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ข้อมูลท่ัวไปของบริษัท

ชื่อ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

เลขที่ทะเบียนบริษัท 0107537002559

ที่อยู่ที่ติดต่อ 909 ซอย 9 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต�าบลแพรกษา อ�าเภอเมืองสมุทรปราการ

 จังหวัดสมุทรปราการ 10280

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

ประเภทธุรกิจ ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์เพาเวอร์ซัพพลาย อุปกรณ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

เว็บไซต ์ www.deltathailand.com

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 1,259,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ทุนเรียกช�าระแล้ว หุ้นสามัญ 1,247,381,614 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

 (ณ วันที่ 5 มกราคม 2564)

นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้น โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท”

มากกว่าร้อยละ 10

บุคคลอ้างอิงอื่น 1.	 ผู้สอบบัญชี

  บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด (เดิมชื่อบริษัท ส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด)

  ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย

  กรุงเทพฯ 10110

  โทรศัพท์ : (662) 264-0777

  โทรสาร : (662) 264-0789

	 2.	 นายทะเบียนหลักทรัพย์

  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

  อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

  โทรศัพท์ : (662) 009-9000

  โทรสาร : (662) 009-9991
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นวัตกรรม
สร้างสรรค์แนวคิดใหม่และรังสรรค์สู่ความส�าเร็จ

คุณภาพ
น�าเสนอผลงานที่ดีเยี่ยม พร้อมมุ่งมั่นปรับปรุงคุณภาพไม่หยุดยั้ง

ความฉับไว
มุ่งสรรหาโอกาสใหม่ๆ อยู่เสมอ

ความร่วมมือ
เสริมความแข็งแกร่งด้วยพลังของเครือข่ายเพื่อความส�าเร็จร่วมกัน

ความพอใจของลูกค้า
คาดการณ์และตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เหนือกว่าความคาดหมาย

นวัตกรรม

ความฉบัไว

ความร่วมมอื

คุณภาพ ความพอใจของลกูค้า

กล้าทีจ่ะเปล่ียนแปลง เพือ่ธรุกิจท่ีย่ังยืน

มุ่งม่ันสร้างสรรค์นวตักรรมการใช้พลังงานสะอาดและเพิม่ประสิทธภิาพ
การใช้พลังงานเพือ่อนาคตท่ีดกีว่า

วฒันธรรมองค์กร

พนัธกิจบรษิทั

002 บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)



 บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 

(มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเม่ือวันท่ี 16 มิถุนายน 2531 ด้วยทุน 

จดทะเบียนแรกเริ่ม 40 ล้านบาท ต่อมาบริษัทฯ ได้แปลงสภาพ

เป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2537 และเข้าเป็นหลัก

ทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 

24 กรกฎาคม 2538 ภายใต้หลักทรัพย์ชื่อ “DELTA” โดยปัจจุบัน 

บรษิทัฯ มทีนุจดทะเบยีน 1,259,000,000 บาท และทนุช�าระแล้ว 

1,247,381,614 บาท โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

 เดลต้าประเทศไทย ด�าเนินธุรกิจด้านการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์เพาเวอร์ซัพพลายและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ โดยเป็น 

ผู้ผลิตชัน้น�าของโลกด้านผลติภัณฑ์เพาเวอร์ซพัพลาย และชิน้ส่วนอเิล็กทรอนกิส์ประเภทพดัลมอเิลก็ทรอนกิส์ (DC Fan) อเีอม็ไอ ฟิลเตอร์ 

(EMI Filter) และโซลนิอยด์ โดยได้ด�าเนนิธรุกจิเกีย่วกบัผลิตภัณฑ์ด้านการจดัการระบบก�าลังไฟฟ้า (Power Management Solutions) 

ซึ่งครอบคลุมผลิตภัณฑ์ต่างๆ หลายประเภท ได้แก่ ระบบก�าลังไฟ (Power Systems) ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ

โทรคมนาคม อุปกรณ์ในภาคอุตสาหกรรม อุปกรณ์ส�านักงาน อุปกรณ์การแพทย์ รวมทั้งเพาเวอร์ซัพพลายเพื่อการใช้งานกับเซิร์ฟเวอร์ 

คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย (Networking) เครื่องปรับระดับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (DC-DC Converter) และอแดปเตอร์ ปัจจุบัน

ได้ขยายการด�าเนินงานไปยังธุรกิจพลังงานทดแทนได้แก่ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับ 

ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และยานยนต์ไฮบริด (HEV)

ความเชือ่มัน่ใน “DELTA”
• หลักทรัพย์ในกลุ่ม SET50 Index

• หลักทรัพย์ในกลุ่ม SET High Dividend 30 Index (SETHD)

• หลักทรัพย์ในกลุ่ม SETTHSI Index

• MSCI Global Standard Indexs จากการวิเคราะห์ดัชนี MSCI ในครึ่งปีหลังปี 2563

• FTSE4Good Emerging Index ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ประจ�าปี 2560 - 2563

• หุ้นยั่งยืน (Thailand’s Sustainability Investment) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ประจ�าปี 2558 - 2563

• หลักทรัพย์ ESG 100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ประจ�าปี 2558 - 2563

• หลักทรัพย์ที่ได้รับการประเมินด้านการก�ากับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ประจ�าปี 2559 - 2563

• ผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับรางวัลเหรียญเงินใน Sustainability Yearbook 2021 ของ S&P Global 

ในกลุ่มอุตสาหกรรม อุปกรณ์ เครื่องมือ และส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ (ITC) ทั่วโลกติดต่อกันเป็นปีที่ 2

เป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจ
1. มุ่งมั่นเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งรายได้และผลก�าไร

2. ขยายส่วนแบ่งทางการตลาดในระดับภูมิภาค และท�าให้แบรนด์ของเดลต้าเป็นที่รู้จักมากขึ้น

3. สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยบริการที่ครอบคลุมทุกด้านตลอดจนคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่เป็นเลิศ

4. ด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ด้วยความซื่อสัตย์ และตรวจสอบได้

5. สร้างแรงจูงใจให้พนักงานด้วยการฝึกอบรมให้ความรู้และการยกระดับคุณภาพชีวิต

6. ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นที่เป็นมิตร

 กับสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน

ภาพรวมบริษัท
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Profit Growth

2559

5,516

2561

5,137

2563

7,102

2560

4,929

2562

2,960

สินทรัพย์รวม 57,219 46,255 49,045 52,691 42,491 43,607

หนี้สินรวม 19,611 13,073 14,936 14,989 9,558 10,184

ทุนที่เรียกช�าระแล้ว 1,247 1,247 1,247 1,247 1,247 1,247

ส่วนของผู้ถือหุ้น 37,607 33,182 34,108 37,701 32,933 33,423

ยอดขาย 63,208 52,047 53,067 53,762 40,122 40,124

รายได้รวม 64,103 52,508 53,885 54,358 40,548 40,767

ต้นทุนขาย 48,089 41,411 40,944 39,731 31,604 30,386

ก�าไรขั้นต้น 15,119 10,636 12,123 14,031 8,518 9,738

ค่าใช้จ่ายด�าเนินงาน 8,762 8,314 7,445 7,528 6,488 5,561

ก�าไรจากการด�าเนินงาน 6,356 2,322 4,678 6,503 2,030 4,176

ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ 7,102 2,960 5,137 7,014 2,419 4,539

หน่วย : (%)

อัตราก�าไรขั้นต้น 23.92% 20.44% 22.84% 26.10% 21.23% 24.27%

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน 10.06% 4.46% 8.81% 12.10% 5.06% 10.41%

อัตราก�าไรสุทธิต่อรายได้รวม * 11.08% 5.64% 9.53% 12.90% 5.97% 11.13%

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น * 19.80% 9.02% 15.43% 19.72% 7.49% 13.96%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม * 13.37% 6.42% 10.81% 14.57% 5.81% 10.76%

หน่วย : บาท

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น * 5.69 2.37 4.12 5.62 1.94 3.64

เงินปันผลต่อหุ้น 3.30** 1.80 2.30 3.30** 1.80 2.30

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 30.16 26.61 27.35 30.23 26.41 26.80

* ใช้ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
** อยู่ระหว่างน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

006 บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

ข้อมูลทางการเงนิทีส่�าคญัในปี 2561 - 2563

 
หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

 2563 2562 2561 2563 2562 2561



70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000

0

ก�าไรจากการด�าเนินงานก�าไรขัน้ต้น
ล้านบาท

15,119

10,636
12,123

20,000

15,000

10,000

5,000

0
2561 2562 2563

256325622561

ก�าไรขั้นต้น vs 
ก�าไรจาก

การด�าเนินงาน

อัตราก�าไรขั้นต้น 
vs อัตราก�าไร
จากการด�าเนินงาน

ก�าไรสุทธต่ิอหุ้น vs 
อตัราผลตอบแทน

ต่อส่วนของผูถ้อืหุ้น

6,356

2,322

4,678

อตัราก�าไรขัน้ต้น อตัราก�าไรจากการด�าเนินงาน%

30%

20%

10%

0%

10.1%

4.5%

8.8%

2561 2562 2563

บาท
6

5

4

3

2

1

0

5.69

2.37

4.12

40%

30%

20%

10%

0%

%ก�าไรสุทธิต่อหุ้น อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น

19.8%

9.0%

15.4%

256325622561
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63,208
52,04753,067

ล้านบาท

รายได้
จากการขาย

23.9%

20.4%22.8%



008 บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)008 บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น 
ประจ�าปี 2563
ประเภทการจัดการพลังงาน
Prime Minister’s Industry Award 2020
in the Energy Management Category

008 บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
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หุ้นยั่งยืน (THSI) 
ประจ�าปี 2563 
Thailand Sustainability 
Investment 2020
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010 บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)010 บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
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สารจากคณะกรรมการสารจากคณะกรรมการ
 สถานการณ์โลกร้อนที่ทวีความรุนแรงขึ้น สงครามการค้าและการระบาดใหญ่ทั่วโลกได้สร้างความเสียหายให้กับโลกของเรา 
และน�ามาซึ่ง “วิถีชีวิตใหม่” ซ่ึงมีเทคโนโลยีเป็นหัวใจส�าคัญในการมีชีวิตอยู่รอดและด�ารงชีพอยู่ได้เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น Smarter. 
Greener. Together เป็นค�ามั่นสัญญาของแบรนด์กลุ่มบริษัทเดลต้าที่ใช้กันมาต้ังแต่ก่อนปี 2553 ซึ่งถือเป็นสื่อกลางของแนวคิดวิถี
ชีวิตใหม่ที่ให้คนทั่วไปหันมาใส่ใจการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยอนุรักษ์การใช้พลังาน ใช้พลังงานจากแหล่งธรรมชาติ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ 
และพลังงานลม รวมถึงการใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ผ่านมาเดลต้าประเทศไทยได้ลงทุนเพื่อธุรกิจใน
หลายๆ ด้าน อาท ิการเพิม่ศูนย์วิจยัพฒันาในหลายประเทศเพือ่คดิค้นนวตักรรมใหม่ เพิม่โรงงานผลิตในหลากหลายพืน้ท่ี และมพีนกังาน
ทีม่คีวามรูค้วามสามารถกระจายอยูท่ัว่โลกเพือ่รองรบัสถานการณ์โลกทีแ่ปรเปล่ียนไป ดงัเช่นการทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิากลับเข้าร่วมใน
ข้อตกลงสัญญาปารีส และการที่ประเทศต่างๆ มุ่งสู่แพลตฟอร์มการสื่อสารแบบ 5G
 การเปลีย่นแปลงครัง้ส�าคญัของบรษิทัฯ ในปี 2562 และการที ่Delta Electronics, Inc. ประเทศไต้หวนัเข้าซือ้หุ้นสามญัทัง้หมด
โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขในกิจการของเดลต้าประเทศไทย ช่วยให้บริษัทฯ ได้ประโยชน์จากการท�างานร่วมกันระหว่างองค์กรในเครือ
ข่ายของกลุ่มบริษัทเดลต้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังช่วยเร่งการพัฒนาของบริษัทฯ ในหลายๆ ด้านทั้งในมุมของการด�าเนินธุรกิจ
และด้านภมูศิาสตร์จากการทีก่ลุม่บรษิทัมสีาขาตัง้อยูใ่นทีต่่างๆ ความสามารถในการเพิม่ขดีก�าลงัการผลติรปูแบบใหม่ การเพิม่บคุลากร
ด้านการวิจัยและพัฒนา และความเป็นเอกภาพของทีม ได้เตรียมพร้อมให้บริษัทฯ สามารถรับประโยชน์จากโอกาสที่ดีที่สุดที่มาถึงเร็ว
กว่าที่คาดการณ์ไว้ ในระหว่างและหลังการระบาดใหญ่ของ COVID-19 รวมถึงความตึงเครียดทางการเมืองในหลายประเทศ เป็นผลให้
บริษัทฯ มีรายได้จากการขายเกือบ 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ มาเมื่อปี 2531 
 ตลอดปี 2563 ที่มีการระบาดของโรค COVID-19 อย่างรุนแรง ความต้องการสินค้าเพาเวอร์ซัพพลายส�าหรับระบบศูนย์ข้อมูล 
ของบรษิทัฯ มกีารเติบโตเพิม่ขึน้อย่างมากจากการทีธ่รุกจิต่างๆ ทัว่โลกก�าลงัเตรยีมตวัเพือ่ทีจ่ะต้องท�ากจิกรรมบนออนไลน์ หรอื Cloud 
ในช่วงคร่ึงหลงัของปี สนิค้าเพาเวอร์ซพัพลายทีใ่ช้กบัยานยนต์ไฟฟ้ามกีารเพิม่ขึน้ของอุปสงค์อย่างมาก ซึง่เป็นผลมาจากโครงการวจิยัและ
พัฒนาสินค้าส�าหรับยานยนต์ไฟฟ้าที่บริษัทฯ เริ่มท�ามาตั้งแต่ปี 2562 ท�าให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 
เพราะนอกจากสินค้าประเภทนี้จะเป็นผลดีต่อสภาพแวดล้อมแล้ว ยังเป็นสิ่งที่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในหลายๆ ประเทศ บริษัทฯ 
คาดว่าอุปสงค์ในสินค้าทั้ง 2 นี้จะยังคงต่อเนื่องต่อไปในปี 2564 อย่างไรก็ดี การปิดประเทศ หรือล็อคดาวเป็นช่วงช่วง ก็มีผลกระทบ
ในทางลบกับธุรกิจของบริษัทฯ ซ่ึงท�าให้รายได้ในส่วนของธุรกิจในระดับภูมิภาคลดลงอย่างมากและในขณะเดียวกันก็ท�าให้ค่าใช้จ่าย 
ในการขนส่งสินค้าปรับสูงขึ้นค่อนข้างมาก
 ในส่วนของสินค้าประเภท networking ซึ่งบริษัทฯ ผลิตให้กับกลุ่มบริษัทเดลต้าตั้งแต่ปี 2562 นั้น ได้มีการปรับปรุงพัฒนาการ
ผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตผลให้เทียบเท่ากับการผลิตในประเทศจีน ในขณะเดียวกันโรงงาน Eltek ที่อยู่ในประเทศสโลวาเกีย
กม็ผีลประกอบการค่อนข้างดแีม้จะมอีปุสรรคจากการระบาดทีร่นุแรงของ COVID-19 ในแถบยโุรป ทัง้นี ้เพือ่ให้เป็นไปตามนโยบายของ
กลุม่บรษัิทเดลต้าทีต้่องการจะมกีารกระจายทีต่ัง้ของการผลติให้มากข้ึนโดยการน�าสนิค้าบางชนดิออกมาผลตินอกประเทศจนี นโยบาย
นี้จึงสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่อุปทานสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ อันเนื่องมาจากความตึงเครียดทางการเมือง และประเด็น 
ในเรื่องความปลอดภัยของสิทธิทางปัญญาตามนโยบายของรัฐบาลของประเทศทางตะวันตก 
 หลังจากน�าระบบการผลิตอัจฉริยะมาใช้ พร้อมกับการขยายก�าลังการผลิตในประเทศไทย เมียนมาร์ และอินเดีย บริษัทฯ 
ได้ทยอยย้ายผลติภณัฑ์บางส่วนมายังฐานการผลติในประเทศไทย แต่แผนการณ์นีก้ไ็ม่สามารถท�าได้เรว็อย่างทีต่ัง้ใจเนือ่งจากสถานการณ์ 
COVID-19 ในเมียนมาร์และอนิเดยี ส�าหรบัแผนในอนาคตของบรษิทัฯ ทีว่างไว้คอืโรงงานท่ีอนิเดยีจะเป็นผูผ้ลติหลกัส�าหรบัสนิค้า ODM 
และสนิค้าส�าหรบัธรุกจิในภมูภิาค ในขณะทีโ่รงงานในประเทศไทยจะเป็นแหล่งผลิตหลกัส�าหรบัสนิค้า ODM โดยได้รบัการสนบัสนนุจาก
โรงงานในเมยีนมาร์และสโลวาเกยี ในปีนีบ้รษัิทฯ หวงัว่าจะสามารถด�าเนนิการปรบัเปลีย่นสายการผลติของโรงงานบางแห่งในประเทศไทย
และสามารถเปิดด�าเนินการโรงงานแห่งใหม่ในตอนใต้ของอินเดีย
 ท้ายที่สุดน้ี คณะกรรมการบริษัทใคร่ขอขอบคุณอย่างจริงใจต่อลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่ให้โอกาสและมอบความไว้วางใจ
มาตลอด หน่วยงานราชการทุกแห่งท่ีช่วยสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมเพื่อให้การด�าเนินกิจการเป็นไปได้อย่างราบร่ืน คณะกรรมการบริษัท
ขอขอบคุณความพยายามอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยของฝ่ายบริหาร พนักงาน และพนักงานฝ่ายผลิต ที่มีส่วนส�าคัญต่อความส�าเร็จ 
ในปี 2563 นี้ และขอขอบคุณอย่างจริงใจต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ให้การสนับสนุนเดลต้าประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน

  
 อึ้ง กวง มิ้ง จาง ช่าย ซิง
	 ประธานกรรมการ	 ประธานบริหาร
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ในปี 2563 ประกอบด้วย นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา ประธานกรรมการตรวจสอบ  
นายชู ชี หยวน และนางทิพวรรณ ชยุติมันต์ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นเลขาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
 ในระหว่างปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดย นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา นายนายชู ชี หยวน 
และนางทิพวรรณ ชยุติมันต์ ได้เข้าร่วมการประชุมทั้ง 4  ครั้ง
 คณะกรรมการตรวจสอบได้ด�าเนินการตรวจสอบงานของบริษัทฯ ในระหว่างปีที่ผ่านมาตามที่บัญญัติไว้ในกฎบัตรของคณะ
กรรมการตรวจสอบซึง่สอดคล้องกบัแนวทางของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และตามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินช่วงแต่ละไตรมาสและประจ�าปีกับผู้สอบบัญชีภายนอกเพื่อให้ม่ันใจว่างบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลมี

ความถูกต้องเหมาะสมและเช่ือถือได้ และจากนั้นได้น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับ 

รายงานจากผู้สอบบัญชีภายนอกว่าไม่มีความผิดปกติใดๆ ที่ควรได้รับการตรวจสอบ

2. สอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในของบริษัทฯ ว่ามีความเพียงพอและเหมาะสม รวมถึงประสิทธิผลของระบบการ

ควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยใช้แนวปฏิบัติจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ  

กรอบแนวทางการควบคุมภายใน (COSO) ซ่ึงคณะกรรมการไม่ได้รับรายงานว่าการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีข้อบกพร่อง 

ที่เป็นสาระส�าคัญ

3. สอบทานความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อให้ความเสี่ยงทั้งหมดได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง

4. สอบทานและอนุมัติแผนงานการตรวจสอบภายในประจ�าปี รับทราบรายงานการตรวจสอบภายในพร้อมทั้งให้ค�าแนะน�าแก่ 

ฝ่ายบริหารรวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในด้วย

5. รับทราบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายงานการปฏิบัติตามครึ่งปีและความคืบหน้าของการประเมินภาษี

6. สอบทานการท�ารายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกว่ารายการ 

ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เหมาะสม และมีการเปิดเผยอย่างครบถ้วน รวมถึงการสอบทานการควบคุมภายในของรายการ 

ดังกล่าว

7. คณะกรรมการตรวจสอบได้ท�าการประเมินตนเองเพื่อทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติงานโดยเปรียบเทียบกับกฎบัตรคณะ

กรรมการตรวจสอบและแนวปฏิบัติที่ดี การทบทวนสรุปได้ว่าคณะกรรมการฯ มีประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติตาม

เงื่อนไขการอ้างอิงในกฎบัตร นอกจากนี้คณะกรรมการฯ ยังได้ตรวจสอบและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้

สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีให้แล้วเสร็จและเห็นชอบที่จะเสนอผลการประเมินนี้ให้กับทางผู้บริหารระดับสูง

8. พจิารณาความรูค้วามสามารถและความเป็นอสิระของผู้สอบบญัชีภายนอกของบรษิทัฯ และน�าเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการ

บริษัท พร้อมด้วยค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชี เพื่อขออนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี โดยคณะกรรมการ 

ตรวจสอบเหน็ควรให้เสนอแต่งตัง้ บรษิทั ส�านกังาน อวีาย จ�ากดั โดยมนีาย ปรชีา อรณุนารา ผู้สอบบญัช ีเลขทีใ่บอนญุาต 5800 

หรือนายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชี เลขที่ใบอนุญาต 3315  หรือนางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล ผู้สอบบัญชี เลขที่ใบอนุญาต 

4498 คนใดคนหนึง่เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ฯ อกีวาระหนึง่ส�าหรบังวดบญัชีส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 โดยมีค่าสอบบญัชี

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยรวม 6,395,000 บาท โดยเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ จ�านวน 4,910,000 บาท บวกค่าใช้จ่ายที่

เกิดขึ้นจริงอีกจ�านวนหนึ่ง

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีร่ะบุไว้ในกฎบตัรอย่างเตม็ความสามารถ ด้วยความรอบคอบและมคีวามเป็นอสิระ
อย่างเพียงพอ ในความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้จัดท�าอย่างถูกต้องในสาระส�าคัญทั้งหมด
ภายใต้หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ทางบริษัทฯ ได้มีการจัดการด้านการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ รวมทั้งมีการควบคุมภายใน และ
ระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมปฏิบัติ มีการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ตามกฎหมาย ข้อก�าหนดและข้อผูกพันที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจแล้ว

 (นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา)

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน (NCC) ปฏบิตัหิน้าทีต่ามหลักการก�ากับดแูลกิจการทีด่แีละกฎบัตรคณะกรรมการ

สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนตามที่บรษิทัฯ ก�าหนด โดยมีหน้าที่ในการสรรหาคดัเลอืก และน�าเสนอบุคคลผู้ทีม่คีวามรู ้ความสามารถ 

และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับต�าแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้ง เสนอนโยบายและแนวทางการก�าหนดค่าตอบแทนที ่

เป็นธรรมและโปร่งใส รวมถงึผลประโยชน์อืน่ๆ ต่อคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชดุย่อย โดยค�านงึถงึผลประโยชน์สงูสดุของ

ทุกฝ่าย และสอดคล้องกับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ

 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน โดยมี นายอนุสรณ์ มุทราอิศ (กรรมการที่ไม่ใช่ 

ผู้บริหาร) เป็นประธานกรรมการ นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี (กรรมการอิสระ) และนายชู ชี หยวน (กรรมการอิสระ) เป็นกรรมการ 

 ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยมีการพิจารณาเรื่องส�าคัญและ 

มีการรายงานผลการประชุม รวมถึงมีการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ บริษัทอย่างสม�่าเสมอ ดังนี้

1. พิจารณาการเสนอช่ือกรรมการท่ีต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระเพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ�านวน 3 ท่าน 

ได้แก่ นายอึ้ง กวง มิ้ง นายชู ชี หยวน และนายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ให้กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีก 

วาระหนึง่ เนือ่งจากเป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ในธรุกจิทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิงานทีจ่ะช่วยในการพฒันา

บริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี 

2.  พิจารณาทบทวนและพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ

ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคนให้เป็นไปตามงบประมาณ โดยมีความสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับ 

และค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน เพื่อดึงดูดและรักษากรรมการที่มีความรู้และคุณสมบัติเหมาะสม 

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัท

3.  ติดตามและสอบทานดัชนีวัดผลการด�าเนินงาน (KPI) ของประธานบริหารในปี 2563

4. พิจารณาทบทวนและเพิ่มหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัต ิ

การแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเพื่อรับมือกับสถานการณ์ค่าตอบแทนพนักงานในอนาคต และ

แต่งตั้ง นายอนุสรณ์ มุทราอิศ เป็นประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน เพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่และความรับ

ผิดชอบของคณะกรรมการท่ีเพิ่มขึ้นเพื่อรับมือกับสถานการณ์ค่าตอบแทนพนักงาน ซึ่งจ�าเป็นต้องให้อดีตกรรมการบริหารเป็น

ผู้น�า โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เป็นต้นมา

5.  ตดิตามและดแูลนโยบายการจ่ายผลตอบแทนของพนกังานให้เกดิความเป็นธรรม สามารถแข่งขนักบัตลาดได้ และรกัษาพนกังาน

ที่มีคุณภาพและศักยภาพไว้ได้

6.  สนับสนุนการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจ�าปี 2563 และ

รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อน�ามาพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเปิดเผยผลการ

ประเมินในรายงานประจ�าปี

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังโปร่งใสและเป็นธรรมตามหลักการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดีและเหนือกว่าสิ่งอื่นใด เพื่อประโยชน์ต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้เสีย 

 (นายอนุสรณ์ มุทราอิศ)

 ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
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รายงานคณะกรรมการบรรษัทภบิาล

 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ในปี 2563 ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ได้แก่

 นายเซีย เชน เยน ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล (ตั้งแต่ มิถุนายน 2562 ถึง มีนาคม 2563)

 นายจาง ช่าย ซิง  กรรมการบรรษัทภิบาล (ตั้งแต่ มิถุนายน 2562 ถึง มีนาคม 2563)

  ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล (ตั้งแต่ เมษายน 2563 ถึง ปัจจุบัน)

 นายอนุสรณ์ มุทราอิศ  กรรมการบรรษัทภิบาล (ตั้งแต่ ตุลาคม 2561 ถึง ปัจจุบัน)

 นายวิชัย ศักดิ์สุริยา กรรมการบรรษัทภิบาล (ตั้งแต่ ตุลาคม 2563 ถึง ปัจจุบัน)

 โดยมีเลขานุการบริษัท ท�าหน้าทีเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

 คณะกรรมการบรษิทัมคีวามมุง่มัน่และยดึถอืแนวทางในการด�าเนนิธรุกจิอย่างโปร่งใสบนพืน้ฐานของความซือ่สตัย์ และตรวจสอบ

ได้ ซึง่ถอืเป็นส่วนส�าคญัอนัจะท�าให้บรษิทัฯ ด�าเนนิธรุกจิได้อย่างยัง่ยนื และมแีนวปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุเป็นทีย่อมรบัของผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกฝ่าย 

โดยมคีณะกรรมการบรรษัทภบิาลเป็นผูก้�าหนดนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีค่รอบคลมุทัว่ทัง้องค์กรและเพ่ือให้มัน่ใจว่ากระบวนการ

หรือระบบการจัดการการก�ากับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยสนับสนุนความส�าเร็จของบริษัทฯในระยะยาว

 ในปี 2563 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้จัดประชุมสองครั้ง ดังมีภารกิจดังนี้

1. อนุมัติสมาชิกใหม่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

2. สร้างความตระหนกัในเรือ่งจรรยาบรรณในการปฏบิตังิานและโยบายต่อต้านคอร์รปัชัน่ในหมูพ่นกังานโดยจดัการฝึกอบรมแบบ

ครอบคลุมพนักงานทุกคนรวมถึงผู้ปฏิบัติงานในสายการผลิต มอบคู่มือและให้ลงนามในแบบฟอร์มรับทราบและถือปฏิบัติตาม

3. จัดท�าสื่อการสอนออนไลน์เรื่องจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน

4. ทบทวนผลการประเมิน CGR ปี 2563 และปรบัปรงุเนือ้หาในนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ พร้อมท้ังตดิตามให้มกีารปฏบิตัจิรงิ

เพื่อให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของ Corporate Governance Report (CGR)

5. อนมัุตวิธิเีพ่ิมประสทิธใินการก�ากบัดแูลเรือ่งจรรยาบรรณในการปฏบิตังิานโดยใช้แบบฟอร์มการประเมนิตนเอง 3 รูปแบบ ส�าหรบั

ตรวจสอบเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของพนักงาน

6. อนุมัติเรื่องการรณรงค์ไม่รับของขวัญ

 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประสิทธิภาพในการด�าเนินงานด้านบรรษัทภิบาลความรับผิดชอบต่อสังคม และ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด

 

 นายจาง ช่าย ซิง

 ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
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 ในระยะเริ่มต้นการระบาดของ COVID-19 กลุ่มบริษัทเดลต้าได้จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวัง COVID-19 ขึ้นภายในองค์กร และผู้บริหาร

ของเดลต้าประเทศไทยได้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจโควิด-19 ขึ้นมาด้วย โดยมีนายจาง ช่าย ซิง ประธานบริหารเป็นประธาน 

เพื่อให้การสั่งการเป็นไปอย่างรวดเร็วเพื่อความปลอดภัยของพนักงานและควบคุมการระบาดได้อย่างทันท่วงที

 หน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจโควิด-19	 ซ่ึงประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร ฝ่าย Safety ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝ่ายส่ือสารองค์กร 

โดยหน่วยปฏิบัติการนี้จะเป็นผู้รับผิดชอบในการออกค�าประกาศ แถลงการณ์ หรือมาตรการต่างๆ ในช่วงวิกฤตซึ่งได้รวบรวมข้อมูลมา

จากรัฐบาลและการประสานงานจากศูนย์เฝ้าระวังภายในของกลุ่มบริษัทเดลต้า เพื่อก�าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน และการสื่อสาร 

ทีด่ทีีส่ดุไปยงัพนกังานและทกุบรษิทัในเครอื รวมถงึบรษิทัฯ ยงัมกีารออกอเีมล์แจ้งข่าวสารอพัเดทสถานการณ์การตดิโรคทัง้ภายในและ

ภายนอกประเทศให้พนักงานรับทราบทุก 1-2 วัน โดยมีการจัดการเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

• เตรยีมทรัพยากรให้สามารถด�าเนนิงานได้อย่างต่อเนือ่งในภาวะวกิฤตได้อย่างมปีระสิทธภิาพ โดยพนกังานทุกคนสามารถท�างาน

ออนไลน์จากที่บ้านได้ทันที 

• ใช้การสือ่สารผ่าน Skype Meeting ในการตดิต่อส่ือสารกับเพือ่นร่วมงานท่ีท�างานอยูใ่นบริษทั หรอืบรษิทัในเครอืทีอ่ยูต่่างประเทศ 

นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือในการประชุม VDO conference ที่สามารถจัดประชุมได้ทั้งในและต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ

• ฝ่าย Safety และฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้จ�าลองและสร้างสถานการณ์ BCP ที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น หากพนักงานติดเช้ือใคร 

ต้องกักตัวบ้าง หรือแผนกไหนต้องหยุดท�างาน ต้องเรียกบริการจากที่ไหนเพื่อเข้ามาท�า การฆ่าเชื้อโรค เพื่อซักซ้อมก่อนเกิด

สถานการณ์จริง

• ทีมผู้บริหารได้จ�าลองสถานการณ์เลวร้ายที่สุดในหลาย ๆ สถานการณ์หากเกิดกรณีปิดประเทศแล้วท�าให้ไม่สามารถผลิตสินค้า

ได้ ส่งผลให้ยอดขายตกต�่าหรือมีการประกาศเคอร์ฟิวที่เข้มข้นขึ้น โดยให้มีการเตรียมความพร้อมด้านการผลิตและการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลเพื่อจัดการกับปัญหาต่างๆ เช่น แผนฉุกเฉินและการจัดการก�าลังคน

การบรหิารจดัการภาวะวกิฤต COVID-19 
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 ทั้งนี้ หลังการประกาศ พรก.ฉุกเฉิน และมาตรการ Social Distancing บริษัทฯ ยังเปิดด�าเนินงานได้ตามปกติโดยมีการควบคุม

อย่างเคร่งครัด แต่ได้รับผลกระทบในส่วนของต้นทุนการน�าเข้าวัตถุดิบสูงขึ้น เน่ืองจากค่าใช้จ่ายในการขนส่งทางอากาศเพิ่มขึ้นเป็น 

สองเท่านับตั้งแต่เริ่มเกิดวิกฤตจนถึงปัจจุบัน ซ่ึงระยะแรกมีปัญหาเนื่องจากก�าหนดการส่งวัตถุดิบล่าช้าออกไป ท�าให้บริษัทฯ ต้องน�า

เข้าวัตถุดิบด่วนทางอากาศ แต่ในระยะหลังสายการบินที่ด�าเนินการได้มีจ�ากัดท�าให้ค่าขนส่งทางอากาศเพิ่มสูงขึ้น ส่วนค่าใช้จ่ายในการ

ส่งออกไม่มีผลกระทบมากนักเพราะยังสามารถใช้การขนส่งทางทะเลได้

 ในส่วนของรายได้กลุ่มผลิตภัณฑ์เพาเวอร์ซัพพลายในไตรมาสที่ 2 ยังคงอยู่ในระดับที่ดี แต่ต้องระมัดระวังการระบาดในสหภาพ

ยุโรปและสหรัฐอเมริกา ท่ีอาจท�าให้ลูกค้าเลื่อนหรือยกเลิกค�าสั่งซื้อ และในส่วนรายได้กลุ่มผลิตภัณฑ์ Automotive คาดว่าจะได้รับ 

ผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญในไตรมาสที่ 2 เนื่องจากโรงงานของลูกค้าในประเทศเยอรมนีและสหรัฐอเมริกาหยุดด�าเนินการ

 สุขภาพและความเป็นอยู่ของพนักงาน บริษัทฯ ได้ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายการผลิตระหว่างประเทศและใช้เครื่องจักรระบบ

อัตโนมัติส�าหรับงานอุตสาหกรรมในการผลิตหน้ากากอนามัยใช้เอง ท�าให้สามารถกระจายหน้ากากอนามัยนับแสนชิ้นต่อเดือน เพื่อให้

พนักงานและผู้ที่จ�าเป็นต้องเข้ามาปฏิบัติงานในโรงงาน เช่น เจ้าหน้าที่ขายอาหาร ช่างรับเหมา หรือผู้มาติดต่องานทุกคน มีหน้ากากใช้

 การปรบัตวัให้เข้ากบัการเปลีย่นแปลง ทมีระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัตทิัง้ในประเทศไทยและ สิงคโปร์ได้จดัโปรแกรมการสัมมนา

ออนไลน์ เพือ่ให้ทีมขายสามารถตดิต่อกบัลกูค้าและเรยีนรูจ้ากลกูค้ากลุม่เป้าหมายได้อย่างต่อเนือ่ง รวมถงึพฒันาปรบัปรงุใช้แพลตฟอร์ม

สัมมนาและเครื่องมือออนไลน์ต่างๆ เพื่อให้การท�างานและตอบสนองต่อลูกค้าเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ผลกระทบและโอกาสทางธุรกิจ
 บริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบทางธุรกิจจากสถาณการณ์ COVID-19 มากนัก แต่ในทางกลับกันบริษัทฯ มองเห็นโอกาสทางธุรกิจ

ในอนาคต ดังนี้

• สถานการณ์ COVID-19 ท�าให้องค์กรต่างๆ ให้พนักงานท�างานที่บ้าน ท�าให้ความต้องการ Internet bandwidth และพื้นที่จัด

เก็บข้อมูลมีมากขึ้น บริษัทจึงมองว่า ศูนย์ข้อมูล หรือ Data Center เป็นเป้าหมายการขยายตัวทางธุรกิจที่ส�าคัญและจ�าเป็น

ส�าหรับทุกบริษัท ทุกประเทศ

• ธรุกิจตดิตัง้และให้บริการบ�ารงุรกัษาเครือ่งส�ารองไฟ (UPS) เพือ่การช่วยเหลือการปฏบิตังิานให้กบัโรงพยาบาลมีความจ�าเป็น ซึง่

เป็นเหตุผลที่ท�าให้กลุ่มผลิตภัณฑ์ TPS และ UPS ของบริษัท ซึ่งมีโรงงานอยู่ในเมือง Rudrapur เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมส�าคัญ

อันดับแรกที่รัฐบาลอินเดียจะอนุญาตให้เปิดท�าการก่อน

• ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตและโซลูชั่นหลักในประเทศไทย บริษัทฯ ได้ร่วมท�างานกับบีโอไอ และคู่ค้าไทยอื่น เพื่อพัฒนาธุรกิจภายใน

ประเทศส�าหรับจัดหาอุปกรณ์ป้องกันเพื่อต่อสู้กับวิกฤต COVID-19 เช่น พัดลมระบายอากาศอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อผลิตชุดปลอด

เชือ้และหน้ากากป้องกนัเชือ้โรคแบบคลมุศรีษะพร้อมอปุกรณ์ป้องกนัทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบรสุิทธ์ิ (PAPR) และอปุกรณ์

ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) ส�าหรับบุคลากรทางการแพทย์

 ในปัจจบุนั บรษัิทฯ ยงัได้น�าเทคโนโลยอีตุสาหกรรมอตัโนมตัแิละโครงสร้างพืน้ฐานด้าน ICT มาสนบัสนนุธรุกิจของประเทศไทย

ภายใต้วิถีการใช้ชีวิต New Normal เพื่อลดการสัมผัสของคนโดยใช้หุ่นยนต์ท�างานแทนมากขึ้น
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 ความเสี่ยงกลายมาเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารจัดการและกิจกรรมทางธุรกิจที่นับวันยิ่งมีความซับซ้อนเพื่อให้ทันตามการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน บริษัทฯ ยกระดับเรื่องการบริหารความเสี่ยงให้ทุกคนตระหนักอย่าง

ต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กรเนื่องจากบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการบริหารความเสี่ยงถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ที่นอกจากจะ

ช่วยให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่ดีแล้ว ยังช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ตามเป้าหมาย  คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะ

กรรมการบรหิารความเสีย่ง โดยได้ก�าหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่งทีค่รอบคลมุทัง้องค์กรและขยายไปยงัเครอืข่าย เพือ่ให้แน่ใจว่า

บริษัทฯ มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงหรือวางระบบต่างๆ ที่จะช่วยบรรเทาผลกระทบให้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งด�ารงต�าแหน่งโดยประธานบรหิารและเป็นหนึง่ในคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการ

บรหิารความเสีย่งมสีมาชกิไม่น้อยกว่าห้าคน ประกอบด้วยหวัหน้าของฝ่ายบรหิารหลกัต่างๆ และ/หรอืบคุคลทีไ่ด้รบัมอบหมาย จากคณะ

กรรมการบริษัท หรือประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในกรณีที่จ�าเป็น คณะกรรมการฯ อาจเชิญบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

หรือผู้ที่รับผิดชอบเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้นๆ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้วย

   หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
   1) ก�าหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยง

   2) ด�าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยการมอบหมายการจัดการความเสี่ยงให้กับผู้จัดการที่รับผิดชอบงานโดยตรง

   3) พัฒนาและทบทวน แผนกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง

   4) รายงานผลการบริหารความเสี่ยงทุกครึ่งปี และ/หรือ เม่ือเห็นว่ามีความจ�าเป็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานต่อ 

คณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

   5) ตรวจสอบ และปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง 

   6) คณะกรรมการฯ อาจขอค�าแนะน�าจากที่ปรึกษาในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงได้ในบางกรณี

   โครงสร้างคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การบรหิารจดัการความเส่ียง

คณะกรรมการบรษัิท

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานบรหิาร
(ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง)

กรรมการบรหิาร

หน่วยงานบรหิาร
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กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 เพือ่ให้กรอบการบรหิารความเสีย่งทีว่างไว้สามารถน�าไปสู่ขัน้ตอนปฏิบตังิาน คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง ได้ก�าหนดแนวทาง

ปฏิบัติและแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหารไว้ใน “กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง”

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะให้ค�าปรึกษาฝ่ายบริหารในการด�าเนินการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายที่วางไว้ โดยได้รับ

การสนบัสนนุจากผูจ้ดัการบรหิารความเส่ียงทีท่�าหน้าทีใ่นแต่ละแผนก  ทัง้นี ้ฝ่ายบรหิารและหวัหน้าฝ่ายงานหลกัจะต้องระบคุวามเสีย่ง

และสาเหตุที่อาจเกิดขึ้น ตรวจสอบความเป็นมาและค้นหาพื้นที่ที่อาจก่อให้เกิดความเส่ียง  หลังจากน้ันจะต้องวัดและจัดล�าดับความ

เสีย่งเพือ่ก�าหนดกลยทุธ์และกระบวนการในการบรหิารความเสีย่ง โดยผูจ้ดัการความเสีย่งมหีน้าทีส่รปุข้อมลูและเอกสารต่างๆ ทีไ่ด้จาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งจะทบทวนข้อมลูดังกล่าว โดยจดัล�าดบัความส�าคญั พฒันาและทบทวนแผนกลยทุธ์การจดัการ

ความเสี่ยงที่เสนอมาจากแต่ละหน่วยงาน (ถ้ามี)  พร้อมพิจารณาความสอดคล้องกับการประเมินความเสี่ยง และขั้นตอนด�าเนินการ

บรหิารจดัการ หลงัจากนัน้จงึจดัส่งรายงานสถานะของการบรหิารจดัการความเสีย่ง ให้กบัคณะกรรมการตรวจสอบ หรอืคณะกรรมการ

ของบริษัท อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

ความเสี่ยงหลักที่ส�าคัญและกลยุทธ์การบริหารจัดการ

1. การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
	 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

  แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2563 คาดว่าจะลดลงร้อยละ 6.6 และคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยปี 2564 จะกลับมาขยาย

ตัวร้อยละ 3.2 โดยคาดว่าดอกเบี้ยนโยบาย (Policy Rate) จะอยู่ที่ร้อยละ 0.50 ไปจนถึงต้นปี 2565 (แหล่งข้อมูล: ธนาคาร

แห่งประเทศไทย/กองทุนการเงินระหว่างประเทศ – IMF) โดยดุลบัญชีเดินสะพัดน่าจะยังคงเกินดุลและพยุงค่าเงินบาทต่อไป 

ในขณะที่รายได้จากการท่องเที่ยวของประเทศที่ขาดหายไป ส่วนหนึ่งจะถูกชดเชยจากการลดลงของสินค้าน�าเข้า และการไหล

กลับของเงินทุนเข้าสู่ตลาดเกิดใหม่ เนื่องจากตลาดการเงินทั่วโลกเริ่มฟื้นตัวจากข่าวการผลิตวัคซีน COVID-19 ส�าเร็จ 

  ดุลการช�าระเงินของไทยเกินดุลเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 จากดุลการค้าและการไหลเข้าของพอร์ตการลงทุน  

โดยทั้งการไหลเข้าของเงินทุนและการเกินดุลการค้าจะกดดันให้อัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวน

  ในปี 2563 บริษัทฯ มีก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศประมาณ 388 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการ

อ่อนค่าของสกุลเงินบาทในช่วงครึ่งปีแรก อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่งปีหลัง เงินบาทค่อยๆ แข็งค่าขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับค่าสกุลเงิน

ในเอเชียที่ได้รับผลกระทบจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐนั่นเอง

  บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความไม่แน่นอนดงักล่าว จงึยงัคงด�าเนนินโยบายป้องกันความเสีย่งเพือ่ช่วยลดภาระจากความผนัผวน

ของอัตราแลกเปลี่ยน ด้วยการป้องกันความเสี่ยงตามธรรมชาติ (Natural Hedge) ส�าหรับสินทรัพย์และหน้ีสินของบริษัทฯ  

ในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศ และยังใช้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อปกป้องสถานะสุทธิของแต่ละสกุลเงินด้วย 

โดยนโยบายนี้มีประสิทธิภาพในการลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนหรืออัตราดอกเบี้ย

  นอกเหนอืจากการจดัการความเสีย่งในสกลุเงนิดอลลาร์สหรฐัฯ แล้ว บรษิทัฯ  ยงับรหิารจดัการสกลุเงนิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง

กับการด�าเนินงานในประเทศที่บริษัทย่อยตั้งอยู่ เช่น รูปีอินเดียและอื่นๆ การบริหาความเสี่ยงส�าหรับแต่ละสกุลเงินจะแตกต่าง

กันไปตามสถานการณ์ในแต่ละประเทศนั้นๆ ซึ่งจ�าเป็นต้องติดตามสถานการณ์เป็นระยะๆ อย่างใกล้ชิด

 * อ้างอิงจากรายงานนโยบายการเงินฉบับเดือนธันวาคม 2563 ของธนาคารแห่งประเทศไทย

	 ความเสี่ยงในการเรียกช�าระหนี้

  บริษัทฯ มีการติดตามและประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจอย่างสม�่าเสมอ เพื่อพิจารณาว่าจะมีปัจจัยใดที่อาจส่ง 

ผลกระทบต่อการด�าเนินงานของบริษัท และสถานะทางการเงินของลูกค้า เพื่อให้ม่ันใจว่าการเรียกเก็บเงินบัญชีลูกหน้ีจะเป็น

ไปอย่างราบรื่น ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้ท�าประกันสินเชื่อและใช้เครื่องมือทางการเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยลดความเสี่ยง

ทางการค้าอีกทางหนึ่งด้วย
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  บรษิทัฯ มีการจดัการบญัชลีกูหน้ีท่ีมปีระสิทธภิาพ  มรีะบบควบคมุสินเชือ่ และมบีคุลากรทีม่ปีระสบการณ์ ท�าให้บรษิทัฯ 

สามารถก้าวข้ามความท้าทายต่างๆ จนสามารถจัดการกับบัญชีลูกหนี้และเรียกเก็บเงินได้ตามมาตรฐานที่ดีในปีที่ผ่านมา ท�าให้

มั่นใจได้ว่าจะมีสภาพคล่องของกระแสเงินสดอย่างเพียงพอต่อการด�าเนินธุรกิจและความจ�าเป็นด้านต่างๆ

2. การบริหารความเสี่ยงการลงทุนขององค์กร
  โดยทัว่ไป การลงทนุและการให้ความช่วยเหลือทางการเงนิแก่บรษิทัย่อยเป็นธรุกรรมทีม่คีวามเส่ียง แนวทางการบรหิาร

ความเสี่ยงท่ีบริษัทฯ ท�าคือการตรวจสอบอย่างใกล้ชิด มีการควบคุมรายได้และค่าใช้จ่าย บัญชีลูกหนี้และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

กับการบริหารจัดการและการเงิน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีการเข้าประชุมของผู้บริหารจากบริษัทย่อยเป็นครั้งคราวใน

ลักษณะของการฝึกอบรม การประชุมหรือการประเมินผลการด�าเนินงาน ซึ่งปกติบริษัทฯ ก็จัดให้มีการประชุมวิดีโอทางไกล 

อย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพการบริหารงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และช่วยสร้างขวัญและก�าลังใจใน 

การท�างานร่วมกันอีกด้วย

3. การจัดการความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน
  บรษิทัฯ มีการประเมนิปัจจัยเสีย่งทีส่�าคญัตลอดห่วงโซ่อปุทานอย่างสม�า่เสมอ เนือ่งจากการจดัการห่วงโซ่อปุทานท่ีไม่ถกู

ต้องอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย อีกทั้งยังอาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานในอนาคตได้อีก

ด้วย ในช่วงต้นปี 2563 การระบาดของ COVID-19 ทั่วโลก สร้างความท้าทายอย่างมากในการจัดการห่วงโซ่อุปทานทั่วภูมิภาค 

และทกุประเทศทัว่โลก ก้าวต่อไปของบรษิทัในปี 2564 จะเป็นปีทีจ่ะเร่งการพฒันาฐานซพัพลายเออร์และประเทศต้นทางส�าหรบั

วัตถุดิบให้หลากหลายมากขึ้นโดยมุ่งเน้นประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน

  นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมองไปถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดสภาวะอุปทานตึงตัวในตลาดเซมิคอนดักเตอร์ในช่วงไตรมาส

แรกของปี 2564  จึงได้ด�าเนินการหลากหลายเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ ตั้งแต่การส่ังจองการผลิตล่วงหน้ากับซัพพลายเออร์

หลัก การติดตามดูระดับสินค้าคงคลังของวัตถุดิบเชิงกลยุทธ์ ตลอดจนการจัดหาแหล่งผลิตอื่นๆ ไปในเวลาเดียวกัน บริษัทฯ 

ไม่ละเลยที่จะติดตามสภาวะตลาดอย่างต่อเนื่อง และสื่อสารอย่างใกล้ชิดกับซัพพลายเออร์หลัก เพื่อให้แน่ใจว่าการด�าเนินงาน 

ของบริษัทฯ จะเกิดผลกระทบน้อยที่สุด

  เพื่อให้แน่ใจว่ามีอุปทานท่ีมีคุณภาพดีและมีความต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงให้ความส�าคัญกับการจัดการ ทั้งซัพพลายเออร์

หลัก (Key/Critical suppliers)  และวัตถุดิบที่ส�าคัญ (Key/Critical parts) ในกรอบจัดการซัพพลายเออร์ของเรา นอกเหนือ

จากการประเมินเทคโนโลยี คุณภาพ การตอบสนอง ประสิทธิภาพการส่งมอบ และราคาสินค้าของซัพพลายเออร์แล้ว บริษัทฯ 

ยังเน้นไปท่ีการจัดการอุปทาน และอุปสงค์ของวัตถุดิบที่ส�าคัญนั้นๆ โดยใช้ประมาณการของผู้ใช้ ความต้องการติดตั้งระบบ  

และระดับสินค้าคงคลังของซัพพลายเออร์ 

  โดยทัว่ไปบรษิทัฯ จะเลอืกซพัพลายเออร์ในท้องถิน่ เนือ่งจากมคีวามได้เปรยีบในด้านเวลาการส่งมอบและการตอบสนอง

ต่อค�าสั่งซื้อ ทั้งนี้ ซัพพลายเออร์ในท้องถิ่นเหล่านั้นต้องมีเทคโนโลยี คุณภาพและราคาตามมาตรฐานที่บริษัทฯ ก�าหนดด้วย  

ในปี 2564 บรษิทัฯ คาดว่าจะมซัีพพลายเออร์ย้ายฐานการผลติเพือ่ลดความเสีย่งจากทีม่ฐีานการผลติเพยีงในประเทศจนีประเทศ

เดียว มาที่ประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนมากขึ้น การย้ายฐานนี้ ไม่เพียงช่วยเพิ่มความหลากหลาย และขยายความสามารถ

ในการแข่งขันในห่วงโซ่อุปทานระดับท้องถิ่น แต่ยังเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการขยายตัวลงสู่ระดับท้องถิ่นของ 

บริษัทฯ อีกด้วย

  หลงัวกิฤตการเงนิทัว่โลก บรษิทัฯ ได้ด�าเนนิการวเิคราะห์สถานะทางการเงนิในเชงิลึกของซพัพลายเออร์ทีส่�าคัญ รวมทัง้

ได้จัดหาผู้ขายวัตถุดิบให้มีมากราย และมีวัตถุดิบกระจายอยู่ในหลายภูมิภาคของสายการผลิตของซัพพลายเออร์ เพื่อลดความ

เสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบที่อาจเกิดจากความผิดปกติอย่างรุนแรงของสภาพอากาศ หรือภัยพิบัติร้ายแรงในวันข้างหน้า 

  นอกจากน้ี เดลต้าประเทศไทยยังด�าเนินการเพื่อลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ใน 

ห่วงโซ่อุปทาน และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยริเริ่มให้มีการส่งเสริมการให้ค�าปรึกษาหลักจรรยาบรรณแห่ง

พันธมิตรธุรกิจผู้มีความรับผิดชอบ (Responsible Business Alliance - RBA) ตั้งแต่ปี 2557  ด้วยการจัดให้มีทีมตรวจสอบ

และให้ค�าปรึกษาร่วมจากหลายฝ่ายของบริษัทที่เก่ียวข้อง คือ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายความปลอดภัย ฝ่ายกิจการโรงงาน 

และแผนกจัดซ้ือ โดยทีมงานจะร่วมกันด�าเนินการตรวจสอบหลักจรรยาบรรณแห่งพันธมิตรธุรกิจผู้มีความรับผิดชอบ และให้

ค�าปรึกษาแก่ซัพพลายเออร์หลักที่มีความเสี่ยงด้าน ESG สูง
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  ทั้งนี้ การเสนอแนวทางการปรับปรุงแก่ซัพพลายเออร์ ส่วนใหญ่จะเป็นด้านสุขภาพและความปลอดภัย ตามแนวทาง

ของระบบการจัดการของ RBA ซึ่งโดยท่ัวไปปัญหาด้านการบริหารจัดการที่พบบ่อยในแวดวงอุตสาหกรรมน้ีมักเป็นเรื่อง 

เกี่ยวกับจ�านวนช่ัวโมงการท�างานท่ีมากเกินไป และส�าหรับแนวทางการแก้ไข ทีมตรวจสอบและให้ค�าปรึกษาจะแนะแนวทาง 

ตามประสบการณ์การส่งเสริมและการใช้งานระบบการจดัการทีเ่ดลต้าใช้เพือ่เป็นข้อมลูอ้างองิให้ซพัพลายเออร์ หลงัจากนัน้ทาง

ทีมงานจะท�าการติดตามผลอย่างสม�่าเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าซัพพลายเออร์มีการด�าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

  ปัจจุบัน นอกจากการเข้าร่วมลงนามของซัพพลายเออร์ที่สูงถึงร้อยละ 95 ที่ได้ลงนามใน “ปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณ RBA” แล้ว บริษัทฯ ยังได้จัดตั้งทีมงาน “RBA On Site Audit” เพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามจรรยา

บรรณโดยมุ่งเน้นซัพพลายเออร์ในท้องถ่ิน เพื่อให้ซัพพลายเออร์ในท้องถิ่นทั้งหมดสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณ RBA ของ 

บริษัทฯ ได้ตามที่ก�าหนด

4. การบริหารความเสี่ยงระบบสารสนเทศ
  เพื่อตอบสนองต่อความต้องการท่ีเพิ่มขึ้นบนเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ของเดลต้าประเทศไทยด้านการเข้าถึงแบบไร้

สายความเร็วสูงสู่ระบบการผลิตของเดลต้า จึงจ�าเป็นที่โครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศในปัจจุบันของบริษัทฯ ต้องสามารถ

ซึมลึกเข้าสนับสนุนในทุกพื้นที่การผลิตมากขึ้น 

  อุปกรณ์การผลิตที่คล้ายหรือใกล้เคียงกับ Internet of Things (IoT) สามารถท�าให้เกิดการบูรณาการอย่างราบรื่นของ

อุปกรณ์การผลิตต่างๆ ที่มีความสามารถในการตรวจจับ การระบุลักษณะเฉพาะ การประมวลผล การสื่อสาร การสั่งงานและ

การเชื่อมต่อเครือข่าย สิ่งนี้ขึ้นอยู่กับการผสมผสาน อย่างลงตัวทางกายภาพของระบบเครือข่ายทางคอมพิวเตอร์ (ไซเบอร์) ที่ 

ชาญฉลาด ที่เชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างเครื่องจักร ระบบตรวจจับ และระบบการควบคุม โดยระบบอัจฉริยะนี้ไม่เพียงช่วยให้

สามารถผลติผลติภณัฑ์ใหม่ได้อย่างรวดเรว็ ตอบสนองได้ทนัต่อการเปลีย่นแปลงความต้องการของผลติภัณฑ์ ยงัช่วยให้สามารถ

จดัการปรบัเปลีย่นการผลติผลติภณัฑ์ และโครงข่ายห่วงโซ่อปุทานให้ความเหมาะสมตามสถานการณ์ได้ทนัท่วงทแีบบเรยีลไทม์

  อย่างไรก็ตาม การปรับตัวเข้าสู่ระบบการผลิตอัจฉริยะ (Smart Manufacturing) ของบริษัทฯ ก็เท่ากับเป็นการเปิด

รับการโจมตีทางไซเบอร์ (cyber-attacks) รูปแบบใหม่ ทั้งนี้เพราะ IoT ด้านการผลิตที่ไม่มีความปลอดภัย เปรียบเสมือน 

การเปิดประตูท่ีเสี่ยงต่อการโจมตีระบบสารสนเทศจากภายนอก ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยและลดความเสี่ยงนี ้

ฝ่ายสารสนเทศจึงได้สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่แน่นหนายากต่อการถูกโจมตี ด้วยอุปกรณ์และระบบการจัดการความปลอดภัย

ที่เชื่อถือได้ โดยฝ่ายสารสนเทศต้องท�างานร่วมกับผู้รับเหมาและผู้ให้บริการมืออาชีพ สร้างไฟร์วอลล์ของบริษัท ติดตั้งอุปกรณ์

ส�ารอง บ�ารุงรกัษาและดูแลในเชงิรกุ เพือ่ช่วยลดความเส่ียงกรณีมคีวามบกพร่องของอปุกรณ์ การสูญหายของข้อมลู และปรบัปรงุ

ความปลอดภัยของข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น

  ทุกๆ ปี แผนกสารสนเทศ (IT) จะจัดฝึกอบรมให้พนักงานทุกคนได้ตระหนักถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็น

ประจ�าทกุปี ส�าหรับพนกังานทีเ่คยอบรมแล้วจะเป็นในรปูแบบของการทบทวน ส่วนพนักงานใหม่จะเป็นในรปูแบบการปฐมนเิทศ

