ่งข้ึนในประเทศไทย บริษทัฯ จดัให้

มีการฝึกอบรมทั้งในด้านจรรยาบรรณและนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชั่นให้กบัพนักงานเดิมและพนักงานใหม่อย่าง

ต่อเน่ืองรวมถึงประกาศใชน้โยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่ไปยงัพนัธมิตรทางธุรกิจอีกดว้ย 

 

 

mailto:HR.grievance.SEA@deltaww.com
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4. การเคารพสิทธิมนุษยชน  

บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะเคารพต่อหลกัสิทธิมนุษยชน โดยมีการกาํหนดเป็นนโยบายเร่ืองการปฏิบติัท่ีมิชอบ

และการไม่ล่วงละเมิด ไม่เลือกปฏิบตัิ โดยไม่คาํนึงถึงเพศ เช้ือชาติหรือความบกพร่องทางร่างกายรวมถึงผูที้่เป็น

โรคภูมิคุม้กนับกพร่อง โรคเอดส์ วณัโรค ซ่ึงบริษทัฯ ถือเป็นนโยบายที่เขม้งวด โดยไดม้ีการประกาศให้รับทราบ

ใน Intranet และเวปไซตบ์ริษทัฯ www.deltathailand.com/th/นโยบายดา้นสิทธิมนุษยชน และส่งเสริมให้มีการจดั

อบรมให้ความรู้ความเขา้ใจเพื ่อให ้พนกังานไดม้ีทศันะคติที ่ดีในการทํางานร่วมกบัผูอื้ ่นอยา่งเท่าเทียมกนั 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดม้ีการเปิดช่องทางในการรับเร่ืองร้องเรียนต่างๆ ซ่ึงจนถึงปัจจุบนัยงัไม่ไดรั้บการร้องเรียนใน

เร่ืองดงักล่าวแต่อยา่งใด 

และจากสงครามท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (Democratic Republic of the 

Congo) ท่ียงัมีทีท่าว่าจะทวีความรุนแรงมากข้ึนเร่ือยๆ ในขณะท่ีแหล่งเงินทุนหลกัท่ีใช้สนบัสนุนสงครามเช่ือว่ามา

จากการทาํเหมืองแร่โลหะท่ีมีค่า ได้แก่ แทนทาลมั ทอง สังกะสี และทงัสเตน ฯลฯ ซ่ึงเป็นแร่โลหะหายากท่ีเป็น

วตัถุดิบสําคญัสําหรับการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอยูม่ากในประเทศท่ียงัเต็มไปดว้ยการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

เช่น คองโก และรวนัดา ท่ีถูกเรียกกนัวา่ “แร่ท่ีมีขอ้ขดัแยง้ (Conflict Minerals/Metals)” บริษทัฯไดใ้ห้ความสําคญัใน

เร่ืองสิทธิมนุษยชนและตอบสนองต่อขอ้ขดัแยง้ดงักล่าว โดยการตรวจสอบแหล่งท่ีมาของแร่ธาตุ และจดัหาแหล่งแร่

ท่ีอยู่นอกพื้นท่ีขัดแยง้มาแทนท่ีทั้ งหมด และได้วางนโยบายการเลิกใช้แร่ท่ีมีข้อขัดแยง้ท่ีมาจากสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยคองโกและประเทศท่ีอยู่ติดกนัทั้งทางตรงและทางออ้ม โดยไดก้าํหนดเป็นขอ้ตกลงเร่ืองพนัธมิตร

ธุรกิจท่ีมีความรับผิดชอบต่อการไดม้าซ่ึงแร่ธาตุ (RMI) (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมท่ี www.deltathailand.com/th/

เอกสารอ่ืนๆ) พร้อมทั้งไดส่้งต่อนโยบายน้ีไปสู่ห่วงโซ่อุปทาน โดยปัจจุบนับริษทัฯ ไดใ้หผู้ข้ายวตัถุดิบทุกรายลงนาม

ใน “การสาํรวจแหล่งท่ีมาของแร่และโลหะ” (Minerals/Metals Source Survey) และ“ประกาศเก่ียวกบัการเลิกใชแ้ร่ท่ี

มีขอ้ขดัแยง้” (Declaration on Non-use of Conflict Minerals/Metals) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของขั้นตอนการคดัเลือกซัพ

พลายเออร์ของบริษทัฯ 

 5. การปฏบัิติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 

บริษทัฯ ใหค้วามสําคญัต่อนโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเทียบเท่า

เป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจดา้นอ่ืนๆ ของบริษทัฯ ซ่ึงผูบ้ริหารตามสายงานจะเป็นผูรั้บผิดชอบในการดาํเนินการ

ตามนโยบายน้ีให้เป็นไปอยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมินผลกระทบในแต่ละจุดปฏิบติังานและ

จดัฝึกอบรมใหแ้ก่พนกังานอยา่งสมํ่าเสมอ 
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บริษทัฯไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการ รวมถึงมีคณะปฏิบติังานดา้นส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยั และความ

ปลอดภยัเพื่อดูแลให้มี การปฏิบติัตามมาตรฐานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO14001 และระบบมาตรฐานอาชีวอ

นามยัและความปลอดภยั OHSAS18001 อย่างต่อเน่ืองและถูกตอ้ง ซ่ึงปัจจุบนั บริษทัฯไดรั้บการรับรองมาตรฐาน

ดงักล่าวอยา่งต่อเน่ือง 

ในปี 2563 บริษทัฯ ได้รับรางวลัสถานประกอบกิจการตน้แบบดีเด่นด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน จากกองความปลอดภยัแรงงาน กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

ดงัน้ี: 

• โรงงาน 5 : ไดรั้บรางวลัสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ประจาํปี 2563 ระดบัประเทศ ปีท่ี 5 ติดต่อกนั (ระดบัเพชร) 

• โรงงาน  6: รางว ัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ประจาํปี 2563 ระดบัประเทศ ปีท่ี 3 ติดต่อกนั (ระดบัทอง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายอุบติัเหตุตอ้งเป็นศูนย ์(Zero Accident) ถือเป็นเป้าหมายหลกัอยา่งหน่ึงท่ีบริษทัฯ ไดน้าํมายดึถือ

ปฏิบติัในการดาํเนินงานอยา่งเคร่งครัด  

บริษทัฯ ยงัไดร้ณรงคจ์ดักิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภยั เพื่อการลดอุบติัเหตุในโรงงานใหเ้ป็นศูนย ์ส่งเสริม

ใหพ้นกังานมีความรู้และเขา้ใจในการปฏิบติังานใหป้ลอดภยั กิจกรรมภายในงานประกอบดว้ย การประกวดวาด

ภาพส่ือความหมายความปลอดภยั และร่วมสนุกกบัเกมตอบคาํถามเพื่อส่งเสริมใหต้ระหนกัถึงดา้นความปลอดภยั

เป็นประจาํทุกปี 

ทั้ ง น้ี  จ ําน วน บ าดเจ็บ จากงาน ส าม ารถ ดูได้จาก รายงาน เพื่ อการพัฒ น าท่ี ย ั่งยืน ปี  2563 เวป ไซ ต ์

www.deltathailand.com/th/ดาวน์โหลดรายงานเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

 
 

 

 

 

 

 

กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยประจาํปี 2563 (Safety Week 2020) ณ โรงงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู 
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ด้านสวสัดิการพนักงาน   

บริษทัฯ มีการจดัตั้งคณะกรรมการสวสัดิการเพื่อดูแลผลประโยชน์ให้แก่พนกังานรวมทั้งมีการกาํหนดนโยบาย

ดา้นสวสัดิการและแรงงานสัมพนัธ์เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนให้พนกังานไดรั้บสิทธิและสวสัดิการอยา่งเป็นธรรม ซ่ึง

จากการให้ความสําคญัดา้นแรงงานสัมพนัธ์และสวสัดิการท่ีดีให้แก่พนกังานมาอย่างต่อเน่ือง ทาํให้ไดรั้บคดัเลือกให้

เป็นสถานประกอบการดีเด่นดา้นแรงงานสัมพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน ซ่ึงจดัโดยกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน 

กระทรวงแรงงานติดต่อกนัเป็นปีท่ี 11 

• 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 

• โครงการส่งเสริมอาชีพให้พนักงานที่เกษียณอายุ 

บริษทัฯ ไดจ้ดัโครงการ “ส่งเสริมอาชีพให้พนกังานท่ีเกษียณอายุ” เพื่อส่งเสริมให้พนกังานท่ีครบวาระ

เกษียณอายุการทาํงาน ไดมี้ความรู้ มีทกัษะสําหรับการใช้ชีวิตหลงัเกษียณ โดยไดจ้ดักิจกรรมไปศึกษาโครงการ ณ 

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนล้อมศรีรินทร์ จังหวดัอ่างทอง เพื่อส่งเสริม เรียนรู้ การใช้ชีวิตหลังเกษียณ 

ช่วยเหลือดูแลตวัเอง ทาํใหส้ามารถดาํเนินชีวติไดอ้ยา่งราบร่ืน มีความสุข มีสุขภาพดี เป็นประโยชน์ต่อสังคม  

 

 

 

 

 

 

6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค  

บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกคา้ดว้ยการนาํเสนอสินคา้ท่ีดีมีคุณภาพและบริการท่ีเช่ือถือ

ได ้โดยไดด้าํเนินการตามมาตรฐานสากลต่างๆ อยา่งเคร่งครัด เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ลูกคา้ จนในปัจจุบนั บริษทัฯ

ไดรั้บการรับรองมาตรฐานต่างๆ ดงัน้ี 
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• 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) 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดใ้ส่ใจและคาํนึงถึงความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค โดยเน้นการจดัการดา้นสารปนเป้ือน

ในผลิตภณัฑ์ (Environmental Related-Substances) โดยพฒันาและควบคุมให้ไม่มีการนาํสารเคมีท่ีเป็นอนัตรายมาใช้

ในขบวนการผลิต เพื่อสร้างความเช่ือมัน่วา่ผลิตภณัฑข์องบริษทัฯไม่มีสารพิษท่ีเป็นอนัตรายต่อผูบ้ริโภค 

บริษทัฯ มีการติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้ทุกกลุ่มอยา่งใกลชิ้ด เพื่อให้เขา้ถึงและพยายามสนองตอบความตอ้งการ

