
1971
จากประสบการณการทำงานหลายป คุณ Bruce Cheng ไดสังเกตถึงปริมาณความตองการของ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสที ่เพิ ่มขึ ้นเรื ่อย ๆ และไดเห็นบริษัทตาง ๆ ทำทุกอยางเพื ่อผลกำไรเพียงอยาง
เดียว แตกลับมองขามผลกระทบที ่มีตอธรรมชาติ ดังนั ้นจึงมีแนวคิดที ่จะกอตั ้งบริษัทเดลตา ดวยเงิน 
3 แสนหยวนที ่รวบรวมจากเพื ่อน ๆ และญาติพี ่นอง และเริ ่มกาวสู เสนทางธุรกิจและกอตั ้งโรงงานขาง
เทียนเกิง หมู บานซินจวง เมืองไทเป เปนโรงงานขนาดเล็กที ่ผลิตสายไฟทีวี ชิ ้นสวนอิเลคโทรนิคส ซึ ่งมี
พนักงานเพียง 15 คน เปรียบเสมือนตนแบบของอุตสาหกรรมครัวเรือนในไตหวัน

เมื ่อผานไปไมกี ่ป ไดเกิดวิกฤตน้ำมันโลกขึ ้นถึง 2 ครั ้ง สงผลกระทบตอธุรกิจสงออกของไตหวัน ทำให
ไตหวันไดตระหนักถึงความสำคัญของพลังงาน แตแมวาจะโดนบททดสอบในยุคสมัยนั ้นอยางไมหยุด
หยอน คุณ Bruce Cheng ยังคงยึดมั ่นสรางธุรกิจของตัวเองที ่ไตหวัน เนนความสำคัญในการรักษาสิ ่ง
แวดลอมบนแผนดินผืนนี ้ และเปาหมายดังกลาวนี ้ยังคงยึดมั ่นจวบจนทุกวันนี ้ไมเปลี ่ยนแปลง

Bruce C. H. Cheng decides to establish Delta Electronics as he observes many firms’ sin-
gle-minded pursuit of profit and disregard for environmental protection in response to 
the boom in demand for electronic components. With a startup capital of NT$300,000 
borrowed from family and friends, the company begins as a small factory run by 15 work-
ers in the agricultural fields of Xinzhuang District, Taipei County. The main outputs, tele-
vision coils and electronic components, are common to Taiwan’s domestic manufacturing 
industry at the time.

A few years later, the world is swept by the two oil crises that greatly affect Taiwan’s 
export trade and highlight the importance of a stable national energy supply system. In 
the face of various hardships, Cheng clings to his ambition—founding his own firm with an 
emphasis on environmental protection, a vision that never wavers. 

1975 เดลตาเปลี ่ยนแปลงชื ่อบริษัทเปน 
“Delta Electronics Inc.” 
Delta Electronics changes its reg-
istered name to Delta Electronics 
Industrial Company Limited.

1980
เนื ่องดวยปริมาณการสั ่งซื ้อจากตาง
ประเทศเพิ ่มขึ ้นเรื ่อย ๆ เดลตาไดเดินทาง
ขามมหาสมุทรแปซิฟก และจัดตั ้งสำนักงาน
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ ่งถือเปนกาวแรก
สู การเขายุคโลกาภิวัตน

Experiencing an increase in inter-
national orders, Delta Electronics 
expands its market to the United 
States and establishes a represen-
tative office there, marking its first 
step toward internationalization.

การกอตั ้งเดลตา อีเลคโทรนิคส
Establishment of Delta Electronics



1981

ประสบความสำเร็จในการวิจัยและผลิต 
EMI Filter ซึ ่งเปนผู ผลิตรายแรกในไตหวัน
ที ่พัฒนาผลิตภัณฑนี ้ ถือเปนอีกกาวสำคัญ
ของประวัติบริษัทเดลตา

Delta Electronics successfully re-
searches , develops, and mass pro-
duces electromagnetic interference 
filters. It is the first Taiwanese enter-
prise to do so. The filter constitutes 
a milestone in the cross-industry 
development of the company.

1983 ผลิต-ขายแหลงจายไฟแบบสวิตชิ ่ง
Mass production of switched-mode 
power supplies

พาวเวอรซัพพลาย (Power Supply) เปนกุญแจสำคัญในการ
เติบโตแบบกาวกระโดดของเดลตาในชวงทศวรรษที ่ 1980 เดลตา
เขาสู ตลาดคอมพิวเตอรสวนบุคคลและไดลงทุนในการพัฒนาสวิต
ชิ ่งพาวเวอรซัพพลาย เมื ่อเปรียบเทียบกับหมอแปลงแผนเหล็กซิ
ลิกอนแบบเดิม มีคุณสมบัติคอนขางเบาและบางกวา จึงทำให
สามารถประหยัดพลังงานถึง 60% และยังไดคิดคนนวัตกรรม
ใหม โดยใชกาวติดพื ้นผิว ซึ ่งถือเปนผู ผลิตรายแรกของโลกทาง
ดานนี ้อีกดวย

Power supplies are the key to Delta Electronics’ exponential 
growth in performance in the 1980s. The company enters the 
personal computer market, investing in the development of 
switch-mode power supplies. These supplies are smaller, thin-
ner, and lighter than conventional power transformers consisting 
of silicon steel plates and have a transmission  efficiency ex-
ceeding 60%. Later, Delta Electronics innovates a surface mount 
design for these supplies, the first of its kind in the world.



1988 ผลิต-ขายพัดลม DC แบบไรแปรงถาน
Mass production of DC brushless fans
พาวเวอรซัพพลาย (Power Supply) เปนกุญแจสำคัญในการ
เติบโตแบบกาวกระโดดของเดลตาในชวงทศวรรษที ่ 1980 
เดลตาเขาสู ตลาดคอมพิวเตอรสวนบุคคลและไดลงทุนในการพัฒ
นาสวิตชิ ่งพาวเวอรซัพพลาย เมื ่อเปรียบเทียบกับหมอแปลงแผน
เหล็กซิลิกอนแบบเดิม มีคุณสมบัติคอนขางเบาและบางกวา จึง
ทำใหสามารถประหยัดพลังงานถึง 60% และยังไดคิดคน
นวัตกรรมใหม โดยใชกาวติดพื ้นผิว ซึ ่งถือเปนผู ผลิตรายแรก
ของโลกทางดานนี ้อีกดวย

Power supplies are the key to Delta Electronics’ exponential 
growth in performance in the 1980s. The company enters the 
personal computer market, investing in the development of 
switch-mode power supplies. These supplies are smaller, 
thinner, and lighter than conventional power transformers 
consisting of silicon steel plates and have a transmission  effi-
ciency exceeding 60%. Later, Delta Electronics innovates a 
surface mount design for these supplies, the first of its kind 
in the world.