ด้านสารสนเทศตามข้อก�าหนดของฝ่ายทรัพยากรบุคคล  ทั้งนี้ ระบบสารสนเทศของบริษัทจะถูกตรวจสอบเป็นระยะๆ เพื่อ 

มองหาสภาวะที่อาจเป็นจุดอ่อนต่อการโจมตีจากระบบคอมพิวเตอร์ภายนอกได้ อีกทั้งมีการทบทวนสิทธิ์การดูแลระบบ  

(administrative right) ทุกครั้งท่ีมีการติดต้ังซอฟต์แวร์ในคอมพิวเตอร์ และมีการติดตั้งระบบป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล 

(Data Leak Prevention) เพื่อปิดกั้นการเข้าถึงระบบจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือจากที่เก็บ

ข้อมูลบนคลาวด์ภายนอก หรือจาก USB

  ส�าหรับอปุกรณ์ปลายทาง ฝ่ายสารสนเทศใช้การเข้ารหสัฮาร์ดไดรฟ์เพือ่ป้องกนัการร่ัวไหลของข้อมลูในกรณทีีค่อมพวิเตอร์

ของบริษัทฯ ถูกขโมย หรือสูญหาย และป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลจากอุปกรณ์อัจฉริยะ โดยโซลูชัน Enterprise Mobility 

Management ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดการปรับปรุงแพตช์ซอฟต์แวร์อย่างต่อเน่ือง สม�่าเสมอทุกครั้งที่มีใหม่  

และตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งเพื่อจัดการและลดความเสี่ยงด้วย 

  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีกิจกรรมการที่สร้างความต่ืนตัวเรื่องความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เช่นเดียวกับ

นโยบายความปลอดภยัของระบบเครือข่าย โดยเป็นการด�าเนนิการเพือ่จ�ากดัของผลกระทบและเป็นการปรบันโยบายให้ทนัสมัย

ส�าหรับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเครือข่ายต่างๆ ที่จ�าเป็นต้องมีการจัดการที่ดี  เมื่อมีแอปพลิเคชันใหม่ บริษัทจะด�าเนินการตรวจสอบ

จดุอ่อนไหวทีอ่าจเป็นความเสีย่ง และวางแผนให้มกีารตรวจสอบเป็นประจ�าทกุปี  ด้านพนกังาน บรษิทัฯ กข็อให้ทกุคนประสาน

งานกับฝ่ายสารสนเทศ เมื่อมีการน�าอุปกรณ์ IoT ใหม่ ๆ เข้ามาใช้งาน



021ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี   2 5 6 3

  งานของแผนกสารสนเทศท่ีอยู่ระหว่างการด�าเนินการ คือ การจัดเตรียม และจัดการให้มีการใช้งานระบบการจัดการ

โปรแกรมการใช้งานโปรแกรมเตอืนต่างๆ และแผนการตรวจสอบอย่างสม�า่เสมอ โดยร่วมมอืกบัผู้ขายระบบ ซึง่เป็นการปรบัปรงุ

การปฏิบัติตามข้อก�าหนดของซอฟต์แวร์ไปด้วย

  นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมีกระบวนการควบคุมและก�าหนดขั้นตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อบริหารจัดการการพัฒนา

ซอฟต์แวร์ภายในองค์กร ตลอดจนการตรวจหาจุดบกพร่องต่างๆ ทั้งนี้ โปรแกรมการใช้งานและเครื่องมือตรวจสอบเหล่านี้  

ไม่เพียงช่วยให้สามารถท�าการตรวจสอบสถานะก�าลังการผลิตของเครื่องจักรจากระยะไกลแบบเรียลไทม์ ทั้งที่เข้ามา และท่ี 

ออกไป แต่ยังสามารถท�าให้ทราบประสิทธิภาพการท�างานของเครื่องจักรที่อยู่บนเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมต่อเข้าไว้

ด้วยกันด้วย

  บริษัทฯ น�าเทคโนโลยีใหม่มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มความเร็วและปรับปรุงให้ได้ผลิตผลจากการผลิตที่ถูกต้องไม่ผิดเพี้ยน 

ซึ่งเป็นการพัฒนาใช้ภายในองค์กรจากต้นแบบเทคโนโลยีเสมือนจริง (Virtual Reality)  การวิเคราะห์เชิงลึกและเครื่องมือการ

ฝึกอบรมเสมอืนจริง ตลอดจนการแก้ไขปัญหาจากระยะไกลนี ้ก�าลงัเป็นทีน่ยิมมากขึน้เรือ่ยๆ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของ COVID-19 นี้

5. การบริหารความเสี่ยงด้านสิทธิทางกฎหมายและทรัพย์สินทางปัญญา
  ทรัพย์สินทางปัญญา ประกอบด้วยลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า อนุสิทธิบัตร ความลับทางการค้า และ 

แบบผังภูมิของวงจรรวม เป็นต้น ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสิ่งท่ีมีคุณค่าและมูลค่าในเชิงพาณิชย์ที่ต้องใช้ความสามารถทาง 

สตปัิญญา ควมรู ้เงนิทนุและเวลาในการสร้างสรรค์ขึน้มา ดงันัน้ สิทธขิองผูป้ระดษิฐ์หรอืผูส้ร้างสรรค์จงึควรต้องได้รบัการปกป้อง

และคุ้มครองจากการละเมิดในทุกรูปแบบ ในขณะเดียวกันก็ต้องเคารพและใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นอย่างถูกต้องตาม

กฎหมายด้วย

  ในการตระหนักถึงความส�าคัญของทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายในการปกป้องและคุ้มครองรักษา

ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ ให้พ้นจากการละเมิดหรือถูกน�าไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต และเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทาง

ปัญญาของผู้อื่นอย่างเคร่งครัดเช่นกัน

  การน�าไปใช้ ท�าซ�า้ ดัดแปลง เปิดเผยหรอืเผยแพร่ต่อสาธารณชนในงานอนัมลีขิสทิธิ ์ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน ผู้บรหิาร

และพนักงานสามารถด�าเนินการได้หลังจากได้รับความเห็นชอบหรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วเท่านั้น ในกรณีที่ม ี

ข้อสงสยัด้านลขิสทิธิ ์ก่อนทีจ่ะด�าเนนิการใดๆ ต่อไป เป็นหน้าทีข่องผูบ้รหิารและพนกังานทีจ่ะต้องปรึกษาหารอืในเร่ืองดังกล่าว

กับฝ่ายกฎหมายก่อนเสมอ

  การใช้เครือ่งหมายการค้าหรอืตราสนิค้าจดทะเบยีนตามกฎหมายของบรษัิทฯ หรอืบรษิทัในกลุม่ ผูบ้ริหารและพนกังาน

ควรจะพิจารณาถึงความเหมาะสมและใช้ด้วยความระมัดระวัง เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่มเท่านั้น

  การประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือการคิดค้นใดๆ อันได้มาซึ่งกรรมวิธีหรือนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยในการ

พัฒนาซึ่งผลิตภัณฑ์หรือบริการ อันยังไม่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรโดยถูกต้องตามกฎหมาย จะต้องได้รับ

การปกป้องและรักษาให้ปลอดภัยจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

  การท�าซ�้า ดัดแปลง เปิดเผย หรือเผยแพร่ผลงานที่มีลิขสิทธ์ิหรือความลับทางการค้าของผู้อื่นต่อบุคคลภายนอกหรือ 

ต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนจะต้องได้รับอนุญาตหรือได้รับความยินยอมอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากเจ้าของ

ลิขสิทธิ์ก่อน

  ผู้บริหารและพนักงานที่สามารถเข้าถึงข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้า (เช่น ข้อมูลทางการค้า ข้อมูลต้นทุนการผลิต  

สูตรการผลิต สูตรการก�าหนดราคาผลิตภัณฑ์ รูปแบบ โปรแกรม (Software) วิธีการเทคนิค กรรมวิธีการผลิต ข้อมูล 

การบรหิารธรุกจิ รายละเอยีดเกีย่วกับราคาสินค้า บญัชรีายชือ่ลกูค้า กลยทุธ์การโฆษณาสนิค้า เป็นต้น)  จะต้องเกบ็รกัษาข้อมลู

ไว้เป็นความลับ และปฏิบัติให้เป็นไปตามคู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน (Code of Conduct) 
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6. การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
  รายงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(IPCC) แห่งสหประชาชาติชี้ให้เห็นว่า ทุกๆ สองทศวรรษ อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.2 องศาเซลเซียส โดยใน

ระยะยาว อุณหภูมิโลกจะเพิ่มขึ้นระหว่าง 2 ถึง 4.5 องศาเซลเซียส และเมื่อถึงปลายศตวรรษที่ 21  คาดว่าระดับน�้าทะเลจะ

สูงขึ้นระหว่าง 18 ถึง 59 เซ็นติเมตร รายงานการค้นพบนี้เป็นการประมาณการแบบอนุรักษ์นิยมด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์

ปัจจุบัน

  ในปี 2560 มกีารรวบรวมประเดน็เกีย่วกบัสภาพภมูอิากาศไว้จ�านวน 25 ประเดน็ตามกระบวนการทีไ่ด้กล่าวข้างต้น หลงั

จากจดัอนัดบัให้ครอบคลมุทกุความเสีย่งทีไ่ด้รบัการยนืยนัเป็นการภายในแล้ว ม ี11 รายการทีร่ะบวุ่าเป็นความเสีย่งทีส่�าคญั ซึง่

ทัง้หมดอยูใ่นกรอบของความเสีย่งทางกฎหมายและนโยบาย ความเส่ียงด้านเทคโนโลย ีความเส่ียงด้านการตลาด ตลอดจนความ

เสี่ยงทางกายภาพ

 

 ความเสี่ยงที่ส�าคัญดังกล่าว คือ

   1) การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

   2) ภาษีเกี่ยวที่เนื่องกับพลังงาน และ/หรือ เชื้อเพลิง หรือข้อก�าหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

   3) ระเบียบข้อบังคับแบบสมัครใจ

   4) ระเบียบข้อบังคับด้านมาตรฐานสิ่งแวดล้อม (หมายรวมถึงข้อบังคับที่มีการวางแผนไว้ด้วย)

   5) ระเบียบข้อบังคับด้านพลังงานทดแทน

   6) ผลิตภัณฑ์และบริการที่ต้องถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยีคาร์บอนต�่า

   7) ต้นทุนค่าใช้จ่ายส�าหรับการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจคาร์บอนต�่า

   8) ความไม่แน่นอนของข้อมูลทางการตลาด

   9) การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายด้านวัตถุดิบ

   10) การเปลี่ยนแปลงของปริมาณน�้าฝน และความรุนแรงของสภาพอากาศที่ผันผวน

   11) ค่าเฉลี่ยที่สูงขึ้นของอุณหภูมิ

ความเสี่ยงด้านอื่นๆ  ได้แก่

   1) ความรับผิดชอบที่มากขึ้นต่อการรายงานการปล่อยมลพิษ

   2) การมีข้อบังคับทางกฎหมายที่เป็นภาคบังคับ ส�าหรับผลิตภัณฑ์และบริการ

   3) คดีฟ้องร้องต่างๆ

   4) มาตรฐานอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ

   5) ข้อจ�ากัดเกี่ยวกับการปล่อยมลพิษสู่อากาศ

   6) ความไม่แน่นอนของกฎระเบียบทางกฎหมายใหม่ๆ

   7) การขาดกฎระเบียบข้อบังคับ

   8) ความล้มเหลวของการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่

   9) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค

   10) การเปลี่ยนแปลงความพึงพอใจของผู้บริโภค

   11) การที่ภาคอุตสาหกรรมถูกตีตราในเชิงลบ

   12) การที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความกังวลมากขึ้น และให้ข้อเสนอแนะเชิงลบ

   13) การเพิ่มขึ้นของความรุนแรงของสภาวะอากาศที่เลวร้าย

   14) ค่าเฉลี่ยที่สูงขึ้นของระดับน�้าทะเล
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  บริษัทฯ ได้มีการส่งเสริมเทคโนโลยีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และด�าเนินการเพื่อลดการปล่อยก๊าซดังกล่าว 

โดยได้ท�ากิจกรรมและด�าเนินการเพื่อช่วยในการลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้

  ธุรกิจสีเขียว	(Green	Business): บริษัทฯ ได้เสริมสร้างและเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ 

ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์พลังงานสีเขียว และผลิตภัณฑ์ด้านการประหยัดพลังงาน โดยการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และ

บริการใหม่ๆ ด้วยนวัตกรรมสีเขียว ที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (carbon footprint) และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

  การด�าเนนิงานสเีขยีว	(Green	Operations): บรษิทัฯ เข้าร่วมในโครงการ “อตุสาหกรรมสเีขยีว” (Green Industry)  

และ “โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” (ECO Factory) ของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อแสดงความมุ่งมั่นอย่างจริงจังในการ 

ด�าเนนิงานทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม โดยโรงงานทัง้สองแห่งของบรษิทัฯ ท่ีนคิมอตุสาหกรรมบางป ูและนคิมอตุสาหกรรมเวลโกรว์

ได้รบัการรบัรองมาตรฐานระบบสเีขยีว (Green System) ซึง่เป็นการรบัรองอตุสาหกรรมทีม่กีระบวนการจัดการด้านสิง่แวดล้อม 

อย่างเป็นระบบ ที่รวมถึงการมีการตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุงด้วย

  บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายในการจัดการพลังงานส�าหรับสายการผลิตหลัก และด�าเนินโครงการประหยัดพลังงานประจ�าปี 

โดยบริษัทฯ ถือเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรอง ISO14064-1 ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบการจัดการปริมาณและ

การรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ ISO50001 ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความมุ่ง

มั่นที่จะรักษามาตรฐานดังกล่าวเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อบริษัทฯ ในอนาคต

  บริษัทฯ ยังด�าเนินการส่งเสริมด้านพลังงานทดแทนด้วยการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (PV Solar)  

ทีโ่รงงานในนคิมบางปแูละเวลโกรว์ ควบคูไ่ปกับโครงการประหยดัพลงังานและลดการปล่อยก๊าซก๊าซเรอืนกระจก หลายโครงการ 

บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบ SCADA ซ่ึงเป็นระบบควบคุม ดูแลและเก็บข้อมูล พร้อมชุดค�าสั่งคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบเฉพาะ  

(in-house software) ร่วมกับเทคโนโลยีมาตรวัดดิจิตอล (digital metering technology) ที่โรงงานหลักในประเทศไทยเพื่อ

เฝ้าสงัเกต รวบรวม และประมวลผลข้อมลู ท้ังนี ้การเฝ้าตดิตามแบบ real-time และผลวเิคราะห์จากระบบจะช่วยสร้างแนวทาง

ในการประหยัดพลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 

  อาคารสีเขียว	 (Green	 buildings):  บริษัทฯ มุ่งม่ันที่จะปรับปรุงอาคารใหม่ให้เป็นอาคารสีเขียวมาตั้งแต่ปี 2549  

และในปีท่ีผ่านมาอาคารส�านักงานใหญ่ของบริษัทฯ ในนิคมบางปูจังหวัดสมุทรปราการได้รับการรับรองมาตรฐาน LEED  

(Leadership in Energy and Environmental Design) อาคารสีเขียวระดับ Gold ในหมวด EBOM (ส�าหรับอาคารเดิม 

ที่เน้นการบริหารจัดการและมีการบ�ารุงรักษา) โดยเป็นโรงงานแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในหมวด  

EBOM

 	 ห่วงโซ่อุปทานสีเขียว: คณะกรรมการบริหารห่วงโซ่อุปทานสีเขียวของบริษัทฯ ได้ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนา

และปรับปรุงซัพพลายเออร์ใน 3 ด้านเพื่อช่วยสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจ ได้แก่ การท�าข้อตกลง การฝึกอบรม การตรวจสอบ 

เราให้ความส�าคัญในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมถึงการประหยัดพลังงานโดยถือเป็นหนึ่งในประเด็นที่ส�าคัญของกลุ่ม

พันธมิตรผู้มีความรับผิดชอบทางธุรกิจ (RBA) โดยบริษัทฯ ได้มีการด�าเนินการดังนี้

   1) ซพัพลายเออร์จะต้องปฏบิตัติามข้อบงัคบัในท้องถิน่อย่างเคร่งครดั และมกีารก�าหนดกลไกในการควบคุมความเสีย่งของ

ตนเอง

   2) ซัพพลายเออร์จะต้องจัดให้มีระบบการจัดการด้านการป้องกันสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน และการลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจก

   3) มีการปฏิบัติตามมาตรฐานที่เกี่ยวของเดลต้าตามแนวระบบบริหารจัดการของ RBA

	 	 สังคมสีเขียว	 (ในส่วนของพนักงานและชุมชน): บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้พนักงานได้เป็นจิตอาสาเพื่อให้ความรู้ด้าน

พลังงาน (DEEP & SEED) รวมทั้งสนับสนุนทุนการศึกษา มอบผลิตภัณฑ์และจัดฝึกอบรมให้แก่โรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่างๆ 

เพื่อช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการสร้างอาคารที่ช่วยประหยัด

พลงังานและมกีารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในปรมิาณต�า่ และการสร้างอาคารเขยีวส�าหรบัส�านกังานโรงงานผ่านกจิกรรมเปิดบ้าน

สูโ่ครงการอาคารสเีขยีว รวมถึงการท�างานร่วมกบักลุ่มอนรุกัษ์ส่ิงแวดล้อมท้องถิน่เพือ่ส่งเสรมิโครงการการศกึษาด้านสิง่แวดล้อม

และแนวคิดเรือ่งการประหยดัพลงังานของอาคารสีเขยีวร่วมกบัภาครฐั โรงเรยีน ส่ือ ชมุชนและภาคประชาชน นอกจากนี ้บรษิทัฯ 

ได้มีการเปิดเผยข้อมูลด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทฯ ผ่านโครงการเปิดเผยข้อมูลคาร์บอน (Carbon Disclosure 

Project - CDP) แบบประเมินของดัชนีหลักทรัพย์ที่ใช้ประเมินประสิทธิผลการด�าเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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ของบริษัท (Dow Jones Sustainability Indices - DJSI) ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องด้านนักลงทุนสัมพันธ์และการตอบ

แบบสอบถามขององค์กรที่ไม่แสวงหาก�าไร (NGO)  นอกจากนี้ ยังได้เผยแพร่การวัดการจัดการก๊าซเรือนกระจก (GHG) และ

ผลสรุปในรายงานความยั่งยืนและรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ อีกด้วย

7. การจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (OHS)
 บริษัทฯ  ด�าเนินการบริหารความเสี่ยงด้าน OHS ด้วยกิจกรรมต่อไปนี้ 

   1) จัดเตรียมโปรแกรมการฝึกอบรมเพ่ือความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน เช่น การป้องกันไฟไหม้ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  

การจัดให้มีพนักงานด้านความปลอดภัยในระดับการจัดการและควบคุมดูแล มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยขั้น 

พื้นฐานแก่พนักงาน ผู้รับเหมาช่วงและคู่ค้า ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า ความปลอดภัยจากรังสี การขับรถยก  

หลักสรีรศาสตร์ (Ergonomic) ความปลอดภัยจากเครื่องจักรกล จัดให้มีทีมรับมือเหตุฉุกเฉิน การซ้อมหนีไฟ / สารเคมี

และการฝึกอบรมความปลอดภัยในการท�างานในพื้นที่อับอากาศ

   2) จดัตัง้คณะกรรมการความปลอดภัยเพือ่ด�าเนนิการตรวจสอบและปรบัปรงุสภาพแวดล้อมในสถานทีท่�างานอย่างสม�า่เสมอ 

เช่น การตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดล้อมในสถานทีท่�างาน การตรวจวดัปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก การตรวจสอบ

น�้าเสียและน�้าดื่ม การเฝ้าระวังการแผ่รังสีจากเครื่องเอ็กซ์เรย์ เป็นต้น 

   3) ระบุ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อมตลอดจนสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน  

ผู้รับเหมาช่วง คู่ค้าและผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนของบริษัทฯ เป็นครั้งคราว เช่น การรณรงค์สัปดาห์ความปลอดภัย การท�า

โครงการด้านความปลอดภัยเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เป็นต้น
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1. บริษัท ดีอีที อินเตอร์เนชั่นแนล หมู่เกาะเคย์แมน ธุรกิจเพื่อการลงทุน   - หุ้นสามัญ 100

 โฮลดิ้ง จ�ากัด

1.1 บริษัท ดีอีที โลจิสติค (ยูเอสเอ)  สหรัฐอเมริกา - บริการด้านโลจิสติกส์   - หุ้นสามัญ 100

 คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด  - การจัดจ�าหน่าย

1.2 บริษัท เดลต้า เอนเนอร์ยี่ ซิสเต็ม เยอรมนี - การตลาดและการจัดจ�าหน่าย - Power Supply หุ้นสามัญ 100

 (เยอรมัน) จ�ากัด  - วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ - Power Systems

      - ผลิตภัณฑ์

       อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

1.2.1 บริษัท เดลต้า เอนเนอร์ยี่ ซิสเต็ม  เยอรมนี ธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์   - หุ้นสามัญ 100

  พร็อพเพอร์ตี้ (เยอรมัน) จ�ากัด

1.3 บริษัท เดลต้า เอนเนอร์ยี่ ซิสเต็ม อินเดีย การตลาดและการจัดจ�าหน่าย ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ หุ้นสามัญ 100

 (อินเดีย) จ�ากัด

1.4 บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ สโลวัก โรงงานผลิตและจ�าหน่าย - Power Supply หุ้นสามัญ 100

 (สโลวาเกีย) จ�ากัด    - Power Systems

      - รับผลิตตามแบบของ

       ลูกค้าและแบบ OEM

1.5 บริษัท เดลต้า เอนเนอร์ยี่ ซิสเต็ม โรมาเนีย วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์   - หุ้นสามัญ 100

 (โรมาเนีย) จ�ากัด

2. บริษัท เดลต้า เอนเนอร์ยี่ ซิสเต็ม สิงคโปร์ - ธุรกิจเพื่อการลงทุน   - หุ้นสามัญ 100

 (สิงคโปร์) จ�ากัด  - การให้บริการด้านการจัดการ

     และที่ปรึกษา

    - การจัดจ�าหน่าย

2.1 บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ ออสเตรเลีย การตลาดและการจัดจ�าหน่าย Renewable Energy หุ้นสามัญ 100
 (ออสเตรเลีย) จ�ากัด    Products

2.2 บริษัท เอลเทค (ออสเตรเลีย)  ออสเตรเลีย การจัดจ�าหน่าย - Power Supply หุ้นสามัญ 100
 จ�ากัด    - ผลิตภัณฑ์
       อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

2.3 บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ อินเดีย - การตลาดและการจัดจ�าหน่าย ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ หุ้นสามัญ 100
 อินเดีย จ�ากัด  - โรงงานผลิต Telecom Power 
      System และ UPS

2.4 บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ เมียนมา โรงงานผลิต - ชิ้นส่วนเชิงกล หุ้นสามัญ 100
 (เมียนมา) จ�ากัด    - ผลิตภัณฑ์
       อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ 
       ระบบ CMP (Cutting,  
       Making and 
       Packaging)

2.5 บริษัท เดลต้า เอนเนอร์ยี่ ซิสเต็ม สหราชอาณาจักร วิจัยและพัฒนา Power Electronics หุ้นสามัญ 100
 (ยูเค) จ�ากัด

 ชือ่บรษัิท สถานท่ีต้ัง ประเภทธรุกิจ ผลิตภณัฑ์ ชนดิหุ้น ถอืหุ้น
      ร้อยละ
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2.6 บริษัท เดลต้า พีบีเอ เอ็นจิเนียริ่ง ไทย บริการติดตั้งอุปกรณ์อัตโนมัติ Industrial Automation หุ้นสามัญ 51

 โซลูชั่นส์ จ�ากัด  ในภาคอุตสาหกรรมแบบครบวงจร 

2.7 บริษัท เดลต้า กรีนเทค เนเธอร์แลนด์ ธุรกิจเพื่อการลงทุน เน้นธุรกิจด้าน Telecom หุ้นสามัญ 100

 (เนเธอร์แลนด์) คอร์ปอเรตี้ ยูเอ    Power

2.7.1 บริษัท เดลต้า กรีนเทค เนเธอร์แลนด์ ธุรกิจเพื่อการลงทุน เน้นธุรกิจด้าน Telecom หุ้นสามัญ 100

  (เนเธอร์แลนด์) บีวี    Power

2.7.1.1 บริษัท เดลต้า เอนเนอร์ยี่ รัสเซีย การตลาดและการจัดจ�าหน่าย Power System หุ้นสามัญ 100

   ซิสเต็ม ประเทศรัสเซีย

2.7.1.2 บริษัท เอลเทค เอส.อาร์.โอ สโลวาเกีย โรงงานผลิต Telecom Power หุ้นสามัญ 100

       System

2.7.1.3 บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ สหรัฐอเมริกา วิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ หุ้นสามัญ 100

   (ออโตโมทีฟ) อเมริกา อิงค์    ก�าลังส�าหรับยานยนต์

       และ ชุดควบคุมความเร็ว

       ของมอเตอร์รถยนต์

3. บริษัท เดลต้า กรีน อินดัสเตรียล ไทย ประกอบชิ้นส่วนติดตั้ง - UPS  หุ้นสามัญ 100

 (ประเทศไทย) จ�ากัด  และให้บริการรวมทั้งจัดจ�าหน่าย - Solar Inverter

       - EV Charger

       - Data Center

4. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (เวียดนาม)  เวียดนาม การจัดจ�าหน่ายสินค้าและโซลูชั่น ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ หุ้นสามัญ 100

 จ�ากัด

5. บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ อินเดีย โรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ หุ้นสามัญ 99.99

 อินเดีย เมนูแฟคเทอริ่ง จ�ากัด

 ชือ่บรษัิท สถานท่ีต้ัง ประเภทธรุกิจ ผลิตภณัฑ์ ชนดิหุ้น ถอืหุ้น
      ร้อยละ
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 บริษัทฯ และบริษัทย่อยด�าเนินธุรกิจด้านการผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เพาเวอร์ซัพพลายและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ 

ปัจจุบันบริษัทฯ มีโรงงานในประเทศไทย 2 แห่งตั้งอยู่ที่เขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ และในนิคมอุตสาหกรรม

เวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และมีโรงงานในต่างประเทศ ได้แก่ประเทศอินเดีย (ในเมือง Rudrapur Gurgaon และ Hosur) สโลวาเกีย 

(เมือง Dubnica nad Vahom และ Liptovsky Hradok) และเมียนมา (เมืองย่างกุ้ง) โดยได้แบ่งการด�าเนินธุรกิจออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้

1.	 กลุ่มผลิตภัณฑ์เพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์	(Power	Electronics) ประกอบด้วย

1.1 กลุ่มผลิตภัณฑ์ Power and Systems (PSBG) ได้แก่ เพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ก�าลังและระบบแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลัก

ได้แก่

• ผลิตภัณฑ์ดีซี-ดีซี (DC Power)

• ผลติภณัฑ์เพาเวอร์ซพัพลายส�าหรบัคอมพวิเตอร์และระบบเครอืข่าย (Computer & Networking Power) เช่น 

เพาเวอร์ซพัพลายส�าหรบัอปุกรณ์เกบ็ข้อมลูในระบบคอมพวิเตอร์ (Storage) เซร์ิฟเวอร์ และคอมพวิเตอร์ระบบ

เครือข่าย

• ผลิตภัณฑ์เพาเวอร์ซัพพลายท่ีมีการออกแบบเฉพาะ (Custom Design Power) เป็นเพาเวอร์ซัพพลายอีก

ประเภทหนึ่งที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูงและมีการออกแบบเฉพาะส�าหรับอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โทรคมนาคมและภาคอุตสาหกรรม

• ผลิตภัณฑ์เพาเวอร์ซัพพลายส�าหรับเคร่ืองมือช่าง (Industrial Tools) ส�าหรับใช้งานในภาคอุตสาหกรรมและ

การใช้งานส่วนบุคคล

1.2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ Fan & Thermal Management (FMBG) ได้แก่ พัดลมอิเล็กทรอนิกส์ อีเอ็มไอ ฟิลเตอร์และโซลินอยด์

1.3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ Electrics Vehicle Solutions (EVSBG) ได้แก่ เพาเวอร์ซัพพลายและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับ

ยานยนต์ไฟฟ้า

2.	 กลุม่ผลติภณัฑ์อตัโนมตั	ิ(Automation) ได้แก่ อปุกรณ์อตัโนมตัสิ�าหรบัภาคอตุสาหกรรม ระบบจกัรกลอตัโนมตั ิระบบโรงงาน

อัจฉริยะ เซ็นเซอร์อัจฉริยะ รวมทั้ง ระบบอัตโนมัติส�าหรับอาคาร ระบบแสงสว่างและระบบเฝ้าระวังอัตโนมัติส�าหรับอาคาร

3.	 กลุ่มผลิตภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐาน	(Infrastructure) ประกอบด้วย

3.1 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ICT Infrastructure (ICTBG) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานส�าหรับเทคโนโลยีสื่อสารข้อมูล แบ่ง

ออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่

• โซลูชั่นด้านการสื่อสารและข้อมูล (Communication & Information Solutions)

• โครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย (Networking Infrastructure)

3.2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ Energy Infrastructure Solutions (EISBG) ได้แก่ผลิตภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานส�าหรับระบบพลังงาน

ส�าหรับภาคอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์พลังงานทดแทนและเครื่องชาร์จส�าหรับยานยนต์ไฟฟ้า

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อประเภทผลิตภัณฑ์)

ลักษณะการด�าเนนิธุรกิจ

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย มีดังนี ้ หน่วย : ล้านบาท

	 กลุ่มผลิตภัณฑ์	 2563	 2562	 2561

	 รายได้	 %	 รายได้	 %	 รายได้	 %

กลุ่มเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ (Power Electronics) 45,020 71.2% 32,296 62.0% 34,404 64.8%
กลุ่มผลิตภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) 16,252 25.7% 17,463 33.6% 16,394 30.9%
กลุ่มผลิตภัณฑ์อัตโนมัติ (Automation) 1,811 2.9% 2,120 4.1% 1,826 3.4%
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ 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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To Provide 
the most efficient 

and reliable 
energy
saving 

solutions for 
customers

ผลิตภณัฑ์

ผลิตภณัฑ์เพาเวอร์อเิล็กทรอนิกส์

• เพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ก�าลังและระบบ

• ผลิตภัณฑ์พัดลมอิเล็กทรอนิกส์

• ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับยานยนต์ไฟฟ้า

ผลิตภณัฑ์อตัโนมัติ

• ผลิตภัณฑ์อัตโนมัติส�าหรับอุตสาหกรรม

• ผลิตภัณฑ์อัตโนมัติส�าหรับอาคาร

ผลิตภณัฑ์โครงสร้างพืน้ฐาน

• ผลิตภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานส�าหรับเทคโนโลยี

 สารสนเทศและการสื่อสาร

• ผลิตภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานส�าหรับระบบพลังงาน

ประเภทผลิตภัณฑ์

030 บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
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032 บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

ดีซี ดีซี เพาเวอร์

 ดีซี ดีซี เพาเวอร์เป็นคอนเวอร์เตอร์ท�าหน้าที่
ป้อนแรงดันคงท่ีให้กับ Micro Processor ที่มักมีการ
เปลี่ยนแปลงของ (Load) ในขณะท�างาน (Dynamic 
Load) ซ่ึง ดีซี ดีซี จะช่วยท�าให้การท�างานของระบบ 
Micro Processor เป็นไปอย่างราบรื่น ปัจจุบัน ดีซี ดี
ซี คอนเวอร์เตอร์ที่บริษัทฯ ออกแบบ มีขนาดเล็กแต่ให้
ก�าลังวัตต์และประสิทธิภาพสูง โดยสามารถให้ก�าลังไฟ
ได้สูงถึง 2,650 วัตต์

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
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ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์กำาลังแบบฝังตัว

ดีซี ดีซี เพาเวอร์

	 	 ดีซี	 ดีซี	 เพ�เวอร์เป็นคอนเวอร์เตอร์ทำ�หน้�ที่ป้อนแรง

ดันคงที่ให้กับ	Micro	Processor	ที่มักมีก�รเปลี่ยนแปลงของ	

(Load)	ในขณะทำ�ง�น	(Dynamic	Load)	ซึ่ง	ดีซี	ดีซี	จะช่วย

ทำ�ให้ก�รทำ�ง�นของระบบ	Micro	Processor	เป็นไปอย่�งร�บ

รื่น	ปัจจุบัน	ดีซี	ดีซี	คอนเวอร์เตอร์ที่บริษัทฯ	ออกแบบมีขน�ด

เล็กแต่ให้กำ�ลังวัตต์และประสิทธิภ�พสูงโดยส�ม�รถให้กำ�ลังไฟ

ได้สูงถึง	2,650	วัตต์	

ผลิตภัณฑ์เพาเวอร์ซัพพลายสำาหรับ
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

	 	 ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ประกอบด้วยเพ�เวอร์ซัพพล�ยสำ�หรับ

คอมพิวเตอร์	เซิร์ฟเวอร์	คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่�ย	คอมพิวเตอร์

หลักในระบบเครือข่�ยคอมพิวเตอร์	(Workstation)	อุปกรณ์เก็บ

ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์	 (Storage)	 และเพ�เวอร์ซัพพล�ย

กำ�ลังไฟสูงอื่นๆ	โดยส�ม�รถให้กำ�ลังไฟได้ถึง	7,200	วัตต์ต่อ

โมดูลและให้ประสิทธิภ�พก�รทำ�ง�นม�กกว่�ร้อยละ	90	และมี

กำ�ลังวัตต์ต่อคว�มหน�แน่น	(Power	Density)	สูงถึง	25	วัตต์ต่อ

ลูกบ�ศก์นิ้ว

ผลิตภัณฑ์เพาเวอร์ซัพพลายท่ีมีการ
ออกแบบเฉพาะ

 

	 	 ผลิตภัณฑ์เพ�เวอร์ซัพพล�ยที่มีก�รออกแบบเฉพ�ะเป็น

เพ�เวอร์ซัพพล�ยที่มีนวัตกรรมสูงและมีก�รออกแบบเฉพ�ะ

เพื่อนำ�ม�ใช้กับคอมพิวเตอร์	(เซิร์ฟเวอร์และระบบเครือข่�ย)

อุปกรณ์สำ�นักง�นอัตโนมัติ	เครื่องมือก�รแพทย์	อุปกรณ์ที่ใช้ใน

อุตส�หกรรมโทรคมน�คม	ย�นยนต์และง�นอุตส�หกรรมด้�น

ต่�งๆ	และด้วยคว�มเป็นผู้นำ�ท�งด้�นเทคโนโลยี	ผลิตภัณฑ์ที่

บริษัทฯ	ออกแบบจึงเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีนำ�เอ�นวัตกรรมหรือเทคโนโลยี

ใหม่ๆ	เข้�ม�ร่วมด้วยเสมอ

	 	 ด้วยคว�มก้�วหน้�ท�งเทคโนโลยี	ทำ�ให้บริษัทฯ	ส�ม�รถเพิ่มประสิทธิภ�พของ

ผลิตภัณฑ์เพ�เวอร์ซัพพล�ยได้สูงขึ้นอย่�งต่อเนื่อง	และนำ�เสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติ

ท�งด้�นก�รประหยัดพลังง�นควบคู่กัน	ผลิตภัณฑ์ที่สำ�คัญในกลุ่มนี้	แบ่งออกเป็น	ดังนี้

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์

เ พ า เ ว อ ร์
อิ เ ล็กทรอนิกส์

EMBEDDED POWER SOLUT IONS

เพาเวอร์ซัพพลายส�าหรับคอมพิวเตอร์
และระบบเครือข่าย

 ผลิตภัณฑ์ในกลุ ่มนี้ประกอบด้วยเพาเวอร ์
ซัพพลายส�าหรับคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ คอมพิวเตอร์
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลักในระบบเครือข่าย
คอมพวิเตอร์ (Workstation) อปุกรณ์เกบ็ข้อมลูในระบบ
คอมพวิเตอร์ (Storage) และเพาเวอร์ซพัพลายก�าลงัไฟสู
งอื่นๆ โดยสามารถให้ก�าลังไฟได้ถึง 7,200 วัตต์ต่อโมดูล
และให้ประสทิธภิาพการท�างานมากกว่าร้อยละ 90 และมี
ก�าลงัวตัต์ต่อความหนาแน่น (Power Density) สงูถึง 25 
วัตต์ต่อลูกบาศก์นิ้ว
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เ พ า เ ว อ ร์
อิ เ ล็กทรอนิกส์

EMBEDDED POWER SOLUT IONS

ผลิตภณัฑ์เพาเวอร์อเิล็กทรอนิกส์ก�าลังและระบบ
Power and Systems (PSBG)

 ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท�าให้บริษัทฯสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เพาเวอร์ซัพพลาย 
ได้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และน�าเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติทางด้านการประหยัดพลังงานควบคู่กัน ปัจจุบันผลิตภัณฑ์
ในกลุ่มนี้แบ่งย่อยออกเป็น 4 กลุ่มดังนี้

 บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการครบวงจรด้านการจัดการพลังงานและการจัดการความร้อน รวมทั้งเป็นผู้ผลิตผลิต
ภัณฑ์สวิตช่ิงเพาเวอร์ซัพพลายและพัดลมอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้แปรงถ่านชั้นน�าของโลก บริษัทฯ ได้ผลิตและจ�าหน่าย 
เพาเวอร์ซพัพลายและผลติภณัฑ์จดัการความร้อนทีม่คีวามหลากหลาย ส�าหรบัน�าไปใช้งานได้หลายรปูแบบ เช่น อปุกรณ์
อเิลก็ทรอนกิส์แบบพกพาชนดิต่างๆ อปุกรณ์ส�าหรบัระบบเกบ็ข้อมลูแบบ cloud เครือ่งใช้ไฟฟ้าในครวัเรอืน และอปุกรณ์
ทีใ่ช้กบัเครือ่งมอืทางการแพทย์ ทัง้นีบ้รษิทัฯ ยงัเป็นผู้ให้บรกิารล�าดบัแรกทีลู่กค้าเลือกใช้บรกิารออกแบบผลิตภัณฑ์ตาม
ความต้องการของลูกค้าประเภท OEM และ ODM นอกจากนี้ บริษัทฯยังเป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
รวมทัง้ผลติภณัฑ์และบรกิารทีเ่กีย่วข้องตามแบบของลกูค้า เพือ่ช่วยเพิม่ศักยภาพในการแข่งขนัให้แก่ลูกค้า โดยบริษทัฯ
ได้แบ่งธุรกิจในกลุ่มนี้ออกเป็น 3 กลุ่มย่อย ดังนี้

ผลิตภัณฑ์
เพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์
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ผลิตภัณฑ์
เพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์

เพาเวอร์ซัพพลายส�าหรับเครื่องมือช่าง
 สินค้าในกลุ่มธุรกิจน้ีประกอบด้วยเพาเวอร์ซัพพลายส�าหรับเครื่องมือช่างในภาคอุตสาหกรรม และการใช้งาน

บุคคล และอแดปเตอร์ เราเป็นหนึ่งในผู้ผลิตอะแดปเตอร์ AC / DC ที่ใหญ่ท่ีสุดในโลกส�าหรับคอมพิวเตอร์แบบ 

พกพา และอุปกรณ์แหล่งพลังงานภายนอกอื่นๆ ซึ่งจากการน�าระบบวงจรรวมชนิดพิเศษ (ASIC) วงจรไฟฟ้าแบบ

ผสม (hybrid Circuit) และเทคโนโลยีฟิล์มบางมาใช้ ท�าให้บริษัทฯ สามารถออกแบบอแดปเตอร์ให้เป็นผู้น�าใน 

ภาคอุตสาหกรรมท่ีให้ก�าลังวัตต์ต่อความหนาแน่นสูง และเพาเวอร์ซัพพลายมาตรฐานที่มีให้เลือกหลากหลายส�าหรับ

งานอุตสาหกรรมและการแพทย์

Power and Systems  

Our custom design provides 
fully customized innovative 
solutions/products for the 
computing (server, networking), 
office automation, medical, 
telecommunications, automotive 
and industrial applications. As a 
technology leader, our 
customized solution/products 
are packed with innovative 
technologies. 

The Industrial Tools Group includes 
power supplies for industrial,  
consumer electronics tools and 
adaptor. We are one of the world’s 
largest producers of AC/DC 
adapters for portable computers and 
other external power source 
applications. The use of ASIC, 
hybrid circuits, and thin film 
technology allow us to produce 
adapters with industry-leading 
power density and a broad range of 
standard power supplies for 
industrial and medical applications. 

Industrial Tools 

Custom Design Power  
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หลักในระบบเครือข่�ยคอมพิวเตอร์	(Workstation)	อุปกรณ์เก็บ

ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์	 (Storage)	 และเพ�เวอร์ซัพพล�ย

กำ�ลังไฟสูงอื่นๆ	โดยส�ม�รถให้กำ�ลังไฟได้ถึง	7,200	วัตต์ต่อ

โมดูลและให้ประสิทธิภ�พก�รทำ�ง�นม�กกว่�ร้อยละ	90	และมี

กำ�ลังวัตต์ต่อคว�มหน�แน่น	(Power	Density)	สูงถึง	25	วัตต์ต่อ

ลูกบ�ศก์นิ้ว

ผลิตภัณฑ์เพาเวอร์ซัพพลายท่ีมีการ
ออกแบบเฉพาะ

 

	 	 ผลิตภัณฑ์เพ�เวอร์ซัพพล�ยที่มีก�รออกแบบเฉพ�ะเป็น

เพ�เวอร์ซัพพล�ยที่มีนวัตกรรมสูงและมีก�รออกแบบเฉพ�ะ

เพื่อนำ�ม�ใช้กับคอมพิวเตอร์	(เซิร์ฟเวอร์และระบบเครือข่�ย)

อุปกรณ์สำ�นักง�นอัตโนมัติ	เครื่องมือก�รแพทย์	อุปกรณ์ที่ใช้ใน

อุตส�หกรรมโทรคมน�คม	ย�นยนต์และง�นอุตส�หกรรมด้�น

ต่�งๆ	และด้วยคว�มเป็นผู้นำ�ท�งด้�นเทคโนโลยี	ผลิตภัณฑ์ที่

บริษัทฯ	ออกแบบจึงเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีนำ�เอ�นวัตกรรมหรือเทคโนโลยี

ใหม่ๆ	เข้�ม�ร่วมด้วยเสมอ

	 	 ด้วยคว�มก้�วหน้�ท�งเทคโนโลยี	ทำ�ให้บริษัทฯ	ส�ม�รถเพิ่มประสิทธิภ�พของ

ผลิตภัณฑ์เพ�เวอร์ซัพพล�ยได้สูงขึ้นอย่�งต่อเนื่อง	และนำ�เสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติ

ท�งด้�นก�รประหยัดพลังง�นควบคู่กัน	ผลิตภัณฑ์ที่สำ�คัญในกลุ่มนี้	แบ่งออกเป็น	ดังนี้

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์

เ พ า เ ว อ ร์
อิ เ ล็กทรอนิกส์

EMBEDDED POWER SOLUT IONS

เพาเวอร์ซัพพลายที่มีการออกแบบเฉพาะ
 ผลิตภัณฑ์เพาเวอร์ซัพพลายที่มีการออกแบบเฉพาะเป็นเพาเวอร์ซัพพลายที่มีนวัตกรรมสูงและมีการ

ออกแบบเฉพาะเพื่อน�ามาใช้กับคอมพิวเตอร์ (เซิร์ฟเวอร์และระบบเครือข่าย) อุปกรณ์ส�านักงานอัตโนมัติ เครื่องมือ 

การแพทย์ อุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ยานยนต์ และงานอุตสาหกรรมด้านต่างๆ และด้วยความเป็นผู้น�า 

ทางด้านเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯออกแบบจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่น�าเอานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาร่วม

ด้วยเสมอ

ผลิตภณัฑ์เพาเวอร์อเิล็กทรอนิกส์ก�าลังและระบบ (ต่อ)
Power and Systems (PSBG)
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ผลิตภณัฑ์พดัลมอเิล็กทรอนิกส์และระบบจดัการความร้อน
Fan & Thermal Management (FMBG)

พัดลมอิเล็กทรอนิกส์
 เดลต้าผลติพดัลมอเิลก็ทรอนิกส์ตามความต้องการของลกูค้า เพือ่ใช้ในการลดอณุหภมู ิระบายความร้อน และขบั

เคลือ่นการใช้งานของอปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์ต่างๆ ซึง่ลูกค้าส�าคัญของบรษัิทฯ ส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตช้ันน�าในอตุสาหกรรม

ยานยนต์ โทรคมนาคม IT อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการบริโภคและภาคอุตสาหกรรม

Fan & Thermal Management   

Delta DC fans are custom-designed  and produced with cooling, ventilating and 
circulating functions to be used in many areas for our world-renowned customers’ 
automotive, telecom, IT, household and industrial applications.  

Power 
Electronics 

EMI Filter 

Electromagnetic Interference (EMI) 
Filters, with their function for noise & 
interference reduction, are widely  used 
in home appliances, IT, Telecom to 
Industrial applications. 

Home appliance and automotive 
Solenoid  are available for our 
customers’ unique requirements, such 
as applications in the automotive ABS 
system, refrigerator, ice maker and 
electric door locks.  

Solenoid 

Fan & Thermal Management   

Delta DC fans are custom-designed  and produced with cooling, ventilating and 
circulating functions to be used in many areas for our world-renowned customers’ 
automotive, telecom, IT, household and industrial applications.  

Power 
Electronics 

EMI Filter 

Electromagnetic Interference (EMI) 
Filters, with their function for noise & 
interference reduction, are widely  used 
in home appliances, IT, Telecom to 
Industrial applications. 

Home appliance and automotive 
Solenoid  are available for our 
customers’ unique requirements, such 
as applications in the automotive ABS 
system, refrigerator, ice maker and 
electric door locks.  

Solenoid 

อีเอ็มไอ ฟิลเตอร์
 ผลติภณัฑ์ตวัป้องกนัการรบกวนของคล่ืนแม่เหลก็ 

ไฟฟ้า (อเีอม็ไอฟิลเตอร์) เป็นอปุกรณ์ทีช่่วยในการลดทอน

หรือตัดสัญญาณรบกวนท่ีเข้าไปในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในอุปกรณ์

เพ่ือการอุปโภคบรโิภค อปุกรณ์ IT และระบบโทรคมนาคม

ส�าหรบัภาคอตุสาหกรรม

โซลินอยด์
 โซลินอยด์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่น�าไปใช้

ในการควบคุมระบบอัตโนมัติ ส�าหรับอุปกรณ์ที่ใช้ใน 

ครัวเรือนและยานยนต์ ซึ่งบริษัทฯ สามารถให้บริการ 

โซลินอยด์ที่มีลักษณะเฉพาะตามความต้องการที่หลาก

หลายของลกูค้า เช่น ใช้ส�าหรบัระบบยานยนต์ เครือ่งใช้

ในครวัเรอืน และระบบลอ็คประตไูฟฟ้าอตัโนมตัิ

Fan & Thermal Management   

Delta DC fans are custom-designed  and produced with cooling, ventilating and 
circulating functions to be used in many areas for our world-renowned customers’ 
automotive, telecom, IT, household and industrial applications.  

Power 
Electronics 

EMI Filter 

Electromagnetic Interference (EMI) 
Filters, with their function for noise & 
interference reduction, are widely  used 
in home appliances, IT, Telecom to 
Industrial applications. 

Home appliance and automotive 
Solenoid  are available for our 
customers’ unique requirements, such 
as applications in the automotive ABS 
system, refrigerator, ice maker and 
electric door locks.  

Solenoid 

ผลิตภัณฑ์
เพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์
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ผลิตภณัฑ์อเิล็กทรอนิกส์ส�าหรบัยานยนต์ไฟฟ้า
Electric Vehicle Solutions (EVSBG)

 ด้านธุรกิจยานยนต์ เดลต้ามีโซลูช่ัน EV/HEV powertrain และส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ก�าลังไฟฟ้า  

(Power Electronics Components) ที่มีประสิทธิภาพและไว้วางใจได้ โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เน้นเทคโนโลยีในการ

ปรับระดับพลังงานให้สูงข้ึน อย่างเช่น On Board Charging Module ที่ปรับได้ถึง 11 กิโลวัตต์ หรือตัวแปลง  

DC/DC และ APM ท่ีใช้ในอุตสาหกรรมชั้นน�า ซึ่งมีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานสูงถึงร้อยละ 96 ปรับได้ถึง  

3 กิโลวัตต์ นอกจากน้ี เดลต้ายังมีสินค้าใหม่ เกี่ยวกับ Traction Inverter ซ่ึงใช้กับเทคโนโลยียานพาหนะไฟฟ้าแบบ

ไฮบริด ท่ีมีใช้บ้างแล้วบนท้องถนน และเป็นธุรกิจยานยนต์ในอนาคตด้วย

Electric Vehicle Solutions Power 
Electronics 

Delta's automotive business provides reliable and efficient EV/HEV powertrain solutions and 
power electronics components which focused on high-power upgrade technology including 
OBCM of up to 22.0KW, DC/DC converters, with an industry-leading 96% energy efficiency, of to 
3.0KW. The subgroup also developed new traction inverter related products to support the 
technology requirements of HEV models on the road today and present the future for the 
automotive business.  