ของลู กค้าให้ ได้ม าก ท่ี สุ ด  ลู กค้าส าม ารถค้น ห าข้อมู ลของบ ริษัท ฯ  และผลิ ตภัณ ฑ์ ต่ างๆ  ได้ผ่ านท าง 

www.deltathailand.com และย ังสามารถให้ข้อเสนอแนะต่างๆได้ทางอีเมล์  info@deltathailand.com ท่ีระบุไว้ใน

เว็บไซต์ของบริษัท ข้อเสนอแนะต่างๆจะถูกเสนอแก่ผูบ้ริหารระดับสูงเพื่อวิเคราะห์และหาแนวทางพฒันาอย่าง

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 

http://www.deltathailand.com/
mailto:info@deltathailand.com
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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 จะบรรลุเป้าหมายการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนขององคก์ารสหประชาชาติ ตามเป้าหมายท่ี 17 โดยการร่วม

เป็นภาคีเพื่อผสานความร่วมมือสู่การบรรลุเป้าหมายการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนท่ีองค์การสหประชาชาติตั้งไว ้โดยความรู้

ความเขา้ใจ ร่วมทั้งขอ้มูลล่าสุดท่ีไดจ้ากการประชุม COP24 จะนาํไปใช้ในการพฒันากลยุทธดา้นการพฒันาอย่าง

ย ัง่ยืน รวมถึงกิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้มให้เกิดผลสัมฤทธ์ิดงัท่ีเดลตา้ฯ ไดป้ระสบความสําเร็จในการปรับปรุงอาคาร

สถานประกอบการเป็นอาคารเขียว และความสําเร็จดา้นการพฒันาอย่างย ัง่ยืนต่างๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจ

จริงท่ีจะดาํเนินทุกๆ กิจกรรมตามแนวทาง Smarter. Greener. Together. ท่ีเดลตา้ฯ ยึดถือปฏิบติัมาอย่างต่อเน่ืองเพื่อ

ยกระดบัขีดความสามารถของบริษทัฯต่อไป 

อุตสาหกรรมสีเขียว 

บริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมโครงการ “อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)” ท่ีจดัข้ึนโดยกระทรวงอุตสาหกรรม 

เพื่อแสดงถึงความยึดมัน่ในการประกอบกิจการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยมุ่งเน้นการพฒันาและปรับปรุง

กระบวนการผลิตและการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและ

ภายนอกองค์กรตลอดจนห่วงโซ่อุปทานต่างๆ เพื่อการพัฒนาอย่างย ัง่ยืน โดยโรงงานทั้ ง 2 แห่งท่ีนิคม

อุตสาหกรรมบางปูและอีกหน่ึงแห่งท่ีนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรวไ์ด้ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสี

เขียวระดับท่ี 4 วฒันธรรมองค์กร (Green Culture) ซ่ึงได้แก่อุตสาหกรรมท่ีมีการสร้างวฒันธรรมองค์กรด้าน

ส่ิงแวดล้อมและนํามาปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล รวมถึงการได้รับรางวลัด้านส่ิงแวดล้อมและการรับรอง

มาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ซ่ึงบริษทัฯ จะมุ่งมัน่พฒันามาตรฐานสู่ระดบัวฒันธรรมสีเขียวและเครือข่ายสี

เขียวต่อไป   

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

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์”) ซ่ึงเป็นมาตรการในการควบคุมมลพิษและของเสียจากผลิตภัณฑ์สารสนเทศ
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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 2563 เดลตา้ ประเทศไทย ไดรั้บรางวลัอุตสาหกรรมดีเด่น ประจาํปี 2563 ประเภทการจดัการพลงังาน 

โดยเขา้รับรางวลัจากพลเอก ประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซ่ึงถือเป็นอีกหน่ึงการยอมรับความเป็นผูน้าํ

ของเดลตา้ในประเทศไทย ในดา้นการจดัการพลงังานอุตสาหกรรมและพลงังานทดแทนในฐานะผูใ้ห้บริการ

โซลูชัน่ประหยดัพลงังานไดเ้ป็นอยา่งดี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากน้ี โรงงาน 6 ท่ีนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรวข์องบริษทัฯ ไดรั้บรางวลัพลงังานแห่งภูมิภาคอาเซียน 

ประจาํปี 2563 (ASEAN Energy Awards 2020) ประเภทจดัการพลงังานอุตสาหกรรม สําหรับอุตสาหกรรมขนาด

ใหญ่โดยศูนย์พลังงานอาเซียน (ASEAN Centre for Energy: ACE) โดยก่อนหน้าน้ี เดลต้า ประเทศไทย ได้รับ

รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 จากงานประกาศรางวลั ASEAN Energy Awards ประจาํปี 2562 ประเภทโรงงานท่ีมี

แนวปฏิบัติเป็นเลิศด้านประสิทธิภาพและการอนุรักษ์พลังงานของอาเซียน (ASEAN Energy Efficiency and 

Conservation Best Practices) และรางวลัย่อยประเภทอาคารสีเขียว (Green Building) ท่ีมอบให้แก่สํานักงานใหญ่

ของเดลตา้ซ่ึงเป็นโรงงานสีเขียว 

 

 

เดลตา้ ประเทศไทย ไดรั้บรางวลัอุตสาหกรรมดีเด่น ประจาํปี 2563 ประเภทการจดัการพลงังาน 
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8.  การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม  

 บริษทัฯ ไดด้าํเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อร่วมพฒันาสังคมและชุมชนทั้งทางดา้นส่งเสริมการศึกษา ศาสนา การ

สาธารณะสุข และพัฒนาชุมชนในด้านอ่ืนๆ อาทิ  การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ

มหาวิทยาลยัต่างๆ เพื่อพฒันาศกัยภาพของนักศึกษาด้วยการปฏิบติังานจริง โดยในปี 2563 บริษทัฯ ได้มีการจดั

กิจกรรมผา่นโครงการต่างๆ ดงัน้ี 

โครงการเพ่ือพฒันาสังคม  
• โครงการ “โคเวิร์คก้ิงสเปซวศิวกรรมนวตักรรม” เพื่อสร้างการเรียนรู้ดา้นวศิวกรรมนวตักรรมใหก้บั

คณาจารยแ์ละนกัศึกษา คณะวศิวกรรมศาสตร์ พระจอมเกลา้ลาดกระบงั 

• โครงการ Delta Automation Academy ท่ีจดัร่วมกบัมหาวิทยาลยัชั้นนาํต่างๆ 

• โครงการ Big Brother ของกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อสนบัสนุนการพฒันา SMEs ของไทย 

• โครงการ Delta Angel Fund for Startups ร่วมกบักระทรวงอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIP) 

• โครงการ Delta Energy Education เพื่อใหค้วามรู้ดา้นพลงังานแก่นกัเรียนโรงเรียนประถมศึกษา 

• โครงการความร่วมมือเพื่อพฒันาการฝึกอบรมบุคลากรในเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) กบั

มหาวทิยาลยับูรพา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการเพ่ือช่วยเหลือสังคม การลงนามร่วมกบั ม.บูรพา ในการพฒันาดา้น

ภาษาองักฤษใหก้บับุคลากรในเขต EEC 

โครงการ Delta Angel Fund for Startups ร่วมกบักระทรวง

อุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

โครงการ “โคเวร์ิคก้ิงสเปซวศิวกรรมนวตักรรม” พร้อมมอบอุปกรณ์หอ้งแลบ็ระบบอุตสาหกรรมอตัโนมติั  

ณ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
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• บริจาคพดัลม 10,500 เคร่ืองเพื่อพฒันาชุดป้องกนัส่วนบุคคลสาํหรับบุคลากรทางการแพทยใ์นการ

รับมือโควดิ-19 

• มอบทุนเพื่อพฒันาการศึกษาในชนบททางภาคเหนือของประเทศ 

• ร่วมบริจาคโลหิตใหแ้ก่สภากาชาดไทย เพื่อร่วมสู้วกิฤติโรคโควดิ-19  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม  

ด้วยพันธกิจของบริษัทฯ ท่ีระบุว่า “มุ่ งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้พลังงานสะอาดและเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพ่ืออนาคตท่ีดีกว่า” 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  

2. โซลู ช่ันเพ่ื อการประหยัดพลังงาน  โดยส่วนใหญ่ เป็นช้ินส่วนหรืออุปกรณ์ อัตโนมัติ ท่ี ใช้ใน

ภาคอุตสาหกรรม (Industrial Automation) ท่ีติดตั้งเขา้ไปในอุปกรณ์หลกัแลว้ช่วยทาํให้อุปกรณ์ดงักล่าว

ใชพ้ลงังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3. กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ผลิตพลังงานสะอาดหรือลดผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก่ โซลาร์อินเวอร์เตอร์ 

สถานีประจุไฟฟ้าสําหรับยานยนต์ (EV Charger) รวมทั้ งอุปกรณ์แปลงไฟฟ้าจากพลังงานลม (wind 

turbine)  

ผลิตภณัฑ์ทั้งสามกลุ่มหลกัขา้งตน้นอกจากจะสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจให้กบับริษทัฯโดยได้เป็น

สินคา้ท่ีนาํรายไดห้ลกัมาสู่บริษทัฯ แลว้ ยงัสามารถอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มได ้

 

บริจาคพดัลม 10,500 เคร่ืองเพ่ือพฒันาชุดป้องกนัส่วน

บุคคลสาํหรับบุคลากรทางการแพทย ์

มอบทุนเพ่ือพฒันาการศึกษาในชนบททางภาคเหนือ

ป  
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การเผยแพร่นวตักรรม 

บริษทัฯ ไดรั้บมาตรฐานการจดัการดา้นพลงังาน ISO50001 เป็นบริษทัแรกในประเทศไทย รวมทั้งประสบ

ความสําเร็จในการทาํกิจกรรมต่างๆ เก่ียวกบัการอนุรักษ์พลงังานในโรงงานอยา่งต่อเน่ือง และยงัไดจ้ดักิจกรรมการ

แบ่งปันความรู้และการเผยแพร่นวตักรรมต่อชุมชน โรงเรียน และสถาบนัต่างๆ ไดรั้บทราบวิธีการอนุรักษพ์ลงังานท่ี

บริษทัฯ นาํมาใชแ้ละประสบความสําเร็จในการลดการใชพ้ลงังาน รวมทั้งการนาํเสนอเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ให้กบัผู ้

ท่ีมาร่วมงานสามารถนาํไปประยกุตใ์ชก้บัองคก์รและชุมชน และสังคมในวงกวา้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในปี 2563 บริษทัฯ ไดรั้บเกียรติจาก นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะ

ผูแ้ทนจากกระทรวงอุตสาหกรรม เขา้ยี่ยมชมโรงงานอจัฉริยะเดลตา้ สํานกังานใหญ่อาคารสีเขียวบางปู เพื่อเยี่ยมชม

กลยุทธ์เก่ียวกบังานชุมชนของบริษทั โซลูชัน่นวตักรรมเพื่อตอบสนององค์กรในทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจาก

เดลตา้และจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงานและสภาบันต่างๆ เข้าเยีย่มชมการจัดการด้านพลงังานของเดลต้าฯ 

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าเยีย่มชมนวตักรรมของเดลต้าฯ 
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11 การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดังาน “Engineer Innovation Showcase 2020” เพื่อแสดงโซลูชัน่ระบบอตัโนมติัทาง

อุตสาหกรรมท่ีใชใ้นการฝึกอบรมนกัศึกษาในโครงการ Delta Automation Academy สําหรับการใช้งานดา้นการผลิต 

Industry 4.0 ท่ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และได้จดังานสัมมนา “Delta Future Industry 

Summit 2020” เพื่อผลกัดนัธุรกิจและสังคมนวตักรรม สู่อนาคตประเทศไทยยุค Next Normal โดยเป็นเวทีพิเศษให้

ทุกภาคส่วนไดเ้ช่ือมต่อและแลกเปล่ียนแนวโน้มอุตสาหกรรมล่าสุด เพื่อกระตุน้เศรษฐกิจหลงัยุคโควิด-19 รวมถึง

ขบัเคล่ือนการฟ้ืนตัวของธุรกิจผ่านนวตักรรมในยุค Next Normal ภายใต้หัวข้อ Future Proofing Thailand for the 

Next Normal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทั้งน้ี สามารถดูขอ้มูลเพิ่มเติมไดจ้ากรายงานเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนืปี 2563 (2020 Sustainability Development 

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

 

  

 
 บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในภายใตก้ารกาํกบัดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบตั้งแต่ปี 2542 เพื่อ

ทาํหน้าท่ีในการตรวจสอบการบริหารจดัการและประสิทธิภาพการดาํเนินงานภายในของบริษทัฯโดยไดรั้บการ

สนบัสนุนและมีการรายงานไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงเป็นผูไ้ดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัเพื่อ

ประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนระบบการบริหารความเส่ียง

ต่างๆ ขององค์กร เพื่อให้ได้ประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในของบริษัท บริษัทฯ ได้ใช้แนวปฏิบัติจาก

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) และ COSO-กรอบ

แนวทางการควบคุมภายใน นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบยงัไดท้บทวนผลการตรวจสอบภายในท่ีดาํเนินการ

เก่ียวกบักระบวนการทางธุรกิจท่ีสําคญัต่างๆทุกไตรมาสพร้อมทั้งประเด็นปัญหาและมีขอ้เสนอแนะต่อฝ่ายบริหาร 

ปัจจุบนั หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในคือ นางสาว เนธิญา ป่ีทอง ซ่ึงระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ 

ในขณะน้ีถือวา่อยูใ่นเกณฑท่ี์น่าพอใจ 

งาน “Engineer Innovation Showcase 2020”  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

งาน “Delta Future Industry Summit 2020”  

โรงแรมไฮแอท รีเจนซ่ี กรุงเทพฯ สุขมุวทิ 

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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12 รายการระหว่างกนั 

 

บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความสําคญัของการบริหารความเส่ียงท่ีอาจมีผลต่อการดาํเนินธุรกิจจากปัจจยัทั้ง

ภายในและภายนอกขององค์กร ตั้งแต่ปี 2010 บริษทัฯ ได้จดัให้มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง(RMC) เพื่อ

ตรวจสอบการบริหารความเส่ียงขององคก์รเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามระดบัการยอมรับขององคก์ร คณะกรรมการ

บริหารความเส่ียงไดก้าํหนดนโยบายในการบริหารความเส่ียงและแนวทางในการดาํเนินงานเร่ืองดงักล่าวข้ึนเพื่อให้

เกิดการบริหารงานท่ีดีในระยะยาวอนัจะเป็นประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย  

สาํหรับการพฒันาใหเ้กิดการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีข้ึนนั้น ทางคณะกรรมการตรวจสอบไดเ้สนอต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทให้มีการจดัทําระบบการรับแจ้งข้อร้องเรียนเม่ือมีการประพฤติมิชอบ (Whistle – Blow 

Misconduct Claim Process) ข้ึนเม่ือปี 2555 และเสนอใหมี้การกาํหนดนโยบายการต่อตา้นทุจริตและรวมถึงการระบุ

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

การดาํเนินการตามนโยบายดงักล่าวอยา่งต่อเน่ืองมีการ ปรับปรุงให้สอดคลอ้งกบัประกาศของคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2564  เม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2564 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 

แนวทางและข้ันตอนการเข้าทาํรายการระหว่างกนั 

 ขั้นตอนในการทาํรายการระหว่างกนัของบริษทัฯ กบับุคคลท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีบริษทัฯ 

กาํหนดไวเ้พื่อให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนในเร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยง ซ่ึงจากประกาศ

ดงักล่าวไดแ้บ่งประเภทของธุรกรรมออกเป็น 6 ประเภท ดงัน้ี 

1. รายการธุรกิจปกติ 

2.  รายการสนบัสนุนธุรกิจปกติ  
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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 

การควบคุมการทาํรายการระหว่างกนั 

สาํหรับรายการธุรกิจปกติซ่ึงส่วนใหญ่เป็นรายการการซ้ือขายสินคา้ระหวา่งบริษทัในเครือ ผูบ้ริหารจะเป็น

ผูก้าํหนดนโยบายราคาให้ราคาท่ีซ้ือขายเป็นราคาตลาดหรือให้เป็นเง่ือนไขปกติทางการคา้ ส่วนรายการท่ีไม่ใช่

รายการธุรกิจปกติ ฝ่ายบริหารโดยผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงินและบญัชี (CFO) จะเป็นผูดู้แลการทาํรายการ โดยหารือ

ร่วมกบัเลขานุการบริษทัเพื่อใหด้าํเนินรายการเป็นไปตามขอ้กาํหนดกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบจะสอบถามถึงรายการระหว่างกนักบัผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ เพื่อ

ป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และดูแลใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลในเร่ืองน้ีอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 
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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

ในพื้นท่ีนั้น เช่น การสนบัสนุนทางดา้นเทคนิค การปรับแต่งสินคา้ รวมทั้งการใชเ้คร่ืองมือหรืออุปกรณ์และบริการ

อ่ืนๆ ซ่ึงลกัษณะของบริการจะแตกต่างกนัไปในแต่ละคร้ัง ดงันั้น การคิดค่าบริการ จึงคิดตามตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง

บวกอตัรากาํไรตามปกติของธุรกรรมท่ีมีลกัษณะเดียวกนั (Arm’s length mark up)  

5.  ค่าออกแบบและวศิวกรรม/ค่าสิทธิจ่าย 

บริษทัฯได้ทาํสัญญาบริการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์กบับริษทัย่อยและกบับริษทัในกลุ่มเดลตา้ โดยภายใต้

สัญญาดังกล่าว บริษัทย่อยและบริษทัในกลุ่มเดลต้าจะให้บริการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ (ด้านการออกแบบและ
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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 

ที่ ลกัษณะ

รายการ 

บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั ลกัษณะธุรกจิ มูลค่ารายการ 

      2563  2562 2561 

1 ขายสินคา้และ

วตัถุดิบ 

1.Delta Electronics (Japan) Inc. จาํหน่ายช้ินส่วนอีเล็กทรอนิกส์           238.1         250.9         297.1  

  2.Delta Electronics (Korea) Inc. จาํหน่ายช้ินส่วนอีเล็กทรอนิกส์             38.6           26.1           41.9  

    3.Delta Electronics (Shanghai) ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนอีเล็กทรอนิกส์              14.9         137.1      1,173.9  

    4.Delta Electronics Inc. ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนอีเล็กทรอนิกส์              98.0         119.7           28.4  

    5.Delta Electronics International (Singapore) Pte. Ltd. จาํหน่ายช้ินส่วนอีเล็กทรอนิกส์         2,784.9      2,026.5      1,642.6  

    6.Delta Greentech (Brasil)  S.A. จาํหน่ายช้ินส่วนอีเล็กทรอนิกส์             17.9           36.0           57.2  

    7.Delta Electronics (America) จาํหน่ายช้ินส่วนอีเล็กทรอนิกส์        2,584.4         758.4         717.5  

    8.Delta Networks, Inc. (Taiwan) ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนอีเล็กทรอนิกส์                 -             15.3           47.6  

    9.Delta Electronics (Netherlands) B.V. จาํหน่ายช้ินส่วนอีเล็กทรอนิกส์           451.4         588.4         225.9  

    10.Delta Energy Systems (Switzerland) Group ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนอีเล็กทรอนิกส์             58.9           14.7         430.4  

    11.Eltek Group ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนอีเล็กทรอนิกส์        2,191.7      2,186.4      2,447.9  

    12.อ่ืนๆ                 9.2             1.8           19.9  

ยอดรวม        8,488.0      6,161.4      7,130.5  

2 ซ้ือสินคา้และ

วตัถุดิบ 

1.Delta Electronics Inc ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนอีเล็กทรอนิกส์            358.0         437.8         405.0  

  2.Delta Electronics International (Singapore) Pte. Ltd. จาํหน่ายช้ินส่วนอีเล็กทรอนิกส์         2,568.3      2,927.8      3,089.5  

    3.Delta Electronics (Netherlands)  จาํหน่ายช้ินส่วนอีเล็กทรอนิกส์               4.7           19.6             8.0  

    4.Eltek Group ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนอีเล็กทรอนิกส์           725.6         681.7         656.3  

    5.Delta Electronics (Switzerland) AG Group จาํหน่ายช้ินส่วนอีเล็กทรอนิกส์               2.3             4.8               -    
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ที่ ลกัษณะ

รายการ 

บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั ลกัษณะธุรกจิ มูลค่ารายการ 

      2563  2562 2561 

    6.Delta Electronics (Japan) จาํหน่ายช้ินส่วนอีเล็กทรอนิกส์             26.3           44.9           57.1  

    7.Delta Electronics (Americas) จาํหน่ายช้ินส่วนอีเล็กทรอนิกส์             82.0           18.5           38.7  