กาวเขาตลาดหลักทรัพยอยางเปนทางการ
Initial public offering 

From 1983 to 1988, Delta Electronics’ revenue increases nine-
fold. By 1988, it exceeds US$100 million. In the same year, the 
company releases its initial public offering, becoming the 
eighth Taiwanese electronics company to do so.

ในชวง 5 ประหวางป 1983 ถึง 1988 นั ้น  มูลคาประกอบการ
ของเดลตาเพิ ่มขึ ้นเปน 9 เทา และไดทะลุยอด 100 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ในป 1988  กลายเปนบริษัทอุตสาหกรรมประเภท
อิเล็กทรอนิกสอันดับ 8 ของไตหวันในตลาดหลักทรัพยของปนั ้น



คุณ Bruce Cheng ผู กอตั ้งเดลตาไดบริจาคเงินใหกับวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัยเชน มหาวิทยาลัยแหงชาติ Tsing Hua และ
มหาวิทยาลัยแหงชาติ Cheng Kung เปนครั ้งแรก ในป 1989  และ
กอตั ้งทุนการศึกษา "เดลตาอิเล็กทรอนิกส"  จนถึงปจจุบันไดมี
นักเรียนทุนจำนวน 5,296 คนที ่มีพยายามและมุ งมั ่น แตมาจาก
ครอบครัวยากจน  ในป 1990 
"มูลนิธิวัฒนธรรมอิเล็กทรอนิกสและการศึกษาเดลตา" ไดถูกกอ
ตั ้งขึ ้นเพื ่อสงเสริมการศึกษาดานการประหยัดพลังงานและปลูก
ฝงผู มีความสามารถระดับแนวหนาเพื ่อตอบแทนสังคม

In 1989, Cheng donates to multiple higher educa-
tion institutions, including National Tsing Hua Uni-
versity and National Cheng Kung University. The 
Delta Electronics scholarship , which to date has 
been awarded to 5,296 hardworking students 
with disadvantaged backgrounds, is established. 
In 1990, Cheng establishes the Delta Electronics 
Foundation to promote education on energy 
conservation and cultivate talented individuals.

เดลตาคอย ๆ กาวไปสู ยุคโลกาภิวัตน และไดลงทุนสรางโรงงานในตาง
ประเทศ  Delta Electronics Thailand ไดกอตั ้งในประเทศไทยเพื ่อเริ ่ม
ดำเนินธุรกิจการผลิตและจำหนายชิ ้นสวนคอมพิวเตอรและอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส Delta Electronics Thailandไดจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยในป 1995 และกลายเปนผู จำหนายผลิตภัณฑ
อิเล็กทรอนิกสรายใหญที ่สุดในตลาดหลักทรัพยของประเทศไทย ไดกลาย
เปนบริษัทยอยของเดลตาในป 2019 

Delta Electronics gradually internationalizes and invests in 
establishing overseas companies, such as Delta Electronics 
Thailand, which manufactures and sells computers, as well as 
electronic devices and components. In 1995, Delta Electron-
ics Thailand is listed on the Stock Exchange of Thailand as the 
largest supplier of electronics. In 2019, Delta Electronics 
Thailand becomes a subsidiary company under Delta Elec-
tronics.

เพื ่อใหกาวทันตอการพัฒนาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสระหวางประเทศ  เดลตาได
รวมมือกับ ดร.หลี ่เจอเหวียน ผู ดูแลศูนยเครื ่องใชไฟฟาเวอรจิเนียเทคพาวเวอร 
(VPEC) ที ่มีชื ่อเสียงระดับโลก และยอมใหจัดตั ้ง "Delta Electronics Labo-
ratory” หลังมาไดยายศูนยวิจัยไปที ่อาคารหองปฏิบัติการที ่สรางโดยเดลตาใน 
Research Triangle Park รัฐนอรทแคโรไลนา เพื ่อพัฒนาอุปกรณจายไฟที ่มี
ประสิทธิภาพและมีความหนาแนนของพลังงานที ่สูงขึ ้น

To align with global electronics technologies, Delta Electronics collaborates with the world-re-
nowned Professor Fred C. Lee of the Center for Power Electronics Systems at Virginia Polytechnic 
Institute and State University. Following Professor Lee’s suggestions, the company establishes the 
Delta Power Electronics Laboratory at the Virginia Tech Corporate Research Center. The laboratory 
is subsequently moved to an experimental building owned by Delta Electronics at Research Triangle 
Park, North Carolina, for the development of advanced power supplies with greater efficiency and 
power density.

เทคโนโลยีอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสของเดลตากำลังกาวไปสู การยอขนาดและการประกอบแบบโมเดล ดวยความรวมมือกับบริษัท Susumu  ได
จัดตั ้ง "Qiankun Technology" ขึ ้นใน Hsinchu Science Park เพื ่อมุ งเนนการวิจัยและพัฒนาชิ ้นสวนขนาดเล็กที ่เปนนวัตกรรมใหม

Delta Electronics shifts toward the development of miniaturized and modularized technologies. In collaboration with Susumu, a 
Japanese firm, Cyntec Co., Ltd. is established. The company focuses on the research, development, and innovation of miniaturized 
components at Hsinchu Science Park.

1989

1990 กอตั ้งมูลนิธิวัฒนธรรมอิเล็กทรอนิกสและการศึกษาเดลตา
Establishment of the Delta Electronics Foundation

1991



หลังจากขยายตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต   เดลตาไดเขาสู จีน
แผนดินใหญอยางเปนทางการโดยตั ้งโรงงานแหงแรกที ่ตงกวน
มณฑลกวางตุ ง หลังจากทำงานอยางมุ งมั ่นและตั ้งใจมานาน
เกือบ 30 ป โรงงานตงกวนของเดลตาไดกลายเปนฐานการบูรณา
การนวัตกรรมการวิจัยพัฒนาและการผลิตเพาเวอรซัพพลาย 
เทคโนโลยีสารสนเทศ
-การสื ่อสารและผลิตภัณฑสำหรับระบายความรอน ซึ ่งไดให
บริการลูกคาทั ่วโลก

After expanding its operations to southeast Asia, Delta 
Electronics officially enters the Chinese market, estab-
lishing its first factory in Dongguan, Guangdong Prov-
ince. In the three decades since, the factory has 
become a base for innovation, research, and manufac-
turing, producing power supply products as well as In-
ternet communication systems, fans, and other cooling 
products.

เพื ่อขยายตลาดจีนแผนดินใหญ เดลตาไดรวมลงทุนกับ CIMIC GROUP จัด
ตั ้งบริษัท "Zhongda-Smike Electrical and Electronic Co. , Ltd. " 
(ภายหลังไดเปลี ่ยนชื ่อเปน "Zhongda Dentsu Co. , Ltd. ") ในเซี ่ยงไฮ  
ซึ ่งรับผิดชอบการพัฒนาชองทางจำหนายและการบริการดานการตลาด

To further its influence in the developing Chinese market, Delta 
Electronics forms a joint venture with Cimic Group, through 
which Delta–Cimic Electronics Co., Ltd. (later renamed Delta 
Greentech Co., Ltd.) is created. This company is responsible for 
developing marketing channels and providing marketing services.