Wireless 
Charging 

OBCM DCDC 

EVCC 

BJB 

UDV 

Bi-dir. OBCM 

Auxiliary 
Inverter 

On Board 
Generator 

(OBG) 

Traction 
Inverter 

MP Traction 
Motor 

Inverter+OBC
M+DCDC 

48V DCDC 

CCU / 
Combo 

DCGM 

ผลิตภัณฑ์
เพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์
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 บริษัทฯ ได้น�าเสนอผลิตภัณฑ์และโซลูช่ันระบบอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพและความน่าเช่ือถือสูงรวมถึง 

ความเชีย่วชาญด้านการปรบัความเรว็รอบและก�าลัง (drives) ระบบควบคุมการเคล่ือนไหว (motion control systems) 

การควบคมุและการสือ่สารในภาคอตุสาหกรรม (industrial control and communication) การปรบัปรงุคณุภาพก�าลงั

ไฟฟ้า อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดต่อระหว่างผู้ใช้กับเครื่องจักรในการควบคุมและแสดงผล (human machine interface) 

เซนเซอร์ และระบบหุน่ยนต์ นอกจากนีเ้รายงัมรีะบบการตรวจสอบและการจดัการข้อมลู เช่น ระบบ SCADA และ EMS 

ส�าหรับโซลูชั่นการผลิตอัจฉริยะที่สมบูรณ์แบบ

อปุกรณ์อตัโนมัติส�าหรบัภาคอตุสาหกรรม
Industrial Automation

ผลิตภัณฑ์อัตโนมัติ
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ผลิตภณัฑ์โครงสร้างพืน้ฐานส�าหรบั ICT
ICT Infrastructure (ICTBG)

 เดลต้าเป็นหนึง่ในบรษิทัชัน้น�าของโลกทีเ่ป็นทัง้ผูพ้ฒันาและผูจ้ดัจ�าหน่ายระบบพลงังานโทรคมนาคม อปุกรณ์เครือ่งส�ารองไฟฟ้า 
อปุกรณ์เกีย่วกับแรงดนัไฟฟ้าขนาดกลาง ตลอดจนโซลชูัน่ด้านพลงังานแสงอาทติย์และพลงังานลม นอกจากนีย้งัครองอนัดบัหนึง่ในการ
ให้บริการโซลูชั่นด้านพลังงานโทรคมนาคมในประเทศอินเดีย และเป็นผู้จัดจ�าหน่ายระดับแนวหน้าในยุโรป อเมริกาและเอเชียแปซิฟิก
 ทั้งนี้ เดลต้าไม่เพียงเป็นผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและครอบคลุมการจัดการด้านพลังงาน บริษัทยังใช้นวัตกรรมด้าน
วิศวกรรมขั้นสูงของบริษัทในการออกแบบและ/หรือปรับแต่งระบบ ควบคู่กับการท�าโซลูช่ันส�าหรับการประยุกต์ใช้งานในระบบศูนย์
ข้อมลู พลงังานหมนุเวยีน ยานยนต์ไฟฟ้า โครงสร้างพืน้ฐานด้านการขนส่งทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม อาคารเขยีว (green building) และ
อื่นๆ อีกมากมาย

เพาเวอร์ซิสเต็มส�าหรับระบบโทรคมนาคม
 เดลต้าเป็นผู้บุกเบิกในการให้บริการโซลูชั่นด้านการประหยัดพลังงานที่จ�าเป็นส�าหรับเครือข่ายโทรคมนาคม ในทุกๆ สองสถานี
เครอืข่ายโทรคมนาคมในอนิเดยี จะเป็นจดุปฏบิติังานด้วยโซลชูัน่ด้านพลงังานของเดลต้า ซึง่การมผีลติภณัฑ์ทีห่ลากหลายและครอบคลมุ 
ท�าให้เดลต้าสามารถให้บริการแก่ทั้งผู้ประกอบการด้านโทรคมนาคม ผู้ผลิตอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม และผู้ให้บริการโครงสร้างพื้น
ฐานด้านโทรคมนาคม เดลต้ามีส่วนแบ่งทางการตลาดมากกว่าร้อยละ 50 ในการให้บริการโซลูชั่นตามรูปแบบที่ลูกค้าก�าหนด ทั้งการใช้
งานภายในและภายนอกอาคาร ทั้งนี้ เดลต้ามีโซลูชั่นส�าหรับงานทุกระดับในระบบเครือข่าย ตั้งแต่ระดับ MSC (ระบบให้พลังงานขนาด
ใหญ่ - Bulk Power) ระดับ BSC (ระบบให้พลังงานขนาดกลาง - Medium Power) ระดับ BTS/Cell Site (ระบบให้พลังงานที่มีการ
แบ่งใช้จากผู้ประกอบการหลายราย - Power Sharing-Multi Operator) และท้ายสุด โซลูชั่นส�าหรับการเชื่อมต่อที่ปลายทางของเครือ
ข่ายไปยังลูกค้า (Last Mile Connectivity Solutions) เพื่อการใช้งาน 4G / LTE / Wi-Fi พร้อมเอาต์พุต DC และ AC นอกจากนี้เดลต้า
ยังมีบริการส�าหรับระบบ ที่ไม่ใช่งานด้านโทรคมนาคม เช่น ด้านการรถไฟ PGCIL เมืองอัจฉริยะและโซลูชั่นด้านการ
สังเกตการณ์

 กลุม่ผลติภณัฑ์ TPS ของเดลต้าประกอบด้วยตัวแปลงไฟทกุระดบัสมรรถนะ (เช่น Rectifiers, Inverters และ 
DC-DC Converters) โซลูช่ันการจดัการพลงังาน (แบบบรูณาการ-IPMS และหน่วยเช่ือมต่อพลงังาน-PIU) โซลชูัน่การ
เก็บรักษาพลังงาน (VRLA & Li-Ion Batteries) โซลูชั่นแบบไฮบริด (DG แบตเตอรี่แบบไฮบริด และระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบไฮบริด) โซลูชั่นการระบายความร้อน (แบบใช้พัดลม แบบ HEX และแบบเครื่องปรับอากาศ DC) 
โซลูชั่น DG Cranking (ไม่ใช้แบตเตอรี่) โซลูชั่น GBM และอื่นๆ อีกหลายหลายรูปแบบ

ผลิตภัณฑ์
โครงสร้างพื้นฐาน
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โซลูชั่นส�าหรับระบบศูนย์ข้อมูล (Datacenter Infrastructure Solutions)
 การเติบโตขององค์กรและอุปกรณ์สารสนเทศมีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดจนท�าให้การวางแผนและการสร้างที่เก็บข้อมูล 

ที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นหน่ึงสิ่งส�าคัญท่ีสุดส�าหรับผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศในปัจจุบัน ทีมผู้เช่ียวชาญของ Delta CIS จึงได้พัฒนา  

InfraSuite โซลชูัน่โครงสร้างพืน้ฐานส�าหรบัระบบศนูย์ข้อมลู (data center) รุน่ใหม่ โดยตัง้เป้าหมายของธรุกจิ InfraSuite ในการให้บรกิาร 

ระบบศูนย์ข้อมูลที่เหมาะสม เพื่อช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถลดต้นทุนการเป็นเจ้าของ (Total Cost of Ownership: TCO) และ 

ล�้าหน้าเหนือคู่แข่ง

 บริษัทฯได้ช่วยสนับสนุนในการจัดสร้างระบบศูนย์ข้อมูลของลูกค้าเสมอมาด้วยผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้พลังงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ มีความยืดหยุ่น และเชื่อถือได้ส�าหรับการใช้งานตามความต้องการเฉพาะเจาะจงของลูกค้า ผลิตภัณฑ์ส�าหรับโซลูชั่น 

ด้านโครงสร้างพื้นฐานของระบบศูนย์ข้อมูลหรือ “InfraSuite” ของเดลต้าฯ ครอบคลุมตั้งแต่ ระบบจัดการพลังงาน ช้ันวางอุปกรณ์

พร้อมส่วนประกอบ ระบบระบายความร้อนที่เที่ยงตรงจนถึงระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

โซลูชั่นส�าหรับระบบส�ารองไฟฟ้า (Critical Infrastructure Solutions)
 ธุรกิจ Critical Infrastructure Solutions (CIS) ของบริษัทฯ เป็นเสมือน “พลังที่อยู่เบื้องหลังการแข่งขัน” เนื่องจาก CIS  

มีบทบาทส�าคัญในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจให้กับลูกค้า ด้วยการน�าเสนอผลิตภัณฑ์การจัดการพลังงานท่ีม ี

ความน่าเชือ่ถอืและมปีระสทิธภิาพสงู รวมถงึผลิตภณัฑ์ด้านโครงสร้างพืน้ฐานส�าหรบัระบบศนูย์ข้อมลู ซึง่สร้างความมัน่ใจได้ว่าการด�าเนนิ

งานตามพนัธกจิทีส่�าคญัของลกูค้ามคีวามต่อเนือ่ง และช่วยลดต้นทนุการเป็นเจ้าของ (Total Cost of Ownership – TCO) ให้กบัลกูค้า 

ได้อีกด้วย ผลิตภัณฑ์ CIS ของบริษัทฯ จึงถือเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งและสร้างความเชื่อถือได้ให้กับลูกค้าของเราได้เป็นอย่างดี

              

ผลิตภัณฑ์
โครงสร้างพื้นฐาน
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ผลิตภัณฑ์
โครงสร้างพื้นฐาน

 กลุ่มผลิตภัณฑ์ Delta CIS ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ เครื่องส�ารองไฟฟ้า (UPS) จนถึงโซลูชั่น InfraSuite ส�าหรับระบบ 

ศูนย์ข้อมูล ที่มาพร้อมกับการให้บริการที่ครอบคลุมทุกด้าน

โซลูชั่นส�าหรับเครื่องส�ารองไฟฟ้า (UPS Solutions)
 Delta UPS เป็นธุรกิจที่เดลต้าท�ามานานกว่าหนึ่งทศวรรษ 

โดยท�าตั้งแต่การออกแบบ ผลิต และท�าการตลาดทั่วโลก เดลต้ามุ่ง

มัน่ทีจ่ะสร้างนวตักรรมผลติภัณฑ์ให้มคีวามโดดเด่นทางเทคนคิ และ

ให้บรกิารโซลชูัน่ประหยดัพลงังานส�าหรบัการใช้งานในทกุระดบั จาก

บ้าน สู่ส�านักงาน ระบบศูนย์ข้อมูล จนถึงโปรแกรมการใช้งานระดับ

อุตสาหกรรม ฐานลูกค้าของบริษัทฯ ครอบคลุมองค์กรธุรกิจขนาด

ใหญ่ระดับโลกในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น เซมิคอนดักเตอร์ 

อิเล็กทรอนิกส์ตรวจจับและควบคุมแสง (optoelectronics) การ

แปรรูปอาหาร การเงิน ปิโตรเคมี และการสื่อสารโทรคมนาคม

 โซลูชั่นของ Delta UPS ประกอบด้วย อุปกรณ์ที่เกียวเนื่องกับ UPS และโปรแกรมการจัดการที่ครบครัน โดยบริษัทฯ ได้น�า

ส่งโซลูช่ันนี้ในรูปแบบเฉพาะส�าหรับแต่ละอุตสาหกรรมทั่วโลกในตลาดวงกว้าง และในกลุ่มผู้น�าอุตสาหกรรมต่างๆ โซลูชั่น UPS ของ

เดลต้า ไม่เพยีงให้ความมัน่ใจว่ากระบวนการการผลติจะไม่หยดุชะงกัด้วยความศกัยภาพทีไ่ม่มใีครเทยีบได้ แต่ยงัตอบสนองความจ�าเป็น

ทางธุรกิจของลูกค้าที่ก�าลังเติบโตด้วย Delta UPS ที่มีการออกแบบเฉพาะ เพื่อเหมาะกับขนาดของธุรกิจ อีกทั้งมีความยืดหยุ่นให้ปรับ

เปลี่ยนการใช้งานได้อีกด้วย

 เดลต้าก้าวไปพร้อมกับความล�้าสมัยในกระแส

ของเทคโนโลยีการส่ือสาร ด้วยประสบการณ์ในวงการ

อุตสาหกรรมอุปกรณ์สื่อสารเครือข่ายมากกว่า 20 ป ี

บริษัทฯ สร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้าด้วยการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่พิเศษและแตกต่างพร้อมคุณภาพ

ด้านการผลิตที่ดีให้กับแบรนด์ดังโลก ที่ผ่านมา เดลต้า

มีผลงานที่หลากหลาย และครอบคลุมตลาดเครือข่าย

ต่างๆ ตัง้แต่งานทีใ่ช้ส�าหรบัระบบศนูย์ข้อมลู งานภายใน 

องค์กร งานขนส่ง ส�านกังานขนาดเลก็ และงานเครอืข่าย

ทางอุตสาหกรรม บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการ

โซลูชั่นเครือข่ายที่แข่งขันได้ ซึ่งออกแบบมาเพ่ือตอบ

สนองความต้องการของลูกค้า

โซลูชั่นส�าหรับระบบเครือข่าย (Network Solutions)

Switches

Enterprise
Wireless Aps

SDWAN / vCPE

Wireless Routers



040 บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

โซลูชั่นระบบพลังงานส�าหรับภาคอุตสาหกรรม (Industrial Power Solutions)
 เดลต้าได้ออกเพาเวอร์ซัพพลายมาตรฐาน (PSU) ส�าหรับ 

ภาคอุตสาหกรรมเป็นแบรนด์ของเดลต้าเอง โดยใช้เทคโนโลยีระดับโลก

และมีคุณภาพแบบเดียวกับความต้องการของลูกค้า ODM ด้วยความ

นิยมที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของสินค้ารุ่น CliQ DIN Rail และ PMC Panel 

Mount Power บริษทัฯ ไดอ้อกแบบผลิตภณัฑ์ให้มีความหลากหลายเพือ่

รองรับการใช้งานให้มากยิ่งขึ้น

ผลิตภณัฑ์โครงสร้างพืน้ฐานส�าหรบัระบบพลังงาน 
Energy Infrastructure (EISBG)

ผลิตภัณฑ์พลังงานทดแทน (Renewable Energy)
 ผลติภณัฑ์ DelCEN 2500 HV series Outdoor PV inverter ของบรษิทัฯ เป็นเซน็ทรลัอนิเวอร์เตอร์แปลงไฟฟ้าจากแสงอาทติย์ 

ที่มีความที่ล�้าหน้าทางเทคโนโลยี มีเอาต์พุตพิกัดเริ่มต้นท่ี 2.5MW และสูงได้ถึง 2.875MW มาพร้อมกับเทคโนโลยีล�้าสมัย 

ของเดลต้าและการให้บรกิารหลงัการขายทีเ่ชือ่ถอืได้ ด้วยระบบระบายความร้อนแบบผสม ระหว่าง Advanced Liquid กบั Forced Air 

อนิเวอร์เตอร์นีจ้งึสามารถท�างานโดยทีก่�าลงัไม่ตกในสภาวะแวดล้อมทีม่อีณุหภูมทิีสู่งได้ถงึ 55 องศาเซลเซียส นอกจากนีย้งัช่วยให้พลงังาน 

เพิม่ขึน้ได้อกีถงึร้อยละ 10 ในสภาวะอณุหภมู ิ40 องศาเซลเซยีส ทัง้นี ้ส่วนประกอบทีส่�าคญัถกูบรรจใุนตู ้ทีม่รีะดับการปกป้อง  IP65 เป็นระบบ 

ที่สร้างมาเพื่อใช้งานกลางแจ้งท่ีแท้จริง ไม่เพียงมีความน่าเชื่อถือสูงขึ้น แต่ยังง่ายต่อการติดตั้งให้กับลูกค้าอีกด้วย โดยอินเวอร์เตอร์น้ี 

ถูกออกแบบให้วางไว้ภายนอกได้โดยไม่ต้องมีที่ก�าบัง

 อนิเวอร์เตอร์พกิดัพลงังานสงูนี ้สามารถใช้ได้กบัแบบ Mono-PERC และแบบ Bi-Facial โมดลูเซลล์แสงอาทติย์ทีว่างจ�าหน่ายใน

ปัจจุบัน คุณลักษณะ GFDI ที่สามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนล่วงหน้า ค่าการตัดไฟได้ที่สถานที่ติดตั้ง ต่อ Negative gnound ได้ Passive 

PID Solution ให้กับแผงโซลาร์เซลล์ โดยท่ีอินเวอร์เตอร์นี้ไม่ต้องใช้พลังงานเสริม หรือระบบส�ารองไฟ (UPS) จากภายนอกจึงท�าให้

ต้นทุนในการติดตั้งลดลง และถือได้ว่าเป็นอินเวอร์เตอร์ แบบติดตั้งแล้วใช้งานได้เลย (Plug and Play)

 DelCEN 2500 HV series นี้ ประกอบด้วยฟังก์ชันการสนับสนุนกริดขั้นสูง อย่างตัวควบคุม PQ หรือ LVRT หรือแม้แต่กริด 

แรงดันไฟฟ้าตามข้อก�าหนดก็สามารถตั้งค่าได้ตามข้อก�าหนดการใช้ในพื้นที่

ผลิตภัณฑ์
โครงสร้างพื้นฐาน
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ก�าลงัการผลิตในปี 2563

1 โรงงานในประเทศไทย

1.1 โรงงาน 1 : นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

 พื้นที่การผลิต : 14,084 ตารางเมตร

 จ�านวนพนักงาน : 847 คน

 สายการผลิต : 12 สาย

 ผลิตจริงเฉลี่ย : ร้อยละ 80 ของก�าลังการผลิตเต็มที่

1.2  โรงงาน 3 : นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

 พื้นที่การผลิต : 15,752 ตารางเมตร

 จ�านวนพนักงาน : 2,189 คน

 สายการผลิต : 60 สาย

 ผลิตจริงเฉลี่ย : คิดเป็นร้อยละ 80 ของก�าลังการผลิตเต็มที่

1.3  โรงงาน 5 : นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

 พื้นที่การผลิต : 44,308 ตารางเมตร

 จ�านวนพนักงาน : 3,921 คน

 สายการผลิต : 61 สาย

 ผลิตจริงเฉลี่ย : คิดเป็นร้อยละ 85 ของก�าลังการผลิตเต็มที่

1.4  โรงงาน 6 : นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

 พื้นที่การผลิต : 22,456 ตารางเมตร

 จ�านวนพนักงาน : 2,453 คน

 สายการผลิต : 74 สาย

 ผลิตจริงเฉลี่ย : คิดเป็นร้อยละ 80 ของก�าลังการผลิตเต็มที่

2. โรงงานในประเทศสาธารณรฐัสโลวาเกยี

2.1 โรงงานในเมือง Dubnica nad Vahom

 พื้นที่การผลิต : 10,250 ตารางเมตร

 จ�านวนพนักงาน : 245 คน

 สายการผลิต : 21 สาย

 ผลิตจริงเฉลี่ย : คิดเป็นร้อยละ 65 ของก�าลังการผลิตเต็มที่

2.2  โรงงานในเมือง Liptovsky

 พื้นที่การผลิต : 3,500 ตารางเมตร

 จ�านวนพนักงาน : 378 คน

 สายการผลิต : 12 สาย

 ผลิตจริงเฉลี่ย : คิดเป็นร้อยละ 80 ของก�าลังการผลิตเต็มที่
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3. โรงงานในประเทศอนิเดยี

3.1 โรงงานในเมือง Rudrapur

 พื้นที่การผลิต : 14,807 ตารางเมตร

 จ�านวนพนักงาน  : 216 คน

 สายการผลิต : 11 สาย

 ผลิตจริงเฉลี่ย : คิดเป็นร้อยละ 30 ของก�าลังการผลิตเต็มที่

3.2 โรงงานในเมือง Gurgaon

 พื้นที่การผลิต : 3,701 ตารางเมตร

 จ�านวนพนักงาน  : 65 คน

 สายการผลิต : 6 สาย

 ผลิตจริงเฉลี่ย : คิดเป็นร้อยละ 48 ของก�าลังการผลิตเต็มที่

3.3  โรงงานในเมือง Hosur

 พื้นที่การผลิต : 4,830 ตารางเมตร

 จ�านวนพนักงาน  : 174 คน

 สายการผลิต : 6 สาย

 ผลิตจริงเฉลี่ย : คิดเป็นร้อยละ 30 ของก�าลังการผลิตเต็มที่

โดยผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่ผลิตในประเทศไทยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

042 บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
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การจัดหาวตัถดุบิและผู้จ�าหน่ายวตัถดุบิ
 วัตถุดิบหลักที่บริษัทฯ ใช้ในการผลิตแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ ชิ้นส่วนไฟฟ้า (Electrical parts) และชิ้นส่วนเชิงกล 
(Mechanical parts) โดยชิ้นส่วนไฟฟ้าประกอบด้วยชิ้นส่วนประเภทกึ่งตัวน�าหรือเซมิคอนดักเตอร์ (ได้แก่ IC, Diode, Mosfet, PWM 
เป็นต้น) และชิ้นส่วนประเภท Passive (ได้แก่ Capacitors, Fuse, Resister รีเลย์ เป็นต้น) ซึ่งวัตถุดิบส่วนใหญ่น�าเข้ามาจากประเทศ
สิงคโปร์ ฮ่องกง ญี่ปุ่น ไต้หวัน ยุโรปและ สหรัฐอเมริกา โดยใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นหลักในการช�าระค่าสินค้า ส�าหรับชิ้นส่วน
เชิงกล ประกอบด้วย งานปั๊มโลหะ (metal stamping) งานตัดชิ้นงาน (die-casting) ชุดประกอบสายไฟ (wire harness) งานฉีดขึ้น
รูปพลาสติก (plastic injection) แผ่นวงจร (PWB) และบรรจุภัณฑ์ (packaging) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการจัดหาจากผู้ผลิตในประเทศและ
น�าเข้าจากประเทศจนีบางส่วนเพือ่เป็นการกระจายความเสีย่งและเปรยีบเทยีบต้นทนุ ทัง้นี ้สดัส่วนมูลค่าการน�าเข้าของวตัถดุบิท้ังหมด
เทียบกับสัดส่วนการสั่งซื้อในประเทศคิดเป็นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 70 ต่อ 30 ในปัจจุบัน บริษัทฯ จัดหาวัตถุดิบหลักโดยตรงกับ
ซัพพลายเออร์ประมาณ 1,365 ราย (หลังจากรวมฐานซัพพลายเออร์เดียวกันแล้ว) โดยการสั่งซื้อในแต่ละรายจะไม่เกินร้อยละ 7 ของ
ยอดการส่ังซือ้ทัง้หมดของบรษิทัฯ ทัง้นี ้ซพัพลายเออร์ท่ีจ�าหน่ายวตัถดิุบให้เดลต้า ต้องได้รับการรบัรองมาตรฐาน ISO9001, ISO14001, 
ONSAS18001, IATF16949 และอื่นๆ ที่บริษัทฯก�าหนดอีกด้วย
 ตามทีเ่คยรายงานไว้เกีย่วกบัการวิเคราะห์สถานะทางการเงนิในเชงิลกึของซพัพลายเออร์รายส�าคญัหลงัจากวกิฤตการเงนิโลกนัน้ 
บริษัทฯ ได้ศกึษาเพิม่เตมิเกีย่วกบัการกระจายความหลากหลาย ทัง้ในส่วนของวตัถดุบิและทีต่ัง้ทางภูมศิาสตร์ในห่วงโซ่อปุทานของสาย
การผลติของซพัพลายเออร์เหล่านัน้ด้วยเพือ่ลดความเสีย่งต่อการขาดแคลนวตัถดุบิอนัอาจเกดิจากความผิดปกตกิของสภาพอากาศหรอื
ภัยพิบัติร้ายแรงในอนาคต 
 ในช่วงต้นปี 2563 การแพร่ระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนาทั่วโลกได้สร้างความท้าทายเป็นอย่างมากในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
ทั่วทุกภูมิภาค จากการที่หลายประเทศมีมาตรการล็อคดาวน์ และภาวะการชะงักงันด้านการผลิต อันเป็นผลมาจากการกักกันตนและ
สถานที่ การจ�ากัดการเดินทาง หรือข้อจ�ากัดทางกฎหมายอื่นๆ ที่หน่วยงานแต่ละท้องถิ่นก�าหนดในห่วงโซ่อุปทาน ด�าเนินการโดยใช้
ก�าลังการผลิตขั้นต�่า ขาดความยืดหยุ่นท�าให้ต้องใช้เวลาในการขนส่งนานขึ้น ต้นทุนสูงขึ้น เวลาจัดส่งวัสดุก็นานขึ้น 
 บริษัทฯ ได้มีการด�าเนินมาตรการหลายอย่างโดยทันทีในช่วงเวลาดังกล่าว เริ่มจากทบทวนความเสี่ยงด้านอุปทานต่างๆ ที่อาจ
เป็นไปได้ การท�างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับซัพพลายเออร์เพ่ือให้ได้วัตถุดิบท่ีมีอยู่อย่างจ�ากัดมาเพียงพอต่อความต้องการในการผลิต
ของบริษัทฯ ตลอดจนก�าหนดแผนการจัดหาซัพพลายในอนาคต โดยการจองก�าลังการผลิตและการท�าสัญญาซื้อกับซัพพลายระยะยาว 
ด้วยความพยายามเหล่านี ้บรษิทัฯ ไม่เพยีงสามารถจดัการบรรเทาผลกระทบและความยุง่ยากต่างๆ ให้ลดน้อยลง แต่ยงัช่วยให้ลดผลเสยี
จากภาวะการชะงักงันในห่วงโซ่อุปทานให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ทีมงานของบริษัทฯ ยังคงด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง ในการติดตาม
แนวโน้มของตลาด และการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นกับสถานการณ์อุปสงค์ และอุปทานในปี 2564 
 ทัง้นี ้สบืเนือ่งจากความตงึเครยีดทางการค้าระหว่างสหรฐัฯและจนี ตัง้แต่ปี 2561 เป็นต้นมา ท�าให้บรษิทัฯ ได้ด�าเนนิการพฒันา
เพิ่มฐานซัพพลายเออร์ และประเทศต้นก�าเนิดของวัตถุดิบให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ความยุ่งยากต่างๆ ที่เป็นผลจากการแพร่
ระบาดใหญ่ของ COVID-19 จึงเป็นปัจจัยเร่งให้บริษัทฯ พัฒนาห่วงโซ่อุปทาน ให้มีความยืดหยุ่น แต่ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น 
 อย่างไรกต็ามในระยะยาว บรษิทัฯ กย็งัต้องด�าเนนิการเพิม่เตมิ เพือ่ยกระดบัห่วงโซ่อปุทานในระดบัท้องถิน่ โดยพฒันาและเสรมิ
สร้างความแข็งแกร่งให้กับฐานซัพพลายเออร์ของบริษัทฯ ในภูมิภาคอาเซียนต่อไป

การจดัการวสัดุส�าหรบัธรุกิจยานยนต์
 บริษัทฯ จัดหาวัตถุดิบจากซัพพลายเออร์ที่ผ่านการคัดเลือกแล้วตามกระบวนการที่ก�าหนด ซึ่งรายชื่อซัพพลายเออร์ที่ผ่านการ
คดัเลอืกจะมาพร้อมกบัรายงานข้อดจีากการจัดซือ้จากซพัพลายเออร์นัน้ๆ พร้อมบทวเิคราะห์ศกัยภาพและ/หรอืรายงานการตรวจสอบ
ซัพพลายเออร์ตามกระบวนการตรวจสอบของ VDA 6.3* อนึ่งเพื่อให้แน่ใจว่าการด�าเนินการจะสามารถเสร็จได้ทันเวลาและมีคุณภาพ
ตามที่ก�าหนดไว้ ซัพพลายเออร์จะต้องเสนอแผนโครงการที่สามารถสร้างประสิทธิผลตามมาตรฐาน IATF 16949, VDA 2 และอื่นๆ ที่
จ�าเป็นด้วย
 นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยังใช้ประโยชน์จากรหสัสากล D-U-N-S Number ซึง่เป็นรหสัทีใ่ช้ระบคุวามน่าเชือ่ถอืทางธรุกจิของบรษัิทท่ี
บริษัทฯ มีอยู่ เชื่อมโยงค้นหา D-U-N-S Number ของซัพพลายเออร์ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรถยนต์ในสหภาพยุโรปเพื่อช่วยตรวจสอบ
ความน่าเชื่อถือทางธุรกิจของซัพพลายเออร์ด้วย ในอีกด้านหนึ่ง ภาพรวมความแข็งแกร่งของบริษัทฯ ผ่าน D-U-N-S Number ก็ช่วย
ต่อยอดการเติบโตทางธุรกิจและสร้างโอกาสในการได้สัญญาการค้ามากขึ้นด้วย

*VDA 6.3 เป็นเครื่องมือส�าหรับการตรวจสอบกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ตามมาตรฐานของสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ประเทศเยอรมัน 



044 บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

การจดัการสารท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม (Environment-Related Substances - ERS) ในผลิตภณัฑ์
 บรษิทัฯ ใช้มาตรฐานระบบการจดัการคณุภาพ IECQ / QC080000 พร้อมกบัส่งเสรมิระบบการจดัการผลติภณัฑ์สเีขยีว (Green 
Product Management - GPM) ในโรงงานหลกัทีส่�าคญัของบรษิทัฯ ทัง้นี ้การด�าเนนิการตามมาตรฐาน IECQ จะท�าบนพืน้ฐานลกัษณะ
ความเสี่ยงของแต่ละวัสดุ ส่วนระบบการจัดการผลิตภัณฑ์สีเขียว (GPM) เป็นส่ิงที่บริษัทฯ ใช้เป็นแนวทางในการแบ่งปันข้อมูลด้าน 
สิ่งแวดล้อมในห่วงโซ่อุปทาน โดยเมื่อเร็วนี้ได้มีการออกข้อก�าหนดด้านส่ิงแวดล้อมในระดับนานาชาติ เช่น สารควบคุมล่าสุดของ 
สหภาพยโุรป คอื RoHS 2.0 REACH SVHC บรษิทัฯ ได้ด�าเนนิการส่งต่อข้อมลูนีต่้อไปยงัซพัพลายเออร์พนัธมติรเพือ่ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง 
และปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อก�าหนด

การควบคมุการใช้แร่ท่ีมีข้อขดัแย้ง
 บริษัทฯ มีนโยบายการเลิกใช้แร่ท่ีมีข้อขัดแย้ง และได้ขอให้ซัพพลายเออร์ที่จัดหาวัตถุดิบที่อาจเกี่ยวข้องตอบแบบสอบถาม
ใน “แบบส�ารวจแหล่งที่มาของแร่และโลหะ” (Metal Origin Survey Form) และลงนามใน “แถลงการณ์การไม่ใช้โลหะต้องห้าม” 
(Statement of Non-use of Conflict Metals) ซึ่งบริษัทฯ ได้สื่อสารนโยบายนี้อย่างต่อเนื่องกับซัพพลายเออร์หลักของบริษัทฯ  
โดยเชือ่มโยงเข้ากบัความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กร อีกทัง้ยงัให้สินแร่ได้รบัการตรวจสอบแหล่งก�าเนดิโดย Responsible Business 
Alliance (RBA) (EICC เดิม) หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย
 ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2563 มีซัพพลายเออร์ของบริษัทฯ ประมาณร้อยละ 98 ได้ลงนามใน “แถลงการณ์การไม่ใช้โลหะ 
ต้องห้าม” แล้ว

การบรหิารด้าน ESG ของห่วงโซ่อปุทาน
 บริษัทฯ เริ่มให้ค�าปรึกษาการตรวจสอบตามแนวทางของ RBA ตั้งแต่ปี 2557 เพื่อลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและ 
ธรรมมาภบิาล (ESG risks) ในห่วงโซ่อปุทานและเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขนั โดยทมีงานให้ค�าปรกึษาและตรวจสอบของบรษิทัฯ 
จัดตั้งข้ึนด้วยความร่วมมือจากหลายฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายความปลอดภัยของแรงงาน ฝ่ายกิจการโรงงาน  
และฝ่ายจัดซื้อ ตลอดจนการท�างานร่วมกับคณะกรรมการด้าน ESG ของ Delta Electronics Inc. ในการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับ 
ESG ซึ่งประกอบด้วยการประเมินความเสี่ยงด้าน ESG ของห่วงโซ่อุปทาน โครงการลดของเสีย การจัดทีมตรวจสอบซัพพลายเออร์ และ 
พัฒนากลไกการปรับปรุงต่างๆ โดยสามารถปรับปรุงระบบการจัดการ RBA ด้านความปลอดภัย และสุขอนามัยให้กับซัพพลายเออร์
ส่วนใหญ่ได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถจัดการกับปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องได้ ทีมงานฯ ได้แบ่งปันประสบการณ์ โดยการแนะน�าและ
สนับสนุนการใช้ระบบจัดการของบริษัทฯ ให้แก่ซัพพลายเออร์ นอกจากนี้ ทีมงานยังได้ติดตามสถานะของซัพพลายเออร์เพื่อให้มั่นใจ
ว่ามีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2563 ซัพพลายเออร์ของบริษัทฯ ร้อยละ 95 ได้ลงนามใน “ประกาศรับรองการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ของ RBA” (Declaration of Compliance with RBA Code of Conduct) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มี “การตรวจประเมิน  
RBA ณ สถานประกอบการ” (RBA On-Site Audit) โดยเน้นการตรวจสอบซัพพลายเออร์ในประเทศ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า 
ซัพพลายเออร์ในประเทศทั้งหมดของบริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจริยธรรมของ RBA ได้

การจดัการลดคาร์บอนไดออกไซด์/ทรพัยากรน�า้/ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจก
 เพื่อให้สามารถด�าเนินการตามพันธกิจของบริษัทฯ ในการ “ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน สร้างโลกสีเขียว” บริษัทฯ ได้
ด�าเนินการร่วมกับซัพพลายเออร์อย่างต่อเนื่องในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งไม่เพียงช่วยลดต้นทุนการด�าเนินงาน 
ของทั้งบริษัทฯ และซัพพลายเออร์ แต่ยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในทั้งห่วงโซ่อุปทานอีกด้วย

การผนึกความรบัผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในห่วงโซ่อปุทาน
 ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการให้ซัพพลายเออร์ของบริษัทฯ กว่าร้อยละ 80 ตอบแบบสอบถามด้านความยั่งยืน (เช่น  
เรื่องการจัดการองค์กร ความปลอดภัยสุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม และพนักงาน) รวบรวม วิเคราะห์และเริ่มต้นการตรวจสอบและให้
ความรู้แก่ซัพพลายเออร์ที่มีความเสี่ยงในไตรมาส 1 ปี 2564

การสร้างห่วงโซ่อปุทานสีเขยีว
 ในปี 2564 ทีจ่ะถงึนี ้บรษิทัฯ ยงัคงไว้ซึง่โครงการ “ห่วงโซ่อปุทานสเีขยีว” (Green Supply Chain) ทีมุ่ง่เน้นนโยบายสเีขยีว เพือ่ใช้ 
กับซัพพลายเออร์ กระบวนการและผลิตภัณฑ์ ผ่านการด�าเนินการตามโครงการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของบริษัทฯ (ได้แก่ 
การลด GHG การลดการใช้น�้า และการลดของเสีย) โดยบริษัทฯ จัดให้มีการส่ือสารกับซัพพลายเออร์และท�ากิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ 
อย่างสม�่าเสมอ และใช้การจัดสรรการสั่งซื้อเป็นตัวกระตุ้นให้ซัพพลายเออร์เข้าร่วมในกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดังกล่าวด้วย
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 ปี 2563 เป็นอีกหนึ่งปีที่เดลต้าลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อต่อยอดธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และ

มีศักยภาพ เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานกับยานยนต์ไฟฟ้า ระบบเครือข่ายและระบบศูนย์ข้อมูล (data center) ระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม 

และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ส�าหรับตลาดอินเดียโดยเฉพาะการวิจัยและพัฒนา บริษัทฯ ประสบความส�าเร็จในการปรับแต่งและการขยาย 

สายผลติภณัฑ์ ตลอดจนการปรบัปรงุ อย่างต่อเนือ่งให้กับคณุสมบติัหลกัของผลติภณัฑ์ เช่น เพิม่ประสทิธภิาพการท�างานให้สงูขึน้ อตัรา

การจ่ายพลังงานต่อขนาดสูงขึ้น และการใช้ระบบดิจิตอลมาควบคุมการท�างานมากขึ้น เป็นต้น นอกจากนี้ เดลต้ายังได้ขยายฐานลูกค้า

และประเภทผลิตภัณฑ์กลุ่มเทคโนโลยีไฟฟ้าก�าลังให้ครอบคลุมมากขึ้น เช่น ชาร์จเจอร์แบบไร้สายเพื่อการใช้งานเชิงอุตสาหกรรม และ

ชาร์จเจอร์แบบไฮบริดส�าหรับยานยนต์ไฟฟ้าและปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นต้น 

 เดลต้าเข้าใจความต้องการของตลาดและลูกค้าเป็นอย่างดี เราจึงผนวกความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

และการประหยัดพลังงานเข้าด้วยกันเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชั้นน�าของตลาด เดลต้ามีเครือข่ายศูนย์วิจัยและพัฒนาที่ครอบคลุม 

ทั่วทั้งเอเชียและยุโรป ศูนย์วิจัยและพัฒนาเหล่าน้ียังคงสามารถท�างานร่วมกันได้เป็นอย่างดีในช่วงของการระบาดของโควิดเนื่องจากมี

การสื่อสารและประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพ โดยทีมวิจัยและพัฒนาของเดลต้าที่อินเดียได้จัดท�าซอฟท์แวร์สนับสนุนการท�างานแบบ

ระยะไกลเพื่อน�ามาใช้จริงอีกด้วย นอกจากนี้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาของเดลต้ายังจับมือกับมหาวิทยาลัยชั้นน�าทั่วโลกท�าโครงการวิจัยเพื่อ

สร้างเทคโนโลยีที่ทันสมัยและยั่งยืนจ�านวนมาก ความร่วมมือดังกล่าวมีส่วนส�าคัญในการต่อยอดงานด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของเดลต้าให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนักวิจัยรุ่นใหม่ที่จะเป็นก�าลังส�าคัญในการ

สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อไป  

 เดลต้าเชื่อว่าความใกล้ชิดและความเข้าใจลูกค้าเป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้เราสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และยืนหยัด 

เป็นผู้น�าตลาดอย่างแท้จริง เดลต้าจึงสานต่อความสัมพันธ์กับลูกค้าในธุรกิจระบบศูนย์ข้อมูลและอุตสาหกรรม ตลอดจนอุตสาหกรรม

ยานยนต์มายาวนานกว่าสิบปี และเรายังใส่ใจในการแสวงหาลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ๆ เพื่อสร้างโอกาสในการใช้กระบวนการ 

และเทคโนโลยีใหม่ส�าหรับความท้าทายในตลาดที่จะเกิดขึ้น 

 ปรัชญาการด�าเนินธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของเดลต้าช่วยให้เรายืนหยัดเป็นผู้น�าในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ์

อย่างยาวนานมาหลายทศวรรษ และเรายังให้ความส�าคัญและปฏิบัติตามพันธกิจในการลดคาร์บอนฟุตปริ้นต์และมลพิษเพื่อสภาพ

แวดล้อมที่ดีทั่วโลก

ผลิตภณัฑ์เพาเวอร์ซพัพลายท่ีมีการออกแบบเฉพาะ (Custom Designed Power Supplies)
 ทีมวิจัยและพัฒนาของเดลต้าทั่วโลกส�าหรับผลิตภัณฑ์เพาเวอร์ซัพพลายที่มีการออกแบบเฉพาะตามความต้องการของลูกค้าได้

สั่งสมความรู้และประสบการณ์อันยาวนานหลายทศวรรษในการพัฒนาโซลูช่ันเพาเวอร์ซัพพลายท่ีใช้เทคโนโลยีชั้นสูงให้กับลูกค้าที่เป็น

ผู้น�าในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่าย และโทรคมนาคม นอกจากนี้ เราได้น�าความรู้ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ ซึ่งได้พัฒนาไปได้ไกลกว่าผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมมาก ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของเดลต้าท�าให้เราเป็น

ผู้น�าในการเป็นผู้ให้บริการระบบโซลูชั่นอย่างครบวงจร

 ในปี 2563 ฝ่ายวิจัยและพัฒนาของเดลต้าประสบความส�าเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงให้กับลูกค้าใน

อุตสาหกรรมไอที/คลาวด์เพื่อการใช้งานในศูนย์ข้อมูล ผลิตภัณฑ์นี้มีจุดเด่นที่เพาเวอร์ซัพพลายที่เป็นเทคโนโลยีพิเศษของเดลต้า

ควบคู่กับการออกแบบให้สอดคล้องกับรูปแบบการใช้งานของลูกค้าโดยเฉพาะการเน้นเรื่องประสิทธิภาพการใช้พลังงานและระบบไฟ 

แบบสามเฟสที่มีความน่าเชื่อถือสูง

 นอกจากเพาเวอร์ซัพพลายส�าหรับเซิร์ฟเวอร์แบบไฟ 3 เฟสที่ต้องออกแบบเป็นพิเศษแล้ว เดลต้ายังได้พัฒนา Delta Smart 

Design ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแบบครบวงจรส�าหรับผลิตภัณฑ์มาตรฐานของเรา แพลตฟอร์มนี้ครอบคลุมขั้นตอนต่างๆ อย่างครบถ้วน

ตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบชิ้นงานไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการผลิตเชิงอุตสาหกรรม โดยใช้ต้นแบบมาตรฐานของเดลต้าเป็นตัวตั้งต้นเพื่อ

ประหยัดเวลา แล้วจึงปรับแต่งผลิตภัณฑ์ตามความต้องการจ�าเพาะของลูกค้าแต่ละรายเป็นขั้นตอนสุดท้าย การใช้แพลตฟอร์มนี้ท�าให้

เดลต้าสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น ตลอดจนลดทอนขั้นตอนการท�างานและระยะเวลาในการออกแบบ 

และผลิตได้เป็นอย่างมาก

การวจิยัและพฒันา (R&D)



046 บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

 นอกจากนี้ แนวโน้มตลาดยังมีความต้องการใช้ ระบบตู้แร็คจ่ายไฟ

ที่ตัวแร็คป็นศูนย์กลางการควบคุม (AC centralized power shelf) โดยใช้

ร่วมกับเพาเวอร์ซพัพลายทีส่ามารถรองรบัไฟขาเข้าจากสองแหล่งจ่าย (Dual 

AC input power supply) โดยอุปกรณ์ชุดนี้จะใช้วงจรรีเลย์อัตโนมัติ ATS 

ที่เป็นลิขสิทธิ์ของเดลต้าเพื่อสลับจ่ายไฟจากสองแหล่งให้ได้อย่างต่อเนื่องใน

กรณีเกิดไฟฟ้าขัดข้องจากแหล่งจ่ายใดแหล่งจ่ายหนึ่ง นอกจากนี้ เดลต้ายัง

ได้พัฒนาตู้แร็คขนาด 2U ซึ่งสามารถรองรับเพาเวอร์ซัพพลายแบบรองรับไฟ 

ขาเข้าจากสองแหล่งจ่ายขนาดก�าลังไฟ 3000W ได้มากกว่า 12 เท่า เนือ่งจาก

เพาเวอร์ซัพพลายสามารถท�างานพร้อมกันได้หลายๆ ตัวเมื่ออยู่ในตู้แร็ค  

(N+2 redundancy) ก็จะสามารถจ่ายใช้ก�าลังไฟได้สูงสุดถึง 30kW ได้ 

เช่นกนั ดงันัน้ อปุกรณ์ชดุนีจ้งึมศีกัยภาพก�าลงัไฟสงูสดุในกลุม่อปุกรณ์ลกัษณะ

  เดียวกันที่มีอยู่ในท้องตลาดปัจจุบัน

 ในขณะเดียวกัน เดลต้ายังคงเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้มี

ประสิทธิภาพพลังงานสูงสุดถึงระดับร้อยละ 98 ส�าหรับรุ่นก�าลังไฟเอาต์พุต 

3000W 5000W และ 6000W ตามล�าดับ โดยมีอัตราการจ่ายพลังงานต่อ

ขนาดมากกว่า 60 W/in³ อีกด้วย ทีมงานวิจัยและพัฒนาของเดลต้ายังได้เริ่มน�า

อปุกรณ์เซมคิอนดกัเตอร์ชนดิใหม่ทีส่ามารถช่วยลดการสญูเสยีพลังงานซึง่ท�าจาก

ซิลิคอนคาร์ไบด์ (SiC) มาใช้ร่วมกับชิ้นส่วนวงจรไฟฟ้าซึ่งท�างานร่วมกับอุปกรณ์

แม่เหล็กเพื่อเพิ่มอัตราการจ่ายไฟและประสิทธิภาพพลังงานให้สูงยิ่งขึ้นอีกด้วย 

ทัง้นี ้เดลต้าได้ยืน่จดสทิธบิตัรหลายรายการให้คุม้ครองทรพัย์สนิทางปัญญาจาก

นวัตกรรมต่างๆ ที่เราได้สร้างสรรค์ขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 ความส�าเรจ็ทีส่�าคัญอกีเรือ่งของเดลต้าคอื เราประสบความส�าเรจ็ในการพฒันาโซลชูัน่ระดบัแรงดนั 50V ภายใต้โครงการ Open 

Compute Project (ORV3) ให้กับลูกค้าธุรกิจระบบศูนย์ข้อมูลชั้นน�ารายหนึ่ง โดยอุปกรณ์ชุดนี้ประกอบด้วยตู้แร็คจ่ายไฟ 2 ตัวหลัง

และเพาเวอร์ซัพพลายขนาด 3000W หนึ่งตัว และได้มีการเปิดตัวในงาน OCP Global Summit ที่จัดทางออนไลน์ในช่วงที่มีการแพร่

ระบาดของโควิด ทั้งนี้ ได้ส่งมอบให้ลูกค้าเพื่อใช้งานจริงแล้วเมื่อเดือนมีนาคม 2563 ที่ผ่านมา

 นอกจากเราจะเป็นผูน้�าด้านการออกแบบเพาเวอร์ซพัพลายรปูแบบพเิศษแล้ว ทมีงานของเดลต้ายงัประสบความส�าเรจ็อย่างมาก

ในการเพิ่มชนิดของผลิตภัณฑ์ส�าหรับใช้งานในอุตสาหกรรมระบบศูนย์ข้อมูลให้มีความหลากหลายขึ้น เช่น ตู้เซิร์ฟเวอร์พร้อมชุดจ่ายไฟ

ในตัวเดียวกัน เป็นต้น

โซลูชัน่ส�าหรบัยานยนต์ไฟฟ้า (EV)
 ผลงานเด่นของทมีวจิยัและพฒันาส�าหรับยานยนต์ไฟฟ้าของเดลต้าในปีทีผ่่านมาคือ เราสามารถเดินสายการผลิตแบบอตุสาหกรรม

ส�าหรับผลิตภัณฑ์หลายรุ่นได้ เช่น อุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้าในตัวส�าหรับรถยนต์หรือออนบอร์ด ชาร์จเจอร์ (Onboard charger – OBC) 

ขนาดก�าลงัไฟสงูสดุ 11kW และอปุกรณ์จ่ายไฟแบบ DC/DC ก�าลังไฟสูงสุด 3.7kW เป็นต้น ดงันัน้ เราจงึมกี�าลังการผลิตอปุกรณ์ด้งกล่าว

มากขึ้นในปีนี้ และคาดว่าจะสามารถเพิ่มก�าลังการผลิตได้มากขึ้นอีกในปีหน้าเพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มและความต้องการของลูกค้า

12 Slot Shelf with Dual AC PSUs

5 kW PSU with 98% Efficiency

3 kW PSU with 97.5% Eff. 18 kW 1OU Shelf + PMC 36 kW 2OU Shelf + PMC



047ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี   2 5 6 3

3 in 1 unit: 22kw OBC, 3.7 DCDC, ECU

กลุม่อตุสาหกรรมยานยนต์ทีเ่น้นใช้งานอปุกรณ์ออนบอร์ด ชาร์จเจอร์ทีม่เีทคโนโลยี

ล�้าสมัยกับรถยนต์ไฟฟ้าแบบปลั๊กอิน ไฮบริด (PHEV) และแบบแบตเตอรี่ (BEV) 

มากขึ้นเรื่อยๆ โดยเดลต้าได้เพิ่มศักยภาพการวิจัยและพัฒนาในด้านนี้โดยเฉพาะ

ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาของเราในประเทศจีน อินเดีย และเยอรมนี

 นอกจากนี้ เดลต้ายังอยู่ระหว่างการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ของอุปกรณ์แบบ 3-in-1 รุ่นใหม่ที่ประกอบด้วยฟังก์ชันการชาร์จไฟแบบ AC/

DC ที่มีก�าลังไฟเริ่มต้น 3.7kW ถึง 22kW ที่ใช้งานควบคู่กับอุปกรณ์จ่ายไฟ 

แบบ DC/DC ก�าลังไฟ 3.7kW เพ่ือจ่ายไฟจากแบตเตอรี่แรงดันไฟฟ้าสูงให้กับ 

ออนบอร์ด ชาร์จเจอร์ระดับแรงดันไฟฟ้า 12V และชุดควบคุมรถยนต์ (ECU)  

ซึ่งรวมกัน กับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานได้อย่างครบถ้วนในชิ้นเดียว

 เดลต้าได้น�าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราอย่างต่อ

เนื่อง ดังนั้น ผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ของเราจึงมีสมรรถนะและศักยภาพสูงกว่าผลิตภัณฑ์

รุ่นเก่าอย่างชัดเจน เช่น ชุดควบคุมรถยนต์ ECU รุ่นใหม่จะมีฟังก์ชันการจัดการ

พลังงานและชดุขบัเคลือ่นทีด่ข้ึีนมาก เนือ่งจากเราได้น�าซอฟท์แวร์อนัสมยัมาใช้เพือ่

รองรับรูปแบบการใช้งานที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นและวงจรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่รวดเร็ว

ยิ่งขึ้นได้เป็นอย่างดี นอกจากน้ี ผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ยังมีอัตราการจ่ายไฟที่สูงกว่า

ผลติภณัฑ์ทีม่อียูใ่นท้องตลาดปัจจบุนัถงึ 2 เท่า โดยในปัจจบุนั ลกูค้าในอตุสาหกรรม

ยานยนต์ของเราหลายรายก�าลังทดสอบการใช้งานอุปกรณ์นี้กับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่น

ใหม่แบบปลั๊กอิน ไฮบริด และแบบแบตเตอรี่ และเราได้เริ่มผลิตอุปกรณ์น้ีในเชิง

อุตสาหกรรมเรียบร้อยแล้ว

 เดลต้าได้เริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ส�าหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบปลั๊กอิน ไฮบริด และแบบแบตเตอรี่ คือ ผลิตภัณฑ์รุ่น X-in1 ซึ่งได้

รวมหลายฟังก์ชันไว้ในตัวเดียว ประกอบด้วยชาร์จเจอร์ออนบอร์ด ชาร์จเจอร์แบบ DC/DC ตัวควบคุมการชาร์จแบบ DC และระบบ 

จ่ายไฟให้เครืองท�าความร้อน (Heater) ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์นี้ถือเป็นการพัฒนาต่อยอดจากผลิตภัณฑ์รุ่น 3-in-1 ที่เพิ่งได้รับรางวัลส�าคัญ

ไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมา และผลิตภัณฑ์ใหม่นี้จะมีประสิทธิภาพสูงกว่ารุ่นต้นแบบ โดยเฉพาะด้านสมรรถนะการชาร์จไฟที่สามารถรองรับ 

แรงดันไฟฟ้าได้หลายระดับตั้งแต่ 400V-800V ซึ่งถือเป็นจุดเด่นที่ส�าคัญของผลิตภัณฑ์รุ่นนี้ ปัจจุบัน เดลต้าได้เริ่มออกแบบผลิตภัณฑ์นี้

และได้ทดลองใช้งานเครื่องต้นแบบแล้ว ซึ่งพบว่าประสบความส�าเร็จเป็นอย่างดี

 ส�าหรับผลิตภัณฑ์ชาร์จไฟระดับแรงดันไฟฟ้า 800V ทีมงานของเดลต้าได้พัฒนาชาร์จเจอร์แบบสองทิศทางขึ้นมา และได้รับ 

การตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีทั้งในรุ่นไฟหนึ่งเฟสและสามเฟส

 เดลต้าให้ความส�าคัญกับการสรรหาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มใหม่ๆ อยู่เสมอเพื่อให้เกิดประโยชน์และความ

ก้าวหน้ากับงานด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่เทคโนโลยีและความต้องการของตลาดมีความ

เปลี่ยนตลอดเวลา นอกจากนี้ เรายังให้ความส�าคัญกับการประสานงานระหว่างทีมงานวิจัยและพัฒนาของเราที่กระจายอยู่ทุกภูมิภาค

ทั่วโลกเพื่อให้เกิดการต่อยอดผลงาน และน�าไปสู่การยกระดับมาตรฐานการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ เพราะเรามุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มี

คุณภาพ ประสิทธิภาพ ความทนทาน และความแตกต่างจากท้องตลาดให้ได้อย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากการใช้เทคโนโลยีระดับสูง

ที่หลากหลายเพื่อเพิ่มความฉลาด ประสิทธิภาพ อัตราการจ่ายไฟ และความคุ้มค่า เช่น การใช้วงจรรุ่นใหม่ หรือการประยุกต์ใช้เทคนิค

และองค์ประกอบด้านการควบคุมแบบใหม่ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เราผลิตขึ้น เป็นต้น

เพาเวอร์ซพัพลายออกแบบเฉพาะส�าหรบัการใช้งานด้านอตุสาหกรรมและการแพทย์ (IM) อปุกรณ์และชาร์จเจอร์
ส�าหรบัยานยนต์ไฟฟ้าส�าหรบัการใช้งานด้านอตุสาหกรรม (IEV)
 ในปี 2563 ทีมวิจัยและพัฒนาของเดลต้าได้ประสบความส�าเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนของเพาเวอร์ซัพพลาย

ส�าหรับการใช้ในงานอุตสาหกรรม เช่น ระบบโรงงานอัตโนมัติ เครื่องจักรกลและหุ่นยนต์ และยังรวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีการชาร์จ

แบตเตอรี่และเพาเวอร์ซัพพลายส�าหรับเครื่องช่วยหายใจในอุตสาหกรรมการแพทย์อีกด้วย

 ทีมงานยังได้ทดลองน�านวัตกรรมมาใช้กับเพาเวอร์ซัพพลาย DIN Rail DC/DC รุ่นใหม่เพื่อประยุกต์ใช้ในงานด้านอุตสาหกรรม

ให้ได้มากขึ้น ขณะนี้ทีมงานอยู่ระหว่างการออกแบบซอฟท์แวร์และองค์ประกอบอื่นๆ ในเชิงเทคนิคโดยจะใช้แพลตฟอร์มแบบโมดูลาร์

ที่จะท�าให้สร้างผลิตภัณฑ์ได้มากถึง 11 รุ่น

3 in 1 unit: 11kw OBC, 3.7kw DCDC,

6kw heater



048 บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

 เดลต้าได้ขยายฐานผลิตภัณฑ์ส�าหรับการผลิตเชิงอุตสาหกรรมโดยน�าซอฟท์แวร์และบล็อกฟังก์ชันที่เราได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

มาประยุกต์ใช้ ท�าให้ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้สามารถใช้งานได้หลากหลายขึ้นและมีประสิทธิภาพการท�างานที่ดีขึ้นด้วย

 นอกจากนี้ เรายังได้น�าเทคโนโลยีชั้นสูงด้านไฟฟ้าก�าลังและการจัดการพลังงานมาใช้ด้วยเช่นกัน ท�าให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีความ

เสถียร ประสิทธิภาพ ความยืดหยุ่นในการใช้งาน และความทนทานเป็นเลิศ

 ทมีงานวจัิยและพฒันาของเดลต้ายงัเดนิหน้าพฒันาผลิตภัณฑ์กลุ่ม PM3000 

ทีเ่ป็นผลติภัณฑ์มาตรฐานส�าหรบัการใช้งานกบัแบตเตอรีร่ะดบัแรงดนัไฟ 24V 36V 

48V 72V และ 80V อย่างต่อเนื่อง โดยเราได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ในรูปแบบตู้

อัดประจุขนาดก�าลังไฟ 9kW 15kW และ 30kW ซึ่งสามารถปรับแต่งรายละเอียด

ของการอัดประจุ (Charge profile) ให้เหมาะกับปฏิกิริยาเคมีของแบตเตอรี่แบบ

ต่างๆ ได้ด้วย ผลิตภัณฑ์รุ่นนี้จึงสามารถใช้งานได้กับแบตเตอรี่ธรรมดาที่เป็นแบบ

น�้า ไปจนถึงแบตเตอรี่ก�าลังไฟสูงแบบลิเธียมไอออนด้วย

 ส�าหรับผลติภณัฑ์รุน่ทีใ่ช้กบัไฟฟ้าเฟสเดียวนัน้ เดลต้าได้ประยกุต์ใช้หลักการ

เดียวกันในการออกแบบเพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลาย กล่าวคือ ใช้อุปกรณ์

ควบคมุการอดัประจเุช่นเดยีวกบัผลติภณัฑ์รุ่นไฟ 3 เฟส เพือ่เร่งขัน้ตอนการพฒันาผลติภณัฑ์ให้รวดเรว็ขึน้ และสามารถปรบัการใช้งานได้

เหมาะสมทั้งกับระบบไฟ 1 เฟสและ 3 เฟส ส�าหรับผลิตภัณฑ์รุ่นไฟ 1 เฟสนี้จะอยู่ในรูปแบบตู้ขนาดเล็กที่สามารถติดตั้งตัวกรองอากาศ

เพิม่เตมิได้เพ่ือช่วยป้องกนัสิง่ปนเป้ือนหรอืสิง่แปลกปลอมอย่างเช่นจ�าพวกฝุ่นในกรณทีีอ่ปุกรณ์นีถ้กูน�าไปใช้ในสภาวะแวดล้อมทีม่สีิง่ปน

เปื้อนหรือมลพิษสูง

การวจิยัและพฒันาในอนิเดยี
 ทีมวิจัยและพัฒนาของเดลต้าในประเทศอินเดียมีภารกิจหลักในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในระดับภูมิภาคและ

สนับสนุนการท�างานสายงานอื่นๆ ภายในองค์กรไปพร้อมๆ กัน ดังนั้น ทีมวิจัยและพัฒนานี้จึงมุ่งเน้นท�างานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์

กลุ่มจ่ายไฟฟ้าแบบก�าลังสูงและก�าลังต�่า ตลอดจนสนับสนุนทีมงานวิจัยและพัฒนาส�าหรับกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ รวมถึงสายงานธุรกิจ

ต่างๆ ของเดลต้าด้วย ผลงานหลักของทีมวิจัยและพัฒนาในอินเดียในปีที่ผ่านมามีดังนี้

อินเวอร์เตอร์กลางส�าหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์
 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีแผงโซลาร์เซลล์ที่ปัจจุบันสามารถรองรับแรง

ดันได้สูงถึง 1500V เป็นปัจจัยส�าคัญท่ีท�าให้ราคาอุปกรณ์ส�าหรับระบบนี้ถูกลงแต่

มีก�าลังการผลิตที่สูงขึ้น ซึ่งล้วนส่งเสริมให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ลดต�า่ลงอย่างต่อเนือ่ง ทมีงานวิจยัและพฒันาของเดลต้าในอนิเดยีจงึให้ความส�าคญั

กับการพัฒนาเทคโนโลยีในด้านดังกล่าวของเราอยู่เสมอ เพื่อให้เราสามารถน�า

เสนอนวัตกรรมอันทันสมัยในฐานะผู้น�าของตลาด ในปี 2563 เราได้เปิดตัวอินเวอร์

เตอร์กระแสตรงแบบไม่ใช้แบตเตอรี่ส�าหรับใช้ภายนอก (Grid tied solar central 

outdoor inverter) ระดับแรงดัน 1500V รุ่น DelCENHV ในตลาดอินเดียและได้

รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า การท่ีเดลต้ามีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและ

ประสิทธิภาพการใช้งานสูงท�าให้ลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้นและสามารถลดต้นทุนทาง

ธุรกิจได้อีกด้วย

 ผลิตภัณฑ์รุ่น DelCENHV ของเดลต้าใช้เทคโนโลย ี 

NPC-1 ที่มีถึง 3 ระดับของเดลต้า และยังใช้ชุดควบคุม

อิเล็กทรอนิกส์และฟังก์ชันการควบคุมช้ันสูงเพื่อช่วยเพิ่ม

ประสทิธภิาพการท�างานอกีด้วย นอกจากนี ้โครงสร้างภายนอก

ของผลิตภัณฑ์รุ่น DelCENHV ยังถูกออกแบบให้เหมาะสมกับ

การใช้งานในลักษณะส่ิงแวดล้อมและภูมิอากาศของอินเดีย 

โดยเน้นคุณสมบัติด้านความแข็งแรงและทนทานต่อทุกสภาพ

อากาศเป็นอย่างดี

รูป 1 2.5MW HV Central Inverter
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 ผลิตภัณฑ์รุ่น DelCENHV ถูกออกแบบให้มีอายุการใช้งานได้นานถึง 25 ปีหากได้รับการดูแลอย่างดี ส�าหรับส่วนที่เป็นตู้

ไฟฟ้ากระแสตรงสามารถต่อหรือไม่ต่อสายดินก็ได้ นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์รุ่นนี้ยังใช้โมดูล IGBT แบบชั้นขนาด 1.25MW ที่ท�างานแบบ

สี่ควอแดรนท์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานสูงสุดให้ได้ถึงร้อยละ 99.25 และยังสามารถกรองความสูญเสียและจ่ายไฟช่วยได้ขณะ

ท�างานสูงสุดได้ด้วย และยังสามารถจ่ายไฟสูงสุดได้ในสภาพอุณหภูมิสูงถึง 55 องศาเซลเซียสโดยไม่ต้องใช้ตัวควบคุม ขณะนี้ ผลิตภัณฑ์

รุ่นนี้ผ่านการทดสอบคุณสมบัติด้านต่างๆ แล้ว และจะเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตเชิงอุตสาหกรรมต่อไป

โซลูชั่นระบบติดตามและควบคุมประสิทธิภาพระยะไกล
 อปุกรณ์ติดตามและควบคมุประสทิธภิาพระยะไกลรุน่ DelRemo มีฟังก์ชนั

การใช้งานทีห่ลากหลายและสามารถประมวลผลข้อมลูทีม่าจากอินเวอร์เตอร์ไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์ มิเตอร์ และเซนเซอร์ได้ และยังรองรับการเชื่อมต่อกับเครือ

ข่ายระบบ 4G ระบบ LTE/2G อีเธอร์เนต ไวไฟ ตลอดจนการเชื่อมต่อแบบ RS485 

และ USB ได้ด้วย จงึสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายผ่านเวบ็ไซต์หรอืมอืถอื นอกจาก

นี้ อัลกอริทึมการจัดการพลังงานของผลิตภัณฑ์รุ่นน้ียังสามารถปรับอัตราการผลิต

ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้ได้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานในขณะนั้น หรือ

ให้สอดคล้องกับมาตรฐานก�าลังการผลิตที่ก�าหนดไว้ด้วย ผลิตภัณฑ์ DelRemo นี้

ถือเป็นอุปกรณ์กลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีการเชื่อมต่อข้อมูลกับทุกสิ่ง (IoT) ซึ่งใช้งานง่าย

และท�างานบนระบบคลาวด์ทีม่คีวามปลอดภยัสงู ลกูค้าจงึมัน่ใจและให้การตอบรบั

ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นอย่างดี

 ในด้านโซลูช่ันจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) เดลต้ายังได้พัฒนาซอฟแวร์ Hyperion AI  

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการวิเคราะห์ระยะไกลให้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของเราด้วย โดยซอฟท์แวร์น้ีจะเพิ่มฟีเจอร์การใช้งานเพื่อการ

บ�ารุงรักษาและการวิเคราะห์ระยะไกลให้กับอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ด้วย

กลุ่มผลิตภัณฑ์ส�าหรับการขนส่งระบบราง
 ทีมวิจัยและพัฒนาของเดลต้าในอินเดียได้เริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ส�าหรับ 

การขนส่งระบบรางมาเป็นระยะเวลาพอสมควรท�าให้เรามีประสบการณ์และ 

ความเช่ียวชาญในด้านนีเ้ป็นอย่างด ีนอกจากนี ้เนือ่งจากเราเป็นผูผ้ลติชดุขบัเคลือ่น

และควบคมุหวัรถจกัรให้กบัการรถไฟประเทศอนิเดยี เราจงึได้พฒันาระบบจ่ายก�าลงั

ไฟฟ้าเสรมิ (Auxiliary converter) และระบบไฟฟ้าขบัเคล่ือน (Traction converter) 

ควบคูก่นัไปด้วย อปุกรณ์ชดุขบัเคลือ่นรุน่ DelTrac6000 ของเดลต้ามพีกิดัก�าลงัไฟฟ้า 

6000 แรงม้าและตัวจ่ายไฟแต่ละตัวสามารถขับเคล่ือนมอเตอร์ขับเคลื่อนขนาด 

850kW  ได้ถึง 3 ตัว โดยผลิตภัณฑ์น้ีเป็นระบบประมวลผลฝังตัวแบบกระจาย  

(Distributed embedded system) ซึง่ประกอบด้วยไมโครโปรเซสเซอร์และการ์ด

รบัสง่ข้อมูล (I/O card) ที่ท�าหน้าที่ประมวลผลการสลบัจ่ายไฟฟา้เพื่อชว่ยให้ระบบ

มีความเสถียรและท�างานได้อย่างต่อเนื่อง

 นอกจากน้ี ทีมงานยังได้น�าเทคโนโลยีระบบเบรกแบบจ่ายพลังงานคืน (Regenerative braking) มาใช้กับอุปกรณ์นี้เพื่อให้

สามารถดึงพลังงานท่ีเหลือจากมอเตอร์ขับเคลื่อนไปใช้กับระบบจ่ายไฟ (Catenary) ได้โดยใช้อินเวอร์เตอร์แบบหลายแรงดันและ 

หลายความถี่ (Variable Voltage Variable Frequency หรือ VVVF) และอินเวอร์เตอร์ IGBT แบบ 3 เฟสประกอบกัน และทีมงาน 