    8.Delta Networks Inc. (Taiwan) ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนอีเล็กทรอนิกส์                 -             14.1           16.1  

    9.อ่ืนๆ                 9.3             4.9           12.6  

ยอดรวม        3,776.5      4,153.9      4,283.3  

3 ค่าบริการจ่าย 1.Delta Electronics Inc.             122.0           92.9           97.7  

ยอดรวม           122.0           92.9           97.7  

4 ค่าบริการรับ 1.Delta Electronics (Netherlands) BV จาํหน่ายช้ินส่วนอีเล็กทรอนิกส์              13.6           22.8           33.9  

    2.Delta Electronics International (Singapore) Pte. Ltd. ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนอีเล็กทรอนิกส์              24.0             6.6             5.8  

    3.Eltek Group ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนอีเล็กทรอนิกส์           170.6           99.6         112.9  

    4.อ่ืนๆ                 0.0             0.6             1.5  

ยอดรวม           208.1         129.7         154.0  

5 ค่านายหนา้รับ 1.Delta Electronics (Netherlands) BV จาํหน่ายช้ินส่วนอีเล็กทรอนิกส์              70.7           47.5           37.6  

    2.Delta Electronics International (Singapore) Pte. Ltd. จาํหน่ายช้ินส่วนอีเล็กทรอนิกส์              29.1           24.2           24.3  

    3.อ่ืนๆ                 7.3             5.0             4.7  

ยอดรวม           107.1           76.8           66.7  

6 ค่านายหนา้จ่าย 1.Delta Electronics (Japan) จาํหน่ายช้ินส่วนอีเล็กทรอนิกส์              36.9           47.4           26.7  

    2.Delta Electronics Europe Limited ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนอีเล็กทรอนิกส์              11.1             9.8             9.5  

    3.Delta Electronics (Americas) Ltd. จาํหน่ายช้ินส่วนอีเล็กทรอนิกส์            524.1         449.5         324.7  
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ที่ ลกัษณะ

รายการ 

บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั ลกัษณะธุรกจิ มูลค่ารายการ 

      2563  2562 2561 

    4.Delta Electronics (Korea) Inc จาํหน่ายช้ินส่วนอีเล็กทรอนิกส์              12.6             9.9             6.8  

    5.Delta Energy Systems (Switzerland) AG Group จาํหน่ายช้ินส่วนอีเล็กทรอนิกส์              90.2           45.5           32.3  

    6.Delta Electronics (Netherlands) BV จาํหน่ายช้ินส่วนอีเล็กทรอนิกส์            111.3               -                 -    

    7.อ่ืนๆ               12.6             7.5           47.7  

ยอดรวม           798.9         569.5         447.6  

7 ค่าสิทธิจ่าย Delta Electronics Inc. ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนอีเล็กทรอนิกส์         1,698.0      1,215.3      1,257.2  

ยอดรวม        1,698.0      1,215.3      1,257.2  

8 รายไดอ่ื้นๆ 1.Delta Electronics (Japan) จาํหน่ายช้ินส่วนอีเล็กทรอนิกส์                1.8             6.8  1.8 

    2.Delta Electronics International (Singapore) Pte. Ltd. จาํหน่ายช้ินส่วนอีเล็กทรอนิกส์                0.1             2.0  17.6 

    3.Eltek Group ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนอีเล็กทรอนิกส์               2.3             1.5  9.1 

    4.อ่ืนๆ                 9.9             1.5  5.1 

ยอดรวม             14.1           11.8           33.6  
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13 ข้อมูลทางการเงนิที่สําคญั 

 

 

 

สรุปรายงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

ช่ือผู้สอบบัญชี : นายปรีชา อรุณนารา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5800  

บริษทัสาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะบริษทัตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรอง

ทัว่ไปของไทย สาํหรับ ปี 2563 โดยท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาต มีความเห็นดงัน้ี 

สรุปรายงานของผู้สอบบัญชีสําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 

ผูส้อบบัญชีได้ได ้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน) และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปี 

ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสําคญั และได้

ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ผูส้อบบญัชีเห็นว่างบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ผลการดาํเนินงานและ

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

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

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 

 

 

ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดท่ีจะกล่าวในเอกสารฉบับน้ีเป็นข้อมูลสําหรับรอบปีบญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 2562 และ 2561 และไดจ้ดัทาํข้ึนในรูปของงบการเงินรวม (Consolidated Basis) 

สรุปข้อมูลทางการเงนิ )จากงบการเงนิรวม(   2563 2562 2561 

สินทรัพยร์วม ลา้นบาท 57,219 46,255 49,045 

หน้ีสินรวม ลา้นบาท 19,611 13,073 14,936 

ส่วนของผูถื้อหุน้ ลา้นบาท 37,607 33,182 34,108 

ทุนจดทะเบียน ลา้นบาท 1,259 1,259 1,259 

ทุนชาํระแลว้ ลา้นบาท 1,247 1,247 1,247 

อตัราส่วนทางการเงนิ     

อตัราส่วนสภาพคล่อง     

อตัราส่วนสภาพคล่อง  เท่า  2.47 2.98 3.07 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว  เท่า  1.62 2.04 2.26 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด  เท่า  0.51 0.44 0.43 

อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้  เท่า  5.30 4.75 4.71 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย  วนั  68 76 76 

ส่วนที่ 3 

ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
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สรุปข้อมูลทางการเงนิ )จากงบการเงนิรวม(   2563 2562 2561 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (ต่อ)     

อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ  เท่า  4.44 4.45 4.74 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย  วนั  81 81 76 

อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ีการคา้ เท่า  4.62 4.80 5.03 

ระยะเวลาชาํระหน้ี  วนั  78 75 72 

วงจรเงินสด  วนั  71 82 81 

ข้อมูลและอตัราส่วนทีแ่สดงความสามารถในการหากาํไร    

ขาย ลา้นบาท  63,208 52,047 53,067 

อตัราการเพ่ิมข้ึน ดลง) ของยอดขาย(ล  (%) 21.4% (1.9%) 7.8% 

กาํไรขั้นตน้  ลา้นบาท 15,119 10,636 12,123 

อตัรากาํไรขั้นตน้  (%) 23.92% 20.44% 22.84% 

ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงาน  (รวมค่าวจิยัและพฒันา) ลา้นบาท 8,762 8,314 7,445 

อตัราค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงาน (รวมค่าวจิยัและพฒันา) ตอ่ยอดขาย (%) 13.86% 15.97% 14.03% 

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน  (%) 10.06% 4.46% 8.81% 

อตัรารายไดอ่ื้น/รายไดร้วม (%) 1.40% 0.89% 1.09% 

กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ลา้นบาท 7,102 2,960 5,137 

อตัราการเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ของกาํไรสุทธิ (%) 139.92% (42.26%) 4.18% 

อตัรากาํไรสุทธิต่อยอดขาย* (%) 11.24% 5.69% 9.68% 

อตัรากาํไรสุทธิต่อรายไดร้วม* (%) 11.08% 5.64% 9.53% 

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้* (%) 19.80% 9.02% 15.43% 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน    

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย*์ (%) 13.37% 6.42% 10.81% 

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยถ์าวร* (%) 76.06% 46.88% 82.27% 

อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ เท่า  1.24 1.12 1.14 

อตัราส่วนการวเิคราะห์ฯ นโยบายทางการเงนิ     

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้  เท่า 0.52 0.39 0.44 

อตัราส่วนในความสามารถชาํระดอกเบ้ีย  เท่า  4,918 2,924 545 

อตัราการจ่ายเงินปันผล*  (%) 58.00%** 75.86% 55.96% 

*ใชก้าํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั 

** อยูร่ะหวา่งการนาํเสนอเพ่ืออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี 2564 

 

 

 

คาํอธิบายและการวเิคราะห์ท่ีจะกล่าวต่อไปน้ีควรศึกษาควบคู่ไปกบังบการเงินรวมและหมายเหตุประกอบงบ

การเงิน ในกรณีท่ีไม่ไดก้าํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดท่ีแสดงในเอกสารฉบบัน้ีไดถู้กนาํเสนอใน

สกุลเงินบาท โดยบริษทัฯไดน้าํเสนองบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS) ท่ีปรับปรุง

เพื่อให้สอดคลอ้งตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดท่ีจะกล่าว

ในเอกสารฉบบัน้ีเป็นขอ้มูลสําหรับรอบปีบญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 2562 และ 2561 และไดจ้ดัทาํข้ึนใน

รูปของงบการเงินรวม (Consolidated Basis)  

14 การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ 
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ผลการดําเนินงานเปรียบเทยีบระหว่างรอบปีบัญชี 2563 กับรอบปีบัญชี 2562 และ 2561               หน่วย : ล้านบาท 

  2563 % 2562 % เพิม่ (ลด) ร้อยละ 2561 % เพิม่ (ลด) ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 63,208.0  100.00  52,046.7  100.00  11,161.3  21.44  53,066.6  100.00  10,141.4  19.11  

ตน้ทุนขายและบริการ 48,089.1   76.08  41,411.0  79.56  6,678.2  16.13  40,944.0  77.16  7,145.2  17.45  

กาํไรขั้นตน้ 15,118.9  23.92  10,635.7  20.44  4,483.1  42.15  12,122.7  22.84  2,996.2  24.72  

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 8,762.4  13.86  8,314.0  15.97  448.4  5.39  7,444.9  14.03  1,317.5  17.70  

กาํไรจากการดาํเนินงาน 6,356.4  10.06  2,321.7  4.46  4,034.7  173.78  4,677.8  8.81  1,678.7  35.89  

รายไดอ่ื้น 895.4  1.42  460.9  0.89  434.5  94.27  577.6  1.09  317.9  55.03  

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 164.7  0.26  48.8  0.09  115.9  237.54  213.4  0.40  (48.7) (22.81) 

รายไดท้างการเงิน 111.4  0.18  238.0  0.46  (126.5) (53.17) 240.3  0.45  (128.9) (53.63) 

กาํไรจากเงินลงทุน 60.8  0.10  24.8  0.05  36.0  144.85  52.7  0.10  8.1  15.39  

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 7,259.4  11.48  2,996.7  5.76  4,262.8  142.25  5,335.0  10.05  1,924.4  36.07  

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 207.6  0.33  22.9  0.04  184.7  805.19  208.6  0.39  (1.0) (0.46) 

กาํไรสุทธิสําหรับงวด 7,051.8  11.16  2,973.7  5.71  4,078.1  137.14  5,126.4  9.66  1,925.4  37.56  