1992 ตั้งโรงงานในจีนแผนดินใหญเปนครั ้งแรก
Establishment of the first Delta Electronics 
factory in China



กลาวขอบคุณรัฐมนตรีซุนและรัฐมนตรีหลี ่ที ่ชวยใหเศรษฐกิจของ
ไตหวันฝาวิกฤตและชวยสงเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในป 
1970 และ 1980 เดลตาจึงสามารถเติบโตไปได  มูลนิธิเดลตาจึง
รวมมือกับมูลนิธิซุนหยุนจิงเพื ่อสนับสนุนขาราชการที ่มีผลงานดี
เดนใหไปดูงานตางประเทศทุกป เพื ่อเสริมสรางคุณภาพและวิสัย
ทัศนระดับสากลของขาราชการนอกจากนี ้ยังรวมมือกับมูลนิธิ
หลี ่กั ๋วติง เพื ่อเสริมสรางการวิจัยกับการพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเปนเวลาหลายป

In the 1970s and 1980s, Sun Yun-Suan and Li Kwoh-Ting  
guide Taiwan through various economic challenges and 
through the maturation of the technology industry, in-
directly enabling the successful development of Delta 
Electronics. Through a collaborative program between 
the Delta Electronics Foundation and the Sun Yun-Suan 
Memorial Foundation, a few outstanding public servants 
are selected each year for an overseas trip, during 
which they enrich their global literacy and expand their 
horizons. The Delta Electronics Foundation and the Li 
Kwoh-Ting Foundation also collaborate to strengthen 

1996

เขาสู ขอบเขตของผลิตภัณฑเน็ตคอม และไดกอตั ้ง "Da 
Chuang Technology Co. , Ltd. " ตอมาไดกลายเปนสวน
หนึ ่งของการพัฒนาโครงสรางพื ้นฐาน IoT และ ICT ที ่
เดลตาไดมุ งมั ่นในการพัฒนา

Delta Electronics begins developing Internet com-
ponents, establishing Delta Networks Inc., which 
later becomes part of Delta Electronics’ commit-
ment to the development of the Internet of 
Things and information and communications 
technology infrastructure.

1999



YE
AR

S50
หลังจากการกอตั ้งศูนยวิจัยพลังงานและอุปกรณอิเลคทรอนิคสในสหรัฐอเมริกาเมื ่อสิบ
ปกอน เดลตายังไดจัดตั ้งศูนยวิจัยพลังงานและอุปกรณอิเลคทรอนิคสเดลตาใน
เซี ่ยงไฮ และมอบหมาย ดร. หลี ่เจอเหวียนใหเปนผู นำในการพัฒนาเทคโนโลยีหลักของ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส ในปถัดมาไดมีการเปดตัว "Delta Power Electronics Sci-
ence and Education Development Plan" โดยรวมมือกับมหาวิทยาลัย 10 แหงในจีน
แผนดินใหญรวมถึง Tsinghua University, Zhejiang University และ China South-
ern Airlines เพื ่อใหรางวัลแกโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตรที ่โดดเดนและสราง
บุคลากรที ่มีความสามารถ

Following the establishment of the Delta Power Electronics Laboratory in 
the United States in 1989, Delta Electronics establishes the Delta Power 
Electronics Center in Shanghai. The center, focused on developing core 
technologies for power electronics, is entrusted to Professor Fred C. Lee. In 
2000, the Delta Electronics Power Electronic Science Education Develop-
ment Program is launched. In collaboration with 10 Chinese universities, in-
cluding Tsing Hua University, Zhejiang University, and Nanjing University of 
Aeronautics and Astronautics, this program cultivates talent and confers 
awards on outstanding scientific research projects.

1999

มูลนิธิเดลตาไดเปดตัว "โครงการทุนการศึกษาโรงเรียนชาวจีนโพนทะเล

ทางภาคเหนือของไทย"  ตองขอบคุณกลุ มชาวจีนโพนทะเลจากภาคเหนือ
ของประเทศไทยที ่ไดชวยเหลือชวงที ่เดลตาประเทศไทยกอตั ้งใหมๆ เมื ่อสิบ
กวาปที ่แลว และมีสวนทำให บริษัทไดเติบโตขึ ้น เพื ่อเปนหารตอบแทน
เดลตาจึงชวยสงเสริมการศึกษาภาษาจีนในทองถิ ่น และมอบทุนการศึกษา
และทุนสนับสนุนการศึกษาตอในไตหวัน รวมถึงการฝกอบรมครูภาษาจีน 
การกอสรางอาคารเรียนและทรัพยากรการศึกษาเพื ่ออนาคตของเด็ก ๆ ใน
ภาคเหนือของประเทศไทย

Delta Electronics Foundation launches the Scholarship Pro-
gram for Chinese Schools in Northern  Thailand  in a gesture of 
gratitude to a group of Chinese employees from the region 
with great contributions to the development and establish-
ment of Delta Electronics 10 years previously. The foundation 
gives back to society through this program by promoting Chi-
nese education in northern Thailand, providing scholarships, 
and granting subsidies for students who wish to pursue careers 
in Taiwan. Furthermore, funding is given for the training of Chi-
nese teachers, the construction of school dormitories, and 
the provision of educational resources and equipment, guiding 
the future of students in this region.

2001

ริเริ ่มการควบรวมกิจการระหวางประเทศ และกวานซื ้อกิจการ Ascom Energy 
System ซึ ่งเปนผู ผลิตพาวเวอรซัพพลายการสื ่อสารชั ้นนำของยุโรป และเปนกิจการที ่
รวมตลาดกับเดลตาในเวลานั ้น จึงทำใหเดลตาไดเขาสู ตลาดยุโรป อินเดีย รัสเซีย บราซิล
และประเทศอื ่น ๆอยางสำเร็จ

Through international consolidation, Delta Electronics acquires Ascom 
Energy Systems, then the leading manufacturer of power supplies for com-
munication devices in Europe, and enter the European, Indian, Russia, and 
Brazilian markets.

2003



มูลนิธิเดลตาไดจัดตั ้งทุนการศึกษาดานสิ ่งแวดลอมเพื ่อสงเสริมให
ผู นำและนักวิชาการรุ นใหมไดไปศึกษาตอในตางประเทศ และนำความ
รู ไปใชกับการแกปญหาทางสิ ่งแวดลอม "Delta Dutch Environ-
mental Scholarship" กอตั ้งขึ ้นในป 2005 " Delta British 
Environmental Scholarship " กอตั ้งขึ ้นในป 2008 และ 
"ทุนการศึกษาจริยธรรมขององคกรดานสิ ่งแวดลอมของเดลตา" 
กอตั ้งขึ ้นในป 2011 โดยคาดวาจะคิดหาวิธีการปกปองสิ ่งแวดลอม
และแกปญหาการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผานการสราง
บุคลากรที ่มีความสามารถ

Delta Electronics Foundation establishes environmental 
scholarships, encouraging young leaders and scholars  to fur-
ther their studies in foreign countries and apply their learned 
knowledge to the resolution of environmental problems. In 
2005, 2008, and 2011, Delta Electronics establishes the Delta 
Netherlands Environmental Scholarship, Delta United King-
dom Environmental Scholarship, and the Delta Corporate 
Environmental Ethics Scholarship , respectively, with the aim 
of cultivating talent for the battle against climate change and 
the promotion of environmental protection.