ยังได้น�าอัลกอริทึมควบคุมการลื่นและการไถลมาใช้อีกด้วย เพื่อให้การขับเคลื่อนบนรางมั่นคงและเสถียรที่สุด

 ส�าหรับระบบการสื่อสารนั้น เดลต้าได้ออกแบบระบบให้สามารถใช้งานได้ตามมาตรฐานของ MICAS และมาตรฐานของเครือ

ข่ายการสื่อสารส�าหรับระบบราง (Train Communication Network หรือ TCN) ด้วย โดยเราได้พัฒนาตัวจ่ายไฟแบบ IGBT ระดับ

แรงดันไฟ 4.5kV ส�าหรับผลิตภัณฑ์นี้โดยฉพาะให้เป็นไปตามมาตรฐาน IEC61373 ด้านการป้องกันการกระตุกหรือสั่นสะเทือน โซลูชั่น 

ส�าหรับขบัเคลือ่นและควบคมุหวัรถจกัรของเดลต้านัน้มรีะบบจ่ายไฟฟ้าเสรมิเพือ่จ่ายไฟอย่างสม�า่เสมอให้กบัอปุกรณ์ในระบบขบัเคลือ่น 

ที่ต้องใช้ไฟฟ้าในปริมาณมาก โดยเฉพาะพัดลมมอเตอร์ขับเคลื่อน พัดลมหม้อพักน�้ามันเครื่อง และปั๊มลมเบรกและปั๊มน�้ามัน โดยตัว

รูปที่ 2 DelRemo V3.0

รูปที่ 3 Traction Converter
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จ่ายไฟแต่ละตัวสามารถจ่ายไฟ 3 เฟสแบบแรงดันไซน์เวฟแบบสมมาตร ที่มีค่าฮาร์โมนิกต�่า นอกจากนี้ โซลูชั่นนี้ยังประกอบด้วยตัวเรียง

กระแสที่ควบคุมด้วยไทริสเตอร์ (Thyristors based control rectifier) และอินเวอร์เตอร์สไฟฟ้า 3 เฟสแบบ IGBT ด้วย โดยมีย่าน

ความถี่ ที่ปรับเปลี่ยนอยู่ในช่วงระหว่าง 37Hz และ 50Hz

โซลูชั่นส�าหรับควบคุมคุณภาพไฟฟ้าแรงดันสูง
 เดลต้าได้ริเริ่มน�าเทคโนโลยีการควบคุมแบบ H bridge มาใช้ในตลาด

อุปกรณ์ชดเชยก�าลังส�าหรับไฟฟ้าแรงดันสูง (STATCOM) โดยได้ผลิตอุปกรณ์ปรับ

คืนแรงดัน (Power Quality Restorer หรือ PQR) ให้กับการรถไฟประเทศอินเดีย

ซึ่งสามารถช่วยแก้ปัญหาความไม่สมดุลของฮาร์โมนิกและพาวเวอร์แฟกเตอร์ซึ่ง 

เกิดจากการใช้ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนหัวรถจักร โซลูชั่นนี้ให้แรงดันไฟฟ้าระดับ 

6MVA โดยประกอบด้วยสถานีย่อยภายนอกระดับแรงดัน 25kV และตู้ไฟภายใน

ตามที่ปรากฏในภาพที่ 4

 ส�าหรับการพัฒนาโซลูชั่นนี้อย่างต่อเนื่องในปีนี้ เราได้เพิ่มความสามารถ

ด้านการชดเชยฮาร์โมนิกให้ได้ถึงล�าดับที่ 17 จากเดิมที่ท�าได้ถึงล�าดับที่ 13 โดยใช้ 

เทคโนโลยีการชดเชยแบบปรับแหล่ง (Modified source compensation หรือ 

M-SCM) เพื่อท�าให้โซลูช่ันของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น เราจึงสามารถ

สร้างนวตักรรมใหม่ๆ เพือ่รองรบัความต้องการของตลาดโซลชูัน่แบบกระจายก�าลงั

ไฟฟ้าได้ดขีึน้ด้วย ทัง้นี ้การออกแบบโซลชูัน่นีย้งัได้น�าอปุกรณ์จบัการอดัประจแุบบ

ฉลาดเข้ามาใช้เพือ่ช่วยลดการเสือ่มของหน้าสมัผสั ซีง่จะช่วยยดือายกุารใช้งานของ

อุปกรณ์อีกด้วย

 จากความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของเรา เดลต้าจึงมุ่งหน้าออกแบบ

และพัฒนาโซลูชั่นรุ่นใหม่ในแบบตู้ (Containerized) ระดับแรงดัน 3MVA เพื่อให้

สามารถใช้งานได้กบัการคมนาคมทางถนน และเรายงัพฒันาผลติภณัฑ์รุน่แรงดนัไฟ 

52kV ให้มีขนาด 20 ฟุตเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานด้านขนาดอีกด้วย ทั้งนี้ เรา

จะได้ทดลองใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 นี้

ระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กและระบบจ่ายไฟฟ้า
  ทมีวจิยัและพฒันาของเดลต้าได้พฒันาโซลชูัน่ปรบัก�าลังไฟฟ้า รุน่ DelPCS 

ตามความต้องการของลกูค้าของเรา โดยผลติภณัฑ์ดงักล่าวเป็นระบบจ่ายไฟฟ้าแบบ

สองทศิทางทีส่ามารถแลกเปลีย่นไฟฟ้าระหว่างแหล่งเกบ็พลังงานและโครงข่ายไฟฟ้า

ได้ และยงัสามารถควบคมุคุณภาพไฟฟ้าได้อกีด้วย เนือ่งจากผลิตภณัฑ์นีถ้กูออกแบบ

มาเพ่ือให้สอดคล้องกับการใช้งานโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็ก ดังนั้นผลิตภัณฑ์นี้จึงมี

ฟีเจอร์ต่างๆ ทีเ่หมาะสมกบัการใช้งานในลักษณะนี ้เช่น การปรบัช่วงสงูสดุของไฟฟ้า 

การปรับความถี่ และการปรับก�าลังการผลิต เป็นต้น

  นอกจากนี ้ผลติภณัฑ์นีย้งัสามารถใช้งานร่วมกบัแบตเตอรีร่ปูแบบต่างๆ ได้

ด้วย เช่น ลิเธียม ไอออน หรือแบบกรดตะกั่ว เป็นต้น และยังมีประสิทธิภาพสูงสุดที่ 

ร้อยละ 98.5 และมีอัตราการจ่ายไฟระดับสูงด้วย ส�าหรับเทคโนโลยีการควบคุมของ

โซลชูัน่นีใ้ช้การควบคุมจากอัลกอรทิมึเพือ่ให้เหมาะสมกบัการใช้งานแบบเช่ือมต่อและ

ไม่เชือ่มต่อกบักรดิได้อย่างง่ายดาย ซ่ึงท�าให้มัน่ใจได้ว่า ไฟฟ้าจากทัง้สองแหล่งสามารถ

ถ่ายโอนกันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่กระทบต่อความต้องการไฟฟ้าโดยรวม

รูปที่ 4 : PQR solution aerial view

รูปที่ 6 Power Conditioning Solution

รูปที่ 5 Containerized Solution
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เพาเวอร์ซัพพลายโซลูชั่นส�าหรับอุตสาหกรรมโทรคมนาคม
ผลิตภัณฑ์ควบคุมตัวเรียงกระแสของเดลต้า (กลุ่มผลิตภัณฑ์ตัวเรียงกระแสไฟฟ้าพร้อมชาร์จเจอร์อัจฉริยะ BLE)
 เดลต้ายังคงเป็นผู้น�าอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในประเทศอินเดีย และเราได้น�าผลิตภัณฑ์ใหม่รุ่น DRC1000B และ DRC1500B 

ออกสู่ตลาด ผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ีโดดเด่นจากการใช้อุปกรณ์ควบคุมตัวเรียงกระแสของเดลต้าท่ีช่วยจัดการพลังงานไฟฟ้าในฝั่งการจ่ายไฟ

และการเก็บไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผลิตภัณฑ์ของเราประกอบด้วยตัวควบคุมอัตโนมัติสามารถปรับรายละเอียดการชาร์จไฟ

ของแบตเตอรี่ผ่าน RS-485 และ CAN หรืออุปกรณ์มือถือได้ และยังสามารถใช้งาน GUI และแอพในมือถือเพื่อปรับรายละเอียดและ

พารามิเตอร์ของแบตเตอรี่ รวมถึงการแจ้งเตือน ระดับการใช้ไฟ และระดับก�าลังแบตเตอรี่ได้ด้วย 
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แนวโน้มอตุสาหกรรมปี 2563/2564

 ข้อมลูทีป่รากฏข้างล่างนีม้าจากรายงานวเิคราะห์แนวโน้มตลาดจากแหล่งข้อมลูทีเ่ช่ือถอืได้หลายแหล่งและได้ระบทุีม่าของข้อมลู

ไว้อย่างชัดเจนแล้ว

ภาพรวมสภาวะเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจโลก
 ตามรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกปี 2564 : The Next Phase of the V ฉบับเดือนธันวาคม 2563 ของมอร์แกน สแตนลีย์ 

คาดการณ์ว่า GDP ทั่วโลกในปี 2564 จะเติบโตอย่างแข็งแกร่งมาอยู่ที่ร้อยละ 6.4 จากการเติบโตของระบบเศรษฐกิจของตลาดเกิดใหม่

เป็นหลัก และการเปิดกว้างทางเศรษฐกิจอีกครั้งในสหรัฐอเมริกาและยุโรป ซ่ึงตรงกันข้ามกับฉันทามติที่คาดการณ์ว่าการเติบโตของ

เศรษฐกิจจะอยู่ที่ร้อยละ 5.4 และมีความกังวลว่าการแพร่ระบาดของ COVID-19 จะยิ่งส่งผลกระทบมากขึ้นต่อความเสี่ยงที่ภาคเอกชน

จะยอมรับได้ (Risk Appetite) รวมถึงการเติบโตของเศรษฐกิจทั่วโลก งานวิจัยของมอร์แกน สแตนลีย์กล่าวถึงปัจจัยส�าคัญ 3 ประการ

ที่จะน�าไปสู่ระยะถัดไปของการฟื้นฟูในรูปตัว V คือ การเติบโตทางเศรษฐกิจพร้อมกันทั่วโลก การฟื้นตัวของระบบเศรษฐกิจของตลาด

เกิดใหม่ และการกลับมาของอัตราเงินเฟ้อ

 ทีมเศรษฐกิจของมอร์แกน สแตนลีย์คาดการณ์ว่าระบบเศรษฐกิจของตลาดเกิดใหม่จะน�าไปสู่การเติบโตของเศรษฐกิจทั่วโลก 

โดย GDP ของระบบเศรษฐกิจของตลาดเกิดใหม่ในปี 2564 จะเติบโตสูงถึงร้อยละ 7.4 น�าโดยเศรษฐกิจของอินเดียที่คาดว่าจะฟื้นตัวดี

ขึ้นร้อยละ 9.8 ในขณะเดียวกัน เศรษฐกิจของจีนก็จะมีการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจากภาคการบริโภคที่กลับมาคึกคักอีกครั้ง และคาดว่า

เศรษฐกิจของจีนในปี 2564 จะขยายตัวร้อยละ 9 ก่อนจะลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 5.4 ในปี 2565

 ในสหรัฐอเมริกา ภาคการใช้จ่ายของผู้บริโภคก�าลังกลับเข้าสู่ระดับเดียวกับช่วงก่อนเกิดการระบาดของ COVID-19 ในขณะที่ 

รายได้ส่วนบุคคลโดยเฉลี่ยของครัวเรือนในสหรัฐอเมริกาก็ยังคงสูงกว่าระดับก่อนการระบาดในเดือนกันยายน แม้ว่าการสนับสนุน 

ทางการเงินรอบแรกจะสิ้นสุดไปแล้วก็ตาม ปัจจัยเหล่านี้รวมถึงปัจจัยอื่นๆ บ่งบอกถึงการฟื้นตัวอย่างยั่งยืนของสหรัฐอเมริกา โดยคาด

การณ์ว่า GDP ของสหรัฐอเมริกาจะเติบโตถึงร้อยละ 5.9 ในปี 2564 และทีมนักเศรษฐกิจยังคาดการณ์ว่า GDP ของยุโรปจะเติบโตขึ้น

ร้อยละ 5 ในปี 2564 และมีแนวโน้มว่าจะเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 3.9 ในปี 2565 ซึ่งขัดแย้งกับฉันทามติที่คาดการณ์เอาไว้ที่ ร้อยละ 2.8

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

 รายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกส�าหรับเดือนมกราคม 2564 ของธนาคารโลกคาดว่าเศรษฐกิจโลกจะมีการหดตัวลงเหลือร้อย

ละ 4.3 ในปี 2563 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งท�าให้เศรษฐกิจทั่วโลกถดถอยรุนแรงที่สุดเป็นอันดับสี่ในรอบ 

150 ปีที่ผ่านมา ธนาคารโลกคาดการณ์ว่าในปี 2564 เศรษฐกิจทั่วโลกจะขยายตัวร้อยละ 4 แต่ยังคงต�่ากว่าที่คาดการณ์ในช่วงก่อนการ 

แพร่ระบาดของโรคที่คาดว่าจะสูงกว่าร้อยละ 5 นอกจากนี้ การเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลกในปี 2565 คาดว่าจะปรับตัวลดลงมาอยู่ที่

ร้อยละ 3.8 อันเนื่องมาจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคที่ส่งผลระยะยาวต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ

 หลงัจากที ่GDP ของกลุม่เศรษฐกจิหลกัโดยรวมในปีทีผ่่านมาหดตัวลงร้อยละ 5.4 มกีารคาดการณ์ว่าในปีนีก้จิกรรมทางเศรษฐกจิ

จะขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 ควบคู่ไปกับการจัดการการแพร่ระบาดที่ดีขึ้นและการเร่งฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง จากนั้นจะเพิ่มขึ้นถึง 

ร้อยละ 3.5 ในปี 2565 การเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาคาดว่าจะฟื้นตัวเป็นร้อยละ 3.5 ในปี 2564 ซึ่งต�่ากว่าที่เคย 

คาดการณ์ไว้ก่อนหน้าร้อยละ 0.5 อันเนื่องจากการหยุดชะงักในช่วงต้นปีเหตุเพราะอุปสงค์ที่ลดลงท่ามกลางการขยายเวลาข้อจ�ากัดใน

การควบคุมโรคและการกลับมาแพร่ระบาดของ COVID-19 ในวงกว้าง การเติบโตของเศรษฐกิจในยุโรปคาดว่าจะดีดตัวขึ้นเป็นร้อยละ 

3.6 ในปี 2564 ซึ่งเป็นผลจากการจัดการ COVID-19 ที่ดีขึ้น รวมถึงการเปิดตัววัคซีนครั้งแรกและอุปสงค์จากภายนอกประเทศที่เพิ่ม

ขึ้นโดยเฉพาะจากจีน
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 การเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 7.9 ในปี 2564 ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ก่อนหน้านี้เนื่องจากการ

คลายอุปสงค์ที่เคยถูกจ�ากัดไว้ และจะปรับตัวลดลงเป็นร้อยละ 5.2 ในปี 2565 จากความพยายามลดการก่อหนี้ (deleverage) คาดว่า

ระบบเศรษฐกิจของตลาดเกิดใหม่และกลุ่มประเทศก�าลังพัฒนา (EMDE) จะขยายตัวร้อยละ 5 ในปี 2564

แหล่งที่มา: 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 รายงานข้างต้นคาดการณ์ถึงการฟื้นตัวในตลาดโลกหลังจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 แต่ก็ยังคงม ี

ความเสีย่งและหนทางอกียาวไกลกว่าจะกลบัคนืสูอ่ตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิระดบัเดยีวกนักบัช่วงก่อนเกดิการแพร่ระบาด การจ�ากดั

การแพร่กระจายของไวรสั การบรรเทาทกุข์แก่ประชาชนทีเ่ดอืดร้อน และการเอาชนะความท้าทายด้านวคัซนีเป็นสิง่ทีต้่องให้ความส�าคญั

อย่างเร่งด่วน อย่างไรกต็าม การแพร่ระบาดของโรคยิง่เพิม่ความเสีย่งทีเ่กีย่วโยงกับการสะสมหนีท้ัว่โลกมาตลอดระยะเวลากว่าทศวรรษ

ด้วยระดับหนี้ที่สูง ท�าให้เศรษฐกิจโลกมีความเสี่ยงต่อภาวะวิกฤตตลาดการเงิน

ตลาดผลติภณัฑ์เพาเวอร์ซพัพลาย

ตลาดผลิตภัณฑ์เพาเวอร์ซัพพลายทั่วโลก
 ถึงแม้บางภาคส่วนจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปี 2563 แต่เดลต้า ประเทศไทย ก็ยังคงมองเห็น

ความต้องการทีม่อียูใ่นอตุสาหกรรมเพาเวอร์ซพัพลายทัว่โลก ผลติภณัฑ์ทีข่บัเคลือ่นการเตบิโตของอตุสาหกรรมทีท่างเดลต้าประเทศไทย

มองเห็นในปีที่ผ่านมาคือระบบศูนย์ข้อมูลและที่ชาร์จภายในตัวรถส�าหรับยานยนต์ไฟฟ้า ในภายภาคหน้าปัญญาประดิษฐ์ (AI) ระบบ 

การสื่อสาร 5G และระบบอัตโนมัติในโรงงานคาดว่าจะมีการน�าเสนอแอพพลิเคชั่นใหม่ให้กับอุตสาหกรรมเพาเวอร์ซัพพลาย

กลุ่มผลิตภณัฑ์ตลาดเกิดใหม่

ตลาดผลิตภัณฑ์ระบบศูนย์ข้อมูล
 ในเดือนตุลาคมปี 2563 บริษัท การ์ทเนอร์ อิงค์ ได้คาดการณ์ว่าในปี 2564 จะมีการใช้จ่ายของ end-user ในธุรกิจโครงสร้าง

พื้นฐานของระบบศูนย์ข้อมูลทั่วโลกสูงถึง 2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากปี 2563 ถึงแม้ว่าการใช้จ่ายในปี 2563  

ของธุรกิจระบบศูนย์ข้อมูลจะลดลงร้อยละ 10.3 เนื่องจากการฝืดเคืองของกระแสเงินสดในช่วงการแพร่ระบาด บริษัท การ์ทเนอร์ก็ยัง

คาดว่าตลาดของระบบศูนย์ข้อมูลจะเติบโตขึ้นปีต่อปีไปจนถึงปี 2567 โดยบริษัท การ์ทเนอร์ คาดว่าการใช้งานระบบศูนย์ข้อมูลของ

องค์กรขนาดใหญ่จะหยุดชะงักช่ัวคราวและจะกลับมาขยายตัวต่อในปลายปีนี้หรือต้นปีหน้า อย่างไรก็ตาม กลุ่มธุรกิจ Hyperscalers 

จะด�าเนินตามแผนการลงทุนอย่างต่อเนื่องในระบบคลาวด์สาธารณะ

แหล่งที่มา: Gartner (2020). Gartner Says Worldwide Data Center Infrastructure Spending to Grow 6% in 2021. Gartner, October 7, 2020

 โซลชูัน่ส์ส�าหรบัระบบศนูย์ข้อมลูของเดลต้าทีต่ดิตัง้ในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ได้รบัการยอมรบัจากองค์กรอตุสาหกรรม

ระหว่างประเทศและลกูค้าในพืน้ทีถ่งึประสทิธภิาพและความน่าเชือ่ถอืทีย่อดเยีย่ม โดยในปี 2563 เดลต้าประสบความส�าเร็จในการสร้าง

ระบบศูนย์ข้อมูลสีเขียว (green data center) แห่งแรกในเวียดนามที่ผ่านการรับรองการออกแบบและก่อสร้างตามมาตรฐาน Tier 

Certification of Constructed Facility (TCCF) จาก Uptime Institute ให้แก่บริษัท HTC-ITC ในเครือ Hanoi Telecom

 การท�างานร่วมกันของเดลต้าระหว่างทีมพัฒนาโซลูชั่นระดับโลกและทีมด�าเนินการในพื้นท่ีพร้อมด้วยการออกแบบอย่างมี

มาตรฐานและชาญฉลาด ท�าให้เป็นทางเลอืกทีด่สี�าหรบัองค์กรภาครฐัและธรุกจิทีก่�าลงัมองหาพนัธมติรโครงสร้างพืน้ฐานดิจทิลัทีย่ดืหยุน่

และปรับเปล่ียนขนาดได้ InfraSuite เป็นโซลูช่ันของระบบศูนย์ข้อมูลครบวงจรของเดลต้า โดยจะผสานรวมด้านการจัดการพลังงาน  

ชั้นวางและอุปกรณ์เสริม ระบบระบายความร้อนที่แม่นย�าและระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม เพื่อให้ฝ่ายบริหารงานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศได้รับประสิทธิภาพสูงสุดและมีต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ (Total cost of ownership หรือ TCO) ที่ได้เปรียบในการ

แข่งขันในยุคดิจิทัล
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ตลาดผลิตภัณฑ์พลังงานหมุนเวียน
 จากรายงาน Renewables 2020 ในเดือนพฤศจิกายน 2563 (การวิเคราะห์และการคาดการณ์ถึงปี 2568) ส�านักงานพลังงาน

ระหว่างประเทศ (IEA) ได้รายงานถงึความยดืหยุน่ของพลงังานหมนุเวยีนทีข่บัเคล่ือนโดยภาคธรุกจิไฟฟ้าทีเ่ป็นไปในทางตรงกนัข้ามกบัเชือ้

เพลงิอืน่ๆ ทัง้หมด ซึง่ในปี 2563 พลงังานหมุนเวยีนทีใ่ช้ในการผลติไฟฟ้าจะเพิม่ขึน้เกอืบร้อยละ 7 และก�าลงัการผลติพลงังานหมนุเวยีน

ที่ได้ติดตั้งไปแล้วทั่วโลกสุทธิจะเติบโตเกือบร้อยละ 4 หรือเกือบ 200 GW โดยมีแรงขับเคลื่อนมาจากจีนและสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ 

การเพิ่มก�าลังการผลิตพลังงานหมุนเวียนในปี 2564 มีทิศทางการขยายตัวเกือบร้อยละ 10 และคาดว่าอินเดียจะเป็นผู้สนับสนุนราย

ใหญ่ที่สุดในการเพิ่มก�าลังการผลิตพลังงานหมุนเวียนในปี 2564 ด้วยการเพิ่มขึ้นรายปีเกือบสองเท่าจากปี 2563 โดยรวมแล้วพลังงาน

หมุนเวียนถูกก�าหนดให้มีปริมาณคิดเป็นร้อยละ 95 ของก�าลังการผลิตไฟฟ้าทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นสุทธิจนถึงปี 2568

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

 เดลต้าพร้อมท่ีจะเก็บเก่ียวผลประโยชน์จากการเติบโตของตลาดนี้ด้วยโซลูชั่นระบบพลังงานหมุนเวียนที่ล�า้สมัย อินเวอร์เตอร์

ส�าหรับพลังงานแสงอาทิตย์ (PV) ของเดลต้าให้ประสิทธิภาพชั้นน�าในอุตสาหกรรมสูงถึงร้อยละ 98.8
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ทิศทางการด�าเนินธุรกิจปี 2564

ธรุกิจของเดลต้าประเทศไทย
 ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้นรุนแรงและส่งผลกระทบอย่าง

ยาวนานต่อเศรษฐกจิทัว่โลกในปี 2563 ทีผ่่านมา แต่อย่างไรก็ตาม การระบาดใหญ่ในคร้ังนีไ้ด้ช่วยกระตุน้ธรุกจิด้านระบบศนูย์ข้อมลูและ

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (PC) ควบคู่ไปกับความต้องการด้านรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่เพิ่มขึ้น

 เดลต้าประเทศไทยได้ขยายสายการผลิตไปยังผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ต้องการสูง ได้แก่ อุปกรณ์ระบบเครือข่าย/เซิร์ฟเวอร์/เพาเวอร์

ซัพพลายส�าหรับอุปกรณ์เก็บข้อมูล (storage) ส�าหรับธุรกิจระบบศูนย์ข้อมูลและอุปกรณ์เก็บไฟฟ้าของที่ชาร์จภายในรถยนต์ไฟฟ้า/ 

ตัวแปลงกระแสไฟฟ้าแบบ DC-DC ส�าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสายการผลิตใหม่เหล่านี้มีส่วนสร้าง 

รายได้ร้อยละ 30 ในปี 2563 และคาดว่าในปี 2564 จะเติบโตขึ้นร้อยละ 20 

 ระบบการผลิตอัจฉริยะ Delta Smart Manufacturing (DSM) ยังคงเป็นหัวใจส�าคัญของการผลิตที่ต้องมีความยืดหยุ่นในการ

รบัมอืกับความต้องการแบบ “ผลติชิน้ส่วนทีม่คีวามหลากหลายสูง ในการผลิตต่อครัง้จ�านวนไม่มาก (high mix-low volume)” ส�าหรบั

ผลิตภัณฑ์พาวเวอร์ซัพพลายที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีระบบการจัดการการผลิต Manufacturing Execution System (MES) ซึ่งเป็นการรวมกระบวนการ

ผลติโดยรวมเพือ่ใช้เป็นแพลตฟอร์มทีจ่ะช่วยให้การผลติมคีณุภาพและประสทิธภิาพ ผ่านการตรวจสอบและการบรหิารจดัการ กล่าวคอื 

ระบบการผลิตอัจฉริยะของเดลต้าสามารถอ�านวยความสะดวกให้กับบริษัทฯ ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มผลผลิต และ

ประหยัดต้นทุนในระยะยาว

ธรุกิจพาวเวอร์ซพัพลายมาตรฐานส�าหรบัการใช้งานเชงิอตุสาหกรรม (IPS)
 ในปี 2563 ธุรกิจพาวเวอร์ซัพพลายมาตรฐานส�าหรับการใช้งานเชิงอุตสาหกรรม (IPS) มีการเติบโตที่ดีแม้ว่าเศรษฐกิจจะมีการ

ชะลอตวัจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยยอดขายส่วนใหญ่มาจากพาวเวอร์ซัพพลายมาตรฐานส�าหรบัใช้งานทางการ

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

 นอกจากนี ้ผลติภณัฑ์ล่าสดุในรุน่ PMT-2 ได้เปิดโอกาสอย่างมากให้กับทมี IPS เนือ่งจากมคีวามสามารถในการแข่งขนัด้านราคา

ส�าหรับงานอุตสาหกรรมทั่วไป

 โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ IPS ในประเทศไทยมีกระบวนการผลิตตามมาตรฐาน EN/IEC60950, EN/IEC62368, EN/IEC61010 

และ EN/IEC60101 โดยยังคงใช้ความก้าวหน้าด้านระบบอัตโนมัติ และ Internet of Thing (IoT) ในการผลิตอย่างต่อเนื่อง ฝ่ายวิจัย

และพัฒนาของบริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์มีการหมุนเวียนระบายความร้อน และมีความหนาแน่นของพลังงานสูง

เพื่อตอบสนองเรื่องอายุการใช้งานที่ยาวนานให้กับลูกค้าของเรา

 รายละเอียดผลิตภัณฑ์ท้ังหมด รวมถึงเอกสารข้อมูลทางเทคนิคและใบรับรองความปลอดภัยได้แสดงไว้บนเว็บไซต ์

www.DeltaPSU.com และยังมีการน�าเสนอเป็นวิดีโอผ่านทางออนไลน์รวมถึงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ผ่านทาง Youtube และ 

LinkedIn ของบริษัทฯ

ธรุกิจผลิตภณัฑ์ส�าหรบัการใช้งานด้านอตุสาหกรรมและการแพทย์ (IM)
 เมื่อพิจารณาจากผลการด�าเนินงานในทุกด้านของผลิตภัณฑ์เพื่อการใช้งานด้านอุตสาหกรรมและการแพทย์ ในปี 2563 ถือว่า

บรรลเุกนิเป้าหมายทีว่างไว้ โดยมกีารเตบิโตด้วยรายได้ 128 ล้านดอลลาร์สหรฐั (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 9 จากปีก่อน) และก�าไร 18 ล้านดอลลาร์

สหรัฐ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีก่อน) ซึ่งเกิดจากสามปัจจัยหลัก ดังนี้คือ:

1.  ผลิตภัณฑ์ DIN Rail สามารถตอบสนองความต้องการตลาดที่หลากหลาย

2.  ผลติภณัฑ์เพือ่การใช้งานด้านการแพทย์ส�าหรบัเครือ่งช่วยหายใจและการฟอกไตเพือ่ช่วยชวีติมคีวามต้องการมากขึน้จาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

3.  เครื่องชาร์จไฟฟ้าส�าหรับ AGV ซึ่งก�าลังขับเคลื่อนตลาด eCommerce ที่ก�าลังเฟื่องฟู
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 การได้รับการรับรองด้านความปลอดภัยส�าหรับอุปกรณ์ชาร์จไฟฟ้าไร้สายขนาด 1kW พร้อมทั้งสิทธิ์การใช้งานกับ WiTricity 

ส�าหรับแอปพลเิคชันการใช้งานในภาคอุตสาหกรรม ถือเป็นจุดเด่นของความส�าเร็จในปีนีข้องผลติภัณฑ์ส�าหรบัการใช้งานด้านอุตสาหกรรม

และการแพทย์ ซึง่สิง่นีจ้ะปทูางไปสูก่ารออกแบบแอปพลเิคชนัการใช้งานของอปุกรณ์ชาร์จไร้สายเพิม่เตมิและการเพิม่ระดบัพลงังานจาก 

150W ไปจนถึง 150kW

 คาดว่าในปี 2564 ผลิตภัณฑ์ส�าหรับการใช้งานด้านอุตสาหกรรมและการแพทย์ จะมีการเติบโตของยอดขายที่ร้อยละ 33  

ส�าหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มยานยนต์ไฟฟ้าในด้านอุตสาหกรรมที่เพิ่มมากขึ้น

ธรุกิจผลิตภณัฑ์เพาเวอร์ซพัพลายท่ีมีการออกแบบเฉพาะ (CD)
 ธุรกิจผลิตภัณฑ์เพาเวอร์ซัพพลายที่มีการออกแบบเฉพาะมีการเติบโตขึ้นเล็กน้อยในปี 2563 ซ่ึงแม้ว่าธุรกิจด้านโทรคมนาคม

ของบริษัทฯ จะค่อนข้างซบเซามาตลอดท้ังปีท่ีผ่านมา เนื่องจากความล่าช้าในการน�าระบบ 5G มาใช้ แต่ฝั่งธุรกิจระบบศูนย์ข้อมูล

กลับเติบโตอย่างมากเนื่องจากลูกค้าหลักยังคงมีการขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ือง ในส่วนของธุรกิจเซิร์ฟเวอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงระดับ 

ไฮเอนด์ แม้ว่ายอดขายจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากตลาดเปลี่ยนไปใช้บริการคลาวด์มากขึ้น อย่างไรก็ตาม เราเริ่มเห็นผู้ให้บริการ

เซร์ิฟเวอร์แบบดัง้เดิมบางรายประสบความส�าเรจ็ในการโยกย้ายไปใช้บรกิารคลาวด์ซึง่เป็นการพฒันาในเชงิบวก ส่วนยอดขายผลติภณัฑ์

ส�าหรับระบบเครือข่ายลดลงเล็กน้อยเนื่องจากความต้องการของลูกค้าประเภทองค์กรลดลงในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ  

COVID-19

 เดลต้าสามารถสร้างฐานลูกค้าส�าหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้อย่างกว้างขวาง ด้วยเทคนิคชั้นสูงและความสามารถในการแข่งขัน 

ของผลิตภัณฑ์ระบบศูนย์ข้อมูล รวมถึงโซลูชั่นส�าหรับระบบเครือข่ายและการประมวลผลประสิทธิภาพสูง นอกจากนี้เรายังได้เปิดตัว

ผลิตภัณฑ์ใหม่และคาดว่าจะน�าออกสู่ตลาดมากขึ้นในปี 2564 เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ ด้าน 5G และ AI มากขึ้น ทั้งนี้ ทีมงานของ

เราจะไม่หยุดยั้งในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ในตลาดที่หลากหลาย เพื่อสร้างความส�าเร็จทางธุรกิจ

อย่างยั่งยืน

ธรุกิจผลิตภณัฑ์ส�าหรบัยานยนต์ไฟฟ้า (EV)
 รายได้จากธรุกิจยานยนต์ในปี 2563 ได้รบัผลกระทบอย่างมากจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ทัว่โลก ในช่วงไตรมาส

ที่ 2 ผู้ผลิตยานยนต์ในยุโรปทั้งหมดได้หยุดการผลิต ซึ่งน�าไปสู่การสูญเสียรายได้จ�านวนมากในช่วงเวลานั้น แม้ว่าในไตรมาสที่ 3 และ

ไตรมาสที่ 4 จะกลับมาแข็งแกร่ง แต่รายได้จากธุรกิจยานยนต์ในปี 2563 ก็ไม่สามารถฟื้นตัวได้เต็มที่ ด้วยผลการด�าเนินงานที่ต�่ากว่า 

เป้าหมายที่วางไว้ประมาณร้อยละ 15

 ในช่วงไตรมาสที่ 4 ตลาดมีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างมากและความต้องการของปริมาณที่คาดการณ์ไว้ส�าหรับปี 2564 แสดง

ให้เห็นถึงการเติบโตของรายได้ที่เกินปริมาณเป้าหมาย

 โครงการสนับสนุนจากภาครัฐและโครงการส่งเสริมการขายของผู้ผลิตรถยนต์ในปี 2564 จะช่วยกระตุ้นยอดขายของรถยนต์

ไฟฟ้าและช่วยให้เดลต้าประสบความส�าเร็จในธุรกิจได้ในปี 2564 อัตราการเติบโตของธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าในระยะยาวยังคงมีการเติบโต

ตามที่คาดการณ์ไว้ ด้วยการน�าเสนอรถยนต์ไฟฟ้าแบบเต็มรูปแบบและแบบปลั๊กอินไฮบริดรุ่นต่างๆ มากมายให้แก่ลูกค้า

 อุปกรณ์ชาร์จไฟภายในรถยนต์ (OBC) ของบริษัทฯ รวมถึงตัวแปลงกระแสไฟฟ้าแบบ DC-DC และโซลูชั่นส์การชาร์จไฟฟ้า 

แบบ DC จะเป็นส่วนส�าคัญท่ีน่าตื่นตาตื่นใจในการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เหล่านี้เกิดขึ้นในช่วงเดียวกันกับ 

การขยายอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วออกไปเกินระยะเวลาที่วางแผนไว้ก่อนหน้าน้ี ซ่ึงความพยายามทั้งหมดน้ีจะน�าไปสู ่

รายได้ที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีหน้า

ธรุกิจผลิตภณัฑ์พดัลมอเิล็กทรอนิกส์และระบบจดัการความร้อน
 ด้วยการเป็นผู้น�าด้านผลิตภัณฑ์พัดลมอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงไร้แปรงถ่าน และระบบการจัดการความ

ร้อนแบบต่างๆ เดลต้ายังมุ่งพัฒนานวัตกรรมการระบายอากาศและความร้อนให้กับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างต่อเน่ือง 

โดยเป้าหมายในปี 2564 น้ัน เราจะมุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส�าหรับระบบ HVAC และไฟหน้ารถยนต์เพื่อตอบสนองความ

ต้องการของตลาดโลก  
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 ขณะนี้ผู้ผลิตรถยนต์ทั่วโลกต่างให้ความส�าคัญเรื่องส่ิงแวดล้อมเป็นอย่างมาก ดังน้ัน พัดลมอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับมอเตอร์

ไฟฟ้ากระแสตรงไร้แปรงถ่าน และโซลูช่ันการระบายความร้อนท่ีหลากหลายของเราจึงเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการเลิกใช้

มอเตอร์แปรงถ่านได้เป็นอย่างดี   

 ในการใช้งานปรกติ ตัวแปรง (brushes) ในมอเตอร์ HVAC จะแตกออกเป็นละอองขนาดเล็กซึ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและ

ยงัท�าให้อายกุารใช้งานของมอเตอร์สัน้ลงด้วย แต่พดัลมอเิลก็ทรอนกิส์ส�าหรบัมอเตอร์ไม่แปรงถ่านของเราจะไม่สร้างปัญหาต่างๆ ให้กบั

ตัวมอเตอร์ HVAC อีกทั้งยังมีน�้าหนักเบา ซึ่งช่วยลดน�้าหนักรถยนต์โดยรวม และช่วยให้ประหยัดพลังงานอีกด้วย  

 ส�าหรับไฟหน้ารถยนต์รุ่นใหม่ท่ีเราออกแบบน้ันไม่ได้ใช้หลอดไฟเพื่อให้แสงสว่าง แต่สามารถสร้างความสว่างที่เหมาะสมและ 

ยงัสามารถปรบัแสงได้อตัโนมตัอิกีด้วย ระบบดงักล่าวเป็นการสร้างความร้อนเพือ่ให้เกดิแสง และมพีดัลมระบายความร้อนทีช่่วยควบคมุ

อณุหภมูแิละความสว่างของไฟหน้าให้อยูใ่นระดับทีเ่หมาะสม ตลอดจนท�าหน้าทีเ่ป็นส่วนหนึง่ของระบบอจัฉรยิะในการสือ่สารกบัระบบ

อื่นๆ ได้ในขณะเดียวกัน

 ทีมงานออกแบบและผลิตของเดลต้าจะร่วมกันสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ดีๆ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าอย่าง 

ไม่หยุดยั้ง นอกจากนี้ เราจะยังผลิตพัดลมอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับใช้งานกับรถรุ่นที่ยกเลิกการผลิตไปแล้วเพื่อเป็นอะไหล่ให้กับลูกค้าท่ี

ต้องการ และเรายังมีโครงการ VAVE เพื่อร่วมกับลูกค้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในท้องตลาดในปัจจุบันให้มีคุณภาพและคุณสมบัติ

ที่ดียิ่งขึ้น

ธรุกิจผลิตภณัฑ์ระบบอตัโนมัตสิ�าหรบัภาคอตุสาหกรรม (IA)
 ในปี 2563 เป็นปีที่ดีอีกปีหนึ่งส�าหรับธุรกิจระบบอัตโนมัติส�าหรับภาคอุตสาหกรรม (Industrial Automation - IA) ของเดลต้า 

โดยบริษัทฯ ได้เพิ่มเพิ่มศักยภาพอีกขั้นด้วยการพัฒนาไปเป็นผู้ให้บริการด้านระบบและโซลูชั่นแบบเต็มรูปแบบ (System Integration 

หรือ SI) และเพิ่มกลุ่มผลิตภัณฑ์ให้หลากหลาย และน�าเสนอการจัดซื้อแบบครบวงจรส�าหรับลูกค้าในท้องถิ่น

 บริษัทฯ ได้มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยการน�าเสนอคุณสมบัติที่มากขึ้น เช่น ไดรฟ์ที่มีฟังก์ชั่นหลากหลายในการควบคุม

มอเตอร์ของรุ่น C2000+ ท่ีมีดีไซน์กะทัดรัดท่ีเพิ่มความสามารถในการโอเวอร์โหลดและมีก�าลังไฟได้ถึง 560kW และเปิดตัวอย่าง 

ต่อเนือ่งด้วยฟีเจอร์รุน่ไดรฟ์ M300 series โมเดล VFD ME300/ MS300/ MH300 ทีม่กี�าลังไฟสูงถงึ 22kW และการอพัเกรดรุน่ MS300 

เป็น IP66/NEMA 4X ที่มีก�าลังไฟสูงถึง 7.5kW

 ระบบ AC Servo มาตรฐานใหม่รุ่น ASDA-B3 ของเรามีตัววัดรอบและต�าแหน่ง (encoder) 24 bit และมีความเร็วรอบสูง

ถึง 6,000 รอบต่อนาที โดยมีการรองรับการสื่อสารแบบ EtherCAT และมีก�าลังไฟตั้งแต่ 50W ถึง 3 kW นอกจากนี้ยังมีเซอร์โวไดรฟ์ 

รุ่น ASD-A3 ซีรีส์ใหม่ที่มีฟังก์ชัน ECAM มากับตัวไดรฟ์และมีฟังชั่น Safe Torque Off  (STO) ที่มีก�าลังไฟสูงถึง 15kW

 ด้านผลิตภัณฑ์ PLC เรายังคงส่งเสริมอย่างต่อเนื่องในรุ่น Modular system ซีรีส์ AS200/ AS300 ด้วยประสิทธิภาพที่สมบูรณ์

แบบที่สามารถเพิ่มจ�านวน input output ได้ถึง 1,024 I/O และสามารถเชื่อมต่อเป็นรีโมต I/O ได้ 15 สถานี และยังมีการออกแบบที่

กะทัดรัด ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ของแบรนด์อื่นได้ง่ายโดยการเชื่อมต่อแบบ Ethernet/ IP, Modbus TCP, CANOpen, Profinet

 ผลิตภัณฑ์ควบคุม motion รุ่นใหม่ของบริษัทฯ ที่ใช้การส่ือสารแบบ EtherCAT รุ่น DVP50MC และโซลูช่ันที่ใช้ซอฟต์แวร์ 

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

ของบริษัทฯ ที่มีกล้องแบบ GigE และสามารถขยายผลิตภัณฑ์ความครอบคลุม Ethernet สวิตซ์ รวมถึงคอมพิวเตอร์ทางอุตสาหกรรม 

(industrial PC) มิเตอร์ไฟฟ้าแบบดิจิตอล และอื่นๆ นอกจากนี้ยังมี HMI รุ่น DOP100 ใหม่ที่มีขนาดตั้งแต่ 4 นิ้วถึง 15 นิ้ว โดยมี 

หน้าจอกว้างขึ้น มีอินเทอร์เฟซเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นได้ง่ายและมีประสิทธิภาพการท�างานสูง

 Industrial Internet of Things (IIoT) เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีการพัฒนาในอนาคต ซึ่งเดลต้าประเทศไทยก�าลังเปิดตัวเราเตอร์

ระบบคลาวด์ซีรีส์รุ่น DX พร้อมการใช้ส่งข้อมูลผ่านระบบ cloud ฟรี 1 GB และลูกค้าสามารถเชื่อมโยงดาวน์โหลด/อัปโหลดโปรแกรม

ระยะไกลจากสถานีหรือเครื่องจักรได้อย่างง่ายดาย

 ส�าหรับผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์ ปัจจุบันบริษัทฯ มีการน�าเสนอ 2 ประเภทคือ หุ่นยนต์อุตสาหกรรมประเภท SCARA และหุ่นยนต์ 

แบบ articulated บริษัทฯ ได้เปิดตัว SCARA รุ่นใหม่ที่มีระยะแขนกล 800 มิลลิเมตร และจับวัตถุที่มีน�้าหนักสูงสุดได้ 12 กิโลกรัม 

นอกจากนี ้ยงัมรีุน่การตดิตัง้แบบแขวนอกีด้วย หุน่ยนต์แบบ articulated  มรีุน่ใหม่ทีม่กีารพฒันาระยะแขนกลได้สูงสุด 1400 มลิลเิมตร 

และจับวัตถุที่มีน�้าหนักสูงสุดได้ 7 กิโลกรัม

 ในประเทศไทย เดลต้ายังคงท�างานร่วมกับตัวแทนจ�าหน่าย และพัฒนาผู้ติดตั้งระบบเพื่อร่วมมือในโครงการที่เป็นโครงสร้าง 

พื้นฐาน เช่น การบ�าบัดน�้า ระบบการเดินรถของรถไฟฟ้า และสิ่งอ�านวยความสะดวกในสนามบิน ผลิตภัณฑ์ IA ของบริษัทฯ เริ่มเป็นที่

รู้จักมากขึ้นเรื่อยๆ ในตลาดท้องถิ่นและเราจะส่งเสริมในรูปแบบโซลูชั่นให้กับลูกค้ามากขึ้น
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 ในเวียดนามบริษัทฯ ได้พัฒนาช่องทางการจ�าหน่ายจนสามารถเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศได้เพิ่มขึ้นในปี 2563 ที่

ผ่านมา โครงการติดตั้งหุ่นยนต์ก�าลังด�าเนินไปด้วยดี โดยมีการติดตั้งไปแล้วมากกว่า 80 ชุดในระบบวิชั่น (vision system) ซึ่งบริษัทฯ 

จะส่งเสริมระบบการจัดการพลังงาน และโครงการ SCADA ให้กับภาคการผลิตในท้องถิ่นให้มากขึ้น

 ในสิงคโปร์ธุรกิจ IA ยังคงสร้างรายได้และก�าลังมีการพัฒนาความร่วมมือกับคู่ค้ารายใหม่ นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้รับการ 

ตอบรับจากโครงการของรัฐบาล เช่น โครงการฟาร์มอัจฉริยะ ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้เพิ่มขึ้นในปี 2564 นี้

 ในมาเลเซียและอินโดนีเซีย เดลต้าได้รับการตอบรับจากลูกค้าหลายรายในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ยางพาราและถุงมือยาง 

สิ่งทอ อาหารและเครื่องดื่ม แต่สถานการณ์ตลาดโดยรวมในอินโดนีเซียไม่ดีนักเนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 

แต่บริษัทฯ คาดหวังว่าผลการด�าเนินงานจะเป็นไปตามที่วางไว้และบริษัทฯ จะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทีมงานในเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้ ท�าให้มั่นใจได้ว่าในปี 2564 จะเป็นปีที่ดีของบริษัทฯ

 ในออสเตรเลีย บริษัทฯ ก�าลังเสริมสร้างความร่วมมือร่วมกับพันธมิตรในการมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจด้าน OEM และผลิตภัณฑ์

คุณภาพหลายรายการได้รับการตอบรับจากตัวแทนจ�าหน่ายที่ได้รับอนุญาต ซึ่งในปี 2564 บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าด้วยกลยุทธ์ที่วางไว้จะ 

ท�าให้บริษัทฯ ประสบความส�าเร็จได้ตามหรือมากกว่าเป้าหมายที่วางไว้

ธรุกิจโซลูชัน่ส�าหรบัโครงสร้างพืน้ฐานท่ีส�าคญั (CIS)
 ในปี 2564 ธุรกิจระบบส�ารองไฟฟ้า (UPS) และระบบเพาเวอร์ซัพพลายส�าหรับโทรคมนาคมของบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจ

จากผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมชั้นน�าในประเทศไทย ในการน�ามาปรับใช้ในโซลูชั่นเพื่อรองรับการเปิดตัว 5G ทั่วประเทศ

 นอกเหนือจากการใช้งานในระบบโทรคมนาคมแล้ว กระแสการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เพิ่มขึ้นจากผลการแพร่ระบาดของ 

COVID-19 ได้ช่วยกระตุ้นการซื้อของออนไลน์ การท�างานจากที่บ้าน และการประชุมทางไกลมากขึ้น ซึ่งแนวโน้มเหล่านี้จะกลายเป็น

เรื่องปกติส�าหรับผู้คนทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย และผลักดันให้เกิดการใช้ข้อมูลมากขึ้น ท�าให้เกิดความต้องการระบบศูนย์ข้อมูลใหม่

ส�าหรับธุรกิจในกลุ่มองค์กรและภาครัฐ โซลูชั่นระบบศูนย์ข้อมูลของเดลต้าประสบความส�าเร็จในการปรับใช้งานได้หลากหลาย เพื่อ

รองรับความต้องการลูกค้าชาวไทย

 แม้ว่าในปี 2563 ผลิตภัณฑ์ CIS ของบริษัทฯ จะได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางเมื่อเทียบกับปี 2562 แต่ปัญหาหลัก 

อนัเนือ่งมาจากผลกระทบของ COVID-19 นัน้เกดิขึน้ทัง้ในประเทศและท่ัวโลก ตลาดเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ และตลาดในประเทศได้รบั 

ผลกระทบค่อนข้างรุนแรง ความลังเลใจในการลงทุนใหม่และการเล่ือนระยะเวลาโครงการในหลายโครงการส่งผลกระทบอย่างมากต่อ

ธรุกจิ CIS นอกจากนีก้ารแข่งขนัทีร่นุแรงขึน้และการลดราคาของคู่แข่งทีต้่องการความอยูร่อดในช่วงเวลาทีย่ากล�าบากนี ้เป็นปัจจยัเสรมิ

ที่ท�าให้สูญเสียโครงการส�าคัญบางโครงการไป

 อย่างไรก็ตามปี 2563 เป็นปีเริ่มต้นของเทคโนโลยี 5G ในประเทศไทย โซลูชั่นส�าหรับระบบโทรคมนาคมของ Delta และ Eltek 

ถือเป็นซัพพลายเออร์รายส�าคัญส�าหรับผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมในการปฏิวัติโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อรองรับเทคโนโลยี

การสื่อสารข้อมูลยุคใหม่ ซึ่งช่วยยกระดับการใช้ชีวิตแบบไลฟ์สไตล์ดิจิทัลให้กับคนไทยพร้อมเปิดหน้าใหม่ของ IoT และเมืองอัจฉริยะ

 ในปีที่จะมาถึงนี้ระบบศูนย์ข้อมูลแบบ Edge จะเป็นหนึ่งในจิ๊กซอว์ชิ้นส�าคัญที่จะช่วยยกระดับชีวิตที่ชาญฉลาดในยุคดิจิทัลด้วย

การจัดเก็บข้อมูลจ�านวนมหาศาลท่ีให้บริการบนคลาวด์ ผู้ให้บริการโทรคมนาคมและผู้ให้บริการการรับชมการแพร่ภาพและเสียงทาง

โทรทัศน์ด้วยช่องทางอินเตอร์เนต (IPTV) จะมีความต้องการระบบศูนย์ข้อมูลมากขึ้น บริษัทฯ  ได้มีการพัฒนาโซลูชั่นระบบศูนย์ข้อมูล

แบบ edge เพื่อเตรียมพร้อมให้บริการลูกค้าเหล่านี้

 ในปี 2564 ธุรกิจ CIS จะเริ่มต้นบทใหม่ในตลาดประเทศไทยด้วยการพัฒนาโซลูชั่นทั้งหมดของระบบศูนย์ข้อมูลให้มากขึ้น

หรือการน�าเสนอเป็นโซลูชั่นแบบครบวงจรมากกว่าการน�าเสนอผลิตภัณฑ์แบบเดี่ยวหรือเป็นระบบเช่นในอดีต บริษัทฯ จะน�าความรู้ 

ประสิทธิภาพและโซลูชั่นส์ระบบศูนย์ข้อมูลที่เชื่อถือได้เป็นพิเศษมารองรับการปฏิวัติโครงสร้างพื้นฐาน 5G ในประเทศไทย เราพร้อมที่

จะเป็นส่วนหนึ่งของความส�าเร็จในสังคมเมืองอัจฉริยะของประเทศไทยที่ก�าลังจะมาถึงนี้

 นอกเหนือจากโครงสร้างพื้นฐาน 5G แล้วรัฐบาลไทยก�าลังพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งในเขต EEC ซึ่งเป็น

หนึ่งในการพัฒนาประเทศ บริษัทฯ ได้ออกแบบโซลูชั่นระบบส�ารองไฟฟ้า (UPS) และ DC  backup เพื่อรองรับโครงการรถไฟทางคู่

ใหม่ของประเทศไทย บริษัทฯ ก�าลังท�างานร่วมกับบริษัทก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานชั้นน�าเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบการเดิน 

รถไฟให้มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ
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 โครงการ Thailand 4.0 และการควบคมุดแูลแบบดจิทิลัยงัคงมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ในภาครฐั โซลูชัน่ระบบส�ารองไฟฟ้าของเดลต้า

ได้ถูกน�ามาใช้ใช้งานในภาครัฐอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเข้าสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล เดลต้าและพันธมิตรที่ส�าคัญได้ท�างานร่วมกันใน

โครงการเที่พักอาศัยของผู้ว่าการท้องถิ่น ข้อมูลด้านการศึกษา และข้อมูลแอปพลิเคชันต่างๆ

 ระบบส�ารองไฟฟ้าส�าหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีส�าคัญส�าหรับโรงพยาบาลเป็นหนึ่งในความส�าเร็จที่ส�าคัญของบริษัทฯ ในปี 

2563 ต่อเนื่องไปถึงปี 2564 การรักษาพยาบาลถือเป็นสิ่งส�าคัญโดยเฉพาะในช่วงที่ก�าลังมีการแพร่ระบาดของ COVID-19 เดลต้าและ

พันธมิตรจะพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความม่ันใจด้านการใช้พลังงานส�าหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่ง

อ�านวยความสะดวกเพื่อช่วยเหลือสังคมไทย

 ในอนาคตข้างหน้า การพัฒนาและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ารายส�าคัญจะเป็นกิจกรรมหลักในปี 2564 สิ่งนี้ไม่เพียงช่วยให้

แบรนด์ของเดลต้าเป็นท่ีรู้จักมากข้ึน แต่ยังช่วยเสริมสร้างเส้นทางสู่ตลาดส�าหรับผลิตภัณฑ์และโซลูช่ันของ CIS อีกด้วย องค์กรขนาด

ใหญ่ไปจนถึงขนาดใหญ่มาก (mega) เป็นเป้าหมายส�าคัญส�าหรับ Delta CIS ในการริเริ่มพัฒนารูปแบบทางการค้าแบบธุรกิจกับธุรกิจ 

(B2B) มากขึ้นและความร่วมมือในด้านต่างๆ ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะน�ามาซึ่งความส�าเร็จตลอดปี 2564 และในอนาคตต่อไป   

ธรุกิจโซลูชัน่ส�าหรบัเดลต้าเน็ตเวร์ิก (Delta Network Infrastructure)
 ในปี 2563 DNI ประสบความส�าเร็จในการผลิตและจัดส่งผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ Wifi 6 11AX และสวิตช์ 10G ระดับไฮเอนด์ให้กับ

ลูกค้ารายส�าคัญทัว่โลก ความส�าเรจ็ของผลติภัณฑ์ใหม่ของเราพสิจูน์ให้เหน็ถงึคณุภาพและประสทิธภิาพการผลติทีโ่รงงานในประเทศไทย

ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2562

 การด�าเนินการผลิตของ DNI ในประเทศไทยเป็นการน�าเสนอความหลากหลายให้ลูกค้าด้านแหล่งผลิตที่มีอยู่ทั่วโลกและยังช่วย

ให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายในการเป็นผู้จ�าหน่ายชั้นน�าในอุตสาหกรรมด้านเครือข่ายและการสื่อสาร โดยตลอดปี 2563 ที่ผ่านมา เราได้

เพิ่มก�าลังการผลิตผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ Wifi 6 11AX และสวิตช์ 10G ระดับไฮเอนด์เพื่อให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า

 ในปี 2563 ทีมงานของเราต้องเผชิญกับความท้าทายเนื่องจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจระดับมหภาคที่ไม่มั่นคง โดยมีประเด็น

ส�าคัญระดับโลก ได้แก่ การระบาดของ COVID-19 การอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ และข้อจ�ากัดในการเดินทางของคนและสินค้าใน

แต่ละประเทศ ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบต่อธุรกิจ DNI ได้จัดการการผลิตโดยจะผลิตเมื่อรับค�าสั่งซื้อจากลูกค้า ลดระดับ

การจัดเก็บวัตถุดิบและสินค้าส�าเร็จรูป รวมทั้งติดตามสถานะทางการเงินของลูกค้าอย่างใกล้ชิด

 เป้าหมายในอนาคตข้างหน้า DNI ตั้งเป้าท่ีจะท�ายอดขายเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 120 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2563 เป็น  

200 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2564

ธรุกิจของเดลต้าในประเทศอนิเดยี
ธรุกิจเพาเวอร์ซพัพลายส�าหรบัโทรคมนาคม (TPS)
 ปี 2563 เป็นปีที่ส�าคัญอย่างยิ่งส�าหรับอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในอินเดีย เริ่มต้นปีด้วยแนวโน้มทางธุรกิจที่เลวร้ายจากข้อ 

พิพาท AGR (Aggregated Gross Revenue) ระหว่างรัฐบาลกับ 2 บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านโทรคมนาคม (Airtel & Vodafone Idea)  

โดยมีการฟ้องร้องแต่ละบริษัทสูงถึง 7.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งอาจท�าให้ทั้ง 2 บริษัทเกิดภาระหนี้สินจ�านวนมากและลดการลงทุน

มานานกว่าหนึ่งปี

 นอกจากนั้น การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในอินเดียช่วงปลายเดือนมีนาคมยังท�าให้ทุกอย่างหยุดชะงัก แต่อย่างไรก็ดี สิ่งนี้ 

กลับเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคม การท�างานจากที่บ้าน (WFH) กลายเป็นวิถีชีวิตใหม่และมีการพึ่งพาระบบ

โทรคมนาคมและเครือข่ายบรอดแบนด์เพิ่มขึ้น ท�าให้ปริมาณการใช้ข้อมูลเพิ่มข้ึนประมาณ ร้อยละ 35 - 40 ในช่วงการแพร่ระบาด  

โดยมีการใช้ข้อมูลสูงถึง 14GB /ต่อเดือน/ คน ท�าให้การพึ่งพาภาคโทรคมนาคมของอินเดียเพิ่มมากขึ้น

 ต่อมาในไตรมาสที่ 3 ศาลสูงสุดได้มีค�าตัดสินในคดี AGR ให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคมทั้ง 2 บริษัทสามารถทยอยช�าระหนี้สินได้

เป็นเวลา 10 ปี ท�าให้เกิดการผ่อนคลายและบรรเทาความวติกกงัวลต่างๆ ในการวางแผนงานทีช่ดัเจนส�าหรบัทศิทางในการด�าเนนิธรุกจิ 

ด้วยเหตุนี้จึงจ�าเป็นต้องเพิ่มเครือข่ายให้ครอบคลุม มีคุณภาพ และสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนที่ดีในไตรมาสที่ 4

 Airtel และ Reliance Jio อยู่ในช่วงขยายธุรกิจและท�าการลงทุนครั้งใหญ่ในการเพิ่มเครือข่าย ส่งผลดีให้กับเดลต้าอินเดีย  

ส่วน Vodafone Idea ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างเลวร้ายที่สุดจากปัญหา AGR ก�าลังประสบปัญหาทางการเงินที่ล�าบากและก�าลัง 

มองหาตลาดเพื่อหารายได้ 2.5 พันล้านเหรียญสหรัฐเพื่อน�าไปปรับปรุงเครือข่ายหลังจากที่สูญเสียลูกค้าให้แก่ Airtel และ Reliance 

นอกจากนี้ BSNL ซึ่งเป็นผู้ด�าเนินการของรัฐบาลก็ก�าลังดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดจากนโยบายที่ล้มเหลวของรัฐบาล
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 อินเดียยังคงอยู่ในจุดสูงสุดของโครงสร้างเครือข่าย 5G และผู้ให้บริการใหม่ล่าสุด Reliance Jio ก็มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้

เหนือกว่าคู่แข่งรุ่นก่อน โดยเมื่อเร็วๆ นี้แพลตฟอร์มของ Reliance Jio ได้รับการลงทุนเป็นมูลค่ากว่า 25 พันล้านดอลลาร์สหรัฐจาก

บรษิทัยกัษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยรีะดบัโลก เช่น Facebook และ Google ท�าให้หมดภาระหนีส้นิ แต่ในทางตรงกนัข้าม Airtel และ Voda 

Idea ต่างมีหนี้จ�านวนมากถึง 17 พันล้านเหรียญสหรัฐโดยประมาณ

 การประมูลคลื่นความถี่ 5G ของอินเดียจะจัดขึ้นในช่วงปลายปี 2564 และคาดว่าจะเริ่มมีการเปิดตัวผู้ให้บริการเครือข่าย 5G 

ตั้งแต่ปลายปี 2564 ถึงต้นปี 2568 ซึ่งรัฐบาลได้สั่งห้ามผู้ให้บริการโทรคมนาคมใช้อุปกรณ์เครือข่ายของจีน โดยอ้างถึงภัยคุกคามด้าน

ความปลอดภัยและการจารกรรมข้อมูล

 การพัฒนาที่ส�าคัญอีกประการหน่ึงคือ บริษัทด้านโทรคมนาคมทั้ง Reliance และ Airtel ก�าลังลงทุนอย่างจริงจังเพื่อพัฒนา

อุปกรณ์เครือข่ายของตนเองเพื่อแข่งขันกับ Ericsson / Nokia และ Samsung ซึ่งขนาดของการพัฒนานี้ยังไม่เคยปรากฏมาก่อน

 รายได้ของเดลต้าอินเดียในปี 2563 อยู่ที่ประมาณ 61 ล้านดอลลาร์สหรัฐและคาดว่าจะเติบโตอย่างน้อยร้อยละ 15 ในปี 2564 

ซึ่งจากการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีและมุมมองด้านการผลิตของเดลต้าอินเดีย ท�าให้เรามีความพร้อมที่จะเข้ารับเลือกใน

การร่วมงานในโครงการเชิงกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้ได้ส่วนแบ่งการตลาดที่มากขึ้น
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ข้อมูลหลักทรพัย์และผู้ถอืหุ้น

หลักทรพัย์ของบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 มดัีงนี้

 รายการ จ�านวนหุ้น มูลค่าหุ้น (บาท) จ�านวนเงิน (บาท)

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

2. ทุนช�าระแล้ว (หุ้นสามัญ) 1,247,381,614 1 1,247,381,614

สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน : 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง

ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก (ณ วันที่ 2 มีนาคม 2563)

    ที่ รายชื่อ จ�านวนหุ้น 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,  60,200,000 4.83%
 Hong Kong Branch
6 Raffles Nominees (Pte) Limited 57,556,300 4.61%
7 UBS AG Hong Kong Branch 54,760,000 4.39%
8 South East Asia UK (Type C) Nominees Limited 15,571,534 1.25%
9 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด 10,591,081 0.85%
10 อื่นๆ 80,265,383 6.43%

	 รวม	 1,247,381,614	 100.0%

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นในบริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด ซ่ึงถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (non-Voting  
Depository Receipt: NVDR) ในรายการที่ 9 ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นกรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อ

ลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholding Agreement)
 บริษัทฯไม่มีข้อตกลงระหว่างกันในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานของบริษัท

ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย
 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (Free float) ณ วันที่ 2 มีนาคม 2563 จ�านวน 3,888 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.35

การออกหลักทรัพย์อื่น
 บริษัทไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ ซึ่งเป็นหุ้นของบริษัทฯ เพียงประเภทเดียว
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นโยบายการจ่ายปันผล
 บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต�่ากว่าร้อยละ 30 ของผลก�าไรสุทธิ บริษัทฯ อาจเปล่ียนแปลงอัตราดังกล่าวหากบริษัทฯ  

มีแผนการลงทุนและ/หรือความจ�าเป็นในการใช้เงินทุนที่อาจมีในอนาคต

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการ

ด�าเนินงานในปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 3.30 บาท (สามบาทสามสิบสตางค์) หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 58 ของก�าไรสุทธิ

ต่อหุน้ ทัง้นี ้การจ่ายเงนิปันผลขึน้อยูก่บัมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ซึง่คณะกรรมการจะเสนอเรือ่งดงักล่าวต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2564  

เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป (ในปี 2563 เงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 1.80 บาท (หนึ่งบาทแปดสิบสตางค์) หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 

76 ของก�าไรสุทธิต่อหุ้น)

นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
 ส�าหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนั้นจะพิจารณาจากความสามารถในการท�าก�าไรและโอกาสในการลงทุนหรือความ

ต้องการใช้เงินทุนในการขยายงานของแต่ละบริษัท นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาถึงข้อก�าหนดด้านกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆ รวมทั้ง 

โครงสร้างทางภาษีและนโยบายการควบคุมอัตราแลกเปล่ียนที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผลของแต่ละประเทศ ทั้งน้ี การพิจารณา 

การจ่ายเงินปันผลจะค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดโดยรวมของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

การจ่ายเงินปันผลในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

 ปี EPS ปันผลต่อหุ้น (บาท) %อัตราเงินปันผลตอบแทน

2559 4.42 3.00 67.8%

2560 3.95 2.20 55.7%

2561 4.12 2.30 55.9%

2562 2.37 1.80 75.9%

2563* 5.69 3.30 58.0%

* อยู่ระหว่างการน�าเสนอเพื่ออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี 2564 ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผล

ประจ�าปี 2563
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064 บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท

064 บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

8 3 9 641 27 5
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นายจาง ช่าย ซงิ
กรรมการบริษัท

นายช ูช ีหยวน 
กรรมการอิสระ

นายอนุสรณ์ มุทราอศิ
กรรมการบริษัท

นายบุญศกัดิ ์เจยีมปรชีา
กรรมการอิสระ

ดร. วฑิรูย์ สิมะโชคดี
กรรมการอิสระ

นางทิพวรรณ ชยุติมันต์
กรรมการอิสระ

4 7

8

9

5

6
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นายอ้ึง กวง ม้ิง 
ประธานกรรมการบริษัท

นายเจิง้ ผิง
กรรมการบริษัท

นายเคอ จือ่ ชงิ
กรรมการบริษัท

1

2

3



066 บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

รายละเอยีดของกรรมการบรษัิท
ต�าแหน่ง •  ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม) (ได้รับแต่งตั้ง 3 พ.ค. 2533)
วุฒกิารศึกษา • Master of Science (Electronic Engineering), University of Southampton, 
  ประเทศอังกฤษ
 • Bachelor Degree (Electrical Engineering), National Taiwan University 
  ประเทศไต้หวัน
การอบรม • Director Accreditation Program (DAP) สถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2550
 • Director Certification Program (DCP) สถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2552
 • Financial Statements Demystified for Directors (FDD) สถาบันกรรมการ
  บริษัทไทย ปี 2552
 • Credit Suisse 2019 Market Outlook Seminar, Hong Kong
 • Thailand Labor Law Introduction and Case Analysis, International Legal 
  Counsellors Thailand Ltd.
ประสบการณ์การท�างานในระยะเวลา 5 ปี
บริษัทจดทะเบียน
ปี 2533-ปัจจุบัน • ประธานกรรมการ บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปี 2550-ก.ย. 2561 • กรรมการ บริษัท Delta Greentech SGP Pte.,Ltd.
ปี 2555-ธ.ค. 2559 • กรรมการ บริษัท Delta Electronics International (Singapore) Pte.,Ltd.