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย 0.4  0.00  8.3 0.02  (7.9) (94.83) 10.6  0.02  (10.2) (95.95) 

ส่วนของผูถ้อ์หุน้ในบริษทัยอ่ยก่อนการรวมธุรกิจ 49.4  0.08  (22.1)  (0.04) 71.5  (323.69) 0.0 -    49.4  N/A 

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 7,101.6  11.24  2,960.0  5.69  4,141.7  139.92  5,137.0  9.68  1,964.6  38.24  

 

รายได้จากการขายและบริการแบ่งตามกลุ่มธุรกจิ  

กลุ่มผลติภัณฑ์ 2563 2562 2561 

  รายได้ % รายได้ % รายได้ % 

กลุ่มเพาเวอร์อิเลก็ทรอนิกส์ (Power Electronics) 45,020 71.2% 32,296 62.0%  34,404 64.8%  

กลุ่มผลิตภณัฑโ์ครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) 16,252 25.7% 17,463 33.6%  16,394   30.9%  

กลุ่มผลิตภณัฑอ์ตัโนมติั (Automation) 1,811 2.9% 2,120 4.1%  1,826   3.4%  

ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ 125 0.2% 168 0.3% 443  0.8%  

        ยอดขายรวม 63,208 100.0% 52,047 100.0%  53,067  100.0%  
 
หมายเหตุ  

• ส่วนงานเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ (Power electronics segment) เป็นส่วนงานท่ีทาํการออกแบบ ผลิต และจาํหน่ายเพาเวอร์ซัพพลายสําหรับคอมพิวเตอร์ 

เซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์เคร่ืองใช้สาํนกังาน เคร่ืองใช้ในครัวเรือน และรถยนตไ์ฟฟ้าโดยผลิตภณัฑห์ลกัไดแ้ก่ดีซี-ดีซีคอนเวอร์เตอร์ เพาเวอร์ซพัพลายสาํหรับ

คอมพิวเตอร์และเซิร์ฟเวอร์ ผลิตภณัฑ์ท่ีมีการออกแบบโดยเฉพาะ ผลิตภณัฑ์อีเลคโทรนิคส์กาํลังไฟฟ้าท่ีใช้ในรถยนต์ไฟฟ้า พดัลมระบายความร้อน 

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 
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ยอดขายตามงบการเงินรวมในปี 2563 มีจาํนวน 63,208 ล้านบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 21.4 และร้อยละ 19.1 จากปี 

2562 และปี 2561 ตามลาํดบั เน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของยอดขายของกลุ่มธุรกิจเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ (Power Electronics) 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งยอดขายในกลุ่มเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ สาํหรับระบบคลาวดค์อมพิวต้ิง (Cloud Computing) ระบบศูนย์

ขอ้มูล (Data Center) และผลิตภณัฑอิ์เล็กทรอนิกส์สาํหรับยานยนตไ์ฟฟ้า (Electric Vehicle Solutions)  

โครงสร้างรายได้จากการขายแบ่งตามเขตภูมิศาสตร์  

 

ในปี 2563 ยอดขายในแถบอเมริกาเหนือมีสัดส่วนเพิ่มข้ึนอยา่งโดดเด่นจากจากปีก่อนท่ีร้อยละ 26 มาอยูท่ี่ร้อย

ละ 36 ในทางกลบักนัตลาดเอเชียมีสัดส่วนลดลงจากร้อยละ 41 มาอยู่ท่ีร้อยละ 36 ของยอดขายรวม ในขณะท่ีตลาด

ยโุรปยงัคงอยูใ่นระดบัค่าเฉล่ียของยอดขายในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา  
 

รายได้อ่ืน   

รายไดอ่ื้นจาํนวน 895 ลา้นบาทในปี 2563 ประกอบดว้ยรายการหลกั คือ 

- กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนจาํนวน 388 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 356 ลา้นบาทและ 211 ลา้นบาทจากปี 2562 และปี 

2561 ตามลาํดบั เน่ืองจากค่าเงินบาทเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐมีเสถียรภาพมากข้ึนในปี 2563 อยา่งไรก็ตาม 

บริษัทฯ ยงัคงปฏิบัติตามนโยบายท่ีรอบคอบในการป้องกันสถานะสุทธิของแต่ละสกุลเงินเพื่อลด

ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน 

 
แหล่งที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย 

ตน้ทุนขาย 

ในปี 2563 ตน้ทุนขายคิดเป็นร้อยละ 76.1 ของยอดขายทั้งหมด ตํ่ากวา่ร้อยละ 79.6 และร้อยละ 77.2 ในปี 2562 

และปี 2561 ตามลาํดบั  เน่ืองจากส่วนผสมของผลิตภณัฑ ์(product mixed) ท่ีเปล่ียนไป หลงัจากการเพิ่มข้ึนของยอดขาย

ของธุรกิจคลาวดค์อมพิวต้ิง ระบบศูนยก์กัเก็บขอ้มูล และยานยนตไ์ฟฟ้าในปีน้ี 

ค่าใชจ่้ายดา้นการขายและบริหาร 

ในปี 2563 ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร (รวมค่าวิจยัและพฒันา) เพิ่มข้ึนร้อยละ 5.4 จากปี 2562 และร้อย

ละ 14 จากปี 2561 ตามลาํดบั เน่ืองจากรายไดจ้ากการขายเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ 
 

กาํไร 

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงานต่อยอดขายในปี 2563 อยู่ท่ีร้อยละ 10.1 เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 4.5 ในปี 2562 และ 

ร้อยละ 8.8 ในปี 2561 ตามลาํดบั สาเหตุมาจากรายไดท่ี้สูงข้ึนและตน้ทุนการผลิตท่ีตํ่าลง ส่งผลให้ปี 2563 มีกาํไรสุทธิ 

อยู่ท่ีร้อยละ 11.2 หรือ 7,102 ลา้นบาท เทียบกบัร้อยละ 5.7 และร้อยละ 9.7 ในปี 2562 และปี 2561 ตามลาํดบั กาํไรต่อ

หุน้ในปี 2563 เท่ากบั 5.69 บาท เทียบกบั 2.37 บาทในปี 2562 และ 4.12 บาทในปี 2561 
 

สินทรัพย์และหนีสิ้น 

สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน 57,219 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 23.7 จากปี 2562 

และร้อยละ 16.7 จากปี 2561 ตามลาํดบั มีอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมเฉล่ียร้อยละ 13.8 ในปี 2563 เทียบกบั

อตัราร้อยละ 6.3 และ 10.9 ในปี 2562 และ 2561 ตามลาํดบั การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยห์ลกัสรุปไดด้งัน้ี 

 

หน่วย : ลา้นบาท 

2563 VS 2562 2563 VS 2561

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561  เพ่ิม/(ลด)ร้อยละ  เพ่ิม/(ลด)ร้อยละ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 13,882 12,504 15,672 11.0% (11.4%)

เงินลงทุนชัว่คราว 0 2 223 (100.0%) (100.0%)

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 13,997 9,845 12,056 42.2% 16.1%

สินคา้คงเหลือ 12,655 9,004 9,604 40.6% 31.8%

สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 1,917 1,292 1,165 48.4% 64.6%

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 0 464 536 (100.0%) (100.0%)

คา่ความนิยมในการรวมกิจการ 437 418 438 4.5% (0.3%)

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12,724 11,606 8,182 9.6% 55.5%

สินทรัพยอ์ื่น 1,606 1,121 1,168 43.3% 37.4%

สินทรัพย์รวม 57,219 46,255 49,045 23.7% 16.7%  
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สัดส่วนของสินทรัพย์แต่ละประเภทระหว่างปี 2563 2562 และ 2561 

หน่วย : ลา้นบาท 

 
- เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีจาํนวน 13,882 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2562 ร้อยละ 11.0 

และลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 11.4 ตามลาํดบั เน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของกาํไรสุทธิในปีปัจจุบนั และความล่าชา้ใน

โครงการก่อสร้างในอินเดียจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 

- ยอดลูกหนี้การค้าสุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีจาํนวน 13,997 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2562 และปี 2561 ท่ี

ร้อยละ 42.2 และร้อยละ 16.1 ตามลาํดบั เป็นผลสืบเน่ืองมาจากรายไดจ้ากการขายท่ีเพิ่มข้ึน 

- สินค้าคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีจาํนวน 12,655 ลา้นบาทเพิ่มข้ึนร้อยละ 40.6 จากปี 2562 และ ร้อยละ 

31.8 จากปี 2561 ตามลาํดบั สะทอ้นให้เห็นถึงอุปสงคท่ี์แข็งแกร่งของลูกคา้และอุปทานท่ีตึงตวัในตลาดช้ินส่วน

อิเล็กทรอนิกส์สาํคญัจากการระบาดของ Covid-19 จากความตอ้งการท่ีเพิ่มข้ึนทัว่โลก 

- ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2563 มีจาํนวน 12,724 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 9.7 จากปี 2562 และร้อย

ละ 55.6 จากปี 2561 จากการลงทุนก่อสร้างนศูนยว์จิยัและพฒันาและโรงงานใหม่ในอินเดียและโรงงานใหม่ในไทย  

หนีสิ้นและสภาพคล่อง 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ มีหน้ีสินรวมทั้งส้ิน 19,611 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2562 ท่ีร้อยละ 50.0 

และร้อยละ 31.3 ของปี 2561 ตามลาํดบั เน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของการซ้ือวตัถุดิบและเจา้หน้ีการคา้ 
 

 หนีสิ้นแบ่งเป็นกลุ่มหลักๆ ได้ดังนี ้

2563 VS 2562 2563 VS 2561

31 ธันวาคม 

2563

31 ธันวาคม 

2562

31 ธันวาคม 

2561
 ร้อยละ  ร้อยละ

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 16,181 10,255 12,432 57.8% 30.2%

หน้ีสินและประมาณการคา่ใชจ้า่ยภาษีเงินได้

    จากการประเมนิภาษี 258 239 239 7.9% 7.9%

หน้ีสินหมนุเวยีนอื่น 731 458 350 59.6% 108.8%

สํารองผลประโยขน์ระยะยาวของพนักงาน 1,542 1,427 1,234 8.0% 25.0%

หน้ีสินไมห่มนุเวยีนอื่น 899 694 681 29.6% 32.0%

         หนี้สินรวม 19,611 13,073 14,936 50.0% 31.3%  



   

120 

 

ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ส่วนของผูถื้อหุ้นมีจาํนวน 37,607 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 13.3 จากปี 2562 และร้อยละ 