2005

สรางบานดวยพลังงานสีเขียว  เปนผู สนับสนุนหลักของการแขงขัน 
"Delta Cup International Solar Architectural Design Competi-
tion" เพื ่อเรงการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนที ่เปนมิตรตอสิ ่งแวดลอมและ
คารบอนต่ำ เดลตาไดรวมมือกับ China Renewable Energy Society 
เพื ่อผลักดันเทคโนโลยีการสรางพลังงานแสงอาทิตยใหเปนจริงผานการ
แขงขัน ในขณะเดียวกันก็สงเสริมใหนักศึกษามหาวิทยาลัยสาขาสถาปนิก
และวิศวกรทั ่วโลกไดเห็นรูปแบบอุตสาหกรรมการออกแบบและกอสราง
อาคารดวยพลังงานสีเขียว ใหรู ถึงความงดงามของอาคารสีเขียว

Delta Electronics  sponsors the Delta Cup International Solar 
Building Design Competition in collaboration with the Chi-
nese Renewable Energy Society, a co-host, to promote the 
development of renewable, low-carbon energy as well as en-
courage the integration of solar building design into daily life. 
Furthermore, Delta Electronics encourages universities, 
scholars in the field of architecture, and architects to engage 
in green building design and experience the beauty of green 
architecture.

2006



อาคารสีเขียวแหงแรก - โรงงานไถหนาน
The first green building: Tainan Plant
เปดโรงงานไถหนานซึ ่งเปนอาคารสีเขียวแหงแรกของ
เดลตา และเปนโรงงานอาคารสีเขียว EEWH ระดับ
ทองแหงแรกในไตหวัน หลังเปดดำเนินการแลวยัง
ปรับปรุงอยางตอเนื ่องจนไดรับการอัพเกรดเปน
อาคารสีเขียวระดับเพชรในป 2009

ความมุ งมั ่นในการสรางสถาปตยกรรมสีเขียวของ
เดลตา เกิดขึ ้นจากผู กอตั ้ง  Bruce Cheng ไดเขาใจ
แนวคิดของสถาปตยกรรมสีเขียวในหนังสือ "Green 
Capitalism" อยางลึกซึ ้ง เขาจึงนำทีมไปเยี ่ยมชม
อาคารสีเขียวทั ่วโลกและดำเนินการสาธิตการสราง
โรงงานสีเขียวในไถหนาน และหวังวาโรงงานอื ่น ๆ 
ของเดลตาจะนำแนวคิดไปปรับปรุงตอไป

Delta Electronics’ Tainan Plant is recognized as Tai-
wan’s first green factory and is awarded the EEWH 
Green Building Gold Certificate. After continual im-
provements, the factory is awarded the Ecology, 
Energy Saving, Waste Reduction and Health Green 
Building Diamond Certificate in 2009.

The company invests in the development of green ar-
chitecture, a movement driven by Cheng’s devotion 
to the conceptualization of green buildings in the 
book Green Capitalism. Cheng leads teams in visiting 
green buildings around the world, implementing green 
practices at Tainan Plant. The goal is that other Delta 
Electronics factories adopt these practices.

กาวเขาสู ตลาดเอเชียใต เปดโรงงาน Rudrapur ในอินเดีย การปฏิบัติตาม
แนวคิดการสรางอาคารสีเขียวอยางตอเนื ่องของเดลตา ทำใหไดรับเหรียญ
ทอง LEED-India ในป 2011 ซึ ่งเปนใบรับรองตึกอาคารสีเขียวครั ้งที ่สาม
ที ่ออกโดยสถาบันในอินเดีย

Delta Electronics begins investing in south Asia, opening a factory 
in Rudrapur, India. For its implementation of green building prac-
tices, the plant obtains the LEED India Gold Certificate in 2011, the 
third green certification provided by green building certification 
agencies in India. 

2008
ความสำเร็จของเดลตาในดานเปนผู เปด
โอกาสทางธุรกิจประหยัดพลังงานสี
เขียว และการมุ งมั ่นที ่จะขับเคลื ่อนการ
พัฒนาอุตสาหกรรม ทำใหไดรับรางวัล 
"ความสำเร็จดานนวัตกรรมดีเดน" ซึ ่ง
เปนรางวัลเกียรติยศสูงสุดที ่ไดรับจาก
กระทรวงเศรษฐกิจ

และไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ ่งของ
อุตสาหกรรมแหงชาติ รางวัล 
"องคกรนวัตกรรมดีเดน" ในป 2012

Delta Electronics opens commer-
cial opportunities concerning 
green energy and energy conserva-
tion, devoting its efforts to indus-
trial development. In 2008, the 
company receives the Outstanding 
Innovation Award, the highest 
honor given for industrial technol-
ogy development by the Ministry of 
Economic Affairs. In 2012, Delta 
Electronics receives the Outstand-
ing Innovative Enterprise Award , 
the highest national accolade for 
industrial innovation.



MILE  
ประกาศ "Brand First Year" เขาสู ยุคของการสรางแบรนด 
และสรางภาพลักษณของแบรนดองคกรที ่โดดเดน ทีมผู บริหาร
ของเดลตาไดรวมกันใชกลยุทธการสรางแบรนด กำหนดพันธ
กิจขององคกรให "การปกปองสิ ่งแวดลอม ประหยัดพลังงาน
และรักษาโลกที ่เราอยู " เปนวิสัยทัศนของแบรนด และหวังวา
จะเปน "ผู ใหคิดคนวิธีการประหยัดพลังงานสีเขียว"  ออกหาง
จาก รูปแบบที ่ทำ OEM อยางเดียว และเปลี ่ยนเขาสู การสราง
มูลคาแบรนดเพื ่อตีตลาด B2B 

Delta Electronics declares 2010 as its first year of brand 
campaigns, seeking to develop an outstanding corpo-
rate image. A consensus is reached within the manage-
ment team regarding the operational principles: envi-
ronmental friendliness, energy conservation, and cher-
ishing the earth. Through this vision, Delta Electronics 
aims to become a leader in energy-saving strategy, 
overcome the limits of manufacturing companies, and 
establish brand and innovation value in busi-
ness-to-business marketing.