ต�าแหน่ง •  กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม) (ได้รับแต่งตั้ง 24 มิ.ย. 2562)
วุฒกิารศึกษา •  Bachelor of Business Administration, California State University, East Bay, 
  United States สหรัฐอเมริกา
การอบรม • 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
ประสบการณ์การท�างานในระยะเวลา 5 ปี
บริษัทจดทะเบียน
ปี 2562-ปัจจุบัน • กรรมการ บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
ปี 2555-ปัจจุบัน • ประธานบริหาร บริษัท Delta Electronics, Inc.
ปี 2544-ปัจจุบัน • กรรมการ บริษัท Delta Electronics, Inc.
บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปี 2562-ปัจจุบัน • กรรมการ บริษัท Delta Greentech SGP Pte. Ltd.  
 • กรรมการ บริษัท Cyntec Co., Ltd.
 • กรรมการ บริษัท Drake Investment (HK) Limited
 • กรรมการ บริษัท Boom Treasure Limited
 • ประธานกรรมการ บริษัท Guangzhou Amerlux Lighting Co., Ltd.
ปี 2560-ปัจจุบัน • กรรมการ บริษัท Delta America Ltd
 • กรรมการ บริษัท Delta Electronics International (Singapore) Pte. Ltd.
ปี 2559-ปัจจุบัน • ประธานกรรมการ บริษัท Delta Electronics (Xi’an) Co., Ltd.
 • ประธานกรรมการ บริษัท Delta Electronics (Bijing) Co., Ltd.

นายอึ้ง กวง มิ้ง (เจมส์)
อายุ : 73 ปี

การถือหุ้นในบริษัท
ณ 31 ธ.ค. 2563
56,000 หุ้น
(คิดเป็นร้อยละ 0.004 ของหุ้น
ที่มีสิทธิออกเสียง)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
         -ไม่มี-

นายเจิ้ง ผิง
อายุ : 59 ปี

การถือหุ้นในบริษัท
ณ 31 ธ.ค. 2563
         -ไม่มี-
(คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของหุ้น
ที่มีสิทธิออกเสียง)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
         -ไม่มี-
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ปี 2558-ปัจจุบัน • กรรมการบริหาร บริษัท Delta Energy Technology Puhuan (Shanghai) Co., Ltd.
 • กรรมการ บริษัท Delta Networks Holding Ltd.
ปี 2557-ปัจจุบัน • ประธานกรรมการ บริษัท Delta Electronics (Pingtan) Co., Ltd.
ปี 2555-ปัจจุบัน • ประธานกรรมการ บริษัท Delta Greentech (China) Co., Ltd.
 • ประธานกรรมการ บริษัท Delta Energy Technology (Shanghai) Co., Ltd.
 • กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัท Delta Green (Tianjin) Industries Co., Ltd.
ปี 2553-ปัจจุบัน • กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัท Chenzhou Delta Technology Co., Ltd.
ปี 2550-ปัจจุบัน • กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัท Delta Electronics (Chenzhou) Co., Ltd.
 • กรรมการ บริษัท Delta Electronics (Wuhu) Co., Ltd.
ปี 2544-ปัจจุบัน • กรรมการ บริษัท Delta Electronics (H.K.) Limited.
ปี 2542-ปัจจุบัน • กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัท Delta Electronics (Jiangsu) Ltd.
ปี 2541-ปัจจุบัน • กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัท Delta Electronics Power (Dongguan) Co., Ltd.
ปี 2536-ปัจจุบัน • กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัท Delta Electronics (Dongguan) Co., Ltd
ปี 2558-ม.ค. 2564 • ประธานกรรมการ บริษัท Delta Electronics Components (Wujiang) Ltd.
ปี 2554-ม.ค. 2564 • กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัท Delta Video Display System (Wujiang) Ltd
ปี 2560-ปี 2563 • ประธานกรรมการ บริษัท Unicom (Nanjing) System Eng. Corp.
 • ประธานกรรมการ บริษัท Unicom System Eng. Corp.
ปี 2536-ปี 2563 • กรรมการ บริษัท Castle Horizon Limited
 • กรรมการ บริษัท Energy Dragon Global Limited

ต�าแหน่ง •  กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม) (ได้รับแต่งตั้ง 24 มิ.ย. 2562)
วุฒกิารศึกษา • Bachelor of Electrical and Control Engineering, National Chiao Tung University 
  ไต้หวัน
การอบรม • 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
ประสบการณ์การท�างานในระยะเวลา 5 ปี
บริษัทจดทะเบียน
ปี 2562-ปัจจุบัน • กรรมการ บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
ปี 2555-ปัจจุบัน • รองประธานคณะกรรมการด้านการบริหารกลยุทธ์ บริษัท Delta Electronics, Inc.
ปี 2544-ปัจจุบัน • รองประธานกรรมการ บริษัท Delta Electronics, Inc.
บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปี 2559-ปัจจุบัน • กรรมการ บริษัท Delta Controls Inc.
ปี 2555-ปัจจุบัน • ประธานกรรมการ บริษัท Delta Green (Tainjin) Industries Co., Ltd.
 • กรรมการ บริษัท Delta Greentech (China) Co., Ltd.
ปี 2553-ปัจจุบัน • ประธานกรรมการ บริษัท Chenzhou Delta Technology Co., Ltd.
 • กรรมการ บริษัท Delta Electronics Capital Company
ปี 2550-ปัจจุบัน • ประธานกรรมการ บริษัท Delta Electronics (Wuhu) Co., Ltd.
 • ประธานกรรมการ บริษัท Delta Electronics (Chenzhou) Co., Ltd.
ปี 2547-ปัจจุบัน • ประธานกรรมการ บริษัท Delta Electronics (Dongguan) Co., Ltd.
 • ประธานกรรมการ บริษัท Delta Electronics Power (Dongguan) Co., Ltd.
ปี 2543-ปัจจุบัน • กรรมการ บริษัท Delta Electronics (Jiangsu) Ltd.
ปี 2534-ปัจจุบัน • กรรมการ บริษัท Delta Electronics (Japan), Inc.

นายเจิ้ง ผิง (ต่อ)
อายุ : 59 ปี

นาย เคอ จือ่ ซงิ (มาร์ค)
อายุ : 73 ปี

การถือหุ้นในบริษัท
ณ 31 ธ.ค. 2563
         -ไม่มี-
(คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของหุ้น
ที่มีสิทธิออกเสียง)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
         -ไม่มี-



068 บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

ต�าแหน่ง •  กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม) (ได้รับแต่งตั้ง 24 มิ.ย. 2562)
 • ประธานบริหาร
 • ประธานบริหารภูมิภาค South East Asia และอินเดีย
 • ประธานคณะกรรมการบริหาร
 • ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
 • ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • ประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
วุฒกิารศึกษา • Bachelor of English Literature of National Central University, ไต้หวัน
การอบรม • Simplified Strategic Planning, Kexxel Group.
 • Director’s Briefing 10 # Driving Organizational Culture from the Boardroom 
  สถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Thailand Labor Law Introduction and Case Analysis, International Legal 
  Counsellors Thailand Ltd.
ประสบการณ์การท�างานในระยะเวลา 5 ปี
บริษัทจดทะเบียน
ปี 2563-ปัจจุบัน • ประธานบริหาร
 • ประธานบริหารภูมิภาค South East Asia และอินเดีย
 • ประธานคณะกรรมการบริหาร
 • ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
 • ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • ประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 
  บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
ปี 2562-ปัจจุบัน • กรรมการ บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
ปี 2562-ปี 2563 • รองประธานบริหารภูมิภาค South East Asia และอินเดีย
 • คณะกรรมการบริหาร
 • คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ 
  บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปี 2559-ปัจจุบัน • รองประธานบริหารภูมิภาค Asia Pacific
 • กรรมการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ บริษัท Delta Electronics International 
  (Singapore) Pte. Ltd.
ปี 2553-ปี 2561 • ประธานบริหารและผู้จัดการทั่วไป ภูมิภาค EMEA (Europe, Middle East & Africa) 
  กลุ่มบริษัทเดลต้า

ต�าแหน่ง •  กรรมการอิสระ (ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ 30 เม.ย. 2531 และได้รับแต่งตั้งเป็น
  กรรมการอิสระเมื่อ 27 ต.ค. 2558)
 • กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
วุฒกิารศึกษา • B.A in Economics, Chinese Culture University, ประเทศไต้หวัน
 • Executive Program of Graduate School of Business Administration, 
  Chung Yuan Christian University, ประเทศไต้หวัน
การอบรม • Director Accreditation Program (DAP) สถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2550
ประสบการณ์การท�างานในระยะเวลา 5 ปี
บริษัทจดทะเบียน
ปี 2531-ปัจจุบัน • กรรมการอิสระ บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
  (ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระเมื่อ 27 ต.ค. 2558)
ต.ค. 2558-ปัจจุบัน • กรรมการตรวจสอบ บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
 • กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
มิ.ย. 2559-ปัจจุบัน • กรรมการอิสระ บริษัท C Sun Manufacturing Ltd
บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปี 2554-ปัจจุบัน • กรรมการบริษัท Digital Projection International Holding Ltd.
ปี 2553-ส.ค. 2559 • Supervisor บริษัท Delta Electronics Capital Company
ปี 2552-มิ.ย. 2558 • Supervisor บริษัท Neo Energy Microelectronics Inc.

นาย จาง ช่าย ซิง 
(แจ็คกี้)
อายุ : 53 ปี

การถือหุ้นในบริษัท
ณ 31 ธ.ค. 2563
         -ไม่มี-
(คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของหุ้น
ที่มีสิทธิออกเสียง)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
         -ไม่มี-

นายชู ชี หยวน (โรเจอร์)
อายุ : 73 ปี

การถือหุ้นในบริษัท
ณ 31 ธ.ค. 2563
         -ไม่มี-
(คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของหุ้น
ที่มีสิทธิออกเสียง)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
         -ไม่มี-
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ต�าแหน่ง •  กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม) (ได้รับแต่งตั้ง 22 ส.ค. 2537)

 • ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

 • คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

วุฒกิารศึกษา • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรม • Director Certification Program (DCP) สถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2547

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 27 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประสบการณ์การท�างานในระยะเวลา 5 ปี
บริษัทจดทะเบียน

ปี 2563-ปัจจุบัน • ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

  บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

ปี 2537-ปัจจุบัน • กรรมการบริษัท บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

ปี 2561-ปัจจุบัน • กรรมการบรรษัทภิบาล บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

ปี 2558-ต.ค. 2563 • กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

ปี 2558-2562 • กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

ปี 2552-2562 • กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

ปี 2542-2562 • กรรมการบริหาร บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

ปี 2536-2562 • ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล/ประชาสัมพันธ์ 

  บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

ปี 2550-ต.ค. 2558 • กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ปี 2554-ปัจจุบัน • คณะอนุกรรมการความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับ 6 ประเทศ 

  (ASEAN + 6) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ปี 2553-ปัจจุบัน • หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.อนุพงศ์ โกลบอลไลซ์

ปี 2552-ปัจจุบัน • ประธานกรรมการกิจการอินเดีย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ปี 2550-ปัจจุบัน • ประธานสภาธุรกิจ ไทย-อินเดีย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

 • หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.อนุสรณ์ โกลบอลไลซ์

ปี 2560 • ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี/ประธานที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร/ที่ปรึกษา

  คณะกรรมการเทคโนโลยีสาร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

  แห่งประเทศไทย (SME Bank)

ปี 2558-2560 • ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน /ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์/

  ประธานคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ

  ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank)

ปี 2554-2560 • กรรมการ/กรรมการบริหาร, ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

  แห่งประเทศไทย (SME Bank)

ปี 2554-2558 • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

  แห่งประเทศไทย (SME Bank)

นายอนุสรณ์ มุทราอิศ
อายุ : 66 ปี

การถือหุ้นในบริษัท
ณ 31 ธ.ค. 2563
         -ไม่มี-
(คิดเป็นร้อยละ 0.00
ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
         -ไม่มี-



070 บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

ต�าแหน่ง •  กรรมการอิสระ (ได้รับแต่งตั้ง 5 เม.ย. 2559)

 • ประธานกรรมการตรวจสอบ

วุฒกิารศึกษา • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ the University of Santa Clara, San Jose, CA., U.S.A

 • ปริญญาตรีการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน 

  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.4111)

การอบรม • Director Certification Program (DCP) สถาบันกรรมการบริษัทไทยปี 2552

 • Director Accreditation Program (DAP) สถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2552

 • Role of the Chairman Program (RCP) สถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2550

 • Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 

  สถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2557

ประสบการณ์การท�างานในระยะเวลา 5 ปี
บริษัทจดทะเบียน

ปี 2559-ปัจจุบัน • กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

ปี 2553-ปัจจุบัน • ประธานกรรมการ บริษัท จี แคปปิตอล จ�ากัด (มหาชน)

 • ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารบริษัท อินทรประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

ปี 2553-2563 • กรรมการอิสระ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ากัด (มหาชน)

ปี 2553-2562 • กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ 

  จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ปี 2562-ปัจจุบัน • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบของส�านักงานศาลยุติธรรม

ปี 2555-ปัจจุบัน • กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บลจ. พรินซิเพิล จ�ากัด

 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและประธานกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปี 2561-2563 • กรรมการคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเฉพาะกิจ คณะที่ 4

 • ที่ปรึกษาหลักสูตรนักบริหารการเงิน การคลัง ภาครัฐระดับสูงกรมบัญชีกลาง

ปี 2556-2562 • กรรมการบริหารการเงิน เนติบัณฑิตสภา

ต�าแหน่ง •  กรรมการอิสระ (ได้รับแต่งตั้ง 30 มี.ค. 2558)

 • กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

วุฒกิารศึกษา • ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีความปลอดภัย 

  และ อาชีวอนามัย มหาวิทยลัยราชภัฎสวนสุนันทา

 • ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนตศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐและ

  ภาคเอกชน มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

การอบรม • Director Certification Program (DCP) สถาบันกรรมการบริษัทไทยปี 2552

 • Financial Statements for Directors (FSD) สถาบันกรรมการบริษัทไทยปี 2552

นายบุญศักดิ์ 
เจียมปรีชา
อายุ : 71 ปี

การถือหุ้นในบริษัท
ณ 31 ธ.ค. 2563
         -ไม่มี-
(คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของหุ้น
ที่มีสิทธิออกเสียง)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
         -ไม่มี-

ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี
อายุ : 66 ปี

การถือหุ้นในบริษัท
ณ 31 ธ.ค. 2563
         -ไม่มี-
(คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของหุ้น
ที่มีสิทธิออกเสียง)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
         -ไม่มี-
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ประสบการณ์การท�างานในระยะเวลา 5 ปี
บริษัทจดทะเบียน

ปี 2558-ปัจจุบัน • กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

  บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

ปี 2560-ปัจจุบัน • กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท สากล เอนเนอยี จ�ากัด (มหาชน)

ปี 2558- ต.ค. 2563 • ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

  บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ปี 2563-ปัจจุบัน • ประธานมูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (มูลนิธิ 3R)

ปี 2556-ปัจจุบัน • ประธานสถาบันเพื่อการพัฒนาการประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรม

ปี 2562-ปี 2563 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ต�าแหน่ง •  กรรมการอิสระ (ได้รับแต่งตั้ง 2 เม.ย. 2561)

 • กรรมการตรวจสอบ

วุฒกิารศึกษา • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • ปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6870

 • ผู้สอบบัญชีภาษีอากรทะเบียนเลขที่ 000111

การอบรม • 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) สถาบันกรรมการบริษัทไทยปี 2562

 • IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) สถาบันกรรมการบริษัทไทย

  ปี 2563

ประสบการณ์การท�างานในระยะเวลา 5 ปี
บริษัทจดทะเบียน

ปี 2561-ปัจจุบัน • กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ปี 2562-ปัจจุบัน • กรรมการอิสระ บริษัท เอส รีท แมเนจเม้นท์ จ�ากัด

ปี 2557-ก.ย. 2560 • ผู้อ�านวยการส�านักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ กรมสรรพากร

ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี
(ต่อ)
อายุ : 66 ปี

นางทิพวรรณ 
ชยุติมันต์
อายุ : 63 ปี

การถือหุ้นในบริษัท
ณ 31 ธ.ค. 2563
         -ไม่มี-
(คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของหุ้น
ที่มีสิทธิออกเสียง)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
         -ไม่มี-
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รายละเอยีดของผู้บริหาร
ต�าแหน่ง •  ประธานบริหาร
  (โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในรายละเอียดของคณะกรรมการ)

ต�าแหน่ง •  ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน (CFO)
วุฒกิารศึกษา/ • M.B.A, University of South Australia  ประเทศออสเตรเลีย
การอบรม • B.A (Accounting), Chinese Culture University ประเทศไต้หวัน
 • TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 5/2019
 • CFO’s Orientation Course โดยสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) 
ประสบการณ์การท�างานในระยะเวลา 5 ปี
บริษัทจดทะเบียน
ปี 2563-ปัจจุบัน • กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
ปี 2562-ปัจจุบัน • ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน  (CFO) บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
 • กรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
ปี 2534- ก.พ. 2559 • ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน  (CFO) บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
ปี 2542-2559 • กรรมการบริหาร บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
ปี 2552-2559 • กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
ปี 2558-2559 • กรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

ต�าแหน่ง •  รองประธานฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล
วุฒกิารศึกษา/ • EMBA, National Taipei University of Technology ประเทศไต้หวัน
การอบรม • Electrical Engineering, National Taipei Institute of Technology 
  ประเทศไต้หวัน
 • Director Accreditation Program (DAP) สถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2557
ประสบการณ์การท�างานในระยะเวลา 5 ปี
บริษัทจดทะเบียน
ปี 2564–ปัจจุบัน • รองประธานฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล
ปี 2563–ปัจจุบัน • กรรมการบรรษัทภิบาล บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
ปี 2562-ปัจจุบัน • กรรมการต่อต้านการคอร์รัปชั่น บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
ปี 2558-ปัจจุบัน • กรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
ปี 2552-ปัจจุบัน • กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
ปี 2563 • ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
ปี 2554–ธ.ค. 2563 • รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

ต�าแหน่ง •  ผู้อ�านวยการฝ่ายสารสนเทศ (CIO)
วุฒกิารศึกษา/ • EMBA, National Taipei University of Technology ประเทศไต้หวัน
การอบรม • EMBA of Information Management, National Taiwan University of Science 
  and Technologyประเทศไต้หวัน
 • Industrial Management, National United University ประเทศไต้หวัน
ประสบการณ์การท�างานในระยะเวลา 5 ปี
บริษัทจดทะเบียน
ปี 2561-ปัจจุบัน • กรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
ปี 2554-ปัจจุบัน • ผู้อ�านวยการฝ่ายสารสนเทศ (CIO) บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

นายจาง ช่าย ซิง
อายุ : 53 ปี

นายหยู เป๋อ เหวิน
อายุ : 60 ปี

การถือหุ้นในบริษัท
ณ 31 ธ.ค. 2563
         -ไม่มี-
(คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของหุ้น
ที่มีสิทธิออกเสียง)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
         -ไม่มี-

นายวิชัย ศักดิ์สุริยา
อายุ : 58 ปี

การถือหุ้นในบริษัท
ณ 31 ธ.ค. 2563
         -ไม่มี-
(คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของหุ้น
ที่มีสิทธิออกเสียง)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
         -ไม่มี-

นาย ชิน หมิง เฉิน 
อายุ : 51 ปี

การถือหุ้นในบริษัท
ณ 31 ธ.ค. 2563
         -ไม่มี-
(คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของหุ้น
ที่มีสิทธิออกเสียง)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
         -ไม่มี-
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คณะกรรมการบรษัิท
 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการท้ังหมด 9 ท่าน โดยเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 รายและกรรมการที่ไม่เป็น 
ผู้บริหาร 2 ราย และกรรมการอิสระ 4 ราย โดยรายชื่อคณะกรรมการของบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ 5 
มกราคม 2564 มีดังนี้

 รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง การเข้าร่วมประชุม

1.  นายอึ้ง กวง มิ้ง ประธานกรรมการ  3 พ.ค. 2533 5/5
2.  นายเจิ้ง ผิง* กรรมการ 24 มิ.ย. 2562 5/5
3.  นายเคอ จื่อ 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.  นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา กรรมการอิสระ  5 เม.ย. 2559 5/5
8.  ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี กรรมการอิสระ  30 มี.ค. 2558 5/5
9.  นางทิพวรรณ ชยุติมันต์ กรรมการอิสระ 2 เม.ย. 2561 5/5

นางสาววิไลลักษณ์ ฟุ้งธนะกุล เป็นเลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
*  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

กรรมการผูมี้อ�านาจลงนามแทนบรษิทั
 กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามประกอบด้วยกรรมการรวม 5 ท่านและมีเง่ือนไขการลงนามแทนบริษัทฯ ดังน้ี “นายอึ้ง กวง มิ้ง  
หรือนาย จาง ช่าย ซิง หรือนายอนุสรณ์ มุทราอิศ หรือนาย เจิ้ง ผิง หรือนาย เคอ จื่อ ชิง กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน
และประทับตราส�าคัญของบริษัท” 

ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ 
1. ก�ากับดูแลให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้น (fiduciary duty) โดยยึดถือแนว

ปฎิบัติส�าคัญ 4 ประการ 
1.1 การปฎิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และรอบคอบ (duty of care)  
1.2 การปฎิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (duty of loyalty) 

โครงสร้างการจดัการขององค์กร

โครงสร้างการบรหิารจดัการของบรษัิทฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหาร

ประธานบริหาร

คณะกรรมการบรษัิท

คณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
เพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน

คณะกรรมการ
ต่อต้านการ
คอร์รัปชั่น

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝ่ายการเงินฝ่ายปฏิบัติการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
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1.3 การปฎิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (duty 
of obedience) 

1.4 การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา (duty of disclosure) 
2. ก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีการทบทวนและอนุมัติเป็นประจ�า

ทุกปี และดูแลให้มีการสื่อสารทั่วทั้งองค์กรเพื่อขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน
3. ก�ากับดูแลและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม ดูแลให้ฝ่ายจัดการยึดถือพันธกิจ 

ของบริษัทฯ “มุ่งม่ันสร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้พลังงานสะอาดและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่ออนาคตที่ดีกว่า” ใน
การด�าเนินงานเป็นส�าคัญ

4. พจิารณาอนมุตัแิผนงานหลกัในการก�าหนดนโยบาย กลยทุธ์พร้อมแผนงานทางธรุกจิประจ�าปี และงบประมาณของบรษัิทฯ โดย 
มกีารทบทวนเพือ่ให้สอดคล้องกบัการบรรลุวตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการอย่างสม�า่เสมอ โดยมกีารจดัสรรทรพัยากร
และการน�านวัตกรรม เทคโนโลยี มาใช้อย่างเหมาะสม

5. ตดิตามและดแูลให้ฝ่ายบรหิารมกีารน�ากลยทุธ์ของบรษิทัฯ ไปปฏบิตัแิละมกีารตดิตามวดัผลการปฏิบตังิานโดยให้มกีารรายงาน
ผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�าทุกปี เพื่อให้แน่ใจว่าได้ด�าเนินการปฏิบัติงานตามแผนงาน นโยบาย และ
งบประมาณที่วางไว้อย่างเหมาะสม 

6. พิจารณาอนุมัติและทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ คู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น 
ที่ได้จัดท�าเป็นลายลักษณ์อักษรให้มีความเหมาะสมเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับและส่งเสริมให้เกิด
จิตส�านึกโดยการสื่อสารและมีการติดตามผลอย่างสม�่าเสมอ

7. ก�ากบัดแูลให้มกีารบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ ความเสีย่ง และมาตรการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

8. ก�ากบัดแูลให้มรีะบบการควบคมุภายในทีด่ ีมคีวามเหมาะสมกบัลกัษณะงาน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบติดตาม
การควบคุมภายในอย่างสม�่าเสมอ ประเมินประสิทธิผลและความเพียงพอของการควบคุมภายในเป็นระยะ และรายงานให ้
คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจ�า รวมทั้งส่ือสารและส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตส�านึกในจริยธรรม คุณธรรมและ
ปฎิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบนรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น 

9. ก�ากบัดแูลให้มนีโยบายการบรหิารความเสีย่ง กระบวนการบริหารความเสีย่ง และการรายงานความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพรวมทัง้
มกีารทบทวนและประเมนิระบบการจดัการความเสีย่งอย่างสม�า่เสมอ และเมือ่ระดบัความเส่ียงมกีารเปล่ียนแปลง โดยครอบคลมุ
ความเสี่ยงทุกด้าน

10. ก�ากบัดแูลให้บรษิทัฯ มรีะบบหรอืกลไกอย่างเพยีงพอทีจ่ะมัน่ใจได้ว่า การด�าเนนิงานของบรษิทัมกีารปฏิบตัติามพระราชบญัญตัิ
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งหมายรวมถึงหลักเกณฑ์ ข้อก�าหนด
ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิเช่น การท�า
รายการที่เก่ียวโยงกันและการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่ส�าคัญตามกฏเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมทั้งเป็นไป
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น นโยบาย หรือแนวทางที่ได้ก�าหนดไว้

11. คณะกรรมการควรเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการด�าเนินงานของ 
กิจการ

12. ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับฝ่ายบริหาร คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น 
รวมไปถงึการป้องกนัการใช้ประโยชน์อนัมคิวรในทรพัย์สนิ ข้อมลูและโอกาสของบรษิทั และการท�าธรุกรรมกบัผูท้ีม่คีวามสมัพนัธ์
เกี่ยวโยงกับบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และข้อก�าหนดต่างๆ

13. จัดให้มีการท�างบดุลและงบก�าไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว
และน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

14. ตรวจสอบการเปิดเผยข้อมลูของบรษิทัฯต่อสาธารณชนให้มคีวามถกูต้องครบถ้วนภายในเวลาทีก่�าหนด และให้มกีารน�าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล รวมถึงก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่
ท�าหน้าที่สื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน

15. กรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ด�าเนินกิจการของบริษัทฯภายใต้การควบคุมของกรรมการ หรืออาจมอบอ�านาจเพื่อ
ให้บคุคลดงักล่าวมอี�านาจตามทีก่รรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพกิถอนเปลีย่นแปลงหรอืแก้ไขอ�านาจนัน้ๆ
ได้เมื่อเห็นสมควร 



075ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี   2 5 6 3

 ทั้งนี้ การมอบอ�านาจนั้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจที่ท�าให้ผู้รับมอบอ�านาจ สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่
ผูร้บัมอบอ�านาจ หรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้งมส่ีวนได้เสยีหรอืมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์อืน่ใดกบับรษิทัฯ ยกเว้นเป็นการอนมุตัิ
รายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

อ�านาจหน้าทีข่องประธานกรรมการ
1. เป็นผู้น�าในการก�ากับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นๆ 

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักตามแผนงานที่ก�าหนดไว้ 
2. ดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
3. พิจารณาวาระการประชมุคณะกรรมการโดยอาจหารือร่วมกบัประธานบรหิารและควบคมุดแูลให้เรือ่งส�าคญัได้ถกูบรรจุเป็นวาระ

การประชุม 
4. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยจัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอในการพิจารณาประเด็นส�าคัญ

ได้อย่างรอบคอบและส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ 
5. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียงเท่ากัน
6. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและ

ฝ่ายจัดการ
7. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก�าหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ

คณะผู้บรหิาร
 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้บริหาร 4 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

 รายชื่อผู้บริหาร ต�าแหน่ง

1.  นายจาง ช่าย ซิง ประธานบริหาร
2.  นายหยู เป๋อ เหวิน ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน
3.  นายวิชัย ศักดิ์สุริยา รองประธานฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล
4.  นายชิน หมิง เฉิน ผู้อ�านวยการฝ่ายสารสนเทศ

ขอบเขตหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของประธานบรหิาร
1. บริหาร ควบคุม และรับผิดชอบต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในแนวทางที่ได้ก�าหนดไว้ในงบประมาณของบริษัทฯ ที่ได้รับการ

อนมุตัจิากคณะกรรมการและ/หรอืคณะกรรมการบรหิารของบรษิทัฯ แล้ว รวมถงึการดแูลให้ค�าแนะน�าและปรบัปรงุการด�าเนนิ
งานอย่างต่อเนื่อง

2. น�าเสนอนโยบาย กลยุทธ์ของบริษัทฯและของหน่วยธุรกิจในบริษัทฯ เพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบและอนุมัติ 
และรับผิดชอบต่อการน�ากลยุทธ์ดังกล่าวไปปฏิบัติ

3. ร่วมกับคณะกรรมการบริหารรับผิดชอบต่อการจัดท�างบประมาณประจ�าปีและแผนการด�าเนินงานของบริษัทฯ ทบทวนงบ
ประมาณประจ�าปีทุกไตรมาส และน�าเสนองบประมาณหลังการปรับปรุงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

4. รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าไตรมาสต่อกรรมการบริษัท 
5. มอี�านาจพจิารณาอนมุตัวิงเงนิค่าใช้จ่ายในเรือ่งต่างๆ อย่างไรกต็าม เรือ่งใดๆทีไ่ม่ใช่การด�าเนนิงานตามปกตขิองธรุกจินัน้ จะต้อง

ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อน
6. มีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการก�าหนดให้มีระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนควบคุมและติดตาม 

การปฎิบัติตามการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี รวมทั้งการต่อต้านคอร์รัปชั่น เพื่อให้มั่นใจว่าส่ือสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง 
ทกุฝ่ายได้มีการปฏบิตัติาม ตลอดจน ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลง
ของธุรกิจ ข้อบังคับและข้อก�าหนดของกฎหมาย

7. มอี�านาจแต่งตัง้และบรหิารงานคณะท�างานชุดต่างๆ เพือ่ประโยชน์และประสทิธภิาพการจดัการทีด่แีละโปร่งใส และให้มอี�านาจ
ในการมอบอ�านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานแทนได้โดยการมอบอ�านาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดัง
กล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ�านาจตามหนังสือมอบอ�านาจฉบับนี้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อก�าหนด หรือ
ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือบริษัทฯได้ก�าหนดไว้



076 บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

  ทั้งนี้ การมอบหมายอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจหรือ
มอบอ�านาจช่วงท่ีท�าให้ประธานบริหาร หรือผู้รับมอบอ�านาจจากประธานบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ง (ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติที่มีการก�าหนด
ขอบเขตชัดเจน

8. ด�าเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษทั
 คณะกรรมการบรษิทัได้มมีตแิต่งตัง้นางสาววไิลลกัษณ์ ฟุง้ธนะกลุเป็นเลขานกุารบรษิทั ท�าหน้าทีจั่ดเตรยีมการประชุม รวมทัง้ ให้
ค�าแนะน�าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเกีย่วข้องให้คณะกรรมการบรษิทัทราบและปฏบิตัหิน้าทีด่แูลกจิกรรมของคณะ กรรมการ 
รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นไป ตามหลัก
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กฎหมายก�าหนด
 ในปี 2563 เลขานุการบริษัทได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ดังนี้
 • IOD Company Secretary Forum: Virtual Board Meeting & the Evolving Role of Corporate Secretary
 • การอบรมกิจกรรม ASEAN CG Scorecard Coaching  
 • การสัมมนาหัวข้อ “แนวทางการด�าเนินการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)” 
 • Director’s Briefing 10 # Driving Organizational Culture from the Boardroom สถาบันกรรมการบริษัทไทย

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บรหิาร
 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ คณะ
อนุกรรมการ ประธานบริหารและผู้บริหาร โดยก�ากับดูแลให้มีการก�าหนดค่าตอบแทนอย่างมีหลักเกณฑ์ โปร่งใส จูงใจ สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯและเสนอค่าตอบแทนดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ใน
ส่วนของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีนโยบายและแนวทางการ
ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร สรุปได้ดังนี้
1.  นโยบายและแนวทางการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 

1.1  อตัราค่าตอบแทนต้องมคีวามเหมาะสมเพือ่สามารถดงึดดูและรกัษากรรมการทีม่คีวามสามารถให้ท�างานกบับรษิทัฯ โดย
ปัจจัยหลักในการพิจารณาการก�าหนดค่าตอบแทนมีดังนี้
• หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
• อัตราค่าตอบแทนกรรมการโดยเฉลี่ยของตลาด
• ผลประกอบการของบริษัทฯ
• ปัจจัยอื่นที่อาจพิจารณาเพิ่มเติมโดยคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการบริษัทฯ

1.2 ประธานกรรมการบรษิทัหรอืประธานกรรมการชดุย่อยจะได้รบัค่าตอบแทนกรรมการเพิม่ขึน้ ตามความรบัผดิชอบทีเ่พิม่ขึน้
1.3 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทนโดยเทียบเคียงกับอัตราของตลาดซึ่งอาจสูงกว่ากรรมการบริหาร  ทั้งนี้ 

เพื่อจูงใจบุคคลที่มีความรู้ความสามารถให้เข้ามาเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการอิสระ
1.4 โครงสร้างของค่าตอบแทนอาจเป็นแบบคงทีท่ัง้จ�านวนหรอืแบบคงทีบ่างส่วนและค่าตอบแทนแปรผนับางส่วน โดยอาจ

มีค่าเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนอื่นๆ ร่วมด้วย

2.  นโยบายและแนวทางก�าหนดค่าตอบแทนส�าหรับผู้บริหารระดับสูง
2.1 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ก�าหนดหลักเกณฑ์และโครงสร้างค่าตอบแทนของประธานบริหาร

และผู้บริหารระดับสูง (ระดับ 11 ขึ้นไป) โดยพิจารณาตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯก�าหนด โดย
ให้มีความสอดคล้องกับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ และผลการบริหารงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

2.2 ค่าตอบแทนต้องมีความเหมาะสมเพียงพอในการที่จะรักษาผู้บริหารให้ท�างานกับบริษัทฯและสามารถจูงใจให้ผู้บริหาร
ท�างานได้อย่างเต็มที่

2.3 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ก�าหนดตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicator-KPI) 
ของผู้บริหารและจะน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติก่อนสิ้นสุดปีการเงินต่อไป 
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2.4 ประธานบริหารจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการก�าหนดค่าตอบแทนซึ่งรวมถึงการปรับอัตราเงินเดือน โบนัส
ประจ�าปี และ/หรือค่าตอบแทนอื่น (ถ้ามี) ของผู้บริหารระดับสูงโดยจะพิจารณาจากการประเมินผลการท�างานเทียบ
กับ KPI ที่ก�าหนดไว้ 

2.5 ในการก�าหนดค่าตอบแทนจะพจิารณาอตัราค่าตอบแทนเฉลีย่ของตลาดหรอือตุสาหกรรมทีใ่กล้เคียงกันเป็นเกณฑ์เทยีบ
เคียง นอกจากน้ี ยังอาจจัดให้มีข้อมูลด้านค่าตอบแทนของตลาดหรืออาจขอค�าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากร
บุคคลเพื่อช่วยประกอบการพิจารณา โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2563 มีดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.1  ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจ�าปี 2563 ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทน

กรรมการรายปีและเบี้ยประชุม ดังนี้ 

(หน่วย: บาท) ค่าตอบแทนรายปี เบี้ยประชุมต่อครั้ง

ประธานกรรมการบริษัท 1,650,000 10,000
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1,150,000 10,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 500,000 -
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 1,250,000 10,000
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน 1,250,000 10,000
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 1,150,000 10,000

หมายเหตุ : 1. เบีย้ประชมุจะได้รบัเฉพาะประธานกรรมการบรษิทั กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้ริหาร และกรรมการอสิระในการเข้าร่วมประชมุ 
  คณะกรรมการทุกชุดและการประชุมผู้ถือหุ้น
 2. ค่าตอบแทนอื่น : ไม่มี

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในปี 2563 มีดังนี้

 รายชื่อกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการ เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนอื่น รวมค่าตอบแทน

หน่วย บาท 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562

นายอึ้ง กวง มิ้ง 1,650,000 1,650,000 60,000 80,000 - - 1,710,000 1,730,000
นายเจิ้ง ผิง 500,000 - - - - - 500,000 -
นายเคอ จื่อ ชิง 500,000 - - - - - 500,000 -
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
นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา 1,250,000 1,250,000 100,000 120,000 - - 1,350,000 1,370,000
ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี 1,250,000 1,250,000 110,000 120,000 - - 1,360,000 1,370,000
นางทิพวรรณ ชยุติมันต์ 1,150,000 1,150,000 100,000 120,000 - - 1,250,000 1,270,000

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

หมายเหตุ : บริษัทฯไม่มีค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบอื่น เช่น โบนัส บ�าเหน็จ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ

1.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร
  ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารซึ่งรวมถึงเงินเดือนและโบนัสรวม 4 ท่านคิดเป็นเงินรวมทั้ง

สิ้นประมาณ 32,428,050 บาท เมื่อเทียบกับจ�านวน 46,623,525 บาทที่จ่ายในปี 2562 ให้กับผู้บริหารจ�านวน 5 ท่าน

2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน
 - ไม่มี -
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รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

  การถือหุ้นของบริษัทฯ (หุ้น)

 รายชื่อกรรมการ ตนเอง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

 31 ม.ค. 63 ร้อยละ 31 ม.ค. 62 เพิ่ม (ลด) 31 ม.ค. 63 ร้อยละ 31 ม.ค. 62 เพิ่ม (ลด)

นายอึ้ง กวง มิ้ง 56,000 0.004 80,000 (24,000) - - - -
นายเจิ้ง ผิง - - - - - - - -
นายเคอ จื่อ ชิง - - - - - - - -
นายจาง ช่าย ซิง - - - - - - - -
นายอนุสรณ์ มุทราอิศ - - - - - - - -
นายชู ชี หยวน - - - - - - - -
นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา - - - - - - - -
ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี - - - - - - - -
นางทิพวรรณ ชยุติมันต์ - - - - - - - -
นายหยู เป๋อ เหวิน - - - - - - - -
นายวิชัย ศักดิ์สุริยา - - 42,100 (42,100) - - - -
นายชิน หมิง เฉิน - - - - - - - -
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 ในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีพนักงานรวมประมาณ 17,968 คน มีผลตอบแทนซึ่งรวมเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบ

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพท่ีจ่ายให้แก่พนักงานรวมเป็นเงินประมาณ 9,343 ล้านบาท โดยในประเทศไทยมีพนักงานรวมทั้งส้ิน 13,852 

คน ผลตอบแทนซึ่งรวมเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพที่จ่ายให้แก่พนักงานรวมเป็นเงิน 5,983 ล้านบาท โดยมี

พนักงานแต่ละโรงงาน ดังนี้

จ�านวนพนักงานและค่าตอบแทนรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

 ปี 2559 2560 2561 2562 2563

จ�านวนพนักงาน (คน) 12,800 12,965 15,630 15,247 17,968

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

จ�านวนพนักงานและค่าตอบแทนเฉพาะของบริษัทฯ

 ปี 2559 2560 2561 2562 2563

จ�านวนพนักงาน (คน) 10,377 10,691 11,314 11,297 13,852

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

 ด้วยความตระหนกัถงึความส�าคญัของทรพัยากรบคุคล บรษิทัฯ จงึจดัหาให้มพีนกังานเพยีงพอท่ีจะสนบัสนนุการเตบิโตทางธรุกจิ 

ไปพร้อมกับความมุ่งม่ันท่ีจะพัฒนาทักษะและความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจในอนาคต บริษัทฯ 

เปิดรับสมัครและพัฒนาพนักงานตามความสามารถ และปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่ค�านึงถึงชาติพันธุ์ ศาสนา เชื้อชาติ 

อายุ เพศ รสนิยมทางเพศ สถานะการสมรส มุมมองทางการเมืองหรือความพิการทางร่างกาย

การพฒันาบุคลากร
 บริษัทฯมุ่งมั่นและให้ความส�าคัญในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ทั้งในด้านของการศึกษาและการพัฒนาด้านคุณภาพ 

โดยมีโครงการความร่วมมือกับสถานศึกษาต่างๆในการพัฒนาบุคลากรให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง 

บุคลากร
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 บริษัทฯ ด�าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานโดยเฉพาะด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาไทย อย่างต่อเนื่องเป็น

เวลาหลายปี ในปีนี้ บริษัทฯ ได้ยกระดับโครงการให้เป็นหลักสูตรการเรียนรู้ทางออนไลน์ 4 เดือน เพื่อให้พนักงานสามารถจัดเวลาเรียน

ได้อย่างอิสระตามเวลาที่ตนเองสะดวก พนักงานที่ลงทะเบียนในหลักสูตรจะได้รับหนังสือเรียน และสามารถจัดเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง

จนจบหลักสูตร โดยการเรียนจะเริ่มด้วยการท�าแบบทดสอบก่อนเรียน แล้วเปรียบเทียบผลลัพธ์จากการท�าแบบทดสอบหลังเรียน โดย

ใช้มาตรฐาน TOEIC วัดระดับทักษะทางภาษาส�าหรับภาษาอังกฤษ และ HSK3 ส�าหรับวัดระดับทักษะภาษาจีน

การพฒันาศกัยภาพ
 บริษัทฯ มีนโยบายในการส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพนักงาน

อย่างสม�่าเสมอ โดยมีการก�าหนดข้ันตอนการฝึกอบรมอย่างเป็นลาย

ลกัษณ์อักษรแก่พนกังานทีเ่ข้ามาใหม่และพนกังานทีท่�างานอยูเ่ดมิ เพือ่

ให้มั่นใจว่าพนักงานมีโอกาสท่ีเท่าเทียมกันในการพัฒนาตัวเอง และ 

จัดให้มีการฝึกอบรมเก่ียวกับงานท่ีท�าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและ

ทักษะของพนักงาน เช่น Six Sigma ไคเซ็น (Kaizen) และ ระบบการ

บรหิารจดัการพลงังาน (Energy Management System) บรษิทัฯ จัด

รูปแบบการพัฒนาพนักงาน ทั้งทักษะด้านวิชาการ (hard skills) และ

ทักษะด้านการบริหารจัดการ (soft skills) โดยเดลต้าไม่เพียงมุ่งเน้น

ให้พนักงานมีความรู้ความสามารถเชิงลึกขึ้นเท่าน้ัน แต่ยังช่วยสร้าง

แรงบันดาลใจให้พนักงานมีแรงจูงใจและศักยภาพที่จะช่วยให้ตนเองมี

ความก้าวหน้าในการการท�างานได้อย่างต่อเนื่อง

 

 

ชั่วโมงการอบรมภายในโดยเฉลี่ย (ชม./คน)

 ปี 2559 2560 2561 2562 2563

พนักงานประจ�า 17.63 8.60 24.00 22.15 37.6 

พนักงานฝ่ายผลิต 8.82 11.80 7.20 12.25 11.1 

การปลูกฝังและพฒันาความสามารถในอนาคต
 บริษัทฯ มีเป้าหมายหลักที่จะจ้างงานและรักษาไว้ซึ่งพนักงานที่มีความโดดเด่นและมีความสามารถพิเศษ โดยการจัดหาและจัด

จ้างพนกังานมาจากหลากหลายช่องทางและมขีัน้ตอนการคดัเลอืกทีเ่ปิดเผย โดยห้ามมใิห้มกีารเลอืกปฏบิตัใินการจ้างงานตามชาตพินัธุ ์

อายุ เพศ รสนิยมทางเพศ ความพิการ การตั้งครรภ์ การเมือง หรือศาสนาโดยเด็ดขาด ตามกลยุทธ์การสรรหาบุคลากรของเดลต้า

ประเทศไทย เราจะท�าการสรรหาผู้เชี่ยวชาญและบุคคลชั้นแนวหน้าที่หลากหลายจากทั่วโลก ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อดึงดูดและคงไว้

ซึ่งความสามารถพิเศษเหล่าน้ัน นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังใส่ใจต่อความรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นน�าต่างๆ 

ในประเทศไทยและไต้หวนั ในการพฒันาโครงการความสามารถพเิศษข้ามภูมภิาค (cross-regional talent) โดยเสนอโอกาสในการศกึษา

และฝึกงานในต่างประเทศให้กับนักศึกษา และบริจาค Automation Lab เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้เทคโนโลยีในอนาคตให้กับนักศึกษา 
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แผนการสืบทอดต�าแหน่งและการพฒันาความสามารถ
 เดลต้าประเทศไทยให้คุณค่าความส�าคัญต่อการพัฒนาและเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถพิเศษ ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะ 

ตอบสนองความมุ่งม่ันในการพัฒนาผู้น�าท่ีจะขับเคลื่อนเดลต้าในอนาคต จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาความสามารถพิเศษและ 

ความเป็นผู้น�าระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA Leadership and Talent Development Committee) เพื่อระดมความ

คิดเกี่ยวกับแผนการสืบทอดต�าแหน่งและการพัฒนาความสามารถพิเศษ ตั้งแต่ปี 2563 บริษัทฯ น�าเสนอทรัพยากรการเรียนรู้อย่างมี

หลักการและความหลากหลายให้กับพนักงานผ่านแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก เช่น โปรแกรมความเป็นผู้น�า การพัฒนาความ

สามารถทางวิชาชีพ การเรียนรู้ภาษา ตลอดจนการให้ทุนการศึกษา EMBA ในขณะเดียวกันก็สร้าง Delta Academy ในรูปแบบการ

เรยีนรูท้างอเิลก็ทรอนกิส์ (e-learning) และการเรยีนรูผ่้านโทรศพัท์มอืถอืหรอืคอมพวิเตอร์ (mobile learning) เพือ่สร้างสภาพแวดล้อม

การเรียนรู้ที่สะดวก ให้พนักงานสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ทุกที่และทุกเวลา คณะกรรมการพัฒนาความสามารถพิเศษและความเป็นผู้น�า

ภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ได้อทุศิตนท�างานอย่างต่อเนือ่งเพือ่ปลกูสร้างและพฒันาบคุลากรทีม่ศีกัยภาพสงูทัว่ภมูภิาคเอเชยีตะวนั

ออกเฉยีงใต้ ความพยายามเหล่านีจ้ะยงัคงด�าเนนิต่อไปเพือ่ให้แน่ใจว่ามแีนวทางและมผีูท้ีม่คีวามสามารถระดบัภมูภิาคเอเชยีตะวนัออก

เฉียงใต้เพียงพอที่จะตอบสนองต่อความจ�าเป็นต่อการเติบโตและความท้าทายทางธุรกิจในอนาคต

เดลต้าคว้ารางวัลยอดเยี่ยมด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคลจาก Thailand Best Employer Brand Awards ประจ�าปี  

จัดขึ้นโดยสถาบันด้านการบริหารทรัพยากบุคคล (World HRD Congress)
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องค์กรแบบดจิทัิล
 เดลต้าประเทศไทยทุ่มเทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานของระบบภายใน ภายใต้ยุคของการเปล่ียนแปลงทางดิจิทัล โดย

บริษัทฯ มุ่งเน้นไปที่การลดงานท่ีท�าด้วยมือและกระดาษโดยการใช้ระบบการจัดการงานตามล�าดับ (system flow) ระบบส�านักงาน

อัตโนมัติทางมือถือ (mobile OA) และการใช้รหัสคิวอาร์ (QR code) ส�าหรับการปฏิสัมพันธ์และการแบ่งปันข้อมูลที่รวดเร็ว นอกจาก

นี้ บริษัทฯ ได้เพิ่มประสิทธิภาพระบบออนไลน์ โดยรวมระบบการสรรหาบุคลากร แนะน�าระบบการจัดการประสิทธิภาพ สร้างระบบ 

การฝึกอบรม และกระบวนการจ่ายเงินเดือนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-payroll) ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้น�าระบบช่วยการตัดสินใจมา

ใช้ โดยการรวบรวมข้อมูลระดับภูมิภาคไว้บน dashboard อิเล็กทรอนิกส์ (electronic dashboard) เพื่อช่วยให้ทีมผู้บริหารสามารถ

ตดัสนิใจได้อย่างรวดเรว็ และมปีระสิทธิภาพ บรษิทัฯ เมุง่มัน่ทีจ่ะสร้างสภาพแวดล้อมการท�างานทีค่ล่องตวัด้วยเครือ่งมือส่ือสารออนไลน์ 

และโทรศัพท์มือถือ เพื่อให้พนักงานสามารถท�างาน สื่อสาร และเรียนรู้ โดยไม่ต้องถูกจ�ากัดด้วยระยะทาง สถานที่ และเวลา 

ความผูกพนัของพนักงาน 
 ในช่วงการระบาดของโควิด-19 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการหลากหลายรูป

แบบ เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างสภาพแวดล้อมการท�างานที่เป็นมิตร 

เช่น สารจากผู้บริหารถึงพนักงานผ่านทางโซเชียลมิเดีย (Virtual Town Hall) การ

จัด Coffee Talk เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสพูดคุยกับท่านประธานบริหารอย่าง 

ใกล้ชิด และการจัดโครงการ Delta Share เพื่อเสริมสร้างความผูกพันในหมู่พนักงาน 

และเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารให้หลากหลาย บริษัทฯ ได้สร้างบัญชีทางการ 

ของบริษัทฯ ในไลน์ (Line) เฟซบุ๊ค (Facebook) ลิงค์อิน (LinkedIn) และ 360  

e-magazine เพือ่ให้เป็นการสือ่สารทางตรงกบับรษิทัฯ โดยมคีวามชดัเจน และโปร่งใส 

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ปรับปรุงสถานที่และสิ่งอ�านวยความสะดวก เช่น การปรับ