10.8 จากปี 2561 ซ่ึงเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการเพิ่มข้ึนของกาํไรสุทธิในปีปัจจุบนั ในขณะเดียวกนัผลตอบแทนใน

ส่วนของผูถื้อหุ้นตามกาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ในปี 2563 ไดเ้พิ่มมาอยูท่ี่ร้อยละ 20.1 เทียบกบัร้อยละ 

8.8 ในปี 2562 และร้อยละ 15.4 ในปี 2561 ซ่ึงเป็นผลมาจากปัจจยับวกดงักล่าวขา้งตน้ 



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 19 กุมภาพนัธ์ 2564 ต่อผูส้อบบญัชีและ

กรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของระบบการ

ควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาํท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัและ

บริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้ง

แลว้ บริษทัไดม้อบหมายใหน้ายอนุสรณ์ มุทราอิศ เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสาร

ใดไม่มีลายมือช่ือของนายอนุสรณ์ มุทราอิศ กาํกบัไว ้บริษทัจะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้ง

ของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 
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อาย ุ วฒิุการศึกษา  

 

การอบรม การถือหุน้ในบริษทั 

ณ 31 ธ.ค. 63  

ประสบการณ์การทาํงาน 5 ปี 

นายอ้ึง กวง มิ้ง (เจมส์) 
• ประธานกรรมการบริษทั  

(กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม) 
(ไดรั้บแตง่ตั้ง 3 พ.ค. 2533) 
 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว
ระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร : 
- ไม่มี - 

73 
 

• Master of Science (Electronic 
Engineering), University of 
Southampton, ประเทศองักฤษ 

• Bachelor Degree (Electrical 
Engineering), National 
Taiwan University ประเทศ
ไตห้วนั 

• Director Accreditation Program 
(DAP) สถาบนักรรมการบริษทัไทย ปี 
2550 

• Director Certification Program (DCP) 
สถาบนักรรมการบริษทัไทย ปี 2552 

• Financial Statements Demystified for 
Directors (FDD) สถาบนักรรมการ
บริษทัไทย ปี 2552 

• Credit Suisse 2019 Market Outlook 
Seminar, Hong Kong 

• Thailand Labor Law Introduction and 
Case Analysis, International Legal 
Counsellors Thailand Ltd. 

56,000 หุน้ 
(คิดเป็นร้อยละ 

0.004 ของหุน้ท่ีมี
สิทธิออกเสียง) 

บริษัทจดทะเบียน 

ปี 2533-ปัจจุบนั 
ประธานกรรมการ 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) 
 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว
ระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร : 
- ไม่มี - 

 

59 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 

• Corporate Strategy ปี 2563 
• Opportunities and Challenges of 5G 

in the aspect of Development of 
Telecommunications ปี 2563 

- ไม่มี - 
(คิดเป็นร้อยละ 
0.00 ของหุน้ท่ีมี
สิทธิออกเสียง) 

บริษัทจดทะเบียน 

ปี 2562-ปัจจุบนั 
กรรมการ บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

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.   
• กรรมการ บริษทั Cyntec Co., Ltd. 
• กรรมการ บริษทั Drake Investment (HK) Limited 
• กรรมการ บริษทั Boom Treasure Limited 
• ประธานกรรมการ บริษทั Guangzhou Amerlux Lighting Co., Ltd. 

ปี 2560-ปัจจุบนั 
• กรรมการ บริษทั Delta America Ltd 
• กรรมการ บริษทั Delta Electronics International (Singapore) Pte. Ltd. 

เอกสารแนบ 1 : รายละเอยีดของกรรมการบริษัท 



 
 

 
 

2 
 

ช่ือและนามสกลุ/ 

ตาํแหน่ง 

อาย ุ วฒิุการศึกษา 

 

การอบรม การถือหุน้ในบริษทั 

ณ 31 ธ.ค. 63 

ประสบการณ์การทาํงาน 5 ปี 

     ปี 2559-ปัจจุบนั 
• ประธานกรรมการ บริษทั Delta Electronics (Xi’an) Co., Ltd. 
• ประธานกรรมการ บริษทั Delta Electronics (Bijing) Co., Ltd. 

ปี 2558-ปัจจุบนั 
• 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. 

ปี 2544-ปัจจุบนั 

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

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 

ปี 2558-ม.ค.2564 

ประธานกรรมการ บริษทั Delta Electronics Components (Wujiang) Ltd. 

ปี 2554-ม.ค.2564 

กรรมการและผูจ้ดัการทัว่ไป บริษทั Delta Video Display System (Wujiang) Ltd 

    

เอกสารแนบ 1 : รายละเอยีดของกรรมการบริษัท 



 
 

 
 

3 
 

ช่ือและนามสกลุ/ 

ตาํแหน่ง 

อาย ุ วฒิุการศึกษา 

 

การอบรม การถือหุน้ในบริษทั 

ณ 31 ธ.ค. 63 

ประสบการณ์การทาํงาน 5 ปี 

     ปี 2560-ปี 2563 

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

• ประธานกรรมการ บริษทั Unicom System Eng. Corp. 

ปี 2536-ปี 2563 

• กรรมการ บริษทั Castle Horizon Limited 

• กรรมการ บริษทั Energy Dragon Global Limited 

นาย เคอ จ่ือ ซิง (มาร์ค) 
• กรรมการบริษทั  

(กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม) 

(ไดรั้บแตง่ตั้ง 24 มิ.ย. 2562) 

 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร : 

- ไม่มี - 

 

73 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 

• Corporate Strategy ปี 2563 

• Opportunities and Challenges of 

5G in the aspect of 

Development of 

Telecommunications ปี 2563 

- ไม่มี - 

(คิดเป็นร้อยละ 

0.00 ของหุน้ท่ีมี

สิทธิออกเสียง) 

บริษัททีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 

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 
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. 

เอกสารแนบ 1 : รายละเอยีดของกรรมการบริษัท 



 
 

 
 

4 
 

ช่ือและนามสกลุ/ 

ตาํแหน่ง 

อาย ุ วฒิุการศึกษา 

 

การอบรม การถือหุน้ในบริษทั 

ณ 31 ธ.ค. 63 

ประสบการณ์การทาํงาน 5 ปี 

     ปี 2543-ปัจจุบนั 

กรรมการ บริษทั Delta Electronics (Jiangsu) Ltd. 

ปี 2534-ปัจจุบนั 
กรรมการ บริษทั Delta Electronics (Japan), Inc. 

นาย จาง ช่าย ซิง (แจ็คก้ี)  

• กรรมการบริษทั  

(กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม) 

(ไดรั้บแตง่ตั้ง 24 มิ.ย. 2562) 

• ประธานบริหาร 

• ประธานบริหารภูมิภาค South East 

Asia และอินเดีย 

• ประธานคณะกรรมการบริหาร 

• ประธานคณะกรรมการกาํกบัดูแล

กิจการ 

• ประธานคณะกรรมการบริหารความ

เส่ียง 

• ประธานคณะกรรมการพฒันาเพ่ือ

ความยัง่ยนื 

 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร : 

- ไม่มี - 

53 Bachelor of English Literature 

of National Central University, 

ไตห้วนั 

• Simplified Strategic 

Planning, Kexxel Group. 

• Director's Briefing 10 # 

Driving Organizational 

Culture from the Boardroom 

สถาบนักรรมการบริษทัไทย 

• Thailand Labor Law 

Introduction and Case 

Analysis, International 

Legal Counsellors Thailand 

Ltd. 

 

- ไม่มี - 

(คิดเป็นร้อยละ 

0.00 ของหุน้ท่ีมี

สิทธิออกเสียง) 

บริษัททีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 

ปี 2563-ปัจจุบนั 

• ประธานบริหาร 

• ประธานบริหารภูมิภาค South East Asia และอินเดีย 

• ประธานคณะกรรมการบริหาร 

• ประธานคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

• ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

• ประธานคณะกรรมการพฒันาเพ่ือความยัง่ยนื 

บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

ปี 2562-ปัจจุบนั 

กรรมการ บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

ปี 2562-ปี 2563 

• 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 การถือหุน้ในบริษทั 

ณ 31 ธ.ค. 63 

ประสบการณ์การทาํงาน 5 ปี 

นายชู ชี หยวน (โรเจอร์) 

• กรรมการอิสระ 

(ไดรั้บแตง่ตั้งเป็นกรรมการเม่ือ 30 

เม.ย. 2531 และไดรั้บแต่งตั้งเป็น

กรรมการอิสระเม่ือ 27 ต.ค. 2558) 

• กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร : 

- ไม่มี - 

73 

 

• B.A in Economics, Chinese 

Culture University, 

ประเทศไตห้วนั 

• Executive Program of 

Graduate School of 

Business Administration, 

Chung Yuan Christian 

University, ประเทศไตห้วนั 

Director Accreditation Program 

(DAP) สถาบนักรรมการบริษทั

ไทย ปี 2550 

- ไม่มี - 

(คิดเป็นร้อยละ 

0.00 ของหุน้ท่ีมี

สิทธิออกเสียง) 

บริษัทจดทะเบียน 
ปี 2531-ปัจจุบนั  
กรรมการอิสระ บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
(ไดรั้บแตง่ตั้งเป็นกรรมการอิสระเม่ือ 27 ต.ค. 2558) 
ต.ค. 2558-ปัจจุบนั 
• กรรมการตรวจสอบ บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
• กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ 

(ประเทศไทย) 
ม.ิย. 2559-ปัจจุบัน 
กรรมการอิสระ บริษทั C Sun Manufacturing Ltd 
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.   