2010
The first year of brand 
campaigns

2011
เปดตัวอาคารสีเขียวอัจฉริยะรุ นใหม – ศูนยวิจัย Taoyuan เพิ ่มระบบควบคุมอัตโนมัติ (Automation) ลาสุดที ่
ประหยัดพลังงาน และสามารถควบคุมติดตั ้งแผงโซลารเซลล หลอดไฟ LED ระบบบำบัดน้ำและอุปกรณพลังงาน
หมุนเวียนไดอยางครอบคลุม เมื ่อเทียบกับอาคารในระดับเดียวกันสามารถประหยัดคาไฟฟาไดถึง 5 ลานตอป ลดการ
ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดไดเกือบ 1,000 ตันและประหยัดน้ำไดถึง 75%

The Delta Electronics Industries—Taoyuan Research and Development Center , a new-generation 
smart, green building, is inaugurated. The center is equipped with cutting-edge energy-saving tech-
nology and automatic control systems. Solar panels, LED lighting, water processing systems, and re-
newable energy devices are also featured. Compared with buildings of similar size, the power ex-
penses of the center are approximately NT$5 million lower. Furthermore, the building generates ap-
proximately 1,000 fewer tons of CO2 emissions and consumes 75% less water annually. 



เปดตัวศูนยปฏิบัติการเซี ่ยงไฮและอาคารสำหรับการวิจัย รวมเครือขายการขายและการบริการ เพิ ่มประสิทธิภาพการ
วิจัย และเปนสัญลักษณที ่แสดงใหเห็นถึงการพัฒนาของเดลตา อาคารนี ้ยังไดรับการปรับปรุงดวยวิสัยทัศนอาคารสี
เขียวของเดลตาในจีนแผนดินใหญ และไดรับการรับรอง LEED ดวยเชนกัน ไดรับรางวัล LEED-NC (อาคารใหม) 
ระดับทองในป 2013 และไดรับรางวัล LEED-EB (อาคารที ่มีอยู ) ระดับแพลตตินัมซึ ่งเปนระดับสูงสุดอีกครั ้งในป 
2017  สืบทอดปรัชญาในการสรางโรงงานสีเขียวและแนวทางปฏิบัติในการกอสรางดวยวิธีการกอสรางที ่ประหยัด
พลังงานที ่ทันสมัยของเดลตา 

Delta Electronics inaugurates its Shanghai Operations Center and R&D Building, which integrates 
marketing and service networks and aims to strengthen the company’s research and development 
capacity, marking a new milestone in Delta Electronics’ operational development. The center consti-
tutes a renewal of the company’s vision regarding green buildings in China. In the maintenance of 
commitment to green architecture and energy-conserving construction, the center is awarded the 
LEED New Construction Gold Certificate in 2013 and the LEED Existing Buildings Platinum Certificate 
in 2017.

โรงงานสีเขียวแหงแรกในไตหวัน - โรงงานเดลคาไถหนาน เนื ่องดวย
เปนตนแบบแรกของโรงงานสีเขียวในไตหวัน หกปหลังเปดใชงาน โรงงานไถ
หนานไดรับตราโรงงานสีเขียวจากสำนักงานอุตสาหกรรมของกระทรวง
เศรษฐกิจ กลายเปนโรงงานแหงแรกในไตหวัน ที ่ผานการรับรองโดยระบบ
การประเมินการผลิตที ่สะอาดของอุตสาหกรรมทั ่วไป โรงงานสีเขียวได
พิสูจนแลววาอุตสาหกรรมการผลิตและสิ ่งแวดลอมสามารถอยู รวมกัน
ได

Tainan Plant serves as a paradigm of green factories in 
Taiwan. Six years after its establishment, the factory receives 
the Green Factory Label from the Industrial Development 
Bureau of the Ministry of Economic Affairs. Tainan Plant is the 
first Taiwanese green factory to obtain certification for green 
production in general industry. This recognition demon-
strates that the coexistence of industrial production and en-
vironment sustainability is possible.

2012



การสรางวิทยาเขต "Namaxia Minquan Elementary School" ใหมเสร็จ
สมบูรณหลังจากเกิดพายุไตฝุ นป 1988 มูลนิธิเดลตาไดลงเงินทุนบริจาค 
เพื ่อกอสรางและเพิ ่มความสามารถในการปรับตัวตามสภาพอากาศใหกับ
อาคาร จนกลายเปนอาคารที ่มีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานสูงถึง 
93% และไดชื ่อวาเปน "อาคารที ่ใชพลังงานสุทธิเปนศูนยแหงแรก 
"ในไตหวันป 2019 ไดติดตั ้งระบบพลังงานแบบกระจายเพิ ่มขึ ้นไป เปนระบบ
ที ่รวมทั ้งระบบพลังงานหมุนเวียน ระบบกักเก็บพลังงานและระบบควบคุม
กำลังไฟฟาเขาดวยกัน เพื ่อสรางระบบพลังงานที ่สามารถใชพลังงานพอ
เพียงดวยตัวเอง คาดวาจะไดรับการรับรอง LEED Zero Energy ภายใน
สิ ้นป 2021

Delta Electronics Foundation makes donations toward the re-
construction of Namaxia Ming Chuan Elementary School, which 
is destroyed in August 8 flood during Typhoon Morakot in 2009. 
The implementation of climate resilience measures allows the 
campus to achieve 93% energy efficiency, becoming Taiwan’s 
first clean zero-energy building. In 2019, a distributed energy 
system is introduced to integrate the school’s renewable 
energy, energy storage, and power  regulation systems. Energy 
self-sufficiency is achieved, and the school is expected to 
obtain the LEED Zero Energy Certification by the end of 2021.

2013
สนับสนุนภาพยนตรสารคดีเกี ่ยวกับสิ ่งแวดลอมทางอากาศเรื ่องแรกของ
ไตหวัน "Seeing Taiwan" และไดรับรางวัลมาทองคำ ภายใตการควบคุม
ของผู กำกับผู ลวงลับอยางฉีปอหลิน " Seeing Taiwan " ไดรับการ
ยกยองวาเปนสารคดีสิ ่งแวดลอมที ่ประสบความสำเร็จมากที ่สุดใน
ประวัติศาสตร หลังจากออกฉายก็ไดรับการตอบรับอยางดีเยี ่ยมและเปน
ภาพยนตรสารคดีไตหวันที ่สรางบ็อกซออฟฟศสูงที ่สุด ทำใหผู คนไดเห็น
ความงดงาม และความเศราโศกของแผนดิน และยังดึงดูดความสนใจเกี ่ยว
กับปญหาสิ ่งแวดลอมเชนมลพิษและการทำลายเนื ้อดินจากทุกคนดวย

Delta Electronics funds Beyond Beauty: Taiwan From Above, 
the first documentary on Taiwan’s environment shot com-
pletely through aerial photography, which receives the 
Golden Horse Award for Best Documentary. Directed by 
aerial photographer Po-Lin Chi, the production is praised as 
the most successful environmental documentary in Taiwan-
ese  history, garnering universal acclaim. and breaking box 
office records in Taiwan. The beauty of the environment is 
juxtaposed with concerns regarding river pollution and land 
destruction.