เปลีย่นเก้าอีท้�างาน การจดัตัง้พ้ืนที ่Wi-Fi ฟรี จดัให้มีมมุกาแฟในทกุแผนก การปรบัปรงุ 

ที่จอดรถ และการสร้างพื้นที่สีเขียวในบริเวณส�านักงาน

ร่วมพูดคุย	Coffee	Talk	
กับท่านประธานบริหาร

DELTA	Line	official
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การก�ากับดูแลกิจการ

 คณะกรรมการบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ได้ตระหนักและให้ความส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจ

ภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้จัดท�าและอนุมัตินโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีมาตั้งแต่ปี 2550 และให้มีการพิจารณา

ทบทวนความเหมาะสมกับบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2563 นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 

5/2563 เมือ่วนัที ่26 ตลุาคม 2563 ได้มมีตอินมุตัปิรบัปรงุนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการเพือ่ให้มคีวามเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจบัุน 

ซึง่ได้รบัการทบทวนโดยคณะกรรมการบรรษทัภบิาลโดยละเอยีดแล้ว โดยรายละเอยีดของนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการได้มกีารเปิดเผย

ไว้บนเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ และระบบสือ่สารภายในขององค์กร (Intranet) เพือ่ให้คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนยดึถอืเป็น

แนวทางในการปฏิบัติงาน 

 จากความมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ท�าให้ในปี 2563 บริษัทฯได้รับผลการประเมินและรางวัล

ต่างๆ ดังนี้
• S&P Global SAM Silver Class sustainability award ประจ�าปี 2564 ในกลุ่มบริษัทด้านอุปกรณ์ เครื่องมือและชิ้นส่วน 
 อิเล็กทรอนิกส์ ติดต่อกันเป็นปีที่ 2
• ดัชนี MSCI Global Standard Indexes 2020 โดยการประเมินของ Morgan Stanley Capital International (MSCI)
• ดัชนี FTSE4Good Emerging Index โดยการประเมินของ FTSE Russell ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 
• หุ้นยั่งยืนประจ�าปี 2563 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยติดต่อกันเป็นปีที่ 6
• ได้รับการประเมินการก�ากับดูแลกิจการโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนไทยประจ�าปี 2563 ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) จาก 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ติดต่อกันเป็นปีที่ 5
• ได้รับการประเมินคุณภาพในระดับ “ดีเยี่ยม” จากการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี 2563 (AGM Assessment) จาก 
 สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยติดต่อกันเป็นปีที่ 6
• หลักทรัพย์ใน ESG100 ประจ�าปี 2563 โดยการจัดอันดับของสถาบันไทยพัฒน์ติดต่อกันเป็นปีที่ 6
• CSR-DIW Continuous Award ประจ�าปี 2563 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมติดต่อกันเป็นปีที่ 9

ในปี 2563 บริษัทฯ มีการด�าเนินธุรกิจตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
  บรษัิทฯ ตระหนกัและให้ความส�าคัญกับสทิธขิองผูถ้อืหุน้โดยมนีโยบายส่งเสรมิ สนบัสนนุและอ�านวยความสะดวกให้ผูถ้อื

หุน้ทกุกลุม่รวมถึงนกัลงทนุสถาบนัให้ได้รบัสทิธพิืน้ฐานต่างๆ ในการได้รบัข่าวสารข้อมลูของกจิการอย่างเพยีงพอพร้อมทัง้ข้อมลู
ที่ส�าคัญที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สิทธิในการ
ตดัสนิใจในเรือ่งส�าคญัต่างๆ ทีก่ระทบหรอืเกีย่วข้องกบัสิทธแิละผลประโยชน์ เป็นต้น บรษิทัฯมไิด้มกีารกดีกนัหรอืสร้างอุปสรรค
ในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อส่ือสารระหว่างกันหรือหากผู้ถือหุ้นจะเข้าท�าข้อตกลงระหว่างกัน (Shareholders 
Agreement) บริษัทฯจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการดูแลมิให้ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นนั้นส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญ
ต่อบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นรายอื่น

  บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีภายใน 4 เดือนนับจากวันส้ินสุดรอบปีบัญชี โดยในปี 2563 
บรษิทัฯ ได้จดัให้มกีารประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปีข้ึนในวนัท่ี 31 มนีาคม 2563 ณ ส�านกังานของบรษิทัฯ ทีน่คิมอตุสาหกรรม
บางปู จ.สมุทรปราการ ซึ่งได้ด�าเนินการจัดประชุมโดยยึดถือและปฏิบัติตามหลักการก�ากับกิจการที่ดีในด้านการจัดการประชุม
ผู้ถือหุ้นที่ดี 

  นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้ด�าเนินการในเรื่องอื่นๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอ�านวยความ
สะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ดังนี้

การด�าเนินการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
  บรษิทัฯ ใช้วธิ ีRecord Date ในการรวบรวมรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิข้าร่วมประชมุโดยได้มอบหมายให้บรษิทัศนูย์รบัฝาก

หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากดั ซ่ึงเป็นนายทะเบียนของบรษิทัฯ จดัส่งหนงัสอืเชญิประชุมพร้อมทัง้เอกสารประกอบการประชมุ
ต่างๆ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยได้ส่งออกวันที่ 16 มีนาคม 2563 พร้อมทั้งประกาศ
บอกกล่าวการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นผ่านหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยต่อเนื่องกันเป็นเวลา 3 วันและก่อนวันประชุมไม่น้อย
กว่า 3 วัน รวมทั้งได้เผยแพร่เอกสารดังกล่าวทั้งภาษาไทยและอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลา 
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30 วัน (ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563) ซึ่งข้อมูลที่เปิดเผยเป็นข้อมูลเดียวกับที่จะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร เพื่อให้ 
ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลได้โดยสะดวกรวดเร็วและมีเวลาพิจารณาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยในหนังสือเชิญประชุมได้ระบุ 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล รวมทั้งรายละเอียดในแต่ละวาระอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา
พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการและเอกสารข้อมูลประกอบที่มีรายละเอียดเพียงพอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ประกอบการ
พจิารณา และได้แนบเอกสารและหลกัฐานทีผู่เ้ข้าร่วมประชมุต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชมุ วธิกีารมอบฉนัทะ และการลงทะเบยีน 
ไปพร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุ พร้อมท้ังมข้ีอมลูของกรรมการอสิระทีบ่รษิทัก�าหนดให้เป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ไว้ในหนงัสอื
นัดประชุม รวมท้ังแนบหนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ก�าหนด) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการมอบฉันทะ 
ให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นมาประชุมแทนตน 

  นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการโทรแจ้งและเชิญนักลงทุนสถาบันให้มาเข้าร่วมประชุมและได้อ�านวยความสะดวกในการไป
รับใบมอบฉันทะและเอกสารประกอบในกรณีที่มาร่วมประชุมด้วยตนเองไม่ได้

วันประชุมผู้ถือหุ้น
  ด้วยสถานการณ์โควิดที่ก�าลังระบาดในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดเตรียมการประชุมตามตามแนวทางป้องกันการ

แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยจัดให้มีการเว้นระยะ ตรวจสอบประวัติ วัดอุณหภูมิ และ
ให้ผู้ที่มาเข้าร่วมประชุมสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา บริษัทฯ จัดให้มีรถรับ-ส่งผู้ถือหุ้นจากบริเวณรถไฟฟ้า BTS สถานี 
แพรกษามายังสถานที่ประชุมเพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจเข้าร่วมการประชุม บริษัทฯ ได้เปิดให้ลงทะเบียน 
เข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่า 1 ช่ัวโมง และยังให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมหลังจากที่ได้เริ่ม 
การประชุมไปแล้วสามารถออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่ยังไม่ได้ลงมติได้ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้า
ประชุมเป็นต้นไป เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น นอกจากนี้ ได้น�าระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการ
ลงทะเบียนพร้อมทั้งจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งให้บริการอากรแสตมป์ส�าหรับติดหนังสือมอบ
ฉันทะโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ 

  ในการประชมุผูถื้อหุน้ประจ�าปี 2563 มีกรรมการทีเ่ข้าร่วมประชมุทัง้หมด 6 ท่าน อกี 3 ท่านซึง่อยูต่่างประเทศไม่สามารถ
เดินทางมาร่วมประชุมได้เนื่องจากสถานการณ์โควิด ซ่ึงประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานบริหาร  
รวมท้ังผู้เกี่ยวข้องในแต่ละวาระ อาทิเช่น ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟัง 
ความคิดเห็นและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นเช่นเดียวกับปีก่อนๆ บริษัทฯ ได้น�าระบบการลงทะเบียน นับคะแนนและแสดง 
ผลมาใช้เพื่อให้การด�าเนินการประชุมกระท�าได้อย่างรวดเร็ว โดยก่อนเริ่มการประชุมได้มีการแจ้งองค์ประชุมและจ�านวนผู้
เข้าร่วมประชุมท่ีมาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ รวมทั้งมีการชี้แจงวิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนอย่างชัดเจน  
โดยนับคะแนนแบบ 1 หุ้นเป็น 1 เสียงและถือเสียงข้างมากเป็นมติ (ยกเว้นกรณีหากมีการลงมติอื่นที่ก�าหนดให้เป็นไปตามข้อ
บังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง) กรณีที่ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระการประชุมเรื่องใด ผู้ถือหุ้น
ท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้นๆ และในวาระเลือกต้ังกรรมการ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการได้เป็นรายบุคคล ซึ่งใน
การนับคะแนนบริษัทฯจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรืองดออกเสียงน�ามาหักออกจากจ�านวนเสียง
ที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ เพื่อให้กระบวนการนับคะแนนเป็นไปอย่างรวดเร็ว ในวาระค่าตอบแทนของกรรมการได้ช้ีแจง
ให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบจ�านวนและประเภทของค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละคนได้รับ โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ย
ประชุมให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา 

  การประชุมได้ด�าเนินไปตามล�าดับวาระ โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้า  
และผลคะแนนในขั้นต้นได้มีการรายงานในท่ีประชุมอย่างเปิดเผย และจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ฮันตัน แอนดรูส ์ 
เคิร์ท (ไทยแลนด์) จ�ากัด (เข้าร่วมการประชุมผ่านทางโทรศัพท์) รวมทั้งมีการเก็บบัตรลงคะแนนเหล่านี้ไว้เพื่อให้สามารถ 
ตรวจสอบได้ภายหลงั ซ่ึงไม่มผีูถ้อืหุ้นรายใดโต้แย้งหรอืขอตรวจสอบผลคะแนนในภายหลัง และระหว่างการประชมุได้เปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามโดยให้เวลาอย่างเหมาะสม นอกจากน้ี บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่ง
ค�าถามเป็นการล่วงหน้าผ่านทางอีเมล์ info@deltathailand.com หรือโดยทางไปรษณีย์หรือโทรสารเพื่อให้คณะกรรมการ
ได้ตอบข้อซักถามในท่ีประชุมอีกด้วย โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่การเปิดรับเรื่องดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่  
20 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2562 โดยทั่วไป ส�านักแลขานุการบริษัทจะเป็นผู้กลั่นกรองค�าถามเพื่อเสนอให้คณะกรรมการ
พจิารณา ซึง่ค�าถามทีจ่ะได้รบัการคดัเลอืกจะเป็นเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการด�าเนนิกจิการหรอืเรือ่งทีอ่าจมีผลกระทบต่อการด�าเนนิงาน 
ของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญเป็นหลัก โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งค�าถามเป็น 
การล่วงหน้า
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ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น
  บริษัทฯ ได้รายงานผลการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 1 วันหลังจากเสร็จ

สิ้นการประชุม และได้บันทึกมติที่ประชุมโดยแบ่งเป็นจ�านวนเสียงที่เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง ไม่มีสิทธิออกเสียงและ
บัตรเสียในแต่ละวาระไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในรายงานการประชุม โดยมีการบันทึกค�าถาม ค�าชี้แจง และความคิดเห็นของที่
ประชุมไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ภายหลัง นอกจากนี้ยังได้น�าส่งรายงานการประชุมดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์และเผย
แพร่รายงานดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันหลังการประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้จาก
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ)

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
  บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการให้สิทธิขั้นพื้นฐานแก่ผู้ถือหุ้นท่ีเท่าเทียมกัน จึงสนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือ

หุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน
  ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นรายใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่น

หรือกรรมการอิสระที่บริษัทฯเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยบริษัทฯได้จัด
ส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งรายละเอียดการมอบฉันทะและรายละเอียดของกรรมการอิสระไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม 
หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ

การเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม	และเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
  บรษิทัฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้รายย่อยได้ใช้สทิธใินการเสนอระเบยีบวาระการประชมุและเสนอชือ่บคุคลทีม่คีณุสมบตัิ

เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยได้เผยแพร่ขั้นตอนการเสนอและรายละเอียด
อื่นๆ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.deltathailand.com/th/การประชุมผู้ถือหุ้น  และเปิดรับเรื่องในระหว่างวันที่ 20 
พฤศจกิายน - 31 ธนัวาคม 2562 โดยส�านกัเลขานกุารบรษัิทจะเป็นผูก้ลัน่กรองเบือ้งต้นก่อนน�าเสนอให้คณะกรรมการพจิารณา
ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดใช้สิทธิดังกล่าว ท้ังนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี 
2564 บริษัทฯได้เปิดรับเรื่องดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2563

3. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
  บริษัทฯมีนโยบายให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่ม อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า คู่แข่ง  

เจ้าหนี ้และสงัคมในการได้รบัการดแูลจากบริษทัฯ ตามสทิธทิีม่ตีามกฎหมายหรอืข้อตกลงทีม่กีบัทางบรษิทัฯ โดยได้เปิดช่องทางให้ 
ผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่สามารถส่งข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนต่างๆ มายงับรษิทัฯ และได้ก�าหนดนโยบายการปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสยี 
กลุ่มต่างๆ ดังนี้

 ผู้ถือหุ้น	:
  บริษัทฯ มีนโยบายที่จะด�าเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มมูลค่าของบริษัทฯ อันจะมีผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้

รับผลตอบแทนที่ดีอย่างสม�่าเสมอและในอัตราที่น่าพอใจ ซึ่งตั้งแต่ปี 2553 ถึง 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลอัตราเฉลี่ยเกินกว่า
ร้อยละ 50  ของก�าไรสุทธิในแต่ละปี

	 ลูกค้า	:
  บรษิทัฯ มนีโยบายท่ีจะปฏบิตัติามพนัธกจิในการจดัหาผลติภณัฑ์และการให้บรกิารทีค่รบวงจร (Solutions) เพือ่ตอบสนอง

ความต้องการของลกูค้าทัง้ระยะสัน้และระยะยาว นอกจากนีบ้รษิทัฯ ยงัมนีโยบายทีจ่ะผลติผลติภณัฑ์ให้มคีณุภาพ เป็นธรรม ค�านึง
ถึงสุขภาพความปลอดภัย ทั้งยังต้องให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่ก�าหนดไว้ เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจและพึงพอใจในสินค้า 

  บริษัทฯ มีการก�าหนดกระบวนการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction Procedure) รวมทั้ง
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า (Customer Feedback Process) เพื่อน�าผลที่ได้มาพัฒนา ปรับปรุงและสร้างความพึง
พอใจให้กับลูกค้าในระยะยาว โดยมีการเก็บรักษาข้อมูลลูกค้าไว้เป็นความลับ 

  ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับรางวัล 2020 Mercedes-Benz Supplier Performance Excellence Award จากบริษัท  
เมอร์เซเดส-เบนซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ�ากัด และไม่ได้รับการฟ้องร้องใดๆ จากลูกค้าในปีที่ผ่านมา



086 บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

	 พนักงาน	:
  บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม สอดคล้อง

กบัภาวะตลาด และผลการด�าเนนิงานของบริษทัฯ ทัง้ในระยะสั้นและระยะยาว เช่น โบนสัประจ�าปี และการก�าหนดอัตราทีบ่รษิัทฯ 
สมทบเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพตามอายุงาน มีการดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการท�างาน รวมทั้งให้โอกาสในการ
ก้าวหน้าทางด้านการงานอย่างเท่าเทยีมตามความถนดัและความสามารถของแต่ละบคุคล รวมทัง้มกีารพัฒนาบคุลากรอย่างสม�า่เสมอ
ด้วยการจัดฝึกอบรมทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงานโดยได้ก�าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

• นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
• นโยบายค่าตอบแทนพนักงาน
• นโยบายแรงงานสัมพันธ์
• นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
• นโยบายการปฏิบัติที่มิชอบ การไม่ล่วงละเมิดและการไม่เลือกปฏิบัติ
• นโยบายเกี่ยวกับโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง / เอดส์ (HIV/AIDS Policy)
• นโยบายสิทธิมนุษยชน
• นโยบายการจ้างงาน

 (โปรดดูรายละเอียดของนโยบายข้างต้นในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ www.deltathailand.com/
th/นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ), www.deltathailand.com/th/นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน และ www.deltathailand.
com/th/เอกสารอื่นๆ 

 คู่ค้า	:
  บริษัทฯ มีนโยบายในการเคารพต่อสิทธิและปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม  ปฏิบัติตามสัญญา 

หรือเงื่อนไขต่างๆ ท่ีตกลงกันไว้ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด การช่วยให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและยกระดับ
ความสามารถในการผลิตและให้บริการให้ได้มาตรฐาน ชี้แจงและดูแลให้คู่ค้าเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานตนเอง
อย่างเป็นธรรม รบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม รวมถงึตดิตามตรวจสอบและประเมนิผลคูค้่า เพือ่พฒันาการประกอบธรุกจิ
ระหว่างกันอย่างยั่งยืน  โดยมีการก�าหนดแนวทางที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

• มาตรการบริหารจัดการและคัดเลือกคู่ค้า
• มาตรการการจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมส�าหรับซัพพลายเออร์
• ข้อตกลงเรื่องหลักจรรยาบรรณแห่งพันธมิตรธุรกิจผู้มีความรับผิดชอบ (RBA)
• ข้อตกลงเรื่องพันธมิตรธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อการได้มาซึ่งแร่ธาตุ (RMI) 

 (สามารถดูนโยบายและข้อตกลงได้ที่ www.deltathailand.com/th/เอกสารอื่นๆ)

  นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัด Delta Annual Partner Meeting เพื่อส่งเสริมให้คู่ค้ามีการปรับปรุงคุณภาพสินค้า 
และบริการให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นและเพื่อรักษามาตรฐานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดงานดังกล่าวขึ้น
ทุกปี

 คู่แข่ง	:
  บริษัทฯ มนีโยบายส่งเสรมิการแข่งขันทางการค้าอย่างเสร ีและเป็นธรรม ด้วยความเป็นมอือาชพี ภายใต้กรอบกตกิาของ

การแข่งขนัทีด่ ีโดยมกีารก�าหนดไว้ในคูม่อืจรรยาบรรณในการปฏิบตังิานของบรษัิทฯ ทัง้นี ้บรษิทัฯยงัมนีโยบายการสนบัสนนุการ
แข่งขันทางการค้าอยา่งเปน็ธรรมและป้องการการผูกขาด บรรจุไว้ในนโยบายการก�ากบัดูแลกจิการใหผุ้บ้ริหารและพนักงานทุก
คนปฏิบัติตาม ศึกษารายละเอียดได้ที่ www.deltathailand.com/en/about-anti-antitrust. 

 เจ้าหนี้	:
  บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด รวมถึงภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจ

เกดิขึน้ ในกรณทีีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขข้อใดข้อหนึง่หรอืมเีหตทุ�าให้ผดินดัช�าระหนี ้ต้องรบีแจ้งให้เจ้าหนีท้ราบโดยไม่ปกปิด
ข้อเท็จจริง เพือ่ร่วมกันพจิารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลกัความสมเหตสุมผล ทัง้นีบ้รษัิทฯ จะด�าเนนิธรุกิจอย่างมีประสทิธภิาพ
และประสิทธิผลเพื่อให้การด�าเนินงานเติบโตอย่างยั่งยืนและมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เจ้าหนี้ โดย
ในปีทีผ่่านมาบรษิทัฯและบรษิทัย่อยมคีวามสมัพนัธ์ทีด่กีบัสถาบนัการเงนิโดยมกีารช�าระหนีแ้ละปฏิบตัติามเงือ่นไขทีต่กลงกนัไว้
อย่างครบถ้วน
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 สังคมและสิ่งแวดล้อม	:
  บรษิทัฯ มนีโยบายในการด�าเนินธรุกจิตามนโยบายความรบัผดิชอบต่อสังคมซึง่รวมถงึภาครฐั หน่วยงานก�ากบัดแูลทีเ่ป็น

ผู้ก�าหนดนโยบายและสิ่งแวดล้อม โดยนโยบายดังกล่าวจะเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
ของบริษัทฯ เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใส ปฎิบัติตามข้อก�าหนด ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน
รวมท้ังการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม มีการสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
พนกังาน รวมทัง้การสร้างความสมัพนัธ์อนัดกีบัชมุชนโดยรอบ เพือ่ส่งเสรมิพัฒนาคณุภาพของสงัคมและสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยนื

  ในฐานะทีเ่ป็นส่วนหนึง่ของสงัคม บรษิทัฯ ได้สนบัสนนุมาตรฐานสากลต่างๆ เช่น หลกัจรรยาบรรณแห่งพนัธมติรธรุกจิผู้
มีความรับผิดชอบ (Responsible Business Alliance (RBA)) ปฏิญญาสากลว่า ด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration 
of Human Rights หรือ UDHR) ปฏิญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยหลักการที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบ
การข้ามชาติและนโยบายทางสังคม (International Labor Office Tripartite Declaration of Principles concerning 
Multinational Enterprises and Social Policy) และกรอบการรายงานสากล (Global Reporting Initiative หรือ GRI) 

  ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียเพิ่มเติมได้จากรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งเปิด
เผยไว้ที่  www.deltathailand.com/th/ดาวน์โหลดรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
  บรษิทัฯ มนีโยบายในการเปิดเผยข้อมลูและสารสนเทศของบรษิทัฯอย่างถกูต้องครบถ้วนและทนัเวลา เพือ่ให้ผูม้ส่ีวนได้

เสียต่างๆสามารถรับทราบข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงผลการด�าเนินงานฐานะทางการเงิน พัฒนาการที่ส�าคัญและข้อมูลต่างๆ ของ 
บรษัิทฯ เช่น งบการเงนิ รายงานประจ�าปี และแบบแสดงรายการข้อมลู (แบบ 56-1) ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ได้จากเวบ็ไซต์
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
www.deltathailand.com โดยผู้ที่สนใจสามารถโทรศัพท์ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรืออีเมล์มาที่ info@deltathailand.com 
ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ท�าหน้าที่ในการดูแลให้ข้อมูลของบริษัทฯ แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์
หลักทรัพย์และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องโดยสามารถติดต่อได้ที่ investing@deltathailand.com

  บรษิทัฯได้มกีารจดัการประชมุทกุไตรมาสเพือ่แถลงข้อมลูของงบการเงนิรวม ผลการด�าเนนิงานและแผนการในอนาคต
ต่อนักวิเคราะห์ นักลงทุนสถาบัน  นักข่าวและผู้สนใจทั่วไปและเปิดโอกาสให้มีการพบปะพูดคุยกับผู้บริหารระดับสูง เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  รวมทั้งมีการประชุมเพื่อพบปะและให้ข้อมูลแก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์เป็นประจ�าทุก
ไตรมาส นอกจากนี้นักลงทุนสัมพันธ์ยังจัดประชุมกลุ่มย่อยให้กับนักลงทุนในโอกาสต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับการ
ด�าเนินงานและนโยบายทางด้านธุรกิจของบริษัทฯ เมื่อมีการร้องขอ 

  ทัง้นี ้นกัลงทนุสมัพนัธ์ยงัเป็นตวัแทนผูบ้รหิารในการเข้าร่วมประชุมกบับรษิทัหลักทรพัย์และงานประชุมสัมมนาทีเ่ก่ียวข้อง
กบัการให้ความรูเ้รือ่งหุน้ในแถบภมูภิาคปีละหลายๆ ครัง้เพือ่ให้ข้อมูลล่าสุดด้านการด�าเนนิงานและภาพรวมของธรุกจิ ในปี 2563 
บริษัทฯ ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

   พบปะนักลงทุนต่างชาติ  8 ครั้ง พบปะนักลงทุนในประเทศ  10 ครั้ง
   พบปะนักวิเคราะห์  12 ครั้ง งาน Opportunity Day ที่จัดโดย ตลท. 4 ครั้ง
    ประชุมกับต่างประเทศผ่านทางโทรศัพท์  8 ครั้ง ประชุมในประเทศผ่านทางโทรศัพท์  6 ครั้ง

 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  โดยทัว่ไป การตดัสนิใจใดๆ ทีก่ระท�าโดยกรรมการและฝ่ายบรหิารต้องเป็นไปเพือ่ผลประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ ในกรณี

หากเกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ กรรมการหรือผู้บริหารจะน�าเรื่องดังกล่าวเสนอให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้
ถือหุ้นพิจารณาถึงความจ�าเป็นในการท�ารายการดังกล่าวแล้วแต่กรณีรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ ในการพิจารณา
อนุมัติรายการที่อาจก่อให้เกิดผลความขัดแย้งทางประโยชน์ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในกรณีดังกล่าวจะไม่สามารถออกเสียง
ลงคะแนนในมติดังกล่าวได้ และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฉบับใหม่ ได้ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะ
ต้องจัดท�ารายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้บริษัทฯรับทราบ โดยให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้น�าส่งส�าเนาให้แก่
ประธานกรรมการบรษัิทและประธานกรรมการตรวจสอบ ซึง่ทางบรษิทัฯได้ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบรษิทัฯจะต้อง
จัดท�าฉบับปรับปรุงและน�าส่งรายงานดังกล่าวทุกปี นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้ด�าเนินการเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงตามกฎเกณฑ์
ทีส่�านกังานคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุก�าหนด รวมทัง้ได้เปิดเผยรายการระหว่างกนัทีม่กีบับรษัิทในเครอืไว้ในงบการเงนิและ
ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1 : www.deltathailand.com/th/แบบ-56-1) 
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 การต่อต้านการคอร์รัปชั่นและห้ามจ่ายสินบน
•	 ประกาศนโยบาย	: บรษิทัฯ มนีโยบายห้ามกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัฯ ด�าเนนิการหรอืยอมรบัการคอร์รปัชัน่

ในรูปแบบใดๆ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้การด�าเนินงานสามารถสร้างความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เพื่อ

ให้สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณของบริษัทฯ ระเบียบ ข้อก�าหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อ

พัฒนาไปสู่องค์กรแห่งความยั่งยืนต่อไป และคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้ประกาศใช้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น เพื่อ

ก�าหนดหลักการ แนวปฏิบัติ การสื่อสารและจัดฝึกอบรมในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชั่นให้ชัดเจนแก่พนักงาน และบริษัท

ได้ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยประธานบริหารได้ร่วมให้

สัตยาบัน เพื่อรับทราบข้อตกลงค�าประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) เพื่อการต่อต้าน

การคอร์รัปชั่นในภาคเอกชนเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 และบริษัทฯ ได้รับการรับรองในโครงการแนวร่วมปฏิบัติในการ

ต่อต้านการทุจริต (CAC) เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 

•	 การด�าเนนิงานด้านการต่อต้านการคอร์รปัชัน่	: บรษิทัฯ ได้มกีารก�าหนดแนวทางการปฎงิานด้านการต่อต้านการคอร์รปัชัน่ 

(Anti-Corruption Procedure) ขึ้น โดยได้ประกาศไว้บนเวปไซต์ภายในของบริษัทฯ และได้ก�าหนดให้พนักงานทุกคนต้อง

ลงนามแสดงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการคอร์รัปช่ันผ่านระบบออนไลน์ที่บริษัทฯ จัดท�าขึ้น เพื่อให้ม่ันใจว่าพนักงานได้

ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตนและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์และสุจริต

•	 การก�ากับดูแล	: 

- คณะกรรมการต่อต้านการคอร์รัปชั่นเป็นผู้ก�ากับดูแล เสนอแนะแนวทาง ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็น

ไปตามนโยบายที่วางไว้ โดยจะจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

- คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ก�ากับดูแลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่า มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันมีความ

เพียงพอและมีประสิทธิผล สอบทาน การประเมินความเสี่ยงและให้ค�าแนะน�าต่อคณะกรรมการ

- ฝ่ายบริหารมีหน้าท่ีก�าหนดแนวทางการประเมินความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการคอร์รัปชั่น 

ทบทวนความเหมาะสมของกระบวนการและมาตรการต่าง ๆ รวมทั้งสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

•	 การด�าเนินการที่ส�าคัญอื่นๆ

- บรษิทัฯ ได้มกีารจดัท�า “ข้อตกลงระหว่างฝ่ายจดัซือ้ และซพัพลายเออร์” 

(The Procurement and Supplier Covenants) มาตั้งแต่ปี 2544 

และได้เปลี่ยนมาเป็น “ข้อตกลงการด�าเนินการด้านความซื่อสัตย์” 

(Integrity Undertaking) เพื่อสร้างระบบการจัดซื้อที่ดี และหลีกเลี่ยง

พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของตัวบุคคล ซึ่งมีผลกระทบต่อธุรกิจปรกติ 

โดยให้รับทราบข้อตกลงในการท�าการค้าร่วมกัน ด้วยความซื่อสัตย์ 

สุจริต ปราศจากการให้สินบนและผลตอบแทนใดๆ 

- บริษัทฯ ได้ก�าหนดเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชั่นเป็นหนึ่งในหัวข้อ

การประชุม Delta Annual Partner Meeting ประจ�าปี เพื่อให้ความ

รูน้โยบายและเจตนารมย์ของบรษิทัฯ รวมทัง้ได้เชญิชวนให้คูค้่ามาร่วม

ลงนามแสดงเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อ

ต้านการทุจริตร่วมกัน 

- ประกาศขอความร่วมมือจากซัพพลายเออร์ในการงดให้ของขวัญหรือ

ของก�านัลใดๆ แก่ผู้บริหาร พนักงาน ครอบครัวพนักงานในเทศกาล 

ปีใหม่และเทศกาลอื่นใด

- จัดอบรมและรณรงค์ให้พนักงานได้ตระหนักถึงความส�าคัญอย่าง

สม�่าเสมอ โดยในปี 2563 ได้จัดอบรมเรื่อง “การชี้แจงจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น” 

และก�าหนดให้พนักงานทุกคนต้องลงนามรับทราบและถือปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานและนโยบาย

ต่อต้านคอร์รัปชั่น
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  นอกจากนี ้บรษัิทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่ายสามารถส่งข้อเสนอแนะและข้อร้องเรยีนเกีย่วกบัการประพฤติ

มิชอบมาที่ whistleblow@deltathailand.com ทั้งนี้ สามารถดูนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของ

บริษัทฯ ได้จาก www.deltathailand.com/th/นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

 การไม่ล่วงละเมิดสินทรัพย์ทางปัญญาและลิขสิทธิ์
  บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของการไม่ล่วงละเมิดสินทรัพย์ทางปัญญาและลิขสิทธิ์ จึงห้ามมิให้พนักงานเดลต้าได้

มาซึง่ความลบัทางการคา้หรอืขอ้มลูอนัเป็นความลบัของผูอ้ืน่โดยการจารกรรม ขโมย บบีบงัคบั ล่อลวงหรอืวธิีการทีม่ชิอบอืน่ๆ 

หรือโดยการลักทรัพย์ คัดลอกผลงานหรือครอบครองเอกสาร งาน รายงานวิจัย สิทธิบัตร เทคโนโลยีที่มีสิทธิบัตร การออกแบบ

หรือการค้นพบด้านเทคโนโลยีของผู้อื่นที่เป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

 การรับข้อร้องเรียนเมื่อมีการประพฤติมิชอบ 
  บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้มีการรับข้อร้องเรียนเมื่อมีการประพฤติมิชอบโดยได้จัดท�านโยบายการแจ้งเบาะแส  

(Whistle Blowing Policy) ขึน้ เพือ่เป็นช่องทางให้พนกังานและผูม้ส่ีวนได้เสยีกลุม่ต่างๆ สามารถแจ้งเบาะแสการปฏบิตัหิน้าท่ี
โดยมิชอบ รวมทั้งกิจกรรมใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย พฤติกรรมที่ขัดต่อกฎระเบียบและหลักจรรยาบรรณของบริษัทฯ มาท่ีฝ่าย
บริหารหรือคณะกรรมการ เพื่อช่วยกันปรับปรุงแก้ไขหรือด�าเนินการให้เกิดความถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส และยุติธรรมต่อไป 
โดยได้เปิดช่องทางการรบัแจ้งข้อมลูให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่สามารถส่งข้อเสนอแนะหรอืข้อร้องเรยีนมาทางช่องทางต่างๆ ดงันี้
• พนักงานเดลต้าสามารถส่งข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนไปยังบุคคล/หน่วยงานดังต่อไปนี้ 

(1)   หัวหน้าหน่วยงานที่พนักงานคนดังกล่าวสังกัดอยู่
(2)   กล่องรับความคิดเห็น
(3)   จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (HR.GRIEVANCE.SEA@deltaww.com)

• ผู้มีส่วนได้เสียอื่นสามารถส่งข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนไปที่
(1)   ตู้รับความคิดเห็น (ตู้ ป.ณ. 50 บางปู สมุทรปราการ 10280)
(2)   จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (whistleblow@deltathailand.com)

  เลขานุการคณะกรรมการจะรวบรวมและส่งข้อร้องเรียนต่อไปยังคณะผู้บริหาร หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ 
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อท�าการพิจารณาตรวจสอบแล้วแต่กรณี  ทั้งน้ี บริษัทฯ มีการก�าหนดนโยบายการคุ้มครองผู้ร้อง
เรียน โดยข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเรื่องท่ีแจ้งจะถูกเก็บเป็นความลับ และได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสม เพื่อป้องกันกรณี
ถูกละเมิดสิทธิ 

  ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2564 เลขานุการคณะกรรมการได้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับทราบว่าใน 
ปี 2563 ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้รับการร้องเรียนเรื่องการละเมิดจรรยาบรรณ (code of conduct) จ�านวน 3 กรณี แต่ไม่ได้
รับการร้องเรียนในเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชั่น (anti-corruption) และการป้องกันการค้าอย่างเป็นธรรมและป้องกันการ
ผูกขาด (anti-trust and fair competition) 
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5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท
  คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 9 ราย โดยเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ราย และกรรมการที่

ไม่เป็นผู้บริหาร 6 รายซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 4 ราย เกินกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระ 
เข้มกว่าเกณฑ์ท่ีส�านักงาน ก.ล.ต ก�าหนด คณะกรรมการจะมีการทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการในเรื่องจ�านวนกรรมการ 
สัดส่วนกรรมการอิสระ ตลอดจนพิจารณาคุณสมบัติให้มีความหลากหลาย เหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีเสนอ
โดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเป็นประจ�าทุกปี

  บุคคลผู้ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการและประธานบริหารในปัจจุบันของบริษัทฯ เป็นคนละบุคคล และได้ก�าหนด
อ�านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบแยกออกจากกัน รวมถึงแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการเพ่ือความ
โปร่งใสในการบริหารงาน (รายละเอียดของคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยรายชื่อและขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการสามารถดูเพิ่มเติมได้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการขององค์กร)

คณะกรรมการชุดย่อย
  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพ่ือช่วยปฏิบัติงานในการศึกษาและกล่ันกรองงานในแต่ละด้าน

และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยจ�านวน 6 คณะ ซึ่งอยู่ภายใต้การก�ากับ
ดูแลของคณะกรรมการบริษัทจ�านวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของประธานบริหารจ�านวน 2 คณะได้แก่
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โดยรายละเอียดของคณะกรรมการแต่ละคณะมี 
ดังต่อไปนี้

• คณะกรรมการบรหิาร
 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่านดังนี้

 รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

1. นายจาง ช่าย ซิง ประธานกรรมการบริหาร
2. นายหยู เป๋อ เหวิน กรรมการบริหาร
3. นายวิชัย ศักดิ์สุริยา กรรมการบริหาร
4. นายซิม กุย เกียง กรรมการบริหาร

 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. ด�าเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อก�าหนด ค�าสั่ง และมติของ

ที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกประการ
2. ก�าหนดนโยบาย แผนธุรกิจ ทิศทาง กลยุทธ์ งบประมาณ และโครงสร้างการบริหารงานหลักและอ�านาจการบริหารต่างๆ 

ของบริษัทฯ ในการด�าเนินธุรกิจรวมทั้งผังองค์กรของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและ
อนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายที่
ก�าหนด

3. ให้มีอ�านาจในการเข้าท�าธุรกรรมกับธนาคารในเรื่องดังต่อไปน้ี แต่จะต้องรายงานธุรกรรมที่ได้ท�าไปให้ที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไปหลังการท�ารายการดังกล่าว
(1) ให้มีอ�านาจในการเปิดหรือปิดบัญชีธนาคาร
(2) ให้มีอ�านาจในการเข้าท�าสัญญาเก่ียวกับการด�าเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯและหรือท�าธุรกรรมใดๆ กับธนาคารและ

สถาบันการเงินต่างๆ ภายในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านเหรียญสหรัฐหรือเทียบเท่าในเงินตราสกุลอื่นต่อหน่ึงธนาคาร  
และในกรณีที่ต้องใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯเป็นหลักประกันต้องน�าเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

(3) ให้มีอ�านาจในการออกหนังสือค�้าประกันจากบริษัทฯ เพื่อค�้าประกันให้แก่บริษัทย่อยในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านเหรียญ
สหรัฐหรือเทียบเท่าในเงินตราสกุลอื่นต่อหนึ่งบริษัท

(4) ให้มีอ�านาจในการขอต่ออายุวงเงินสินเชื่อกับธนาคารโดยไม่จ�ากัดจ�านวน
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4. ให้มีอ�านาจในการอนุมัติเงินลงทุนในบริษัทย่อยภายในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านเหรียญสหรัฐหรือเทียบเท่าในเงินตราสกุลอื่น 
ต่อหนึ่งต่อโครงการ แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 20 ล้านเหรียญสหรัฐหรือเทียบเท่าในเงินตราสกุลอื่นเมื่อรวมกับ
โครงการอื่นในหนึ่งปีปฏิทิน ทั้งนี้ การอนุมัติการลงทุนดังกล่าวต้องรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบใน 
การประชุมครั้งถัดไป

5. ให้มีอ�านาจในการอนุมัติแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อน หรือถอดถอนกรรมการและ/หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย
6. ให้มีอ�านาจในการมอบอ�านาจให้บุคคลคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้

การควบคมุของคณะกรรมการบรหิาร หรอือาจมอบอ�านาจเพือ่ให้บคุคลดงักล่าวมอี�านาจตามท่ีคณะกรรมการบรหิารเห็น
สมควร และภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการบรหิารเหน็สมควร ซึง่คณะกรรมการบรหิารอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง 
หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอ�านาจ หรือการมอบอ�านาจนั้นๆได้ตามที่เห็นสมควร

  ทั้งนี้ การมอบหมายอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบ
อ�านาจหรือมอบอ�านาจช่วงที่ท�าให้กรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอ�านาจจากกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการท่ี
ตนหรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง (ตามทีน่ยิามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ากบัหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์) มส่ีวน 
ได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไป
ตามปกติธุรกิจที่มีการก�าหนดขอบเขตชัดเจน

7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

• คณะกรรมการตรวจสอบ
  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 รายซึ่งกรรมการทุกรายด�ารงต�าแหน่งเป็น
กรรมการอสิระ มวีาระด�ารงต�าแหน่งตามวาระการแต่งตัง้กรรมการบรษิทัโดยมคีณุสมบตัแิละหน้าทีค่วามรบัผดิชอบตามทีต่ลาด
หลักทรัพย์ฯก�าหนด โดยมีรายชื่อดังนี้

 รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

1. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.  นายชู ชี หยวน กรรมการตรวจสอบ
3.  นางทิพวรรณ ชยุติมันต์ กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ กรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นกรรมการผู้มีความรู้และมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

 คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ

2. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัให้ตดัสนิใจในการด�าเนนิกจิการของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทั

ย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

3. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยล�าดับเดียวกันที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

4. มีหน้าที่ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯก�าหนด

5. มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือ

ของงบการเงินได้

6. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทฯมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

2. สอบทานให้บรษิทัฯมรีะบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความ

เป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลกิจ้างหวัหน้าหน่วย

งานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
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4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลและเลิกจ้างบุคคลเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทน

ของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. สอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ว่าเป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนด

ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

6. จดัท�ารายงานการก�ากบัดแูลกจิการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบรษิทัฯ ซึง่รายงาน

ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

(2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

(3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

(4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(6) จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(7) ความเหน็หรอืข้อสังเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบได้รบัจากการปฏบิตัหิน้าท่ีตามกฎบตัรของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

(8) รายการอื่นท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับ

ผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

• คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
  คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่านซึง่ประกอบด้วยกรรมการอสิระจ�านวน  

 2 ท่านและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน มีวาระด�ารงต�าแหน่งตามวาระการแต่งตั้งกรรมการบริษัท โดยมีรายชื่อดังนี้

 รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

1.  นายอนุสรณ์ มุทราอิศ* ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
2.  ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
3.  นายชู ชี หยวน กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)

หมายเหตุ ได้รับแต่งตั้งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563

 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
1. ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานบริหารรวมทั้งผู้บริหารตั้งแต่ระดับ 11 ขึ้นไปทุกปี

2. พจิารณาค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบรษิทัฯ คณะอนกุรรมการซึง่รวมถงึค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชมุ โบนสั

ประจ�าปี และผลประโยชน์อื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการและโครงสร้างที่เป็นธรรมและ

สมเหตุสมผล และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3. พิจารณานโยบายค่าตอบแทนให้แก่ประธานบรหิารรวมทัง้ผู้บรหิารตัง้แต่ระดบั 11 ขึน้ไปทัง้ค่าตอบแทนแบบระยะส้ันและ

ระยะยาว ซึง่รวมถงึค่าจ้าง เงินรางวลัประจ�าปี และผลประโยชน์อืน่ๆ ทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและมใิช่ตวัเงนิ โดยมหีลกัเกณฑ์หรอื

วิธีการและโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

4. พิจารณาทบทวนนโยบายค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ประธานบริหารรวมทั้งผู้บริหารตั้งแต่ระดับ  

11 ขึ้นไป โดยพิจารณาตามผลการปฏิบัติงาน ผลการด�าเนินงานของบริษัท แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมและบริษัท 

จดทะเบียนชั้นน�าในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่และความรับผิดชอบในเรื่องการสรรหาดังนี้

5. ก�าหนดคุณสมบัติที่ส�าคัญของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและผู้บริหารระดับสูงพร้อมทั้งสรรหาบุคคลและทาบทาม

ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้คณะกรรมการพิจารณา
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6. ประเมินโครงสร้าง ขนาด องค์ประกอบของคณะกรรมการ/ คณะอนุกรรมการ รวมถึงแนะน�าข้อคิดเห็นเพ่ือการพัฒนา 
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

7. จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานประจ�าปีและความส�าเร็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการรวมถึงสมาชิก 
แต่ละคน โดยรายงานผลการประเมินผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการทุกปี

8. ช่วยในการจัดตั้งให้มีแผนการสืบทอดต�าแหน่ง และ/หรือ พัฒนาโครงการบริหารกลุ่มบุคคลที่มีศักยภาพเพื่อตอบสนอง
ความต้องการต�าแหน่งที่ส�าคัญของฝ่ายบริหารระดับกลางและสูง

9. ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการมอบหมาย ในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามข้อนีค้ณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
อาจหาความเห็นจากที่ปรึกษาอิสระทางวิชาชีพอื่น เมื่อเห็นว่ามีความจ�าเป็นและเหมาะสม รวมทั้งให้กรรมการชุดนี้ได้รับ
การอบรมและเสริมสร้างความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อการด�าเนินงานได้ด้วย โดยบริษัทฯเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่และความรับผิดชอบอื่น ๆ ดังนี้
10. พิจารณาทบทวนบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ และทบทวนการก�าหนดตัวชี้วัดผลการด�าเนินงาน และการประเมิน

ผลการด�าเนินงาน (Key Performance Indicator: KPI) ของประธานบริหาร รวมทั้งผู้บริหารตั้งแต่ระดับ 11 ขึ้นไป  
เพื่อเสนอแนะและให้ความเห็นได้ตามท่ีเห็นสมควร รวมทั้ง พิจารณาทบทวนบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ และ
ทบทวนการก�าหนดตัวชี้วัดผลการด�าเนินงาน และการประเมินผลการด�าเนินงาน (Key Performance Indicator: KPI) 
ของพนกังานทีม่ตี�าแหน่งถดัจากระดบั 11 ลงมา เพือ่ให้มัน่ใจว่าการก�าหนดตวัชีว้ดัฯ และหรอืการประเมนิผลของผูบ้รหิาร
และพนักงานกลุ่มนั้น เป็นไปอย่างยุติธรรม และสมเหตุสมผล

11. ในกรณีที่กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเห็นว่ามีเหตุอันอาจก่อให้เกิด หรือได้ก่อให้เกิดความขัดแย้ง หรือข้อ
พิพาท ระหว่างผูบ้รหิารกบัลกูจ้างหรอืตวัแทนลกูจ้าง หรอืเหน็ว่ามีกรณทีีผู่บ้รหิารและลกูจ้างหรอืตวัแทนลกูจ้างไม่สามารถ
เจรจาตกลงกนัได้ และอาจส่งผลให้มกีารยืน่ข้อเรยีกร้องเกีย่วกบัสภาพการจ้าง ไม่ว่าจะเป็นการยืน่ข้อเรียกร้องโดยตวัแทน
ลูกจ้าง หรือฝ่ายนายจ้าง (แล้วแต่กรณี) คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) เชิญผู้บริหาร หรือลูกจ้างที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรืออาจมีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมปรึกษาหารือและสอบถามรายละเอียดข้อมูล

เกีย่วกบักรณดัีงกล่าว ตลอดจน เรยีกเอกสารทีเ่กีย่วข้อง มาเพือ่พจิารณา เสนอแนะ และให้ความเหน็ตามทีเ่หน็สมควร
(2) เชิญผูบ้รหิาร และลกูจ้าง ทีมี่ส่วนเก่ียวข้อง หรอือาจมส่ีวนเกีย่วข้อง เข้าประชมุปรกึษาหารอืร่วมกนัเพือ่หาทางป้องกนั 

หรือแก้ไข ความขัดแย้ง หรือข้อพิพาทดังกล่าว ตลอดจน หาข้อยุติให้กับทั้งสองฝ่าย เพื่อมิให้มีการยื่นข้อเรียกร้อง 
เกี่ยวกับสภาพการจ้างในประเด็นดังกล่าวต่อไป

• คณะกรรมการบรรษทัภบิาล
  คณะกรรมการบรรษัทภิบาลประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน มีวาระด�ารงต�าแหน่งตามวาระการแต่งตั้งกรรมการ 
 บริษัท โดยมีรายชื่อดังนี้

 รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

1.  นายจาง ช่าย ซิง ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
2. นายอนุสรณ์ มุทราอิศ กรรมการบรรษัทภิบาล
3.  นายวิชัย ศักดิ์สุริยา* กรรมการบรรษัทภิบาล

หมายเหตุ ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
1. พิจารณาทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ คู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของ

บริษัทฯ ให้มีเหมาะสม เพียงพอ และมีการปรับปรุงอย่างสม�่าเสมอ
2. ก�ากบัและส่งเสรมิผูบ้รหิารและพนกังานทกุระดบัให้เกดิความเข้าใจในนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ คูม่อืจรรยาบรรณในการปฏบิตัิ

งาน และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น และน�าไปปฎิบัติจริง
3. ส่งเสริมและให้ค�าแนะน�าแก่บริษัทฯ ในการเข้าร่วมการประเมินหรือประเมินผลการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อพัฒนาและปรับปรุง

มาตรฐานการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
4. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลอย่างสม�่าเสมอ
5. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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• คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง
  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด 13 ท่านโดยมีรายชื่อดังนี้

 รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

1.  นายจาง ช่าย ซิง ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.  นายวิชัย ศักดิ์สุริยา กรรมการบริหารความเสี่ยง
3.  นายซิม กุย เกียง กรรมการบริหารความเสี่ยง
4.  นายหยู เป๋อ เหวิน กรรมการบริหารความเสี่ยง
5.  นายชิน หมิง เฉิน กรรมการบริหารความเสี่ยง
6.  นายยงยุทธ ภักตร์ดวงจันทร์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
7.  นางสาวหลิน หรุย เจียน กรรมการบริหารความเสี่ยง
8.  นายซี ไค มัน กรรมการบริหารความเสี่ยง
9.  นายกู่ กั๋ว หง กรรมการบริหารความเสี่ยง
10.  นางฉู ลี่ กรรมการบริหารความเสี่ยง
11.  นายปีเตอร์ เอียด กรรมการบริหารความเสี่ยง
12.  นายโอม ปรากราซ กรรมการบริหารความเสี่ยง
13.  นายไล่ มิน ชาว กรรมการบริหารความเสี่ยง

 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. จัดท�าขั้นตอนการปฏิบัติงานในการบริหารความเสี่ยง
2. ด�าเนินการการบริหารความเสี่ยงและมอบหมายให้หัวหน้างานในแต่ละส่วนงานเป็นผู้รับผิดชอบการประเมินและบริหาร

ความเสี่ยงในส่วนงานของตน
3. พัฒนาและทบทวนแผนกลยุทธ์ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง
4. รายงานผลการด�าเนินงานรายไตรมาสและ/หรือรายปีและ/หรือเมื่อมีเหตุการณ์อาจมีผลกระทบที่มีนัยส�าคัญให้คณะ

กรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบทราบ
5. ติดตามผลและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจขอปรึกษาหรือขอค�าแนะน�าจากผู้เชี่ยวชาญพิเศษในบางกรณี

• คณะกรรมการพฒันาเพือ่ความย่ังยนื
 คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

 รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

1.  นายจาง ช่าย ซิง ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
2.  นายหยู เป๋อ เหวิน กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
3.  นาย วิชัย ศักดิ์สุริยา กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
4.  นาย เฉิน ชิน หมิง กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
1. ทบทวนนโยบายการพฒันาเพือ่ความยัง่ยนื พร้อมกรอบแนวทาง กระบวนการ และการปฏบิติั ทีเ่กีย่วข้องของบริษทัฯ เพือ่

ให้ค�าแนะน�าที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�าทุกปี

2. ท�าให้เป็นท่ีเช่ือมัน่ได้ว่าบรษิทัฯ มมีาตรการทีเ่หมาะสมทีจ่ะจดัท�าและการด�าเนนิโครงการพฒันาเพือ่ความยัง่ยนืให้ประสบ

ผลส�าเร็จ พร้อมกับตรวจสอบนโยบายพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเป็นครั้งเป็นคราว

3. ประสานงานกับบริษัทฯ ทั้งด้านการด�าเนินโครงการที่วางไว้และการท�าความมุ่งหมายไปสู่ความส�าเร็จตามแนวนโยบาย

พัฒนาเพื่อความยั่งยืน โดยจะท�าการประเมินผลแต่ละโครงการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง

4. จัดให้มีการให้ค�าปรึกษา และให้การสนับสนุนทั้งด้านทรัพยากรและบุคคลที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมยุทธศาสตร์การพัฒนา

เพื่อความยั่งยืนให้ครอบคลุมทั้งองค์กรและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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5. จัดตั้งและมอบหมายอ�านาจหน้าที่ให้กับคณะอนุกรรมการ หรือคณะท�างานตามความเหมาะสม

6. ทบทวนและประเมินความเหมาะสมของความรับผิดชอบคณะกรรมการฯ เองปีละหนึ่งครั้ง โดยการยื่นข้อเสนอแนะท่ี

ต้องการการเปลี่ยนแปลงให้กับคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

การสรรหากรรมการและกรรมการอสิระ
 คณะกรรมการบรษัิทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนท�าหน้าทีใ่นการพจิารณาคุณสมบตัแิละสรรหา

บคุคลทีเ่หมาะสมทีจ่ะได้รับการเสนอชือ่ให้ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัหรอืกรรมการในคณะกรรมการชดุย่อยโดยพจิารณาบุคคล

ที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านต่างๆ (Board Matrix) เช่น ด้านบัญชีการเงิน ด้านการบริหารจัดการ ด้านกลยุทธ์ รวมถึงบุคคล 

ที่มีทักษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจและลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ โดยไม่ได้จ�ากัดเพศ  

เชื้อชาติ สัญชาติ เพื่อให้โครงสร้างของคณะกรรมการมีความหลากหลาย (Board Diversity) และแข็งแกร่ง สามารถน�าพาบริษัทฯ  

ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ทางธรุกจิภายใต้การบรหิารจดัการตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ตีามมาตรฐานสากล ทัง้นี ้เพือ่เป็นการสนบัสนนุ

หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ โดยผู้ที่ได้

รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติเบ้ืองต้นตามหลักเกณฑ์ที่ได้ก�าหนดและด�าเนินการตามขั้นตอนที่ได้

แจ้งไว้ในเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ โดยคณะกรรมการจะใช้มติเสียงข้างมากของทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัในการพจิารณาคัดเลือกและน�า 

รายชื่อของผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

• หลักเกณฑ์และคณุสมบัติของกรรมการบรษิทั
1. กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด รวมทั้งต้อง

ไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศก�าหนด

2. เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรมและประวัติการท�างานที่ดี
3. มีความรู้หรือประสบการณ์ในด้านการบริหารธุรกิจโดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์หรือโทรคมนาคม หรือด้านการ

เงิน บัญชี หรือด้านอื่นๆที่คณะกรรมการเห็นควร
4. สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้นได้ทุกครั้ง ยกเว้นกรณีมีเหตุจ�าเป็นหรือสุดวิสัย
5. คุณสมบัติอื่นที่อาจก�าหนดเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและความเหมาะสมอื่นๆในภายหลัง

• คณุสมบัตขิองกรรมการอสิระ
 กรรมการอิสระต้องมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยบริษัทฯ ได้ก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการ
อิสระที่เข้มกว่าหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด ดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่

อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/ลูกจ้าง/พนักงาน/ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�า หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนการเป็นกรรมการอิสระ

3. ไม่เป็นบคุคลทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ป็นบดิามารดา คูส่มรส พีน้่อง และ
บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือ 
ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บริษทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งในลกัษณะท่ี
อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการ
อิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัด
แย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนการเป็นกรรมการอิสระโดยมีรายละเอียดดังนี้
4.1 ความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ

4.1.1 ไม่เป็นผู้สอบบัญชีในทุกกรณี
4.1.2 ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น (เช่นที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น) ที่มี

มูลค่าการท�ารายการเกิน 2 ล้านบาทต่อปี
4.2 ความสัมพันธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจอื่น
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4.2.1 ลักษณะความสัมพันธ์จะครอบคลุมรายการท่ีเป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับ
สินทรัพย์/บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน

4.2.2 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีขนาดมูลค่ารายการตั้งแต่ 20 ล้านบาท หรือ 3% ของ NTA ของบริษัทขึ้นไป แล้วแต่
จ�านวนใดจะต�่ากว่า (การพิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลเดียวกันในระหว่าง 6 เดือนก่อนวัน
ที่มีการท�ารายการในครั้งนี้ด้วย)

4.2.3 กรณีมีเหตุจ�าเป็นและสมควรซึ่งมิได้เกิดขึ้นอย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง กรรมการอิสระอาจมีความสัมพันธ์เกินระดับ
นัยที่ก�าหนดในระหว่างด�ารงต�าแหน่งก็ได้ แต่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนและมติที่ได้ต้องเป็นมติ
เอกฉันท์ และต้องเปิดเผยความสัมพันธ์ดังกล่าวของกรรมการรายน้ันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 
56-1) และรายงานประจ�าปี (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ และหากต่อมากรรมการอิสระรายนั้นได้รับการเสนอชื่อเพื่อ
ด�ารงต�าแหน่งต่ออกีวาระหนึง่ จะต้องเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบัความสมัพนัธ์ดงักล่าวในหนงัสอืนดัประชมุผูถ้อืหุน้ในวาระ
เลือกตั้งกรรมการด้วย

5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
7. กรรมการอสิระทีม่คีณุสมบตัติาม 1-6 อาจได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัให้ตดัสินใจในการด�าเนนิกจิการของบรษิทัฯ 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบ
องค์คณะ (collective decision) ได้

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
• การแต่งต้ังกรรมการ

 หลังจากท่ีคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมให้เข้ามาเป็น
กรรมการแล้ว จะน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาเสนอช่ือดังกล่าวเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยข้อบังคับของ 
บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นใช้วิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และ
การแต่งตั้งกรรมการต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลหน่ึงคนหรือหลายคนพร้อมกันตามที่ได้รับการเสนอชื่อ
โดยวิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนพร้อมกันซึ่งจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคล
ซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่ง
ได้รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่ม
ขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

• การถอดถอนกรรมการ
 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต�าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 
สามในสี่ (๓/๔) ของจ�านวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่ถือ
โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

• วาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี กรรมการบริษัทจ�านวนหนึ่งในสามหรือใกล้เคียงกับจ�านวนหนึ่งในสามมากที่สุดต้อง
ออกจากต�าแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นต�าแหน่งนี้อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งใหม่อีกวาระได้ ทั้งนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจ
ลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต�าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ�านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธ ิ
ออกเสียงในการประชุมนั้นและกรรมการอิสระสามารถด�ารงต�าแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 3 วาระ