นายอนุสรณ์ มุทราอิศ 

• กรรมการบริษทั  

(กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม) 

(ไดรั้บแตง่ตั้ง 22 ส.ค. 2537) 
• ประธานกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน 

• คณะกรรมการบรรษทัภิบาล 

 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร : 

- ไม่มี - 

66 ปริญญาตรี สาขาวทิยาศาสตร์

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 

• Director Certification Program 

(DCP) สถาบนักรรมการบริษทั

ไทย ปี 2547 

• หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงรุ่นท่ี 

27 สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 

- ไม่มี - 

(คิดเป็นร้อยละ 

0.00 ของหุน้ท่ีมี

สิทธิออกเสียง) 

บริษัทจดทะเบียน 
ปี 2563-ปัจจุบนั 

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  
บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

ปี 2537-ปัจจุบนั  
กรรมการบริษทั บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
ปี 2561-ปัจจุบนั 
กรรมการบรรษทัภิบาล บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
ปี 2558-ต.ค.2563 
กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  
บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
ปี 2558-2562 
กรรมการพฒันาเพ่ือความยัง่ยนื บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
ปี 2552-2562 
กรรมการบริหารความเส่ียง บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

เอกสารแนบ 1 : รายละเอยีดของกรรมการบริษัท 



 
 

 
 

6 
 

ช่ือและนามสกลุ/ 

ตาํแหน่ง 

อาย ุ วฒิุการศึกษา 

 

การอบรม การถือหุน้ในบริษทั 

ณ 31 ธ.ค. 63 

ประสบการณ์การทาํงาน 5 ปี 

     บริษัทบริษัทจดทะเบียน 

ปี 2542-2562 

กรรมการบริหาร บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
ปี 2536-2562 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล/ประชาสมัพนัธ์ บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
ปี 2550-ต.ค. 2558 
กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
บริษัททีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ปี 2554-ปัจจุบนั 
คณะอนุกรรมการความตกลงหุน้ส่วนเศรษฐกิจระหวา่งอาเซียนกบั 6 ประเทศ (ASEAN + 6) สภาหอการคา้
แห่งประเทศไทย   
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/ท่ีปรึกษาคณะกรรมการเทคโนโลยี
สาร ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย (SME Bank) 
ปี 2558-2560 
ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน /ประธานกรรมการกิจการสมัพนัธ์/ประธาน
คณะกรรมการเทคโนโลยสีารสนเทศ ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศ
ไทย (SME Bank)  
ปี 2554-2560 
กรรมการ/กรรมการบริหาร, ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย (SME 
Bank)  
ปี 2554-2558 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย 
(SME Bank) 

เอกสารแนบ 1 : รายละเอยีดของกรรมการบริษัท 



 
 

 
 

7 
 

ช่ือและนามสกลุ/ 

ตาํแหน่ง 

อาย ุ วฒิุการศึกษา 

 

การอบรม การถือหุน้ในบริษทั 

ณ 31 ธ.ค. 63 

ประสบการณ์การทาํงาน 5 ปี 

นายบุญศกัด์ิ เจียมปรีชา  

• กรรมการอิสระ 

(ไดรั้บแตง่ตั้ง 5 เม.ย. 

2559) 

• ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว

ระหวา่งกรรมการและ

ผูบ้ริหาร : 

- ไม่มี - 

 

71 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ the University 

of Santa Clara, San Jose, CA., U.S.A 

• ปริญญาตรีการบญัชี จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

• ปริญญาบตัรหลกัสูตรการป้องกนั

ราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน วทิยาลยั

ป้องกนัราชอาณาจกัร (ปรอ.4111) 

• 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 

• Corporate Governance for 

Capital Market 

Intermediaries (CGI) 

สถาบนักรรมการบริษทัไทย 

ปี 2557 

ไม่มี - 

(คิดเป็นร้อยละ 0.00 

ของหุน้ท่ีมีสิทธิ

ออกเสียง) 

บริษัทจดทะเบียน 
ปี 2559-ปัจจุบนั 
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ 
(ประเทศไทย) 
ปี 2553-ปัจจุบนั 
• ประธานกรรมการ บริษทั จี แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 
• ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารบริษทั อินทรประกนัภยั 

จาํกดั (มหาชน)  
ปี 2553-2563 
กรรมการอิสระ บริษทั เพรซิเดนท ์เบเกอร่ี จาํกดั (มหาชน) 
ปี 2553-2562 
กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  
บริษทั เพรซิเดนท ์เบเกอร่ี จาํกดั (มหาชน)  
บริษัททีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ปี 2562-ปัจจุบนั 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบของสาํนกังานศาลยติุธรรม 
ปี 2555-ปัจจุบนั 
• กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บลจ. พรินซิเพิล จาํกดั 
• กรรมการผูท้รงคุณวฒิุและประธานกรรมการตรวจสอบ มหาวทิยาลยั

มหาสารคาม  
ปี 2561-2563 
• กรรมการคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเฉพาะกิจ 

คณะท่ี 4 
• ท่ีปรึกษาหลกัสูตรนกับริหารการเงิน การคลงั ภาครัฐระดบัสูงกรมบญัชีกลาง 
ปี 2556-2562 
กรรมการบริหารการเงิน เนติบณัฑิตสภา 

ดร.วฑูิรย ์ สิมะโชคดี 

• กรรมการอิสระ (ไดรั้บ

แต่งตั้ง 30 มี.ค. 2558) 

• กรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน 

 

66 • ปริญญาเอก วศิวกรรมศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ สาขาวศิวกรรมความปลอดภยั 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

• ปริญญาเอก วทิยาศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต

กิตติมศกัด์ิ สาขาเทคโนโลยคีวาม

ปลอดภยั และ อาชีวอนามยั มหาวทิยลยั

ราชภฎัสวนสุนนัทา 

• Director Certification 
Program (DCP) สถาบนั
กรรมการบริษทัไทยปี 2552 

• Financial Statements for 
Directors (FSD) สถาบนั
กรรมการบริษทัไทยปี 2552 

ไม่มี - 

(คิดเป็นร้อยละ 

0.00 ของหุน้ท่ีมี

สิทธิออกเสียง) 

บริษัทจดทะเบียน 

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

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

เอกสารแนบ 1 : รายละเอยีดของกรรมการบริษัท 
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ช่ือและนามสกลุ/ 

ตาํแหน่ง 

อาย ุ วฒิุการศึกษา 

 

การอบรม การถือหุน้ในบริษทั 

ณ 31 ธ.ค. 63 

ประสบการณ์การทาํงาน 5 ปี 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว

ระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร : 

- ไม่มี - 

 

 • ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต รัฐ

ประศาสนตศาสตร์ การบริหารจดัการภาครัฐ

และภาคเอกชน มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะ

พาณิชยศาสตร์และการบญัชี 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

• ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

• ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต 

วศิวกรรมไฟฟ้า มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

  ปี 2558- ต.ค.2563 
ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  
บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

บริษัททีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

ปี 2563-ปัจจุบนั 
ประธานมูลนิธิการจดัการทรัพยากรอยา่งย ัง่ยนื (มูลนิธิ 3R) 

ปี 2556-ปัจจุบนั 

ประธานสถาบนัเพ่ือการพฒันาการประกอบการธุรกิจและ

อุตสาหกรรม 

ปี 2562-ปี 2563 
ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงอุตสาหกรรม 

นางทิพวรรณ ชยติุมนัต ์

• กรรมการอิสระ 

(ไดรั้บแตง่ตั้ง 2 เม.ย. 2561) 

• กรรมการตรวจสอบ 

 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว

ระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร : 

- ไม่มี - 

 

63 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

• ปริญญาตรีการบญัชี 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

• ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 6870 

• ผูส้อบบญัชีภาษีอากรทะเบียนเลขท่ี 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 

• IT Governance and Cyber 
Resilience Program (ITG) สถาบนั
กรรมการบริษทัไทยปี 2563 

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 

 

 

เอกสารแนบ 1 : รายละเอยีดของกรรมการบริษัท 
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ช่ือและนามสกลุ/ 

ตาํแหน่ง  

อาย ุ วฒิุการศึกษา/การอบรม 

 

การถือหุน้ในบริษทั 

ณ 31 ธ.ค. 63 

ประสบการณ์การทาํงาน 5 ปี 

 

นาย จาง ช่าย ซิง 
• ประธานบริหาร 

(โปรดดูขอ้มูลเพ่ิมเติมในรายละเอียดของคณะกรรมการ) 

นายหย ูเป๋อ เหวนิ 

• ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน 

(CFO) 

 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร : 

- ไม่มี - 

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 

• CFO’s Orientation Course โดยสถาบนัพฒันา

ความรู้ตลาดทุน (TSI) 

-ไม่มี - 

(คิดเป็นร้อยละ 

0.00 ของหุน้ท่ีมี

สิทธิออกเสียง) 

บริษัทจดทะเบียน 

ปี 2563-ปัจจุบนั  
กรรมการบริหารความเส่ียง บมจ.เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

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 

• รองประธานฝ่ายบริหารและ

ทรัพยากรบุคคล 

 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร : 

- ไม่มี - 

58 • EMBA, National Taipei University of 

Technology ประเทศไตห้วนั 

• Electrical Engineering, National Taipei 

Institute of Technology ประเทศไตห้วนั 

• Director Accreditation Program (DAP) 

สถาบนักรรมการบริษทัไทย ปี 2557 

-ไม่มี - 

(คิดเป็นร้อยละ 

0.00 ของหุน้ท่ีมี

สิทธิออกเสียง) 

บริษัทจดทะเบียน 

ปี 2564–ปัจจุบัน 
รองประธานฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

ปี 2563–ปัจจุบัน 
กรรมการบรรษทัภิบาล บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

ปี 2562-ปัจจุบนั 

กรรมการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ บมจ.เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

ปี 2558-ปัจจุบนั 
กรรมการเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื บมจ.เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

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

ปี 2563 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล บมจ.เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

ปี 2554–ธ.ค.2563 
รองประธานฝ่ายปฏิบติัการ บมจ.เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

เอกสารแนบ 1 : รายละเอยีดของผู้บริหาร 

 



 
 

 
 

10 
 

ช่ือและนามสกลุ/ 

ตาํแหน่ง  

อาย ุ วฒิุการศึกษา/การอบรม 

 

การถือหุน้ในบริษทั 

ณ 31 ธ.ค. 63 

ประสบการณ์การทาํงาน 5 ปี 

 

นาย ชิน หมิง เฉิน  

• ผูอ้าํนวยการฝ่ายสารสนเทศ (CIO) 

 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร : 

- ไม่มี - 

51 • EMBA, National Taipei University of 

Technology ประเทศไตห้วนั 

• EMBA of Information Management, National 

Taiwan University of Science and Technology

ประเทศไตห้วนั 

• Industrial Management, National United 

University ประเทศไตห้วนั 

-ไม่มี - 

(คิดเป็นร้อยละ 

0.00 ของหุน้ท่ีมี

สิทธิออกเสียง) 

 

บริษัทจดทะเบียน 

ปี 2561-ปัจจุบนั 

กรรมการเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื บมจ.เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

ปี 2554-ปัจจุบนั 

• ผูอ้าํนวยการฝ่ายสารสนเทศ (CIO) บมจ.เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