STOMILE  
2013
ประดับตกแตงเทศกาลโคมไฟไตหวันดวยอาคารสีเขียว และสราง
อาคารคารบอนต่ำแหงแรก "วงแหวนแหงความยั ่งยืนของเดลตา" 
ซึ ่งไดผานการทดสอบโดย "Building Carbon Audit" ในไตหวัน โคม
ไฟเทศกาลนี ้มีความสูง 10 เมตรและกวาง 70 เมตร พื ้นผิววงแหวน
ยักษเหมือนจะเปลี ่ยนตำแหนงอยู ตลอดและลอยอยู ในอากาศ  สื ่อถึง
ความเคารพตอธรรมชาติดวยทาทางที ่คลายการโอบกอดผืนฟาและ
แผนดิน  ไดรับรางวัล International A + Architecture Award; 
วงจรของอาคารติดตั ้งระบบการประเมินการลดกาซ
คารบอนไดออกไซด วัสดุกอสรางที ่นำกลับมาใชใหม 100%  คู ควร
กับชื ่อวงแหวนแหงความยั ่งยืนของเดลตา เปนอาคารที ่สามารถจะ
คงอยู ไดตลอดไป

Delta Electronics builds the world’s largest festival lantern, 
the Ring of Celestial Bliss, to celebrate the 2013 Taiwan Lan-
tern Festival. This is the first structure in Taiwan confirmed to 
have low-carbon status through a carbon audit. This 
10-m-tall, 70-m-wide giant floating ring, which gradually 
changes color, is entirely constructed of recyclable materi-
als, demonstrating Delta Electronics’ commitment to envi-
ronmental sustainability. The ring, which represents respect 
for nature and symbolizes the embrace of the heavens and 
the earth, receives the Architizer A+ Award. During the 
second stage of the structure’s life cycle, a CO2 reduction 
evaluation system is introduced. 

2014
ผูกอตั ้ง Bruce Chengไดรับแรงบันดาลใจ
จากอาจารยของเขาในชวงที ่เขาเปน
นักศึกษา จึงมีแนวคิดที ่วาการศึกษา
สามารถเปลี ่ยนแปลงคนรุ นตอไปได และได
กอตั ้งแพลตฟอรมการเรียนการสอน
ออนไลน DeltaMOOCx ซึ ่งเปดสอน

In appreciation of his past teachers and in acknowledgment of the importance of ed-
ucation to future generations, Cheng establishes the DeltaMOOCx online teaching 
platform. The platform provides free high school, vocational high school, and tech-
nology university courses, including some on automation and high school science. 
DeltaMOOCx aims to bridge the gap between learning and application through online 
education. Currently, 174 Taiwanese schools use the platform, and its videos have re-
ceived over 10 million views.

2015
กาวเขาปารีส เขารวมการประชุมสภาพภูมิอากาศ
ของสหประชาชาติเขาสู ยุคของการสรางแบรนด
Participation in the 2015 UN Climate 
Change Conference in Paris

หลักสูตรการเรียนรู ฟรีสำหรับโรงเรียนมัธยมวิศวกรรม และมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี รวมถึงหลักสูตรระบบอัตโนมัติ วิชาพื ้นฐานธรรมชาติระดับกลางและสูง หวังวาจะลด
ชองวางการเรียนรู ดวยพลังของการเรียนรู แบบดิจิทัล ตอนนี ้มีผู เขาชมจาก 174 โรงเรียนทั ่ว
ไตหวันและมีการดูวิดีโอมากกวา 10 ลานครั ้ง



ผูกอตั ้ง Bruce Chengไดนำทีมผู บริหารและเพื ่อนรวมงานจากมูลนิธิเดลตาเขารวมการ
ประชุมการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติ COP21 เพื ่อเปนสักขีพยานในการ
เกิด "ขอตกลงปารีส" และดำเนินกิจกรรมหลายอยางเพื ่อสงเสริมแนวคิดเรื ่องการอนุรักษ
พลังงานอาคารเขียวรวมถึงการเปนเจาภาพการประชุมขององคการสหประชาชาติ การเขา
รวมในฟอรั ่มความยั ่งยืน The Grand Palais จัดนิทรรศการอาคารสีเขียวเพื ่อแบงปน
ประสบการณจริงของเดลตากับคนทั ่วโลกในปารีส ตอบสนองเชิงรุกมากขึ ้นตอกิจกรรมการ
ลดคารบอนขององคกร CDP (International Carbon Disclosure Program) และสัญญาวา
จะลดความถี ่ของการใชพลังงานไฟฟาลงไปอีก และดำเนินการตามเจตจำนงในการลดคารบอน
ตอไป

Led by Cheng, the Delta Electronics Foundation management team attends 
COP21, during which they witness the signing of the Paris Agreement. The 
group participates in various activities promoting the energy-saving benefits of 
green buildings, which include hosting side meetings at the UN and attending 
the Sustainable Innovation Forum. A visit to the green building exhibition at the 
Grand Palais and the Petit Palais allows Delta Electronics to share its industry 
experience with the world. In response to the corporate carbon reduction 
project  launched by the CDP (International Carbon Disclosure Program), Delta 
Electronics pledges to further reduce its energy consumption and devote 
greater efforts to carbon reduction.

2016
ผูกอตั ้ง Bruce Chengไดรับรางวัล "Jingxing Medal" 
จากประธานาธิบดีเพื ่อยกยองการมีสวนรวมที ่โดดเดนของ
เขา ในการพัฒนาเทคโนโลยี ชี ้นำการยกระดับอุตสาหกรรม
และการบมเพาะผู มีความสามารถใหกับประเทศและสังคม

President Tsai Ing-Wen presents the Order of Bril-
liant Star to Bruce Cheng in recognition of his work 
and guidance in technological development, indus-
try upgrading, and talent cultivation, which consti-
tute critical societal contributions.

เปดตัวโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที ่ดำเนินการเองแหงแรก Delta Ako Energy Saving Park  ซึ ่งตั ้งอยู ใน
พื ้นที ่ภูเขาของจังหวัดเฮียวโงะประเทศญี่ปุ น กำลังการผลิตติดตั ้ง 4.6MW และสามารถผลิตไฟฟาไดเกือบ 5 
ลานกิโลวัตต - ชั ่วโมงในแตละป ซึ ่งเทียบเทาจำนวนการใชไฟฟาของ 930 ครัวเรือนตอป นี ่คือโรงไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตยแรงดันสูงชนิดพิเศษที ่ใหญที ่สุดในญี่ปุ นที ่ใชระบบกระจาย จุดเดนที ่สุดคือการสรางระบบ
พลังงานแสงอาทิตยแบบกระจายตามภูมิประเทศที ่ไมสม่ำเสมอของสวนสาธารณะ และเอาชนะความซับซอนของ
การติดตั ้งและปรับปรุง ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาและรักษาเสถียรภาพของพลังงานสีเขียว

Delta Electronics establishes Delta Ako Energy Park, the world’s first automatic solar power plant, 
in the mountains of Hyogo Prefecture, Japan. The plant can store 4.6 MW and generate 500 MWh 
of power annually, an amount sufficient for 930 residents. The park is the largest extra-high-volt-
age solar power plant in Japan that uses a distributed energy system, which is operated in consid-
eration of the complex and uneven terrain. This system enhances power generation efficiency and 
enables the steady production of green energy.