• กรรมการบริหารความเส่ียง บมจ.เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

 

ประวตัิการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร ในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา 

- ไม่มี - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 1 : รายละเอยีดของผู้บริหาร 
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ช่ือและนามสกลุ/ ตาํแหน่ง  อาย ุ วฒิุการศึกษา / การอบรม การอบรม ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครัว 

ประสบการณ์การทาํงาน 5 ปี 

นางสาววไิลลกัษณ์  ฟุ้งธนะกลุ 

• เลขานุการบริษทั 

(ไดรั้บแตง่ตั้ง 8 ส.ค. 2551) 

 

การถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 63 

• ตนเอง : -ไม่มี-  

(ร้อยละ 0.0 ของทุนชาํระแลว้) 

• คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติ

ภาวะ : -ไม่มี- 

(ร้อยละ 0.0 ของทุนชาํระแลว้) 

 

52 • ปริญญาตรีเอกภาษาองักฤษ 

คณะมนุษยศ์าสตร์

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  

• หลกัสูตร Company Secretary Program (CSP) สถาบนั

กรรมการบริษทัไทย ปี 2548 

• หลกัสูตรพ้ืนฐานกฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบับริษทั

จดทะเบียน สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

• หลกัสูตรผูป้ฏิบติังานเลขานุการบริษทั Advances for 

Corporate Secretaries สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

• Risk Management Workshop สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

• หลกัสูตร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) 

สถาบนักรรมการบริษทัไทย ปี 2559 

• ASEAN CG Scorecard Coaching   

ไม่มี บริษทัจดทะเบียน 

• เลขานุการบริษทั (ปี 2551-ปัจจุบนั) 

• เลขานุการผูบ้ริหาร (ปี 2540-ปัจจุบนั) 

บมจ.เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

 

หนา้ท่ีความรับผดิชอบของเลขานุการบริษทั โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหวัขอ้ “โครงสร้างการจดัการ” 

 

 

 
ช่ือและนามสกลุ/ตาํแหน่ง  อาย ุ วฒิุการศึกษา  การอบรมในปีท่ีผา่นมา ความสมัพนัธ์

ทางครอบครัว 
ประสบการณ์การทาํงาน 5 ปี 

นายสมศกัด์ิ ขจรฤทธ์ิเดชา* 
• ผุจ้ดัการแผนกรายงานการเงิน 
 

การถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 63 

• ตนเอง : -ไม่มี-  

(ร้อยละ 0.0 ของทุนชาํระแลว้) 

• คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ : 

-ไม่มี- 

(ร้อยละ 0.0 ของทุนชาํระแลว้) 

55 • ปริญญาโทการจดัการ 
มหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร์ 

• ปริญญาตรีการบญัชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

จาํนวนชัว่โมงการอบรมในปี 2563 

• จาํนวนชัว่โมง CDP แบบเป็นทางการ 

ดา้นการบญัชี 21 ช.ม./อ่ืนๆ 9 ช.ม. 

• จาํนวนชัว่โมง CDP แบบไม่เป็นทางการ  

16 ช.ม. 

ไม่มี บริษัทจดทะเบียน 

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

* เป็นผูท้าํบญัชีท่ีมีคุณสมบติัและเง่ือนไขของการเป็นผูท้าํบญัชีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

เอกสารแนบ 1 : รายละเอยีดของเลขานุการบริษัท 
 

เอกสารแนบ 1 : รายละเอยีดของผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาํบัญชี 
 



                                                                                                                                                   

                        

 บริษทั  

เดลตา้  

อีเลคโทรนิคส์ 

(ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน) 

(“DET”) 

บริษทั  

เดลตา้ กรีน 

อินดสัเตรียล 

(ประเทศไทย) 

จาํกดั 

 

 

 

บริษทั  

เดลตา้  

อีเลคโทร

นิคส์ 

(เวียดนาม) 

จาํกดั 

 

 

บริษทั 

เดลตา้ 

อีเลคโทร

นิคส์  

อินเดีย 

เมนูแฟค 

เทอร่ิง 

จาํกดั 

บริษทั  

ดีอีที  

อินเตอร์

เนชัน่แนล 

โฮลด้ิง  

“DETH” 

บริษทัยอ่ยในกลุ่ม DETH 

(ณ 31 มกราคม 2564) 

บริษทั  

เดลตา้ 

เอนเนอร์ยี ่

ซิสเตม็ 

(สิงคโปร์) 

“DESS” 

 บริษทัยอ่ยในกลุ่ม DESS  

(ณ 31 มกราคม 2564) 

บริษทั  

ดีอีที 

โลจิสติค 

(ยเูอสเอ) 

คอร์ปอเรชัน่ 

บริษทั  

เดลตา้  

เอนเนอร์ยี ่

ซิสเตม็ 

(โรมาเนีย) 

บริษทั  

เดลตา้  

เอนเนอร์ยี ่

ซิสเตม็

(อินเดีย) 

 

บริษทั 

เดลตา้ 

อีเลคโทร

นิคส์ 

อินเดีย  

บริษทั 

เดลตา้ 

อีเลคโทร

นิคส์  

(เมียนมา)  

บริษทั  

เดลตา้ 

เอนเนอร์ยี ่ 

ซิสเตม็ 

(ออสเตรเลีย)  

บริษทั  

เอลเทค 

(ออสเตรเลีย) 

บริษทั  

เดลตา้  

กรีนเทค  

(เนเธอร์ 

แลนด)์  

คอร์ปอเรต้ี 

บริษทั  

เดลตา้  

กรีนเทค 

(เนเธอร์ 

แลนด)์  

บีวี 

บริษทั  

เดลตา้  

อิเลคโทรนิคส์ 

(ออโตโมทีฟ) 

อเมริกา  

บริษทั  

เดลตา้ 

เอนเนอร์ยี ่ 

ซิสเตม็ 

(ยเูค)  

บริษทั 

เดลตา้ 

พีบีเอ 

โซลูชัน่ส์ 

ถือหุน้โดย 
 DET 

100% 
DET 

100% 
DET 

100% 
DET 

100% 
DETH 

100% 
DETH 

100% 
DETH 

100% 
DET 

100% 

DESS 

100% 

DESS 

100% 

DESS 

100% 

DESS 

100% 

DESS 

100% 

DESS 

100% 

DESS 

100% 

DESS 

100% 

DESS 

51% 

1. นายอ้ึง กวง มิ้ง X    /    /   X  / /    

2. นายจาง ช่าย ซิง / , // / /  /  /  / X / /     /  

3. นายอนุสรณ์ มุทราอิศ / /  / /      /        

4. นายหย ูเป๋อ เหวนิ  //  /   /  /  /         

5.นายวชิยั ศกัด์ิ สุริยา //          /       / 

6. นายเซีย เชน เยน        /        /  / 

7. Mr. Meng Chao-bin   /                

8. Mr. Lai Min-chou    /               

9. Mr. Niranjan Nayak    /               

10. Mr. Chung-Hsiu Yao       /             

11. Ms. Judy Lee      /             

12. Ms. Cecilia Ku         /          

13. Mr. Om Prakash         /  /         

14. Mr. Peter Ide       /          /  

15. Mr. Dalip Sharma              / /    

16. Mr. David Leal             X      

17. Mr. Kelvin Huang             /      

18. Mr. Yap Khiam Wee                  / 

X     ประธาน                       /     กรรมการ                  //   ผูบ้ริหาร 

 

หมายเหตุ :   บ.เดลตา้ เอนเนอร์ยี ่ซิสเตม็ (เยอรมนั) บ.เดลตา้ เอนเนอร์ยี ่ซิสเตม็ พร็อพเพอร์ต้ี (เยอรมนั) บ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (สโลวาเกีย) บ. Eltek, s.r.o. และบ.เดลตา้ เอนเนอร์ยี ่ซิสเตม็ (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 - 


	1.สารบัญ
	บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

	2.การประกอบธุรกิจ
	กำลังการผลิตในปี 2563
	โดยผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่ผลิตในประเทศไทยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
	ข้อมูลทั่วไป
	ชื่อ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
	เลขที่ทะเบียนบริษัท 0107537002559
	ที่อยู่ที่ติดต่อ 909 ซอย 9 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา
	อำเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ 10280
	เว็บไซต์       www.deltathailand.com
	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 14
	93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพ ฯ 10400



	3.การกำกับดูแลกิจการ
	หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นในบริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ซึ่งถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (non-Voting  Depository Receipt: NVDR) ในรายการที่ 8 ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นกรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับกา...
	คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน โดยเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ราย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 ราย  และกรรมการอิสระ 4 ราย โดยรายชื่อคณะกรรมการของบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ 5 มกราคม 2564 มีดังนี้
	การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ



	4.ฐานะการเงินและผลดำเนินงาน
	5.การรับรองความถูกต้อง
	6.เอกสารแนบ 1 รายละเอียดกรรมการและผู้บริหาร
	บริษัทจดทะเบียน
	ปี 2563-ปัจจุบัน
	 กรรมการบริษัท 
	(กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
	(ได้รับแต่งตั้ง 22 ส.ค. 2537)
	ปี 2537-ปัจจุบัน 
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
	บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
	กรรมการบริหาร บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
	ปี 2536-2562
	หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.อนุพงศ์ โกลบอลไลซ์ 
	ปี 2552-ปัจจุบัน
	ประธานกรรมการกิจการอินเดีย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
	 ประธานสภาธุรกิจ ไทย-อินเดีย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
	บริษัทจดทะเบียน
	 กรรมการอิสระ
	กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
	บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) 
	บริษัทจดทะเบียน
	ปี 2558-ปัจจุบัน
	 กรรมการอิสระ (ได้รับแต่งตั้ง 30 มี.ค. 2558)
	กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
	บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
	ปี 2558- ต.ค.2563
	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
	ปี 2563-ปัจจุบัน
	ประธานมูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (มูลนิธิ 3R)
	ปี 2556-ปัจจุบัน
	ประธานสถาบันเพื่อการพัฒนาการประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรม
	ปี 2562-ปี 2563
	ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
	บริษัทจดทะเบียน
	 กรรมการอิสระ
	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 
	บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
	ปี 2557-ก.ย. 2560  
	ผู้อำนวยการสำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ กรมสรรพากร
	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

	7.เอกสารแนบ 2 รายละเอียดกรรมการในบ.ย่อย
	บริษัทย่อยในกลุ่ม DESS 
	บริษัท 
	บริษัทย่อยในกลุ่ม DETH
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