อาคาร Ruiguang สำนักงานใหญของบริษัทเดลตาในไทเป 
ไดรับการรับรองสำหรับการปรับปรุงอาคารที ่มีอยู ระดับแพล
ตินัมสูงสุดของ LEED  โดยใชผลิตภัณฑของตัวเองและวิธี
การประหยัดพลังงาน  ไดรับคะแนนเต็มในรายการประหยัด
พลังงาน หลังจากการปรับปรุงใหมสามารถประหยัดไฟฟาได
มากขึ ้นถึง 1 ลานกิโลวัตต – ชั ่วโมงในแตละป ซึ ่งเทียบเทากับ
คาไฟฟา 3 - 3.5 ลาน หลังจากการปรับปรุงอาคารสำนักงาน
ใหญประสิทธิภาพการใชพลังงานของอาคารไดเพิ ่มขึ ้น และ
ระบบอัจฉริยะชวยเพิ ่มประสิทธิภาพการนำอากาศบริสุทธิ ์ 
เพิ ่มคุณภาพอากาศภายในอาคาร และพัฒนาสภาพแวดลอมใน
การทำงานใหดีขึ ้น

Delta Electronics’ Taipei headquarters on Ruiguang 
Road obtains LEED-EB Platinum certification. The 
company enhances its energy efficiency through 
product development and the implementation of 
various energy conservation plans. The building now 
generates more than 100 MWh per year, the equiva-
lent of between NT$3 million and NT$3.5 million in 
electricity expenses. Aside from energy conserva-
tion, ventilation and indoor air quality are improved 
through smart technology, upgrading the working 
environment as a whole.

2017
ผานการอนุมัติโดย Science-Based Targets (SBTi)  กลายเปนบริษัทแรกในไตหวัน
และหนึ ่งใน100 บริษัทชั ้นนำของโลกที ่บรรลุเปาหมายการลดคารบอนตามหลัก
วิทยาศาสตร ยอมรับการตรวจสอบโดยใชมาตรฐานทางวิทยาศาสตรระหวางประเทศ 
และเปนตัวอยางที ่ดีใหกับบริษัทอื ่นๆในไตหวัน . เดลตาใชวิธีการทางวิทยาศาสตรเพื ่อ
กำหนดเปาหมายการลดคารบอน โดยตั ้งเปาหมายในการลดความเขมของคารบอนลงถึง 
56.6% ภายในป 2025 โดยไดสัญญาวาจะคงความมุ งมั ่นในการลดคารบอน และ
พยายามรวมมือกันควบคุมสภาพอากาศทั ่วโลก ใหอุณหภูมิความรอนเพิ ่มขึ ้นไดอีกไม
เกิน 2 ° C

Delta Electronics becomes the first Taiwanese company to pass the review 
of the Science-Based Targets Initiatives and is named as one of the world’s 
top 100 businesses to attain emission reduction targets in line with the 
latest climate science. This recognition serves as an example to other Tai-
wanese enterprises. Delta Electronics adopts the initiative as part of its 
carbon reduction goals. The company pledges to reduce its carbon intensity 
by 56.6% by 2025, reaffirming its determination to limit the increase in 
global average temperature to below 2°C.

เปดตัวเลเซอรโปรเจกเตอร DLP® 8K เครื ่องแรกของโลก มีใหภาพความละเอียดสูง 
8K รุ นใหม ชวยใหอุตสาหกรรมวีดีโอกาวสู ยุคสมัยใหม ในงานแสดงสินคาวิดีโอระดับ
โลก บริษัท Digital Projection ซึ ่งเปนบริษัทรวมของเดลตา ไดแสดงนวัตกรรมใหมเปน
ครั ้งแรกที ่ใชเทคโนโลยีการประมวลผลแสงและสัญญาณแบบพิเศษ ระบบการประหยัด
พลังงาน ระบบระบายความรอนและจุดเดนอื ่น ๆ ของสินคา ซึ ่งตางไดรับสายตาที ่ตก
ตะลึงกับความล้ำหนาของโปรเจ็กเตอรตัวใหม และไดรับรางวัล "2019 InAVation 
Professional Application Most Innovative" โปรเจ็กเตอรอวอรด"  แสดงใหเห็นถึง
เอกลักษณและความงดงามของภาพ 8K

Delta Electronics launches the world’s first DLP® 8K laser projector, mark-
ing the beginning of the era of ultra-high-definition display in the video pro-
jector field. The projector is initially presented by Digital Projection, a com-
pany associated with Delta Electronics, at various global video product exhi-
bitions. Equipped with groundbreaking optical and signal processing tech-
nology, a stable power supply, and an efficient cooling system, the projector 
demonstrates astounding breakthroughs in laser projector design. The pro-
jector is recognized as the 2019 InAVation Most Innovative Projector for Pro-
fessional Applications, demonstrating the uniqueness of the product and its 
spectacular display of 8K resolution video.

2018



NESSTO
ไดรับเชิญใหเขารวมงาน Greenbuild China Conference and Expo ที ่จัดขึ ้นโดย United States Green Building Council 
(USGBC) ในเซี ่ยงไฮ เพื ่อแบงปนธีมและพูดคุยกับผู นำและผู เชี ่ยวชาญในอุตสาหกรรมอาคารสีเขียวระดับโลกภายในงาน และมีเกียรติ
ไดรับรางวัล USGBC "Green Pioneer Award" และ "Industry Pioneer Award" รวม 2 รางวัล

Delta Electronics is invited to attend Greenbuild China in Shanghai, hosted by the US Green Building Council, to 
engage in exchanges with global industry leaders and experts in green building. Delta Electronics receives the Lead-
ership Award and Industry Pioneer Award from the US Green Building Council.

ไดรับรางวัล "Presidential Innovation Award" จาก
ประธานาธิบดี ซึ ่งถือเปนเกียรติสูงสุดจากไตหวันในการ
ชื ่นชมนวัตกรรมที ่หลากหลาย

Delta Electronics receives the Presidential Innova-
tion Award, the highest honor given for industrial 
innovation in Taiwan.

ไดรับรางวัล "National Talent Development Award" จากกระทรวง
แรงงาน ซึ ่งถือเปนเกียรติสูงสุดในอุตสาหกรรมทรัพยากรมนุษยของ
ไตหวัน ถือวาไดมีความโดดเดนที ่แตกตางจากสถาบันและสถานประกอบ
การมากกวารอยแหง แสดงใหเห็นถึงการสงเสริมการพัฒนาและการสราง
บุคลากรที ่มีความสามารถระดับโลกของเดลตา

Delta Electronics receives a National Talent Development 
Award, the highest honor given for the cultivation of human 
resources in Taiwan. The company is selected from among 
hundreds of other institutions and firms in acknowledgment 
of its efforts in the development of global talent.

2019
ศูนยขอมูลสำนักงานใหญเดลตาไดรับการรับรอง USGBC LEED V4 ID 
+ C แบบแพลตตินั ่ม และเปนศูนยขอมูลสีเขียวแหงแรกของโลกที ่ไดรับ
เกียรตินี ้ ศูนยขอมูลใชขอมูลจำนวนมากที ่มาจากบริษัทยอย และใชวิธีการ
ประหยัดพลังงานอันหลากหลาย เชนระบบพลังงานประสิทธิภาพสูง ระบบ
ปรับอากาศและการไหลเวียนของอากาศที ่แมนยำ โซลูชันไฟ LED ประหยัด
พลังงาน ระบบตรวจสอบพลังงาน เปนตน ทำใหมีประสิทธิภาพการ
ประหยัดพลังงานเกิน 40%  ทำลายสถิติการประหยัดพลังงานในขอมูล 
ของ LEED V4 ที ่มีอยู ทั ้งหมด และไดคะแนนที ่สูงที ่สุดในโลก

The Delta Taipei HQ Green Data Center  obtains the world’s 
first LEED v4 ID+C platinum certification, awarded by the US 
Green Building Council . The center adopts s energy-saving 
measures through self-developed systems, including a 
high-efficiency power supply system, a precision air-condi-
tioning airflow management system, energy-efficient LED 
lighting, and an energy monitoring system. These measures 
allow the center to save over 40% of power, and it receives 
the highest scores of all data centers applying for LEED v4 
certification.

2018



ผลิตสารคดีสิ ่งแวดลอมดวยความละเอียด 8K เรื ่องแรกของโลก "Water with Life 
in Taiwan" กระตุ นการดูแลสิ ่งแวดลอมดวยความงามทางอุทกวิทยาของไตหวัน ฉาย
ครั ้งแรกทางชอง NHK BS 8K ในป 2019 จากนั ้นก็ไดฉายทั ่วทุกที ่ในไตหวัน ดึงดูดผู ชม
นับหมื ่นคนเขาชม นอกจากนี ้ภาพยนตรเรื ่องนี ้ยังไดรับรางวัลเหรียญทองภาพยนตร
สารคดีสั ้นของเทศกาลภาพยนตรนานาชาติฮูสตันครั ้งที ่ 53

Delta Electronics produces in Taiwan the world’s first 8K resolution environmen-
tal documentary, Water with Life. The documentary raises environmental con-
cerns through the presentation of Taiwan’s beautiful aquatic scenery. After a 
sneak preview on the NHK BS 8K channel in 2019, screenings are held around 
Taiwan, drawing tens of thousands of viewers. The production receives the Gold 
Remi Award at the 53rd WorldFestHouston International Film Festival.

2020

ไดรับเลือกใหอยู ในดัชนีโลก Dow Jones Sustainability (DJSI) 10 
ปติดตอกัน และไดรับรางวัลผู นำในอุตสาหกรรมอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส เครื ่องมือและสวนประกอบครั ้งที ่หา เปนเวลาสามป
ติดตอกัน  การประเมินดังกลาวแสดงใหเห็นถึงผลความสำเร็จในการ
ดำเนินงานดวยรูปแบบ ESG สามดาน(สิ ่งแวดลอม สังคมและการ
บริหารองคกร) ของเดลตา

Delta Electronics is named to the Dow Jones Sustainability 
World Index for the 10th consecutive year. For the fifth time in 
three consecutive years, the company is selected as a leading 
company in the Electronic Equipment, Instrument and Compo-
nent sector in recognition of its performance on the three 
central factors in the assessment of corporate sustainability 
and societal impact: environmental, social, and governance .

ไดรับเลือกใหอยู ในดัชนีความ
ยั ่งยืนของดาวโจนสโลก 10 ป
ติดตอกัน

Named to the Dow Jones 
Sustainable World Index for 
the 10th consecutive year



นับตั ้งแตมีการประกาศ "Brand First Year" ในป 2010 เดลตาไดรับเลือกใหเปน 
"Interbrand" แบรนดตางประเทศที ่ดีที ่สุดของไตหวันเปนเวลาสิบปติดตอกัน 
แบรนดเดลตาใหความสำคัญกับนวัตกรรมและการอนุรักษพลังงาน โดยมีตนแบบการ
พัฒนาธุรกิจและความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรเปนหลัก จึงทำใหมูลคาของ
แบรนดไดเติบโตขึ ้นอยางตอเนื ่อง และประสบความสำเร็จในการเปลี ่ยนจากซัพพลาย
เออรขายชิ ้นสวนอุปกรณ กลายมาเปนผู ผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสแบบครบวงจร

Since 2010, which Delta Electronics declares as its first year of brand 
campaigns, it has been recognized as a Best Taiwan Global Brand for 10 
consecutive years. With an emphasis on innovation and energy conserva-
tion and through the combination of corporate development and corpo-
rate social responsibility, the company’s brand value continues to grow 
steadily. The company has successfully transformed from a supplier of 
electronic components to a provider of integrated solutions.

ไดรับการจัดอันดับจากหนวยงานประเมินประสิทธิภาพสภาพภูมิ
อากาศที ่มีชื ่อเสียงในระดับสากล CDP ใหเปนบริษัทชั ้นนำระดับ 
AA  สำหรับ "การเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ" และ 
"ความมั ่นคงของน้ำ"  เนื ่องดวยความพยายามในการลดคารบอน
ลงอยางไมลดละ และการเสริมสรางความยืดหยุ นของแหลงน้ำ จึง
ไดรับรางวัลอันดับ A-level award  นอกจากนั ้นแลว ผลการ
ประเมินผลการเจรจาตอรองซัพพลายเชนใน CDP ยังไดรับการ
ยอมรับจากผู นำ ในเวลาเดียวกัน โรงงานตงกวนยังไดรับระดับ
แพลตตินั ่มสูงสุด (UL 2799) เนื ่องจากการฝงขยะลงดินเปน
ศูนย แสดงใหเห็นถึงความมุ งมั ่นของเดลตาในการลดขยะและ
ปรับปรุงระบบการจัดการทรัพยากรเพื ่อตอบสนองตอแนวโนมการ
พัฒนาอยางยั ่งยืนของโลก

Delta Electronics is given a double A score by CDP, the world-re-
nowned international nonprofit that runs the global disclosure 
system for environmental impacts , for its leadership in in tack-
ling climate change and water safety. For its efforts in reducing 
carbon emissions and strengthening the resilience of water re-
sources, the company is given an A score. Furthermore, it re-
ceives a high Supplier Engagement Rating. The Dongguan plant 
obtains the highest platinum rating for zero waste to landfill (UL 
2799), reflecting Delta Electronics’ efforts in waste reduction 
and comprehensive resource management with regard to the 
global challenge of sustainable development.

2020