• อ�านาจอนุมัติของคณะกรรมการบรษิทั
 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี กรรมการบริษัทจ�านวนหนึ่งในสามหรือใกล้เคียงกับจ�านวนหนึ่งในสามมากที่สุดต้อง
ออกจากต�าแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นต�าแหน่งนี้อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งใหม่อีกวาระได้ ทั้งนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจ
ลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต�าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ�านวนผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงในการประชุมนั้นและกรรมการอิสระสามารถด�ารงต�าแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 3 วาระ
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• การปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่
 บรษัิทฯมกีารปฐมนเิทศกรรมการทีเ่ข้าด�ารงต�าแหน่งในบรษิทัเป็นครัง้แรกโดยให้ผู้บรหิารแนะน�าธรุกจิของบรษิทัฯ และเยีย่ม
ชมโรงงานรวมทั้งให้เลขานุการบริษัทฯ สรุปหน้าที่และบทบาทของกรรมการบริษัท พร้อมกันนี้ยังได้แจกเอกสารที่ประกอบไปด้วย
ข้อมูลที่เกี่ยวกับบริษัทฯ อย่างละเอียดรวมทั้งคู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน

• การด�ารงต�าแหน่งกรรมการและผู้บรหิารในกิจการอืน่
 เพื่อเป็นการรักษาประสิทธิภาพในการท�างานของกรรมการและสอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการ
บริษัทได้ก�าหนดนโยบายในการด�ารงต�าแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น ดังนี้
1. กรรมการสามารถด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมกันได้ไม่เกิน 3 แห่ง
2. ห้ามมิให้ประธานบริหาร (President( ไปด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ยกเว้นกรณีท่ีเป็นการด�ารง 

ต�าแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย ในกรณีหากจะรับต�าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่น เพิ่มต้องได้รับความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการก่อน

 ทั้งนี้ การท่ีบริษัทฯ ได้สนับสนุนให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูงไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย
เพื่อให้การบริหารงานทั้งกลุ่มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ

การประชมุของคณะกรรมการ
 บริษัทฯ ก�าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 4 ครั้งหรือในทุกไตรมาส (กลางเดือนกุมภาพันธ์  
ปลายเดือนเมษายน กรกฎาคม และตุลาคม) โดยกรรมการต้องเข้าประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 โดยอาจมีการประชุมเพิ่มเติมเมื่อ 
มีเรื่องต้องพิจารณา และมีการก�าหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยบริษัทฯจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระ 
การประชุมให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 5 วันท�าการ ในกรณีที่มีเหตุพิจารณา
เร่งด่วนอาจส่งหนังสือเชิญประชุมน้อยกว่า 7 วันได้ซ่ึงกรรมการทุกท่านมีความเป็นอิสระในการเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม โดย
มีเลขานุการบริษัทท�าหน้าท่ีจัดการประชุมรวมท้ังดูแลและเสนอแนะให้การประชุมของคณะกรรมการเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ  
และกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง และให้มีการบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการจัดเก็บรายงานการประชุม 
ที่ผ่านการรับรองของคณะกรรมการบริษัทไว้เป็นหลักฐาน

 การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆในปี 2563 สรุปได้ ดังนี้       หน่วย ครั้ง

 รายนามกรรมการ คณะ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ ประชุม
  กรรมการ ตรวจสอบ สรรหาและก�าหนด บรรษัทภิบาล บริหาร ผู้ถือหุ้น
  บริษัท  ค่าตอบแทน

จ�านวนครั้ง  5 4 5 2 1 1

นายอึ้ง กวง มิ้ง 5/5 ไม่เป็นกรรมการชุดนี้ ไม่เป็นกรรมการชุดนี้ ไม่เป็นกรรมการชุดนี้ ไม่เป็นกรรมการชุดนี้ 1/1

นายเจิ้ง ผิง  5/5 ไม่เป็นกรรมการชุดนี้ ไม่เป็นกรรมการชุดนี้ ไม่เป็นกรรมการชุดนี้ ไม่เป็นกรรมการชุดนี้ 0/1

นายเคอ จื่อ ชิง 5/5 ไม่เป็นกรรมการชุดนี้ ไม่เป็นกรรมการชุดนี้ ไม่เป็นกรรมการชุดนี้ ไม่เป็นกรรมการชุดนี้ 0/1

นายจาง ช่าย ซิง 5/5 ไม่เป็นกรรมการชุดนี้ ไม่เป็นกรรมการชุดนี้ 2/2 1/1 1/1

นายอนุสรณ์ มุทราอิศ 5/5 ไม่เป็นกรรมการชุดนี้ 5/5 2/2 ไม่เป็นกรรมการชุดนี้ 1/1

นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา 5/5 4/4 ไม่เป็นกรรมการชุดนี้ ไม่เป็นกรรมการชุดนี้ ไม่เป็นกรรมการชุดนี้ 1/1

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

ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี 5/5 ไม่เป็นกรรมการชุดนี้ 5/5 ไม่เป็นกรรมการชุดนี้ ไม่เป็นกรรมการชุดนี้ 1/1

นางทิพวรรณ ชยุติมันต์ 5/5 4/4 ไม่เป็นกรรมการชุดนี้ ไม่เป็นกรรมการชุดนี้ ไม่เป็นกรรมการชุดนี้ 1/1
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องค์ประชมุในการลงมติ
 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาเพ่ิมเติมนโยบายเกี่ยวกับการก�าหนดองค์ประชุมขั้นต�่าของการประชุมคณะกรรมการ 
ณ ขณะที่มีการลงมติ โดยก�าหนดให้ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการ
ยังคงต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯที่ก�าหนดให้ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมด

การประชมุของคณะกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผูบ้รหิาร
 กรรมการอิสระสามารถจัดประชุมโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมได้ตามที่เห็นสมควร ซึ่งโดยปกติการประชุมของคณะ
กรรมการตรวจสอบได้ด�าเนนิการได้อย่างอสิระโดยไม่มกีรรมการบรหิารเข้าร่วมประชมุด้วยและผู้สอบบญัชีของบรษิทัฯจะเข้าร่วมประชมุ
กับคณะกรรมการดังกล่าวในเรื่องเกี่ยวกับงบการเงินเป็นประจ�าทุกไตรมาส และในบางกรณีกรรมการตรวจสอบอาจขอให้กรรมการ
บริหารบางรายเข้าชี้แจงรายละเอียดในเรื่องต่างๆตามที่เห็นควร และในปี 2563 ได้มีการจัดประชุมของคณะกรรมการที่ไม่ได้เป็น 
ผู้บริหารจ�านวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เพื่อพิจารณาสอบทานปัญหาในการบริหารงานของฝ่ายบริหาร

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชดุย่อย
 คณะกรรมการจะจัดให้มีการประเมินผลการท�างานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะและรายบุคคลรวมทั้งการประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการชดุย่อยปีละ 1 ครัง้ เพือ่เพิม่ประสทิธิภาพและความเข้าใจทีด่ใีนการท�างานร่วมกนัของกรรมการ คณะกรรมการได้น�า
แบบประเมินผลกรรมการทั้ง 5 แบบ ประกอบด้วยแบบประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ/ แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล 
(ประเมินตนเอง)/ แบบประเมินของคณะกรรมการบริหาร/ แบบประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบ/ แบบประเมินผลคณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และแบบประเมินผลคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นการประเมินดังกล่าวแล้ว แบบฟอร์ม
ประเมนิผลจะถกูส่งไปยงัเลขานกุารบรษิทัเพือ่จดัท�าเป็นรายงานและน�าเสนอผลต่อคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนพร้อม
กับแผนการด�าเนินงานเพื่อลดช่องว่างดังกล่าว ก่อนน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป

 แบบประเมินผลมีเกณฑ์การประเมินผล คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้
มากกว่า 85% = ดีเยี่ยม
มากกว่า 75% = ดีมาก
มากกว่า 65% = ดี
มากกว่า 50% = พอใช้
ต�่ากว่า 50% = ควรปรับปรุง

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ มีหัวข้อการประเมิน ดังนี้
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท (Board structure and qualifications)
2) บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Roles, duties and responsibilities)
3) การประชุมของคณะกรรมการ (Board meeting)
4) การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ (Duties of directors)
5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ (Relationship with management)
6) การพัฒนาตนเองของกรรมการ (Director‘s self-improvement and management training)
สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการทั้งคณะในภาพรวม 6 หัวข้อ เห็นว่าการด�าเนินการส่วนใหญ่จัดท�าได้ดีเยี่ยมโดยมีคะแนน 
ร้อยละ 96.7

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล มีหัวข้อการประเมิน ดังนี้
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท (Board structure and qualifications)
2) การประชุมของคณะกรรมการ (Board meeting)
3) บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Roles, duties and responsibilities)
สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการรายบุคคลในภาพรวมเห็นว่าการด�าเนินการส่วนใหญ่จัดท�าได้ดีเยี่ยมโดยมีคะแนนร้อยละ 97.8
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การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย
การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร มีหัวข้อการประเมิน ดังนี้
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (Structure and qualifications)
2) การประชุมของคณะกรรมการ (Meeting)
สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการรายบุคคลในภาพรวมเห็นว่าการด�าเนินการส่วนใหญ่จัดท�าได้ดีเยี่ยม โดยมีคะแนนร้อยละ 93.1

การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ มีหัวข้อการประเมิน ดังนี้
1) ความเข้าใจ
2) การปฏิบัติงาน
3) การประชุม
4) การพัฒนาตนเอง
5) การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม
สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบในภาพรวมเห็นว่าการด�าเนินการส่วนใหญ่จัดท�าได้ดีเยี่ยม โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 
ร้อยละ 91.5

การประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน มีหัวข้อการประเมิน ดังนี้
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (Committee structure and qualifications)
2) การประชุมของคณะกรรมการ (The committee meeting)
3) ความรับผิดชอบต่อเนื้อหาของรายงาน (Assumption of responsibility for content of the published report)
4) การให้ความส�าคัญและอุทิศเวลา (Gives priority and devotes sufficient time)
สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนในภาพรวมเห็นว่าการด�าเนินการส่วนใหญ่จัดท�าได้ดีเยี่ยม โดยมี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 98.3

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีหัวข้อการประเมิน ดังนี้

1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (Committee structure and qualifications)

2) การประชุมของคณะกรรมการ (The committee meeting)

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

4) การให้ความส�าคัญและอุทิศเวลา (Gives priority and devotes sufficient time)

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนในภาพรวมเห็นว่าการด�าเนินการส่วนใหญ่จัดท�าได้ดีเยี่ยม โดยมี

คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 91.7%

การประเมินผลการท�างานของประธานบรหิาร
 คณะกรรมการบริษัทฯได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ก�าหนดและน�าเสนอตัวชี้วัดผลการ
ท�างาน (KPI) และผลการปฎิบัติงานของประธานบริหารต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีเกณฑ์การประเมิน แบ่งเป็น 
2 ส่วนคือ 1. ตัวชี้วัดด้านการก�ากับดูแลกิจการ (CG) และ 2. ตัวชี้วัดด้านการบริหารจัดการการผลิต (Manufacturing) โดยจะมีการ
พิจารณาทบทวนตัวชี้วัดผลการท�างานตามความเหมาะสมทุกปี

การพฒันากรรมการและผู้บรหิาร
 บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมท้ังเลขานุการบริษัท เข้ารับการอบรมเก่ียวกับการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี

อย่างต่อเนือ่ง ทัง้จากการจดัอบรมภายในและการอบรมจากสถาบนัต่างๆ เช่น ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ส�านกังาน ก.ล.ต. หรอื

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 ในปี 2563 นาย จาง ช่าย ซิง ได้เข้าร่วม Director’s Briefing 10 # Driving Organizational Culture from the Boardroom 

ที่จัดโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทยและนางทิพวรรณ ชยุติมันต์ได้เข้าร่วมอบรม IT Governance and Cyber Resilience Program  

(ITG) ที่จัดโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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การสืบทอดต�าแหน่ง/การบรหิารกลุม่บุคคลท่ีมีศกัยภาพ
 บรษัิทฯได้น�าการบรหิารกลุม่บคุคลทีม่ศีกัยภาพ (Talent Pool) มาใช้ในการสรรหาบุคคลทีจ่ะสืบทอดต�าแหน่งเนือ่งจากมคีวาม

ยดืหยุน่ในการสรรหาบคุคลทีเ่หมาะสมและสามารถรองรับกลยทุธ์ธรุกจิทีอ่าจต้องปรบัเปล่ียนอย่างรวดเรว็ ซึง่มคีวามเหมาะสมมากกว่า

การระบุบุคคลที่จะมาสืบทอดต�าแหน่งบริหารที่ส�าคัญอย่างเฉพาะเจาะจงแบบเดิม (Successor plan) ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการสรรหา

อาจเป็นบุคคลที่มาจากภายในและภายนอกบริษัท โดยโครงการน้ีจะมีการด�าเนินการอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณสมบัต ิ

เหมาะสมอย่างเพียงพอ

การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบรษัิทย่อยและบรษัิทร่วม
 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารท�าหน้าที่ก�ากับดูแลและรับผิดชอบการด�าเนินงานของบริษัทย่อย

และบริษัทร่วม คณะกรรมการบริหารมีอ�านาจอนุมัติเงินลงทุนได้ในระดับหน่ึง และมีอ�านาจหน้าที่ในการจะส่งกรรมการหรือผู้บริหาร

ระดับสูงไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารรวมท้ังอาจมีการแต่งตั้งบุคคลากรในท้องถิ่นร่วมเป็นกรรมการหรือผู้บริหารเพื่อก�าหนดนโยบาย

ที่ส�าคัญและทิศทางในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ทั้งน้ีคณะกรรมการบริหารจะรายงานการส่งตัวแทนหรือแต่งตั้ง

กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ อย่างไรก็ตาม หากการลงทุนในบริษัทย่อยหรือ

บริษัทร่วมเกินกว่าที่ก�าหนดไว้ในอ�านาจของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารจะต้องด�าเนินการขออนุมัติการลงทุนจาก 

คณะกรรมการบริษัทก่อน

 นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้น�าระบบ Enterprose resource planning (ERP) มาใช้ในการบันทึกข้อมูลธุรกิจท้ังด้านการเงิน 

บัญชีและข้อมูลอื่นๆของกลุ่ม เพื่อให้สามารถตรวจสอบ ติดตามและดูแลการด�าเนินงานได้อย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพ ประกอบ

กับบริษัทฯยังได้มีหน่วยงานด้านบริหารเงินและการลงทุนซึ่งท�าหน้าที่ดูแลการใช้เงินและการเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทย่อยโดยต้อง

ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทแล้วแต่กรณี และเนื่องจากบริษัทในกลุ่มเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ  

ถือหุ้นร้อยละ 100 เกือบท้ังหมด ดังน้ัน การท�ารายการระหว่างกันจึงไม่จัดเป็นรายการเกี่ยวโยง และหากมีการท�ารายการกับบริษัท

ในเครืออื่นๆ บริษัทฯได้แจ้งให้บริษัทย่อยต้องแจ้งและขออนุมัติการท�ารายการที่ส�าคัญต่อผู้บริหารหรือคณะกรรมการบริษัทฯก่อน  

ซึ่งบริษัทฯจะด�าเนินการขั้นตอนตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือส�านักงาน ก.ล.ต.ที่เกี่ยวข้อง

การดแูลและป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
 บรษัิทฯ มนีโยบายจ�ากดัการใช้ข้อมลูภายในให้อยูใ่นวงเฉพาะผูบ้รหิารตัง้แต่ระดบักลางถงึระดบัสงูทีเ่กีย่วข้อง และก�าหนดห้าม

พนักงานน�าเอกสารหรือข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกก่อนได้รับอนุญาต ซึ่งบริษัทฯ  

จะถือว่าเป็นความผิดทางวินัยซ่ึงได้มีการเผยแพร่นโยบายดังกล่าวรวมทั้งบทลงโทษไว้ในคู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานเพื่อให้ 

คณะกรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานทราบโดยทัว่กนั รวมท้ังห้ามกรรมการและผู้บรหิารซือ้ขายหลักทรพัย์ในช่วง 1 เดอืน ก่อนประกาศ

ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ สู่สาธารณชนผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นจากการได้เปรียบ

ของผู้ที่เกี่ยวข้อง

 นอกจากนีบ้ริษทัฯ ยงัมีนโยบายก�าหนดให้กรรมการ และผู้บริหารของบรษิทัฯ (ซึง่ได้รวมถงึคูส่มรส และบตุรทีย่งัไม่บรรลนิุตภิาวะ) 

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันท�าการ  

นับจากวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงการถือหลกัทรพัย์ และต้องแจ้งให้เลขานกุารบรษิทัทราบเพือ่แจ้งให้คณะกรรมการบรษิทัฯ รบัทราบต่อไป

 ในปี 2563 ไม่ปรากฏการกระท�าหรอืข้อร้องเรยีนเกีย่วกบัการกระท�าผดิของกรรมการ ผูบ้รหิารระดบัสงู และพนกังานทีเ่กีย่วข้อง

เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

การปฏบัิติตามหลักการก�ากบัดูแลกิจการท่ีดใีนเรือ่งอืน่ๆ
 บริษัทได้น�าหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหลัก 

การก�ากับดูแลกิจการท่ีดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ CG Code ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์มาเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการน�ามาปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ และให้มีการพิจารณา

ทบทวนความเหมาะสม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 คณะ

กรรมการบริษัทมีมติอนุมัติปรับปรุงเนื้อหานโยบายการก�ากับดูแลกิจการ เก่ียวกับหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 

ค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการได้พิจารณาปรับคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
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อิสระเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ โดยให้ถือได้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ซึ่งเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด

 นอกจากนี ้บรษิทัฯ ได้ผ่านการรบัรองรบัรองในโครงการแนวร่วมปฏบิตัใินการต่อต้านการคอร์รปัช่ัน (CAC) เมือ่วนัที ่7 กมุภาพนัธ์ 

2563

 เรื่องที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีตามหลัก CG Code

1. ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ

2. ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนไม่ได้เป็นกรรมการอิสระเนื่องจากมีการเพิ่มเติมหน้าที่ที่จึงมีการปรับ

เปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม

ค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชี
• ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชขีองบรษัิทฯ

 บริษัทฯ จ่ายค่าสอบบัญชีให้แก่ส�านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปี 2563 เป็นเงิน 4,910,000 บาท และ 

ค่าธรรมเนียมสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างปีเพื่อประกอบการจัดท�างบการเงินของบริษัทจ�านวน 500,000 บาท ซึ่งยังไม่รวม

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เบิกตามจริง (Out of pocket expenses) เช่น ค่าเอกสาร ค่าเดินทาง ค่าขนส่งและอื่นๆ (ค่าสอบบัญชีในปี 2562 

มีจ�านวน 4,910,000 บาท ค่าธรรมเนียมสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างปีเพื่อประกอบการจัดท�างบการเงินของบริษัทจ�านวน 

500,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เบิกตามจริง (Out of pocket expenses) จ�านวน 286,102 บาท) นอกจากนี้ มีค่าสอบบัญชี

บริษัทย่อยอีก 4 แห่งที่ได้จ่ายให้ส�านักงานสอบบัญชีเดียวกันนี้รวมเป็นเงิน 1,485,000 บาท

 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยบางแห่งเป็นผู้สอบบัญชีจากส�านักงานบัญชีเดียวกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยบางแห่งได้ใช้

บริการจากส�านักงานบัญชีอื่นๆ ทั้งนี้การเลือกใช้ผู้สอบบัญชีของแต่ละบริษัท จะพิจารณาจากคุณภาพการให้บริการและค่าสอบ

บัญชีเป็นหลัก 

• ค่าตอบแทนอืน่
 ไม่มี
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  ในฐานะหนึง่ในบรษิทัผลติอปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศไทย บรษิทั เดลต้า อีเลคโทรนคิส์ (ประเทศไทย) จ�ากดั 

(มหาชน) เข้าใจดีว่าการด�าเนินงานของเรานั้นมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อชุมชนโดยรอบและต่อองค์กรที่มีส่วนร่วมกับเรา

 ด้วยพันธกิจของเราท่ี “มุ่งม่ันสร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้พลังงานสะอาดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่ออนาคต 

ที่ดีกว่า” เดลต้าได้ด�าเนินธุรกิจของเราโดยยึดถือหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SD) มาโดยตลอด

 ทีเ่ดลต้า เรามุ่งมัน่ทีจ่ะสร้างผลกระทบเชงิลบให้น้อยทีสุ่ดและสร้างคุณปูการในเชงิบวกต่อส่ิงแวดล้อม เราเช่ือว่าการด�าเนนิธรุกิจ

อย่างมีจริยธรรมจะสร้างรากฐานที่แข็งแรงให้บริษัทด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

 ตั้งแต่เดลต้าประเทศไทยก่อตั้งขึ้นในปี 2531 เราได้พยายามเอาชนะความท้าทายในการค้นพบโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อ

ช่วยลด carbon footprint เช่น เพาเวอร์ซัพพลายและโซลูช่ันการจัดการความร้อนของเดลต้าที่ช่วยลดการส้ินเปลืองพลังงานด้วย

ประสทิธภิาพชัน้น�าของตลาด และเนือ่งด้วยผลกระทบเชงิลบของการเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศทีป่รากฏอย่างเด่นชดั ท�าให้ผลติภัณฑ์

และโซลูชั่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของเดลต้า เช่น ผลิตภัณฑ์ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าของเรามีการเติบโตเพิ่มขึ้นอีกด้วย

 กลยุทธ์ทางธุรกิจของเดลต้าเป็นไปตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยผลิตภัณฑ์และโซลูช่ันที่ตอบสนองเมกะเทรนด์ทั่วโลก 

รวมถึงการมีมาตรฐานการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีซ่ึงได้รับการยอมรับจากอุตสาหกรรมของเราและหน่วยงานต่างๆ และการด�าเนินงาน 

โดยมีเป้าหมายเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาชุมชน

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMC) ของเดลต้าประเทศไทยจะรายงานความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงต่อประธาน

บริหาร ผลการบริหารความเสี่ยงจะได้รับการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยปีละสองครั้ง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการรายงานผลการส�ารวจในปี 2563 จากหน่วยงานหลักเดลต้าประเทศไทยซึ่งรวมถึง เดลต้า

ประเทศไทย อินเดียและสโลวาเกีย ต่อคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นอกจากนี้คณะกรรมการยังได้ทบทวน 

ความเสี่ยงของเมกะเทรนด์หลักจากการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์และโซลูชั่น 

ที่เกี่ยวข้องกับเมกะเทรนด์นั้นยังคงอยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง ภาพประกอบด้านล่างนี้แสดงถึงทั้งความเสี่ยงและโอกาสที่อาจได้รับ

 ด้วยเหตุนี้ เดลต้าประเทศไทยจึงสามารถมอบผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา พร้อมกับการสร้างผลกระทบ 

เชิงบวกให้กับสิ่งแวดล้อมและสังคมได้ สามารถดูเค้าโครงกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจโดยยึดหลัก SD ของเราได้ดังนี้

การพัฒนาอย่างย่ังยนื
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 ในปี 2563 การระบาดของโรค COVID-19 เผยให้เห็นโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจมากขึ้น พร้อมกับเร่งกระบวนการพัฒนา

อย่างยั่งยืนของเราเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ศูนย์บัญชาการ COVID-19 ทั่วโลกของเดลต้าได้รับการน�า

ทีมโดยทีมผู้บริหารระดับสูง และยังมีทีมเครือข่ายทั่วโลกที่น�าโดยหัวหน้าระดับภูมิภาคจากภูมิภาคส�าคัญของเรา เช่น จีน เอเชียตะวัน

ออกเฉียงเหนือ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ EMEA (ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา) และสหรัฐอเมริกา

 ส�าหรับพนักงานของเราในจีน บริษัทฯ ได้ร้องขอให้พนักงานที่เดินทางกลับจากพื้นที่อื่นที่ไม่ใช่เมืองที่ท�างานเข้ารับการกักตัว

ตามมาตรการเป็นเวลา 14 วนัตามระเบียบข้อบงัคบัของท้องถิน่ นอกจากนีบ้รษิทัฯ ยงัได้ปรบัมาตรฐานส�าหรบัการเดนิทางเพือ่ธรุกิจให้ 

เข้มงวดขึ้นและสนับสนุนการใช้งานอุปกรณ์การประชุมออนไลน์ส�าหรับการประชุมข้ามภูมิภาคหรือการประชุมข้ามทีม

 นอกจากนี้พนักงานและผู้เยี่ยมชมสถานที่ปฏิบัติงานส�าคัญของเดลต้าในพื้นที่ระบาดจะต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ใช้น�้ายา 

ฆ่าเชือ้โรค และรายงานเกีย่วกบัสขุภาพของตนเอง มาตรการเพิม่เตมิอืน่ๆ จะเกีย่วข้องกบัการฆ่าเชือ้ภายในอาคารของเราอย่างสม�า่เสมอ 

และการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาด

 เป้าหมายการปลอดผู้ป่วย COVID-19 ในโรงงานเดลต้าประเทศไทยของเรา เป็นตัวขับเคล่ือนส�าคัญที่ท�าให้เราดูแลรักษาการ

ปฏิบัติงานและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน รวมถึงสร้างความมั่นใจถึงผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นของเราท่ามกลางความหวาดกลัว

ต่อการระบาดทั่วโลก

 เพ่ือรักษาก�าลังทางธุรกิจและผลการด�าเนินงานที่โดดเด่นท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลก เดลต้าได้ท�าการวินิจฉัย

และทบทวนการใช้จ่ายและกลยุทธ์การลงทุน โดยเราได้เสนอมาตรการด้านการเงิน 3 ข้อคือ คู่มือการปฏิบัติงานส�าหรับการท�าธุรกรรม

ของอนุพันธ์ทางการเงิน คู่มือการปฏิบัติงานส�าหรับการให้กู้ยืมเงินทุน และคู่มือการปฏิบัติงานในการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน 

โดยคู่มือดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563

 การสื่อสารขององค์กรและโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีมีบทบาทส�าคัญในกระบวนการทางธุรกิจของเรามากกว่าที่เคยเป็นมา 

ตั้งแต่ปี 2560 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการท�างานที่ยืดหยุ่นในกรณีฉุกเฉินที่อาจเกิด

ขึ้น และด้วยการรับรองความปลอดภัยด้านไอทีตามมาตรฐาน ISO27001 ท�าให้พนักงานที่ไม่ได้อยู่ในส่วนการผลิตของเดลต้าทั้งหมด 

สามารถท�างานได้ทุกท่ีด้วยแล็ปท็อปและระบบ VPN รวมถึงแอปพลิเคช่ันบนมือถือ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านความปลอดภัย

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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 คณะกรรมการ COVID-19 ของเราได้ก�าหนดหน้าที่การท�างานที่ส�าคัญ โดยเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้ประจ�าในพื้นที่เฉพาะมีสิทธิ์ท�างาน

จากทีบ้่านได้ และเพือ่ให้การสือ่สารนโยบายบรษิทัและการตอบสนองต่อสถานการณ์ทีอ่าจเกดิขึน้มคีวามรวดเรว็มากยิง่ขึน้ เราจงึได้จดั

ตั้งบัญชี LINE ในชื่อ Delta Thailand อย่างเป็นทางการเพื่อลดช่องว่างทางดิจิทัลระหว่างพนักงานฝ่ายส�านักงานและฝ่ายผลิต

 นอกจากน้ีเรายังมีข้อตกลงด้านความปลอดภัยของข้อมูลและจรรยาบรรณวิชาชีพให้พนักงานของเราทุกคนปฏิบัติตาม รวมถึง

การรับประกันความปลอดภัยทางกายภาพส�าหรับศูนย์ข้อมูลของบริษัท บริษัทฯ จะด�าเนินการประกันภัยคุ้มครองข้อมูลให้เสร็จสิ้น

ภายในปี 2564 และเนื่องจากมีการสื่อสารทางตรงกับทางลูกค้าและซัพพลายเออร์ของเราบ่อยขึ้น หน่วยงานการสื่อสารขององค์กรจึง

ได้เปิดตัวหน้าเว็บพิเศษเพื่อให้บุคคลภายนอกสามารถติดตามสถานการณ์ COVID-19 ของเราได้

 การท�างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรทางธุรกิจของเรามีส่วนช่วยในการด�าเนินการตามแผนธุรกิจ จริยธรรมของห่วง

โซ่อุปทาน และการส่งมอบตรงเวลาในช่วงท่ีมีการปิดกั้นการเดินทางทั่วโลกอันเนื่องมาจากสถานการณ์ COVID ตามนโยบายของ 

คณะกรรมการการจัดซื้อส่วนกลางของเรา ซัพพลายเออร์ที่ส�าคัญได้รับการก�าหนดให้อยู่ในกระบวนการปกติ สัดส่วนของการใช้จ่าย 

ที่จัดสรรไปยังแต่ละซัพพลายเออร์ถูกจ�ากัดเพื่อป้องกันผลกระทบด้านอุปทานในกรณีฉุกเฉิน ในขณะเดียวกันก็มีการเตรียมแหล่งจัดหา

ที่เป็นทางเลือกและอยู่ในท้องถิ่นไว้ด้วย

 ถงึแม้ว่าข้อตกลงทางธรุกจิของเดลต้ากบัซพัพลายเออร์ของเราจะอยูใ่นขอบเขต B2B และแผนข้อตกลงทีว่างไว้ แต่ปัญหาในห่วง

โซ่อปุทานระหว่างทีม่กีารกกักนัทัว่โลกกเ็กดิขึน้กบัสนิค้าบางประเภทในห่วงโซ่อปุทานของเรา เพือ่ทีจ่ะลดปัญหาการขาดแคลนวตัถดุบิ 

เดลต้าได้ลงทุนจัดตั้งคลังสินค้าฝากขายใหม่ 2 แห่งในนิคมอุตสาหกรรมบางปู คลังสินค้าใหม่เหล่านี้จะเอื้อให้ซัพพลายเออร์สามารถใช้

แนวคิดมิลค์รันหรือการบรรทุกเต็มรถ เพื่อปรับปรุงการขนส่งและการจัดส่งแบบตรงเวลาให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของเดลต้าได้

 นอกเหนอืจากเหตุการณ์ทัง้หมดของโรคตดิต่อชนดิใหม่นีแ้ล้ว ปี 2563 ยงัคงเป็นปีทีท้่าทายส�าหรับเศรษฐกจิโลกเนือ่งจากความ

ตึงเครียดทางการค้าที่เกิดขึ้น และความผันผวนของนโยบายของสหรัฐอเมริกาอันเป็นผลมาจากการเลือกตั้งประธานาธิบดี อย่างไร

ก็ตาม ปี 2563 ก็ยังเป็นปีที่ทีม SD ของเราประสบความส�าเร็จมากที่สุดสองประการ ซึ่งก็คือการที่เดลต้าประเทศไทยไม่เพียงแต่ได้รับ

รางวัลความยั่งยืนยอดเยี่ยมซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย แต่ยังได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่สองจากการประเมินดัชนี 

ความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI)  ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกอีกด้วย

 นอกจากนี้ เดลต้าประเทศไทยยังได้รับรางวัลอันทรงเกียรติระดับ S&P Global Silver Class ส�าหรับผลการด�าเนินงานด้าน

ความยั่งยืนยอดเยี่ยม เราเป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยเพียงแห่งเดียวในภาคธุรกิจ “อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือ และส่วน

ประกอบ” ตดิต่อกนัสองปีในรายงาน The Sustainability Yearbook 2021 เดลต้าประเทศไทยให้ความส�าคญักับความครอบคลมุของ

หัวข้อค�าถามและแนวทางในการส่งแบบประเมิน DJSI มากกว่าอันดับของเรา ทีม SD ของเราใช้ประโยชน์จากกระบวนการรายงานเพื่อ

วัดประสิทธิภาพของโครงการ SD ของเราเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

 เดลต้าประเทศไทยได้จัดวางผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นของเราให้ตอบสนองต่อเมกะเทรนด์ของโลก และเพื่อรับมือกับความเสี่ยง 

ที่เกิดขึ้น เรายังได้ด�าเนินการบรรเทาและสร้างกลยุทธ์เชิงรุกเพื่อหนุนให้เกิดความยืดหยุ่นของบริษัทในระยะยาว เรามุ่งมั่นที่จะจัดการ

ความเสี่ยงด้วยจริยธรรม การตัดสินใจอย่างชาญฉลาด การมองการณ์ไกลและความคล่องแคล่ว และสร้างธุรกิจที่จะเป็นประโยชน์ต่อ

สังคมในอนาคต

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

การด�าเนินการด้านความย่ังยนื
 บริษัทฯ ได้มีการด�าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมโดยได้มุ่งเน้นประเด็นที่มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ  

เป็นส�าคัญ ตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังนี้

1.  การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
  คณะกรรมการบรษัิท เดลต้า อเีลคโทรนคิส์ (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) ได้ตระหนกัและให้ความส�าคญัในการด�าเนนิ

ธุรกิจภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้กิจการมีการเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยได้จัด

ท�าและอนุมัตินโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีพร้อมทั้งได้มีการเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.deltathailand.com 

และระบบสือ่สารภายในขององค์กร (Intranet) ความมุง่มัน่และการให้ความส�าคญัต่อการปฏบิตัติามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการ

ที่ดี ท�าให้บริษัทฯ ได้รับการประเมินการก�ากับดูแลกิจการโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนไทยประจ�าปี 2563 ในระดับ “ดีเลิศ” 

เป็นปีทีห้่าตดิต่อกนัจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) โดยการสนบัสนนุของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบั

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ นโยบายการก�ากับกิจการที่ดีได้เปิดเผย 

อยูใ่นเว็บไซต์บรษิทัฯ www.deltathailand.com/th/นโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ และการรายงานการปฏบัิตติามการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดีในแต่ละปีได้เปิดเผยในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ

2.  การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
  บริษัทฯ มีการด�าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส และด้วยความรับผิดชอบ คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดท�าคู่มือ

จรรยาบรรณในการปฏิบัติงานส�าหรับพนักงานขึ้น รวมทั้งน�าจรรยาบรรณทางการค้าของ Responsible Business Alliance 

(RBA) หรือ EICC เดิม มาเป็นแนวทางในการด�าเนินงานด้วย เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ถือปฏิบัติ

เป็นมาตรฐานเดียวกันและเป็นท่ียอมรับกันโดยทั่วไป บริษัทฯได้เผยแพร่คู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานส�าหรับพนักงาน 

ไว้บนเว็บไซต์ภายในขององค์กร (Intranet) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.deltathailand.com/th/คู่มือจริยธรรมธุรกิจ  

โดยมีการอบรมคู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานให้พนักงานใหม่ทุกคนได้รับทราบ และนอกจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะม ี

หน้าที่ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณแล้ว ฝ่ายตรวจสอบภายในยังมีหน้าที่ในการตรวจสอบ 

การปฏิบัติงานและรายงานต่อผู้บริหารในกรณีที่มีการปฏิบัติงานผิดจรรยาบรรณที่ส�าคัญ 

  พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางการรับแจ้งข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถส่งข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียน 

ดังนี้

• พนักงานเดลต้าสามารถส่งข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนไปยังบุคคล/หน่วยงานดังต่อไปนี้ 

(1) หัวหน้าหน่วยงานที่พนักงานคนดังกล่าวสังกัดอยู่

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

(3) กล่องรับความคิดเห็น

• ผู้มีส่วนได้เสียอื่นสามารถส่งข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนไปที่

(1) ตู้รับความคิดเห็น: ตู้ ป.ณ. 50 บางปู สมุทรปราการ 10280

(2) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: whistleblow@deltathailand.com 

  เลขานกุารคณะกรรมการจะรวบรวมและส่งข้อร้องเรยีนต่อไปยงัคณะผูบ้รหิาร หรอืคณะกรรมการตรวจสอบ หรอืคณะ

กรรมการบริษัทฯ เพื่อท�าการพิจารณาตรวจสอบแล้วแต่กรณี  ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการก�าหนดนโยบายการคุ้มครองผู้ร้องเรียน โดย

ข้อมลูของผูแ้จ้งเบาะแสและเรือ่งทีแ่จ้งจะถูกเก็บเป็นความลบั และได้รบัการคุ้มครองท่ีเหมาะสม เพือ่ป้องกนักรณถีกูละเมดิสทิธิ 

  ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2564 เลขานุการคณะกรรมการได้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับทราบว่าใน

ปี 2563 ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้รับการร้องเรียนในเรื่องการละเมิดจรรยาบรรณ (code of conduct) จ�านวน 3 กรณี แต่ไม่

ได้รับการร้องเรียนในเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชั่น (anti-corruption) และการป้องกันการค้าอย่างเป็นธรรมและป้องกันการ

ผูกขาด (anti-trust and fair competition)  
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3.  การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
  ด้วยความมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งท่ี 

4/2556 จัดขึ้นในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 จึงได้อนุมัติในหลักการให้มีการด�าเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชั่นและได้มี

มติมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลการก�าหนดหรือทบทวนนโยบาย วิธีปฏิบัติ รวมทั้งการติดตามผลให้เป็นไป

ตามนโยบายต่อด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติเพื่อ

การต่อต้านการทุจริตของภาคเอกชน เราได้เข้าร่วมกลุ่มบริษัทชั้นน�าของไทยเพื่อสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจที่มีจริยธรรมด้วย

นโยบายที่มีประสิทธิผล มีโปรแกรมการรับรอง และมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการต่อต้านการทุจริต

  ในฐานะบุคลากรในองค์กรระดับโลก เดลต้าได้มีการก�าหนดจรรยาบรรณและนโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ันเพื่อให ้

พนกังานและพนัธมติรทางธรุกจิทกุคนยดึถอืปฏบิตัโิดยถอืเป็นส่วนส�าคัญของกลยทุธ์การพฒันาทีย่ัง่ยนืของเรา นโยบายต่อต้าน

คอร์รัปชั่นของเดลต้าสนับสนุนการริเริ่มของรัฐบาลไทยในการปราบปรามการคอร์รัปชั่นและสนับสนุนเป้าหมายของบริษัทฯ  

ที่จะช่วยสร้างสังคมที่ยุติธรรมและเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นในประเทศไทย บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมทั้งในด้านจรรยาบรรณและ

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นให้กับพนักงานเดิมและพนักงานใหม่อย่างต่อเนื่องรวมถึงประกาศใช้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นไปยัง

พันธมิตรทางธุรกิจอีกด้วย

4.  การเคารพสิทธิมนุษยชน 
  บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน โดยมีการก�าหนดเป็นนโยบายเรื่องการปฏิบัติที่มิชอบและการไม่

ล่วงละเมิด ไม่เลือกปฏิบัติ โดยไม่ค�านึงถึงเพศ เชื้อชาติหรือความบกพร่องทางร่างกายรวมถึงผู้ท่ีเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง  

โรคเอดส์ วัณโรค ซ่ึงบริษัทฯ ถือเป็นนโยบายที่เข้มงวด โดยได้มีการประกาศให้รับทราบใน Intranet และเวปไซต์บริษัทฯ  

www.deltathailand.com/th/นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน และส่งเสริมให้มีการจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเพื่อให้ 

พนักงานได้มีทัศนะคติที่ดีในการท�างานร่วมกับผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการเปิดช่องทางในการรับเรื่อง

ร้องเรียนต่างๆ ซึ่งจนถึงปัจจุบันยังไม่ได้รับการร้องเรียนในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด

  และจากสงครามที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (Democratic Republic of the Congo) 

ที่ยังมีทีท่าว่าจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่แหล่งเงินทุนหลักที่ใช้สนับสนุนสงครามเช่ือว่ามาจากการท�าเหมืองแร่

โลหะทีม่ค่ีา ได้แก่ แทนทาลมั ทอง สงักะส ีและทงัสเตน ฯลฯ ซึง่เป็นแร่โลหะหายากทีเ่ป็นวตัถดุบิส�าคัญส�าหรบัการผลิตอปุกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่มากในประเทศที่ยังเต็มไปด้วยการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น คองโก และรวันดา ที่ถูกเรียกกันว่า “แร่ที่มี

ข้อขัดแย้ง (Conflict Minerals/Metals)” บริษัทฯได้ให้ความส�าคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชนและตอบสนองต่อข้อขัดแย้ง 

ดังกล่าว โดยการตรวจสอบแหล่งที่มาของแร่ธาตุ และจัดหาแหล่งแร่ที่อยู่นอกพื้นที่ขัดแย้งมาแทนท่ีทั้งหมด และได้วาง 

นโยบายการเลิกใช้แร่ท่ีมีข้อขัดแย้งท่ีมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและประเทศที่อยู่ติดกันทั้งทางตรงและทางอ้อม  
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โดยได้ก�าหนดเป็นข้อตกลงเรื่องพันธมิตรธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อการได้มาซึ่งแร่ธาตุ (RMI) (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ที่ www.deltathailand.com/th/เอกสารอื่นๆ) พร้อมทั้งได้ส่งต่อนโยบายน้ีไปสู่ห่วงโซ่อุปทาน โดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้ให ้

ผู้ขายวัตถุดิบทุกรายลงนามใน “การส�ารวจแหล่งที่มาของแร่และโลหะ” (Minerals/Metals Source Survey) และ “ประกาศ

เกี่ยวกับการเลิกใช้แร่ที่มีข้อขัดแย้ง” (Declaration on Non-use of Conflict Minerals/Metals) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ 

ขั้นตอนการคัดเลือกซัพพลายเออร์ของบริษัทฯ 

5.  การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
 ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
  บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานเทียบเท่าเป้าหมาย

ในการด�าเนนิธรุกจิด้านอืน่ๆ ของบรษิทัฯ ซึง่ผูบ้รหิารตามสายงานจะเป็นผูร้บัผดิชอบในการด�าเนนิการตามนโยบายนีใ้ห้เป็นไป

อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมินผลกระทบในแต่ละจุดปฏิบัติงานและจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานอย่าง

สม�่าเสมอ

  บริษัทฯได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ รวมถึงมีคณะปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยเพื่อ

ดแูลให้มกีารปฏบิติัตามมาตรฐานระบบการจดัการสิง่แวดล้อม ISO14001 และระบบมาตรฐานอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

OHSAS18001 อย่างต่อเนื่องและถูกต้อง ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

  ในปี 2563 บรษิทัฯ ได้รบัรางวลัสถานประกอบกิจการต้นแบบดเีด่นด้านความปลอดภัย อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อม

ในการท�างาน จากกองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ดังนี้ :

• โรงงาน 5 : ได้รับรางวลัสถานประกอบกจิการต้นแบบดเีด่นด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการ

ท�างาน ประจ�าปี 2563 ระดับประเทศ ปีที่ 5 ติดต่อกัน (ระดับเพชร)

• โรงงาน 6 : รางวลัสถานประกอบกิจการต้นแบบดเีด่นด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างาน 

ประจ�าปี 2563 ระดับประเทศ ปีที่ 3 ติดต่อกัน (ระดับทอง)

  นโยบายอุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์ (Zero Accident) ถือเป็นเป้าหมายหลักอย่างหน่ึงที่บริษัทฯ ได้น�ามายึดถือปฏิบัติใน 

การด�าเนินงานอย่างเคร่งครัด 

  บริษัทฯ ยังได้รณรงค์จัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย เพื่อการลดอุบัติเหตุในโรงงานให้เป็นศูนย์ ส่งเสริมให้พนักงาน

มีความรู้และเข้าใจในการปฏิบัติงานให้ปลอดภัย กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประกวดวาดภาพส่ือความหมายความ

ปลอดภัย และร่วมสนุกกับเกมตอบค�าถามเพื่อส่งเสริมให้ตระหนักถึงด้านความปลอดภัยเป็นประจ�าทุกปี

  ทั้งนี้ จ�านวนบาดเจ็บจากงานสามารถดูได้จากรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี 2563 เวปไซต์

  www.deltathailand.com/th/ดาวน์โหลดรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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 ด้านสวัสดิการพนักงาน  
  บริษัทฯ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อดูแลผลประโยชน์ให้แก่พนักงานรวมท้ังมีการก�าหนดนโยบายด้าน

สวสัดิการและแรงงานสัมพนัธ์เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้พนกังานได้รบัสทิธแิละสวสัดกิารอย่างเป็นธรรม ซึง่จากการให้ความ
ส�าคญัด้านแรงงานสมัพนัธ์และสวสัดกิารทีด่ใีห้แก่พนกังานมาอย่างต่อเนือ่ง ท�าให้ได้รบัคัดเลอืกให้เป็นสถานประกอบการดเีด่น
ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ซึ่งจัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานติดต่อกันเป็นปีที่ 11
•	 มุมนมแม่
  ด้วยพนักงานส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงถึงร้อยละ 84 บริษัทฯ จึงได้ให้ความส�าคัญในการดูแลพนักงานที่ตั้งครรภ์เป็น

พิเศษ โดยได้จัดสถานที่ท�างานเฉพาะให้แก่พนักงานหญิงตั้งครรภ์และมีการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนคลอดรวมทั้ง
มกีารจดัมมุนมแม่ในสถานประกอบการมาตัง้แต่ปี 2551 เพือ่ให้พนกังานได้มสีถานทีใ่ห้จดัเกบ็นมไว้ให้บุตรได้ในระหว่าง
เวลาท�างาน ซึ่งช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่พนักงานและครอบครัวอีกทางหนึ่ง 

•	 องค์กรแห่งความสุข	(Happy	Workplace)
  บริษัทฯได้ด�าเนินกิจกรรมประเภทต่างๆ เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตให้แก่พนักงาน เช่น การลง

นามเข้าร่วมโครงการแนวทางการสร้างความสุข 8 ประการ (Happy 8 Workplace) เพื่อสร้างความสมดุลของการใช้
ชีวิตในครอบครัว การท�างานและสังคมให้แก่พนักงานร่วมกับส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่พนักงานเป็นอย่างดีและท�าให้บริษัทฯได้รับการคัดเลือก
จากองค์กรปฏบิตักิารให้เป็นองค์กรพีเ่ลีย้งโดยมหีน้าทีใ่ห้ค�าปรกึษา รวมทัง้ได้เป็นองค์กรต้นแบบในการศกึษาการด�าเนนิ
โครงการ Happy Workplace ให้กับหน่วยงานอื่นๆ อีกด้วย

•	 โครงการส่งเสริมอาชีพให้พนักงานที่เกษียณอายุ
  บริษัทฯ ได้จัดโครงการ “ส่งเสริมอาชีพให้พนักงานที่เกษียณอายุ” เพื่อส่งเสริมให้พนักงานที่ครบวาระเกษียณ

อายุการท�างาน ได้มีความรู้ มีทักษะส�าหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณ โดยได้จัดกิจกรรมไปศึกษาโครงการ ณ ศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงสวนล้อมศรีรินทร์ จังหวัดอ่างทอง เพื่อส่งเสริม เรียนรู้ การใช้ชีวิตหลังเกษียณ ช่วยเหลือดูแลตัวเอง 
ท�าให้สามารถด�าเนินชีวิตได้อย่างราบรื่น มีความสุข มีสุขภาพดี เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

6.  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยประจ�าปี 2563 (Safety Week 2020) ณ โรงงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
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  บรษิทัฯ มุง่มัน่ทีจ่ะสร้างความพงึพอใจสงูสดุแก่ลกูค้าด้วยการน�าเสนอสนิค้าทีด่มีคีณุภาพและบรกิารทีเ่ชือ่ถอืได้ โดยได้
ด�าเนินการตามมาตรฐานสากลต่างๆ อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า จนในปัจจุบัน บริษัทฯได้รับการรับรอง
มาตรฐานต่างๆ ดังนี้

• ISO9001 - มาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพ

• IATF16949 - มาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพส�าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

• TL9000 - มาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพส�าหรับธุรกิจการสื่อสารและโทรคมนาคม

• ISO/IEC17025 - มาตรฐานระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ 

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

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

ผู้น�าของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ ของกรมศุลกากร

• ISO/IEC 27001 - มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

• ISO 13485 - มาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์

• IECQ QC 080000 - มาตรฐานการบริหารจดัการสารต้องห้าม (Hazardous Substance Process Management)

  นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยงัได้ใส่ใจและค�านงึถงึความปลอดภัยต่อผู้บรโิภค โดยเน้นการจดัการด้านสารปนเป้ือนในผลิตภณัฑ์ 
(Environmental Related-Substances) โดยพัฒนาและควบคุมให้ไม่มีการน�าสารเคมีที่เป็นอันตรายมาใช้ในขบวนการผลิต 
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯไม่มีสารพิษที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

  บริษัทฯ มีการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าทุกกลุ่มอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เข้าถึงและพยายามสนองตอบความต้องการของลูกค้า
ให้ได้มากที่สุด ลูกค้าสามารถค้นหาข้อมูลของบริษัทฯ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ผ่านทาง www.deltathailand.com และยัง
สามารถให้ข้อเสนอแนะต่างๆได้ทางอีเมล info@deltathailand.com ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ข้อเสนอแนะต่างๆจะถูก
เสนอแก่ผู้บริหารระดับสูงเพื่อวิเคราะห์และหาแนวทางพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป

7. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
  บริษัทฯได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญในการจัดท�าระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยผลักดันกระบวนการท�างาน 

ของบริษัทฯ ผ่านหลักการ PDCA (Plan/Do/Check/Action) เพื่อจัดการด้านส่ิงแวดล้อมในบริบทต่างๆให้กลายมาเป็นส่วน
หนึ่งของการด�าเนินกิจกรรมในชีวิตประจ�าวันของพนักงานทุกระดับในบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันบริษัทฯได้รับการรับรอง
มาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศและระดับโลกดังนี้

• ISO14001 – มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

• ISO14067 – มาตรฐานระบบการประเมินปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในผลิตภัณฑ์

• ISO14064-1 – มาตรฐานระบบการจัดการการประเมินปริมาณและการรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

• IECQ QC08000 – มาตรฐานการบริหารจดัการสารต้องห้าม (Hazardous Substance Process Management)

• ISO50001 – มาตรฐานระบบบริหารจัดการด้านพลังงาน

• OHSAS18001 – มาตรฐานการจัดการอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ

  บริษัทฯ นับเป็นรายแรกในประเทศไทยที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO14064-1 และ ISO50001 และเป็นโรงงานแห่ง
แรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว ประเภทการปรับปรุงอาคารที่มีอยู่เดิม (LEED-EBOM) ระดับทอง 
จากสภาอาคารเขียวสหรัฐอเมริกา (USGBC) 

  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 24 ที่เมือง
คาโทวซิ ประเทศโปแลนด์ ซ่ึงเป็นส่วนหนึง่ของกรอบความร่วมอนสุญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ 
(United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)) หรือ COP24 Katowice 2018 

  เดลต้าฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยชะลอการเกิดความเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศตามปณิธาน
ที่บริษัทฯ จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ตามเป้าหมายที่ 17 โดยการร่วมเป็นภาคีเพื่อ
ผสานความร่วมมอืสูก่ารบรรลเุป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยนืทีอ่งค์การสหประชาชาตติัง้ไว้ โดยความรูค้วามเข้าใจ ร่วมทัง้ข้อมลู
ล่าสุดที่ได้จากการประชุม COP24 จะน�าไปใช้ในการพัฒนากลยุทธด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
ให้เกดิผลสมัฤทธิด์งัทีเ่ดลต้าฯ ได้ประสบความส�าเรจ็ในการปรบัปรงุอาคารสถานประกอบการเป็นอาคารเขยีว และความส�าเรจ็
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ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่างๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงที่จะด�าเนินทุกๆ กิจกรรมตามแนวทาง Smarter. Greener. 
Together. ที่เดลต้าฯ ยึดถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับขีดความสามารถของบริษัทฯต่อไป

 อุตสาหกรรมสีเขียว
  บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ “อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)” ที่จัดขึ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อแสดง

ถึงความยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กรตลอดจนห่วงโซ่อุปทาน
ต่างๆ เพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื โดยโรงงานทัง้ 2 แห่งทีน่คิมอุตสาหกรรมบางปแูละอกีหนึง่แห่งทีน่คิมอตุสาหกรรมเวลโกรว์ได้
ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 วัฒนธรรมองค์กร (Green Culture) ซึ่งได้แก่อุตสาหกรรมที่มีการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมและน�ามาปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล รวมถึงการได้รับรางวัลด้านส่ิงแวดล้อมและการรับรอง
มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ซึ่งบริษัทฯ จะมุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานสู่ระดับวัฒนธรรมสีเขียวและเครือข่ายสีเขียวต่อไป  

  บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการด�าเนินการผลิตภายใต้กฎเกณฑ์ของผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว (Green Label) ที่
มุ่งเน้นให้มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีการก�ากับดูแลด้านการจัดการของเสีย การลดมลภาวะและการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบันทึกและตรวจวัดเพื่อประเมินผลกระทบท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ�าทุกเดือน ตลอดจนจัดฝึก
อบรมให้ความรู้แก่พนักงานอย่างสม�่าเสมอ

  ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัทฯ มีความโดดเด่นและเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล
สอดคล้องตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น EU RoHS (Restriction of Hazardous Substances หรือข้อก�าหนด
ของสหภาพยุโรปว่าด้วยเรื่องของการใช้สารที่เป็นอันตรายในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์) และ WEEE (Waste 
Electrical and Electronic Equipment หรอื “เศษเหลอืทิง้ของผลติภณัฑ์ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์”) ซึง่เป็นมาตรการในการ
ควบคุมมลพิษและของเสียจากผลิตภัณฑ์สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากน้ี บริษัทฯยังได้แสดงข้อมูลการรับรองด้านสิ่ง
แวดล้อมต่างๆ เช่น Energy Star (มาตรฐานด้านพลังงานของผลิตภัณฑ์ไอที) และ 80 PLUS (มาตรฐานเพาเวอร์ซัพพลาย 80 
PLUS) ในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯด้วย

 การจัดการด้านพลังงาน
  บรษิทัฯ ได้เลง็เหน็ถงึความส�าคญัของการอนรุกัษ์พลงังานและการส่งเสรมิให้มกีารใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ จงึ

ได้มีการก�าหนดเป็นนโยบายด้านการจัดการพลังงานขึ้นและมุ่งมั่นให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการส่ือสารให้แก่
พนักงานทุกระดับในองค์กรได้รับทราบและมีการด�าเนินการตรวจสอบ ติดตาม แก้ไขปรับปรุงโครงการต่างๆ ที่ได้ด�าเนินการ 
รวมทัง้ส่งเสรมิให้มกีารฝึกอบรมเพือ่ให้พนกังานได้มคีวามรูแ้ละตระหนกัถงึความส�าคญัของการอนรุกัษ์พลงังาน โดยน�าแนวคิด
ด้านการจดัการพลงังานมาใช้ในการปรบัปรงุระบบเครือ่งปรบัอากาศ ระบบแสงสว่าง รวมทัง้ตดิตัง้แผงพลงังานแสงอาทิตย์เพือ่
ผลิตกระแสไฟฟ้าขึ้นใช้เองภายในโรงงาน และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

  ในปี 2563 เดลต้า ประเทศไทย ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจ�าปี 2563 ประเภทการจัดการพลังงาน โดยเข้ารับ
รางวัลจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งการยอมรับความเป็นผู้น�าของเดลต้าในประเทศไทย 
ในด้านการจัดการพลังงานอุตสาหกรรมและพลังงานทดแทนในฐานะผู้ให้บริการโซลูชั่นประหยัดพลังงานได้เป็นอย่างดี 

เดลต้า ประเทศไทย ได้รรับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจ�าปี 2563 ประเภทการจัดการพลังงาน
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  นอกจากนี ้โรงงาน 6 ทีน่คิมอตุสาหกรรมเวลโกรว์ของบรษิทัฯ ได้รบัรางวลัพลงังานแห่งภมูภิาคอาเซยีน ประจ�าปี 2563 

(ASEAN Energy Awards 2020) ประเภทจดัการพลงังานอตุสาหกรรม ส�าหรบัอตุสาหกรรมขนาดใหญ่โดยศนูย์พลงังานอาเซียน 

(ASEAN Centre for Energy: ACE) โดยก่อนหน้านี้ เดลต้า ประเทศไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากงานประกาศ

รางวัล ASEAN Energy Awards ประจ�าปี 2562 ประเภทโรงงานที่มีแนวปฏิบัติเป็นเลิศด้านประสิทธิภาพและการอนุรักษ์

พลงังานของอาเซยีน (ASEAN Energy Efficiency and Conservation Best Practices) และรางวลัย่อยประเภทอาคารสเีขยีว 

(Green Building) ที่มอบให้แก่ส�านักงานใหญ่ของเดลต้าซึ่งเป็นโรงงานสีเขียว

8.   การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 
  บรษิทัฯ ได้ด�าเนนิกจิกรรมต่างๆเพือ่ร่วมพฒันาสงัคมและชมุชนทัง้ทางด้านส่งเสรมิการศกึษา ศาสนา การสาธารณะสุข 

และพัฒนาชุมชนในด้านอื่นๆ อาทิ  การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อพัฒนา

ศักยภาพของนักศึกษาด้วยการปฏิบัติงานจริง โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการจัดกิจกรรมผ่านโครงการต่างๆ ดังนี้

 โครงการเพื่อพัฒนาสังคม 
• โครงการ “โคเวิร์คกิ้งสเปซวิศวกรรมนวัตกรรม” เพื่อสร้างการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมนวัตกรรมให้กับคณาจารย์และ

นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง

• โครงการ Delta Automation Academy ที่จัดร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นน�าต่างๆ

• โครงการ Big Brother ของกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนา SMEs ของไทย

• โครงการ Delta Angel Fund for Startups ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIP)

• โครงการ Delta Energy Education เพื่อให้ความรู้ด้านพลังงานแก่นักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา

• โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาการฝึกอบรมบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับมหาวิทยาลัยบูรพา

โครงการ “โคเวิร์คกิ้งสเปซวิศวกรรมนวัตกรรม” พร้อมมอบอุปกรณ์ห้องแล็บระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ
ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
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 โครงการเพื่อช่วยเหลือสังคม
• บริจาคพัดลม 10,500 เครื่องเพื่อพัฒนาชุดป้องกันส่วนบุคคลส�าหรับบุคลากรทางการแพทย์ในการรับมือโควิด-19

• มอบทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาในชนบททางภาคเหนือของประเทศ

• ร่วมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อร่วมสู้วิกฤติโรคโควิด-19 

9. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม 
  ด้วยพนัธกจิของบรษิทัฯ ทีร่ะบวุ่า “มุง่มัน่สร้างสรรค์นวตักรรมการใช้พลงังานสะอาดและเพิม่ประสทิธภิาพการใช้พลงังาน

เพื่ออนาคตที่ดีกว่า” บริษัทฯ จึงมีนโยบายพัฒนาสินค้าที่ใช้พลังงานสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน โดย

ได้พัฒนาและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยแบ่งออกเป็นกลุ่มหลักๆ ดังนี้ 

1.	 กลุ่มผลิตภัณฑ์ท่ีประหยัดพลังงานหรือลดการสูญเสียของพลังงาน เช่น ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเพาเวอร์ซัพพลายที่มี

ประสทิธภิาพสงู (High efficiency) ซึง่บรษิทัฯ สามารถพฒันาผลติภณัฑ์ดงักล่าวให้มปีระสทิธภิาพสงูถงึกว่าร้อยละ 90 

โดยเฉพาะเพาเวอร์ซัพพลายส�าหรบัระบบโทรคมนาคมซึง่ปัจจบุนัสามารถพฒันาประสิทธภิาพสูงขึน้ถงึร้อยละ 98 ท�าให้

มกีารสญูเสยีพลงังานน้อยมาก นอกจากนี ้ยงัมผีลติภณัฑ์อืน่ๆ ได้แก่ เพาเวอร์ซพัพลายส�าหรบัยานยนต์ไฟฟ้า และพัดลม

อิเล็กทรอนิกส์ 

2.	 โซลูชั่นเพื่อการประหยัดพลังงาน โดยส่วนใหญ่เป็นชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์อัตโนมัติที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม (Industrial 

Automation) ที่ติดตั้งเข้าไปในอุปกรณ์หลักแล้วช่วยท�าให้อุปกรณ์ดังกล่าวใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

3.	 กลุม่ผลติภณัฑ์ท่ีผลติพลังงานสะอาดหรอืลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ได้แก่ โซลาร์อนิเวอร์เตอร์ สถานปีระจไุฟฟ้า

ส�าหรับยานยนต์ (EV Charger) รวมทั้งอุปกรณ์แปลงไฟฟ้าจากพลังงานลม (wind turbine) 

บริจาคพัดลม 10,500 เครื่องเพื่อพัฒนาชุดป้องกันส่วนบุคคล
ส�าหรับบุคลากรทางการแพทย์

มอบทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาในชนบททางภาคเหนือของประเทศ

โครงการ Delta Angel Fund for Startups
ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

การลงนามร่วมกับ ม.บูรพา ในการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ
ให้กับบุคลากรในเขต EEC
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  ผลิตภัณฑ์ทั้งสามกลุ่มหลักข้างต้นนอกจากจะสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับบริษัทฯโดยได้เป็นสินค้าที่น�ารายได้

หลักมาสู่บริษัทฯ แล้ว ยังสามารถอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้

 การเผยแพร่นวัตกรรม
  บริษัทฯ ได้รับมาตรฐานการจัดการด้านพลังงาน ISO50001 เป็นบริษัทแรกในประเทศไทย รวมทั้งประสบความส�าเร็จ

ในการท�ากิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอย่างต่อเน่ือง และยังได้จัดกิจกรรมการแบ่งปันความรู้และ 

การเผยแพร่นวัตกรรมต่อชุมชน โรงเรียน และสถาบันต่างๆ ได้รับทราบวิธีการอนุรักษ์พลังงานที่บริษัทฯ น�ามาใช้และประสบ

ความส�าเร็จในการลดการใช้พลังงาน รวมทั้งการน�าเสนอเทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้กับผู้ที่มาร่วมงานสามารถน�าไปประยุกต์ใช้กับ

องค์กรและชุมชน และสังคมในวงกว้าง

  ในปี 2563 บรษิทัฯ ได้รบัเกียรตจิาก นายสรุยิะ จงึรุง่เรอืงกจิ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงอตุสาหกรรมและคณะผูแ้ทนจาก

กระทรวงอุตสาหกรรม เข้ายี่ยมชมโรงงานอัจฉริยะเดลต้า ส�านักงานใหญ่อาคารสีเขียวบางปู เพื่อเยี่ยมชมกลยุทธ์เกี่ยวกับงาน

ชุมชนของบริษัท โซลูชั่นนวัตกรรมเพื่อตอบสนององค์กรในท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนจากเดลต้าและจากกรมส่งเสริม

อุตสาหกรรม

  นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดงาน “Engineer Innovation Showcase 2020” เพื่อแสดงโซลูชั่นระบบอัตโนมัติทาง

อุตสาหกรรมท่ีใช้ในการฝึกอบรมนักศึกษาในโครงการ Delta Automation Academy ส�าหรับการใช้งานด้านการผลิต 

Industry 4.0 ท่ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื และได้จัดงานสัมมนา “Delta Future Industry Summit 

2020” เพือ่ผลกัดนัธรุกจิและสงัคมนวตักรรม สูอ่นาคตประเทศไทยยคุ Next Normal โดยเป็นเวทพีเิศษให้ทกุภาคส่วนได้เชือ่ม

ต่อและแลกเปลีย่นแนวโน้มอตุสาหกรรมล่าสดุ เพือ่กระตุน้เศรษฐกจิหลงัยคุโควดิ-19 รวมถงึขบัเคลือ่นการฟ้ืนตวัของธรุกจิผ่าน

นวัตกรรมในยุค Next Normal ภายใต้หัวข้อ Future Proofing Thailand for the Next Normal

หน่วยงานและสถาบันต่างๆ เข้าเยี่ยมชมการจัดการด้านพลังงานของเดลต้าฯ

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยมชมนวัตกรรมของเดลต้าฯ
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งาน “Engineer Innovation Showcase 2020”
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

งาน “Delta Future Industry Summit 2020”
โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท

  ทั้งน้ี สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนปี 2563 (2020 Sustainability Development 

Report) หรือเวปไซต์ www.deltathailand.com/th/ดาวน์โหลดรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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การควบคมุภายใน

 บริษัทฯ ได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในภายใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบตั้งแต่ปี 2542 เพื่อท�าหน้าที่ใน

การตรวจสอบการบริหารจัดการและประสิทธิภาพการด�าเนินงานภายในของบริษัทฯโดยได้รับการสนับสนุนและมีการรายงานไปยัง 

คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงเป็นผู้ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของ 

ระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนระบบการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ขององค์กร เพื่อให้ได้ประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน

 ของบริษัท บริษัทฯ ได้ใช้แนวปฏิบัติจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(ก.ล.ต.) และ COSO-กรอบแนวทางการควบคมุภายใน นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบยงัได้ทบทวนผลการตรวจสอบภายในทีด่�าเนนิ

การเกี่ยวกับกระบวนการทางธุรกิจที่ส�าคัญต่างๆทุกไตรมาสพร้อมทั้งประเด็นปัญหาและมีข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหาร ปัจจุบัน หัวหน้า

หน่วยงานตรวจสอบภายในคือ นางสาว เนธิญา ปี่ทอง ซึ่งระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในขณะนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ

 บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการบริหารความเสี่ยงที่อาจมีผลต่อการด�าเนินธุรกิจจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก

ขององค์กร ตั้งแต่ปี 2010 บริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง(RMC) เพื่อตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

เพือ่ให้บรรลเุป้าหมายตามระดบัการยอมรบัขององค์กร คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงได้ก�าหนดนโยบายในการบริหารความเส่ียงและ

แนวทางในการด�าเนินงานเรื่องดังกล่าวขึ้นเพื่อให้เกิดการบริหารงานที่ดีในระยะยาวอันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

 ส�าหรบัการพฒันาให้เกดิการก�ากบัดแูลกจิการทีดี่ขึน้นัน้ ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั

ให้มกีารจดัท�าระบบการรบัแจ้งข้อร้องเรยีนเมือ่มกีารประพฤตมิชิอบ (Whistle – Blow Misconduct Claim Process) ขึน้เมือ่ปี 2555 

และเสนอให้มีการก�าหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตและรวมถึงการระบุเงื่อนไข/วิธีการปฏิบัติ ลงในคู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน

ของบริษัทฯ (code of conduct) เมื่อปี 2556 และได้มีการด�าเนินการตามนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่องมีการ ปรับปรุงให้สอดคล้อง

กับประกาศของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564  เม่ือวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงาน 

ต่อที่ประชุมว่าจากการสอบทานรายงานการตรวจสอบภายในแล้วมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่ประสิทธิภาพเหมาะ

สมและเพียงพอ
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นโยบายการท�ารายการระหว่างกนั

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังคงต้องมีรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องในอนาคต เนื่องจากเป็นการด�าเนินธุรกิจตามปกติ

ทั่วไป นอกจากนี้ การมีธุรกิจในเครือข่ายให้การสนับสนุน จะช่วยให้ธุรกิจของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งขึ้นและเพิ่มความสามารถใน

การแข่งขันในตลาดโลกได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้การท�ารายการระหว่างกันที่มีสาระส�าคัญจะต้องได้รับการพิจารณา 

และอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯโดยจะพิจารณาให้การท�ารายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม มีนโยบายการก�าหนดราคา

ที่เหมาะสม ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับรายการท่ีเกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ โดยจะด�าเนินให้

เป็นไปตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนหรือหน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้องในเรื่องรายการ

เกี่ยวโยงตลอดจนท�าการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการระหว่างกันกับบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอทั้งในงบการเงินประจ�าไตรมาส 

และงบการเงินประจ�าปี

แนวทางและขัน้ตอนการเข้าท�ารายการระหว่างกัน
 ขั้นตอนในการท�ารายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่บริษัทฯ ก�าหนดไว้เพื่อให้เป็นไป

ตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนในเรื่องรายการที่เกี่ยวโยง ซึ่งจากประกาศดังกล่าวได้แบ่งประเภทของธุรกรรมออกเป็น 

6 ประเภท ดังนี้

1.  รายการธุรกิจปกติ

2.  รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ 

3.  รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น (< 3 ปี) 

4.  รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ 

5.  รายการความช่วยเหลือทางการเงิน 

6.  รายการอื่นนอกจาก 1 – 5

ขั้นตอนการท�ารายการระหว่างกัน

1. กรณรีายการธรุกจิปกตแิละรายการสนบัสนนุธรุกจิปกต ิคณะกรรมการบรษิทัได้อนมุตัใินหลกัการให้สามารถท�ารายการท้ังสอง

ประเภทตามท่ีระบุข้างต้นกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องได้ในกรณีที่รายการดังกล่าวมีเงื่อนไขการค้าโดยปกติทั่วไปที่บริษัทและ/หรือ 

บริษัทย่อยตกลงท�ากับบุคคลอื่นๆ โดยปราศจากอ�านาจการควบคุมใดๆ จากบุคคลที่เกี่ยวข้อง

2. กรณีรายการอื่นๆ การท�ารายการจะขึ้นกับขนาดของรายการซึ่งแต่ละรายการมีขั้นตอนการท�ารายการดังนี้

• รายการเก่ียวโยงขนาดเล็ก คือ รายการที่มีขนาดไม่เกิน 1 ล้านบาทหรือไม่เกิน 0.03% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ  

(NTA) แล้วแต่จ�านวนใดจะสูงกว่า  ผู้อนุมัติการท�ารายการได้ คือ ผู้บริหาร

• รายการเกี่ยวโยงขนาดกลาง คือ รายการที่มีขนาดมากกว่า 1 ล้านบาทขึ้นไปแต่น้อยกว่า 20 ล้านบาทหรือมากกว่า 

0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) แล้วแต่จ�านวนใดสูงกว่า (ยกเว้นในกรณีที่เป็นรายการที่ 5 

ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวกับการช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งต้องมีขนาดน้อยกว่า 100 ล้านบาทหรือต�่ากว่า 3% ของสินทรัพย์

ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า) ผู้อนุมัติการท�ารายการ  คือ คณะกรรมการบริษัทและต้องมีการเปิดเผย

รายการดังกล่าว

• รายการเกี่ยวโยงขนาดใหญ่ เป็นรายการที่มีขนาดตั้งแต่ 20 ล้านบาทหรือ 3% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิขึ้นไป  

แล้วแต่จ�านวนใดสูงกว่า (ยกเว้นในกรณีที่เป็นรายการที่ 5 - การช่วยเหลือทางการเงิน ต้องมีขนาดรายการตั้งแต่ 100 

ล้านบาทหรอื 3% ของสนิทรพัย์ทีม่ตีวัตนสุทธขิึน้ไป แล้วแต่จ�านวนใดต�า่กว่า) ผูอ้นมัุตกิารท�ารายการ คอื คณะกรรมการ

บริษัท พร้อมทั้งการเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและต้องมีการเปิดเผยรายการดังกล่าว 

  ส�าหรับค�านิยามและรายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนเรื่องรายการเกี่ยวโยงตามที่

ได้อ้างถึงข้างต้น
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การควบคมุการท�ารายการระหว่างกัน
 ส�าหรับรายการธรุกิจปกตซิึง่ส่วนใหญ่เป็นรายการการซือ้ขายสนิค้าระหว่างบรษัิทในเครอื ผูบ้รหิารจะเป็นผูก้�าหนดนโยบายราคา
ให้ราคาที่ซื้อขายเป็นราคาตลาดหรือให้เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้า ส่วนรายการที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติ ฝ่ายบริหารโดยผู้อ�านวยการ
ฝ่ายการเงนิและบญัช ี(CFO) จะเป็นผูด้แูลการท�ารายการ โดยหารอืร่วมกบัเลขานกุารบรษิทัเพือ่ให้ด�าเนนิรายการเป็นไปตามข้อก�าหนด
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 ในกรณีที่เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ ซ่ึงอาจ 
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการดังกล่าวต้องผ่านการสอบทานและให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนน�า
เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้น
 นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบถามถึงรายการระหว่างกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์และดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องนี้อย่างถูกต้องและเพียงพอ
 บรษัิทฯและบรษิทัย่อยได้มกีารท�าธรุกรรมกบับรษิทัทีเ่กีย่วข้องในกลุ่มเดลต้าทีม่เีครอืข่ายในเกอืบทกุภูมภิาคของโลก ซึง่เหตผุล
และความจ�าเป็นในการท�ารายการระหว่างกันต่างๆ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. ขายสินค้า/วัตถุดิบระหว่างกัน

  บริษัทฯมีความจ�าเป็นต้องขายสินค้าผ่านบริษัทในกลุ่มเดลต้าด้วยเหตุผลทางธุรกิจ เช่น เพื่อสร้างเครือข่ายการค้าใน 
พื้นที่ เพื่อให้การบริการท่ีดีกว่าแก่ลูกค้า หรือเพ่ือเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในประเทศต่างๆเหล่าน้ัน การคิดค่าใช้จ่ายในการขาย
ระหว่างกันเป็นไปตามข้อตกลงทางการค้าระหว่างกันหรือใช้ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด

  รายการเกีย่วกบัการขายวตัถุดิบระหว่างกนั ส่วนใหญ่เกิดจากความต้องการใช้วัตถดุบิอย่างเร่งด่วนของบรษิทัทีเ่กีย่วข้อง
ที่เกิดขึ้นเป็นบางโอกาส จึงจ�าเป็นต้องท�าการสั่งซื้อจากบริษัทในกลุ่มซึ่งรวมถึงการซื้อจากบริษัทฯด้วย อย่างไรก็ตาม ราคาซื้อ
ขายวัตถุดิบดังกล่าวจะอิงกับราคาตลาดของวัตถุดิบที่ท�าการซื้อขาย

2. ซื้อสินค้า/วัตถุดิบระหว่างกัน

  ในปัจจุบันบริษัทย่อยได้ขยายเครือข่ายการด�าเนินงานไปในหลายๆภูมิภาค จึงได้มีการส่ังซื้อสินค้าจากบริษัทในเครือ 
เพื่อให้มีสินค้าท่ีหลากหลายไว้บริการแก่ลูกค้า โดยการท�ารายการจะเป็นไปตามสัญญาทางการค้าบวกกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องหรือใช้ราคาอ้างอิงกับราคาตลาด

  นอกจากนี้ บริษัทต่างๆ ในกลุ่มเดลต้าได้จัดตั้งเครือข่ายในการซื้อวัตถุดิบเพื่อสร้างอ�านาจในการต่อรองอันจะท�าให้
สามารถซื้อวัตถุดิบได้ตามความต้องการและในราคาที่เหมาะสม ซึ่งราคาซื้อขายระหว่างกันจะเป็นราคาต้นทุนของวัตถุดิบบวก
กับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าประกันภัย ค่าขนส่ง และอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง รวมทั้งค่าธรรมเนียมในการจัดซื้อซึ่งอิง
กับมูลค่าวัตถุดิบที่ซื้อและขาย และเป็นไปตามเงื่อนไขปกติทางการค้าทั่วไป

3. ค่านายหน้าระหว่างกัน

  เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ จ�าเป็นต้องมีการให้บริการลูกค้าที่อยู่ในทุกภูมิภาคของโลกเพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพ บรษิทัในกลุม่เดลต้าจงึมกีารสร้างเครือข่ายในการบรกิารลกูค้าโดยมสี�านกังานลกูค้าสมัพนัธ์ในหลายพืน้ทีท่ัว่โลก
เพื่อให้บริการด้านการตลาดรวมทั้งบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพด้วยต้นทุนที่เหมาะสม ทั้งนี้การคิดค่านายหน้าระหว่าง
กันจะเป็นไปตามเงื่อนไขปกติทางการค้าทั่วไปที่อ้างอิงกับมูลค่าของธุรกรรมที่เกิดขึ้น (เช่น มูลค่าการซื้อหรือขาย)

4.  ค่าบริการระหว่างกัน

  เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีบริษัทย่อย ซึ่งมีส�านักงานในหลายทวีปโดยเฉพาะยุโรป ดังนั้นบริษัทในเครืออื่นๆ จึงอาจ
ต้องขอความช่วยเหลือจากกลุ่มบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นบางครั้งในการให้บริการต่างๆ แก่ลูกค้าในพ้ืนที่นั้น เช่น การปรับแต่ง
สินค้า รวมทั้งการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์และบริการอื่นๆ ซึ่งลักษณะของบริการจะแตกต่างกันไปในแต่ละครั้ง ดังนั้น การคิด
ค่าบริการ จึงคิดตามอัตราค่าแรง (man hour) และเวลาที่ใช้ในการให้บริการแต่ละครั้ง

5.  ค่าออกแบบและวิศวกรรม

  เพื่อรองรับการขยายตัวของการด�าเนินงาน บริษัทฯได้ท�าสัญญาบริการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์กับบริษัทย่อยและ 
กับบริษัทร่วมในการใช้บริการด้านการออกแบบและวิศวกรรมผลิตภัณฑ์บางรายการให้แก่บริษัทฯ รวมทั้งให้การสนับสนุนด้าน
เทคนคิให้แก่ลกูค้าของบรษิทัฯเนือ่งจากบรษิทัดังกล่าวมคีวามเชีย่วชาญในการออกแบบผลติภณัฑ์เหล่านัน้ โดยคดิค่าธรรมเนยีม
ในการให้บริการเท่ากับต้นทุนท่ีเกิดข้ึนจากการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์บวกก�าไรส่วนเพิ่มซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ราคาตลาด  
(Arm’s length basis)  
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ค�าอธบิายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด�าเนนิงานของ
ฝ่ายจัดการ

 ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ที่จะกล่าวต่อไปนี้ควรศึกษาควบคู่ไปกับงบการเงินรวมและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในกรณีที่

ไม่ได้ก�าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดที่แสดงในเอกสารฉบับนี้ได้ถูกน�าเสนอในสกุลเงินบาท โดยบริษัทฯได้น�าเสนองบ

การเงนิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทย (TFRS) ทีป่รบัปรงุเพือ่ให้สอดคล้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่าง

ประเทศ (IFRS) ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดที่จะกล่าวในเอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูลส�าหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

2562 และ 2561 และได้จัดท�าขึ้นในรูปของงบการเงินรวม (Consolidated Basis) 

สรุปข้อมูลทางการเงิน (จากงบการเงินรวม) 2563 2562 2561

สินทรัพย์รวม ล้านบาท 57,219 46,255 49,045
หนี้สินรวม ล้านบาท 19,611 13,073 14,936
ส่วนของผู้ถือหุ้น ล้านบาท 37,607 33,182 34,108
ทุนจดทะเบียน ล้านบาท 1,259 1,259 1,259
ทุนช�าระแล้ว ล้านบาท 1,247 1,247 1,247

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนสภาพคล่อง    

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 2.47 2.98 3.07
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 1.62 2.04 2.26
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.51 0.44 0.43
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า เท่า 5.30 4.75 4.71
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 68 76 76
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ เท่า 4.44 4.45 4.74
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย วัน 81 81 76
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า เท่า 4.62 4.80 5.03
ระยะเวลาช�าระหนี้ วัน 78 75 72
วงจรเงินสด วัน 71 82 81

ข้อมูลและอัตราส่วนที่แสดงความสามารถในการหาก�าไร

ขาย ล้านบาท 63,208 52,047 53,067
อัตราการเพิ่มขึ้น(ลดลง) ของยอดขาย (%) 21.4% (1.9%) 7.8%
ก�าไรขั้นต้น ล้านบาท 15,119 10,636 12,123
อัตราก�าไรขั้นต้น (%) 23.92% 20.44% 22.84%
ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน (รวมค่าวิจัยและพัฒนา) ล้านบาท 8,762 8,314 7,445
อัตราค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน (รวมค่าวิจัยและพัฒนา) ต่อยอดขาย (%) 13.86% 15.97% 14.03%
อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน (%) 10.06% 4.46% 8.81%
อัตรารายได้อื่น/รายได้รวม (%) 1.42% 0.89% 1.09%
ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ล้านบาท 7,102 2,960 5,137
อัตราการเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของก�าไรสุทธิ (%) 139.92% (42.26%) 4.18%
อัตราก�าไรสุทธิต่อยอดขาย * (%) 11.24% 5.69% 9.68%
อัตราก�าไรสุทธิต่อรายได้รวม * (%) 11.08% 5.64% 9.53%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น * (%) 19.80% 9.02% 15.43%

* ใช้ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
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สรุปข้อมูลทางการเงิน (จากงบการเงินรวม)  (ต่อ) 2563 2562 2561

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ * (%) 13.37% 6.42% 10.81%
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร * (%) 76.06% 46.88% 82.27%
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ เท่า 1.24 1.12 1.14
อัตราส่วนการวิเคราะห์ฯ นโยบายทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.52 0.39 0.44
อัตราส่วนในความสามารถช�าระดอกเบี้ย เท่า 4,918 2,924 545
อัตราการจ่ายเงินปันผล * (%) 58.00%** 75.86% 55.96%

* ใช้ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
** อยู่ระหว่างการน�าเสนอเพื่ออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี 2564

ผลการด�าเนินงานเปรียบเทียบระหว่างรอบปีบัญชี 2563 กับรอบปีบัญชี 2562 และ 2561
หน่วย : ล้านบาท

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

รายได้จากการขายและการให้บริการ 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 
ต้นทุนขายและบริการ 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 
ก�าไรขั้นต้น 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 
ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน 8,762.4   13.86  8,314.0   15.97  448.4  5.39  7,444.9   14.03  1,317.5  17.70 
ก�าไรจากการด�าเนินงาน 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 
รายได้อื่น 895.4   1.42  460.9   0.89  434.5  94.27  577.6   1.09  317.9  55.03 
ค่าใช้จ่ายอื่น 164.7   0.26  48.8   0.09  115.9  237.54  213.4   0.40  (48.7) (22.81)
รายได้ทางการเงิน 111.4   0.18  238.0   0.46  (126.5) (53.17) 240.3   0.45  (128.9) (53.63)
ก�าไรจากเงินลงทุน 60.8   0.10  24.8   0.05  36.0  144.85  52.7   0.10  8.1 15.39
ก�าไรก่อนภาษีเงินได้ 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 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 207.6   0.33  22.9   0.04  184.7  805.19  208.6   0.39  (1.0) (0.46)
ก�าไรสุทธิส�าหรับงวด	 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	
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมในบริษัทย่อย 0.4   0.00  8.3  0.02  (7.9) (94.83) 10.6  0.02 (10.2)  (95.95)
ส่วนของผู้ถ์อหุ้นในบริษัทย่อยก่อนการรวมธุรกิจ 49.4   0.08  (22.1)  (0.04) 71.5  (323.69) 0.0  -    49.4  N/A
ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	 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		

รายได้จากการขายและบริการแบ่งตามกลุ่มธุรกิจ 

หน่วย : ล้านบาท
 กลุ่มผลิตภัณฑ์ 2563 2562 2561

 รายได้ % รายได้ % รายได้ %

กลุ่มเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ (Power Electronics) 45,020 71.2% 32,296 62.0% 34,404 64.8%
กลุ่มผลิตภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) 16,252 25.7% 17,463 33.6% 16,394 30.9%
กลุ่มผลิตภัณฑ์อัตโนมัติ (Automation) 1,811 2.9% 2,120 4.1% 1,826 3.4%

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ 125 0.2% 168 0.3% 443 0.8%

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

หมายเหตุ • ส่วนงานเพาเวอร์อเิล็กทรอนกิส์ (Power electronics segment) เป็นส่วนงานทีท่�าการออกแบบ ผลติ และจ�าหน่ายเพาเวอร์ซพัพลายส�าหรบั
คอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ อปุกรณ์เครือ่งใชส้�านกังาน เครือ่งใชใ้นครวัเรอืน และรถยนตไ์ฟฟ้าโดยผลิตภัณฑห์ลกัได้แกด่ีซ-ีดซีคีอนเวอรเ์ตอร ์เพา
เวอร์ซัพพลายส�าหรบัคอมพวิเตอร์และเซร์ิฟเวอร์ ผลติภณัฑ์ทีม่กีารออกแบบโดยเฉพาะ ผลติภณัฑ์อเีลคโทรนคิส์ก�าลงัไฟฟ้าทีใ่ช้ในรถยนต์ไฟฟ้า 
พดัลมระบายความร้อน ตวัแปลงกระแสไฟฟ้าส�าหรับอุปกรณ์ท่ีใช้ในอุตสาหกรรมและครัวเรือน รวมถึงโซลนิอยด์และอีเอ็มไอ ฟิลเตอร์ เป็นต้น

 • ส่วนงานระบบโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure segment) เป็นส่วนงานที่ท�าการออกแบบ ผลิต และติดตั้งระบบโครงสร้างพื้นฐานส�าหรับ
เทคโนโลยสีือ่สารข้อมูล และโครงสร้างพืน้ฐานส�าหรับระบบพลงังาน โดยผลติภัณฑ์หลกัได้แก่ ระบบโทรคมนาคม พลงังานทดแทน ระบบเกบ็
พลังงาน และพลังงานก�าลังสูง เป็นต้น

 • ส่วนงานระบบอัตโนมัติ (Automation segment) เป็นส่วนงานที่ท�าการออกแบบ ผลิต และติดตั้งระบบอัตโนมัติส�าหรับภาคอุตสาหกรรม
และอาคาร โดยผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ ระบบอัตโนมัติส�าหรับเครื่องจักร ระบบขับเคลื่อนสายการผลิต ระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะ และระบบแสง
สว่างอัตโนมัติส�าหรับอาคาร เป็นต้น
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 ยอดขายตามงบการเงินรวมในปี 2563 มีจ�านวน 63,208 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.4 และร้อยละ 19.1 จากปี 2562 และ

ปี 2561 ตามล�าดับ เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายของกลุ่มธุรกิจเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ (Power Electronics) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ยอดขายในกลุ่มเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ ส�าหรับระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ระบบศูนย์ข้อมูล (Data Center) และ

ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle Solutions)

 โครงสร้างรายได้จากการขายแบ่งตามเขตภูมิศาสตร์ 

 

 ในปี 2563 ยอดขายในแถบอเมริกาเหนือมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่นจากจากปีก่อนที่ร้อยละ 26 มาอยู่ที่ร้อยละ 36 ในทาง

กลับกันตลาดเอเชียมีสัดส่วนลดลงจากร้อยละ 41 มาอยู่ที่ร้อยละ 36 ของยอดขายรวม ในขณะที่ตลาดยุโรปยังคงอยู่ในระดับค่าเฉลี่ย

ของยอดขายในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

รายได้อืน่ 
รายได้อื่นจ�านวน 895 ล้านบาทในปี 2563 ประกอบด้วยรายการหลัก คือ

- ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจ�านวน 388 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 356 ล้านบาทและ 211 ล้านบาทจากปี 2562 และปี 2561 ตามล�าดับ 

เนื่องจากค่าเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐมีเสถียรภาพมากขึ้นในปี 2563 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงปฏิบัติตามนโยบายที่

รอบคอบในการป้องกันสถานะสุทธิของแต่ละสกุลเงินเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

 

     แหล่งที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

2563 2562 2561
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ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย

 ในปี 2563 ต้นทุนขายคิดเป็นร้อยละ 76.1 ของยอดขายทั้งหมด ต�่ากว่าร้อยละ 79.6 และร้อยละ 77.2 ในปี 2562 และ 

ปี 2561 ตามล�าดับ เนื่องจากส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ (product mixed) ที่เปลี่ยนไป หลังจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายของธุรกิจคลาวด์ 

คอมพิวติ้ง ระบบศูนย์ข้อมูล และยานยนต์ไฟฟ้าในปีนี้

ค่าใช้จ่ายด้านการขายและบริหาร

 ในปี 2563 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (รวมค่าวิจัยและพัฒนา) เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 จากปี 2562 และร้อยละ 14 จาก 

ปี 2561 ตามล�าดับ เนื่องจากรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญตามที่กล่าวไว้ข้างต้น

ก�าไร

 อัตราก�าไรจากการด�าเนินงานต่อยอดขายในปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 10.1 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.5 ในปี 2562 และ ร้อยละ 8.8  

ในปี 2561 ตามล�าดบั สาเหตมุาจากรายได้ทีส่งูขึน้และต้นทนุการผลิตทีต่�า่ลง ส่งผลให้ปี 2563 มกี�าไรสุทธ ิอยูท่ีร้่อยละ 11.2 หรอื 7,102 

ล้านบาท เทียบกับร้อยละ 5.7 และร้อยละ 9.7 ในปี 2562 และปี 2561 ตามล�าดับ ก�าไรต่อหุ้นในปี 2563 เท่ากับ 5.69 บาท เทียบกับ 

2.37 บาทในปี 2562 และ 4.12 บาทในปี 2561

สินทรัพย์และหน้ีสิน
สินทรัพย์

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 57,219 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.7 จากปี 2562 และร้อยละ 

16.7 จากปี 2561 ตามล�าดับ มีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ยร้อยละ 13.8 ในปี 2563 เทียบกับอัตราร้อยละ 6.3 และ 10.9 

ในปี 2562 และ 2561 ตามล�าดับ การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์หลักสรุปได้ดังนี้

 สินทรัพย์ของบริษัทฯ แบ่งเป็นกลุ่มหลักๆ และมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

 2563 VS 2562 2563 VS 2561

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  13,882 12,504 15,672 11.0% (11.4%)
เงินลงทุนชั่วคราว  0 2 223 (100.0%) (100.0%)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  13,997 9,845 12,056 42.2% 16.1%
สินค้าคงเหลือ  12,655 9,004 9,604 40.6% 31.8%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  1,917 1,292 1,165 48.4% 64.6%
เงินลงทุนในบริษัทร่วม  0 464 536 (100.0%) (100.0%)
ค่าความนิยมในการรวมกิจการ  437 418 438 4.5% (0.3%)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  12,724 11,606 8,182 9.6% 55.5%
สินทรัพย์อื่น  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

 

-	 เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจ�านวน 13,882 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 11.0 และ 
ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 11.4 ตามล�าดับ เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของก�าไรสุทธิในปีปัจจุบัน และความล่าช้าในโครงการก่อสร้าง
ในอินเดียจากการแพร่ระบาดของ Covid-19

-	 ยอดลูกหนี้การค้าสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจ�านวน 13,997 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 และปี 2561 ที่ร้อยละ 
42.2 และร้อยละ 16.1 ตามล�าดับ เป็นผลสืบเนื่องมาจากรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น

-	 สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจ�านวน 12,655 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 40.6 จากปี 2562 และ ร้อยละ 31.8 
จากปี 2561 ตามล�าดับ สะท้อนให้เห็นถึงอุปสงค์ที่แข็งแกร่งของลูกค้าและอุปทานที่ตึงตัวในตลาดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ส�าคัญ
จากการระบาดของ Covid-19 จากความต้องการที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก

-	 ที่ดิน	 อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจ�านวน 12,724 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.7 จากปี 2562 และ 
ร้อยละ 55.6 จากปี 2561 จากการลงทุนก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาและโรงงานใหม่ในอินเดียและโรงงานใหม่ในไทย

หนี้สินและสภาพคล่อง

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 19,611 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่ร้อยละ 50.0 และร้อยละ 31.3 
ของปี 2561 ตามล�าดับ เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของการซื้อวัตถุดิบและเจ้าหนี้การค้า

	 หนี้สินแบ่งเป็นกลุ่มหลักๆ	ได้ดังนี้

 2563 VS 2562 2563 VS 2561

  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม ร้อยละ ร้อยละ
  2563 2562 2561 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 16,181 10,255 12,432 57.8% 30.2%
หนี้สินและประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
 จากการประเมินภาษี 258 239 239 7.9% 7.9%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 731 458 350 59.6% 108.8%
ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 1,542 1,427 1,234 8.0% 25.0%
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 899 694 681 29.6% 32.0%

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

ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจ�านวน 37,607 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.3 จากปี 2562 และร้อยละ  
10.8 จากปี 2561 ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเพ่ิมขึ้นของก�าไรสุทธิในปีปัจจุบัน ในขณะเดียวกันผลตอบแทนในส่วนของผู้ถือหุ้น 
ตามก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในปี 2563 ได้เพิ่มมาอยู่ที่ร้อยละ 20.1 เทียบกับร้อยละ 8.8 ในปี 2562 และร้อยละ 15.4 
ในปี 2561 ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยบวกดังกล่าวข้างต้น

เงินสดและเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นๆ สินค้าคงเหลือ ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ อื่นๆ

2563 2562 2561
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รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงนิ

 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อยรวมถึงสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏ 

ในรายงานประจ�าปี ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยโดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที ่

เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ รวมทั้งได้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

 คณะกรรมการบริษัทโดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมดเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับ 

คณุภาพของรายงานทางการเงนิและได้จดัให้มกีารด�ารงรกัษาไว้ซึง่ระบบควบคุมภายในทีม่ปีระสิทธผิล เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าการบันทกึข้อมลู

ทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอที่จะด�ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่อง 

ดังกล่าวปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว นอกจากนี้ผู้สอบบัญชียังได้แสดงควาเห็น 

ต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อยในรายงานผู้สอบบัญชีซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้วเช่นกัน

 

 นายอึ้ง กวง มิ้ง (เจมส์)

 ประธานกรรมการ

 ในนามของคณะกรรมการบริษัท
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รายงานของผู้สอบบัญชรัีบอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

ความเห็น 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (กลุ่ม
บริษทั) ซึ� งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงการ
เปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบ
การเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที�สาํคญั และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เดลตา้ 
อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้นี�แสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดหรับ
ปีสิ�นสุดวนัเดียวกันของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย และเฉพาะของ
บริษทัเดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามที�ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
ขา้พเจา้ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ได้กล่าวไวใ้นวรรค ความ
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตาม
ขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีที�กาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบ
การเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณอื�นๆตามที�ระบุในขอ้กาํหนดนั�นดว้ย ขา้พเจา้เชื�อว่าหลกัฐาน
การสอบบญัชีที�ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื�อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เรื�องสําคญัในการตรวจสอบ 
เรื�องสําคญัในการตรวจสอบคือเรื�องต่างๆ ที�มีนัยสําคญัที�สุดตามดุลยพินิจเยี�ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการ
ตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเรื�องเหล่านี� มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั�งนี�  ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเรื�องเหล่านี�   

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบที�ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบ
การเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซึ� งไดร้วมความรับผิดชอบที�เกี�ยวกบัเรื�องเหล่านี� ดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ไดร้วม
วิธีการตรวจสอบที�ออกแบบมาเพื�อตอบสนองต่อการประเมินความเสี�ยงจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระสาํคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซึ� งไดร้วมวิธีการตรวจสอบสาํหรับเรื�องเหล่านี�ดว้ย ไดใ้ช้
เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เรื�องสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสาํหรับแต่ละเรื�องมีดงัต่อไปนี�  
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การรับรู้รายได้ 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ถือเป็นรายการบญัชีที�สําคญัยิ�งรายการหนึ� งของบริษทัฯ เนื�องจากจาํนวนรายได้ที�บนัทึกใน
บญัชีจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลกาํไรขาดทุนประจาํปีของบริษทัฯ ประกอบกบับริษทัฯมีลูกคา้จาํนวนมากรายซึ� งมี
เงื�อนไขทางการคา้ที�แตกต่างกนัออกไป ดงันั�น จึงมีความเสี�ยงเกี�ยวกบัมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได ้ดว้ยเหตุนี�
ขา้พเจา้จึงให้ความสําคญัเป็นพิเศษกบัการรับรู้รายไดจ้ากการขายของบริษทัฯ ทั�งนี� เพื�อให้แน่ใจว่ารายไดจ้ากการขาย
สินคา้ถูกรับรู้ในบญัชีโดยถูกตอ้งตามที�ควรตามมาตรฐานการบญัชีที�เกี�ยวขอ้ง 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯโดยการทําความเข้าใจและประเมินประสิทธิภาพของระบบ               
การควบคุมภายในที� เกี�ยวข้องกับวงจรรายได้ สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที� เกิดขึ� นในระหว่างปี               
และช่วงใกลสิ้�นรอบระยะเวลาบญัชี สอบทานใบลดหนี� ที�บริษทัฯออกให้แก่ลูกคา้ภายหลงัวนัสิ�นรอบระยะเวลาบญัชี 
และทาํการวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดจ้ากการขายเพื�อตรวจสอบความผดิปกติที�อาจเกิดขึ�นของรายการขาย
ตลอดรอบระยะเวลาบญัชี  

ค่าเผื�อการลดลงของมลูค่าสินค้าคงเหลือ 

การประมาณการมูลค่าสุทธิที�คาดว่าจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือตามที�เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 
จาํเป็นตอ้งอาศยัดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนขา้งมาก ประกอบกับสินคา้คงเหลือของบริษทัฯเป็นสินคา้ประเภท
เทคโนโลยีระดบัสูงซึ� งโดยทั�วไปจะลา้สมยัเร็วกว่าสินคา้ประเภทอื�น ซึ� งอาจทาํให้เกิดความเสี�ยงเกี�ยวกบัมูลค่าของค่า
เผื�อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯที�เกี�ยวขอ้งกบัการประเมินค่าเผื�อการลดลงของ
มูลค่าสินคา้คงเหลือโดยการสอบถามผูรั้บผิดชอบที�เกี�ยวขอ้ง ทาํความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่งมาสุ่มทดสอบการปฏิบติั
ตามการควบคุมที�บริษทัฯออกแบบไว  ้และไดป้ระเมินวิธีการและขอ้สมมติที�ฝ่ายบริหารของบริษทัฯใชใ้นการพิจารณา
ค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือโดยทาํความเขา้ใจเกณฑ์ที�ใชใ้นการพิจารณาค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสินคา้
คงเหลือ รวมถึงสอบทานความสมํ�าเสมอในการใชเ้กณฑด์งักล่าว และวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลอายขุองสินคา้คงเหลือ
และการเคลื�อนไหวของสินคา้คงเหลือเพื�อระบุถึงกลุ่มสินคา้ที�มีขอ้บ่งชี� ว่ามีการหมุนเวียนที�ช้ากว่าปกติ นอกจากนี�  
ขา้พเจา้ไดว้ิเคราะห์เปรียบเทียบจาํนวนเงินสุทธิที�กิจการไดรั้บจากการขายสินคา้ภายหลงัวนัที�ในงบการเงินกบัราคาทุน
ของสินคา้คงเหลือแต่ละกลุ่มสินคา้ 

การด้อยค่าของค่าความนิยมและสิทธิบัตร 

ณ  วันที�  31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของค่าความนิยมและสิทธิบัตรเป็นจํานวน  437 ล้านบาท               
และ 256 ลา้นบาท ตามลาํดบั ขา้พเจา้ใหค้วามสาํคญัเรื�องการพิจารณาการดอ้ยค่าของค่าความนิยมและสิทธิบตัรดงักล่าว 
เนื�องจากการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมและสิทธิบตัรถือเป็นประมาณการทางบญัชีที�สาํคญัที�ฝ่ายบริหารตอ้ง
ใชดุ้ลยพินิจอย่างมากโดยเฉพาะในการระบุหน่วยสินทรัพยที์�ก่อให้เกิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดใน
อนาคตที�กิจการคาดวา่จะไดรั้บจากกลุ่มสินทรัพยน์ั�น รวมถึงการกาํหนดอตัราคิดลดที�เหมาะสม ซึ�งทาํใหเ้กิดความเสี�ยง
เกี�ยวกบัมูลค่าของค่าความนิยมและสิทธิบตัร 
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สําหรับการตรวจสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมและสิทธิบัตร ขา้พเจา้ได้ประเมินการกาํหนดหน่วยสินทรัพย ์              
ที�ก่อใหเ้กิดเงินสด รวมถึงทาํความเขา้ใจและทดสอบขอ้สมมติที�สาํคญัที�ฝ่ายบริหารเลือกใชใ้นการประมาณการกระแส
เงินสดที�คาดว่าจะไดรั้บในอนาคตจากกลุ่มสินทรัพยด์งักล่าวและอตัราคิดลดที�ใช้ โดยการสอบถามผูรั้บผิดชอบที�
เกี�ยวขอ้งและวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัแหล่งขอ้มูลต่างๆของกลุ่มบริษทัและของอุตสาหกรรม 

ข้อมูลอื�น 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื�น ซึ� งรวมถึงขอ้มูลที�รวมอยู่ในรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึงงบ
การเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีที�แสดงอยู่ในรายงานนั�น) ซึ� งคาดว่าจะถูกจดัเตรียมให้กบัขา้พเจา้ภายหลงัวนัที�ใน
รายงานของผูส้อบบญัชีนี�  

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื�นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ขอ้สรุปในลกัษณะการให้ความ
เชื�อมั�นในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอื�นนั�น 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ที�เกี�ยวเนื�องกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอื�นนั�นมีความ
ขดัแยง้ที�มีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ที�ไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือปรากฏว่าขอ้มูล
อื�นแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

เมื�อขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทัตามที�กล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะสื�อสารเรื�องดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลทราบเพื�อใหมี้การดาํเนินการ
แกไ้ขที�เหมาะสมต่อไป 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที�ในการกาํกบัดูแลต่องบการเงิน 
ผูบ้ริหารมีหนา้ที�รับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่านี� โดยถูกตอ้งตามที�ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี�ยวกบัการควบคุมภายในที�ผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื�อให้สามารถจดัทาํงบการเงินที�
ปราศจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนื�อง การ
เปิดเผยเรื� องที�เกี�ยวกบัการดาํเนินงานต่อเนื�องในกรณีที�มีเรื� องดังกล่าว  และการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับกิจการที�
ดาํเนินงานต่อเนื�องเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั�งใจที�จะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยุดดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงาน
ต่อเนื�องอีกต่อไปได ้

ผู ้มีหน้าที� ในการกํากับดูแลมีหน้าที� ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของ               
กลุ่มบริษทั 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื�อให้ไดค้วามเชื�อมั�นอยา่งสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการ
แสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงาน
ของผูส้อบบญัชีซึ� งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื�อมั�นในระดบัสูงแต่
ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลที�ขดัต่อ
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ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัที�มีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาดและถือ
วา่มีสาระสาํคญัเมื�อคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะ
มีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่านี�  

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและ การสังเกตและสงสัยเยี�ยง               
ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปนี�ดว้ย 

• ระบุและประเมินความเสี�ยงที�อาจมีการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ไม่วา่จะ
เกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื�อตอบสนองต่อความเสี�ยง
เหล่านั�น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที�เพียงพอและเหมาะสมเพื�อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ขา้พเจา้ ความเสี�ยงที�ไม่พบขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซึ� งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่า
ความเสี�ยงที�เกิดจากขอ้ผิดพลาด เนื�องจากการทุจริตอาจเกี�ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลกัฐาน การตั�งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที�ไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจเกี�ยวกบัระบบการควบคุมภายในที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที�ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี
และการเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งที�ผูบ้ริหารจดัทาํ 

• สรุปเกี�ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีสาํหรับกิจการที�ดาํเนินงานต่อเนื�องของผูบ้ริหาร และ
สรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที�ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที� มีสาระสําคัญที� เกี�ยวกับเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ที�อาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงาน
ต่อเนื�องหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะตอ้งให้ขอ้สังเกตไวใ้น
รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผย
ดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นที�เปลี�ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ�นอยูก่บัหลกัฐานการสอบ
บญัชีที�ไดรั้บจนถึงวนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ใน
อนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนื�องได ้

• ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื� อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที�เกิดขึ�นโดยถูกตอ้งตามที�ควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีที�เหมาะสมอยา่งเพียงพอเกี�ยวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการหรือของ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื�อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการกาํหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อ
ความเห็นของขา้พเจา้ 

  



129ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี   2 5 6 3

ขา้พเจา้ไดสื้�อสารกบัผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลในเรื�องต่างๆซึ�งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที�ได้
วางแผนไว ้ประเด็นที�มีนัยสาํคญัที�พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที�มีนัยสําคญัในระบบการควบคุมภายใน
หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณที�เกี�ยวขอ้งกบัความ
เป็น อิสระและได้สื� อสารกับผู ้มีหน้าที� ในการกํากับ ดูแลเกี� ยวกับความสัมพัน ธ์ทั� งหมดตลอดจนเรื� องอื�น               
ซึ� งขา้พเจา้เชื�อว่ามีเหตุผลที�บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการที�ขา้พเจา้
ใชเ้พื�อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเรื�องทั�งหลายที�สื�อสารกบัผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเรื�องต่าง ๆ ที�มีนยัสาํคญัที�สุดในการตรวจสอบ
งบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรื�องสําคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรื�องเหล่านี� ไวใ้นรายงานของ
ผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื�องดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที�ยากที�จะ
เกิดขึ�น ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรสื�อสารเรื�องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้
อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที�ผูมี้ส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื�อสาร
ดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบันี�  

ปรีชา อรุณนารา 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5800 
 
บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 19 กมุภาพนัธ์ 2564 
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   ( )  ( ) 

  31  2563
( : )

31  2563 31  2562 1  2562 31  2563 31  2562
( )

13,881,848,304  12,503,550,506  15,672,384,510  8,405,730,877     6,233,096,752    
- 1,698,291 222,745,162       - - 

13,997,068,882  9,844,557,547    12,055,561,936  14,147,453,559   9,467,964,951    
12,655,361,505  9,003,852,766    9,603,867,537    8,536,087,510     5,745,784,778    

354,397,180       - - 148,964,927 - 
1,563,053,284    1,292,479,456    1,164,774,243    403,684,552 307,190,209       

42,451,729,155  32,646,138,566  38,719,333,388  31,641,921,425   21,754,036,690  

51,051,970          49,713,553         55,047,683          - - 
- 464,294,219 536,334,270       - - 

 - - - 14,088,146,222   14,085,115,632  
 233,116,145       218,445,219       236,735,082       - - 

  12,724,465,674  11,408,273,772  7,962,183,623    6,895,756,473     6,647,546,003    
- 197,730,522 220,027,996       - - 

376,638,347       - - - - 
436,913,946       417,964,026       438,413,314       - - 

 495,955,145       413,753,297       476,225,161       61,711,479          633,148              
289,012,579       282,950,925       264,879,085       - - 
160,044,829       156,090,282       135,505,166       3,279,842            3,417,111           

14,767,198,635  13,609,215,815  10,325,351,380  21,048,894,016   20,736,711,894  
57,218,927,790  46,255,354,381  49,044,684,768  52,690,815,441   42,490,748,584  

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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   ( )  ( ) 
 ( )

  31  2563
( : )

31  2563 31  2562 1  2562 31  2563 31  2562
( )

16,181,006,985  10,254,597,886  12,431,825,100  13,744,597,031   8,473,884,409    
188,697,947       50,621,512         89,618,118          49,174,299          - 

   72,788,807          - - - - 
76,372,926          92,157,542         13,391,589          - - 

   258,172,754       239,367,866       239,367,866       258,172,754        239,367,866       
674,961               - - - - 

392,650,219       315,421,642       247,144,817       168,819,218        110,487,997       
17,170,364,599  10,952,166,448  13,021,347,490  14,220,763,302   8,823,740,272    

 - 
   107,791,790       - - - - 

114,184,020       114,013,746       144,452,338       - - 
1,542,246,168    1,427,499,000    1,234,247,093    465,244,322        444,707,410       

420,587,558       388,761,256       512,118,709       302,036,053        288,553,746       
256,325,004       190,752,886       24,246,916          1,356,203            1,085,000           

2,441,134,540    2,121,026,888    1,915,065,056    768,636,578        734,346,156       
19,611,499,139  13,073,193,336  14,936,412,546  14,989,399,880   9,558,086,428    

   
       1,259,000,000   1 1,259,000,000    1,259,000,000    1,259,000,000    1,259,000,000     1,259,000,000    
   

1,247,381,614    1,247,381,614    1,247,381,614    1,247,381,614     1,247,381,614    
1,491,912,500    1,491,912,500    1,491,912,500    1,491,912,500     1,491,912,500    

(1,339,694,088)   (1,004,027,399)   (1,004,027,399)   - - 

       1,247,381,614   1 

    - 125,900,000       125,900,000       125,900,000       125,900,000        125,900,000       
39,216,330,187  34,359,240,011  34,432,010,815  34,836,221,447   30,067,468,042  
(3,130,090,313)   (3,210,182,797)   (2,356,674,090)   - - 
37,611,739,900  33,010,223,929  33,936,503,440  37,701,415,561   32,932,662,156  

(4,311,249)          (3,881,845)          4,416,522            - - 

- 175,818,961 167,352,260       - - 
37,607,428,651  33,182,161,045  34,108,272,222  37,701,415,561   32,932,662,156  
57,218,927,790  46,255,354,381  49,044,684,768  52,690,815,441   42,490,748,584  

- - - - - 

   

   

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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   ( )  ( ) 

 31  2563
( : )

2563 2562 2563 2562
( )

:

62,341,159,107    51,150,868,814    53,700,304,852    40,083,739,037   
866,851,060         895,832,599         61,451,065           38,164,553         

   387,979,698         31,864,073           367,520,440         92,429,033         
    507,435,992         429,059,272         229,066,406         333,583,660        

64,103,425,857    52,507,624,758    54,358,342,763    40,547,916,283   

47,244,199,937    40,833,458,598    39,680,428,319    31,581,614,290   
844,937,682         577,496,840         50,640,046           22,554,782         

4,281,288,560      3,811,647,888      3,494,046,696      2,698,062,090     
1,860,600,002      1,757,122,274      1,248,709,043      989,297,471        
2,620,546,923      2,745,251,778      2,784,848,226      2,800,489,702     

95,125,078           - - - 
68,405,643           46,819,035           56,721,720           132,303,253        

57,015,103,825    49,771,796,413    47,315,394,050    38,224,321,588   
7,088,322,032      2,735,828,345      7,042,948,713      2,323,594,695     

60,845,793           24,849,891           - - 
111,437,887         237,971,248         39,084,114           95,527,873         

(1,167,766)            (1,974,468)            (13,330)                - 
7,259,437,946      2,996,675,016      7,082,019,497      2,419,122,568     
(188,809,535)        (22,936,073)          (49,174,299)         - 
(18,804,888)          - (18,804,888) - 

7,051,823,523      2,973,738,943      7,014,040,310      2,419,122,568     

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563



133ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี   2 5 6 3

   ( )  ( ) 
 ( )

 31  2563
( : )

2563 2562 2563 2562
( )

:

   111,515,519         (807,098,774)        - - 

   (4,120,121)            (25,024,541)          - - 

   107,395,398         (832,123,315)        - - 

- (19,467,721)          (163,750,063)        - (40,687,554) 

   (6,358,191)            (34,995,630)          - - 

    - (25,825,912)          (198,745,693)        - (40,687,554) 
81,569,486           (1,030,869,008)     - (40,687,554) 

7,133,393,009      1,942,869,935      7,014,040,310      2,378,435,014     

7,101,638,109      2,959,960,371      7,014,040,310      2,419,122,568     
(429,404)               (8,298,367)            

   (49,385,182)          22,076,939           
7,051,823,523      2,973,738,943      

7,182,469,565      1,942,701,601      7,014,040,310      2,378,435,014     
(429,404)               (8,298,367)            

   (48,647,152)          8,466,701             
7,133,393,009      1,942,869,935      

   5.69                      2.37                      5.62                     1.94                    

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563



134 บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
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137ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี   2 5 6 3

   ( )  ( ) 

 31  2563
( : )

2563 2562 2563 2562
( )

7,259,437,946      2,996,675,016    7,082,019,497     2,419,122,568    
 ( ) 

   
   2,074,517,773      1,629,946,708    1,598,359,426     1,332,987,656    
   131,801,134         104,980,164       1,662,867            881,978              
    ( ) (64,762,351)         61,747,356         27,702,114          (25,194,400)       
    ( ) 15,615,521           470,064,134       (121,606,571)       328,152,744       
   
      (185,762,757)       (263,311,297)      (148,543,957)       (122,736,270)     
   84,131,368           185,130,052       53,539,033          144,174,989       
   38,316,878           144,233,924       34,869,958          44,726,852         
   (60,845,793)         (24,849,891)        - - 
   95,125,078           - - - 
   ( ) /  (2,232,111)           7,639,441           (2,529,852)           14,158,219         
   272,305                1,854,733           - - 
     ( ) 388,091                (85,951,413)        - (85,951,413) 
   (35,744,272)         (31,070,333)        (95,955,115)         (25,001,622) 
   (111,437,887)       (237,971,248)      (39,084,114)         (95,527,873) 
   1,167,766             1,974,468           13,330                 - 

   9,239,988,689      4,961,091,814    8,390,446,616     3,929,793,428    
 ( ) 

   (4,343,980,196)    2,025,057,655    (4,958,900,207)    1,644,310,304    
   (3,481,361,503)    393,261,934       (2,520,152,204)    (143,581,786)     
   (293,524,835)       (168,665,992)      (127,703,710)       (21,394,531)       
   15,105,222           (11,983,179)        137,269               (842,506)            

 ( )
   6,056,588,355      (2,197,407,955)   5,389,054,400     (821,099,626)     
   82,355,659           79,473,462         60,437,065          4,623,313           
   (87,543,418)         (69,816,748)        (33,002,121)         (21,818,144)       
   (27,317,914)         (38,968,979)        (22,447,248)         (23,012,474)       
   65,572,118           166,505,970       271,203               (155,400)            

7,225,882,177      5,138,547,982    6,178,141,063     4,546,822,578    
   99,608,269           232,549,198       39,084,114          96,729,623         
   (1,489,555)           (1,837,119)          (13,330)                - 
   (90,909,440)         (133,038,970)      (1,123,617)           (593,192)            

7,233,091,451      5,236,221,091    6,216,088,230     4,642,959,009    

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563



138 บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

   ( )  ( ) 
 ( )

 31  2563
( : )

2563 2562 2563 2562
( )

 ( ) (1,338,417)           5,334,130           - - 
 3  ( ) (203,733,962)       221,046,871       - - 

- - (3,030,590) (2,203,423,640)  
457,140,076         - - - 

(462,838,498)       - - - 
- 161,325,677 - - 

 (3,208,365,736)    (5,312,876,123)   (1,845,978,742)    (3,123,405,530)  
 14,676,366           45,876,257         7,290,782            2,065,445           

(5,207,699)           (13,773,958)        - - 
(199,966,000)       (75,844,926)        (62,741,200)         - 

(3,609,633,870)    (4,968,912,072)   (1,904,459,750)    (5,324,763,725)  

(85,162,488)         - (5,375,966) - 
(2,245,286,905)    (2,868,981,112)   (2,245,286,905)    (2,868,981,112)  
(2,330,449,393)    (2,868,981,112)   (2,250,662,871)    (2,868,981,112)  

 ( ) 41,545,889           (601,629,938)      - - 
 ( ) 

   1,334,554,077      (3,203,302,031)   2,060,965,609     (3,550,785,828)  
43,743,721           34,468,027         111,668,516        30,886,646         

 ( ) 1,378,297,798      (3,168,834,004)   2,172,634,125     (3,519,899,182)  
12,503,550,506    15,672,384,510  6,233,096,752     9,752,995,934    
13,881,848,304    12,503,550,506  8,405,730,877     6,233,096,752    

-                       -                      - - 

    - 1,642,976 - - 

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
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บริษัท เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563 

1. ข้อมูลทั�วไป 
1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 
 บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ� งจัดตั� งและ           

มีภูมิลาํเนาในประเทศไทย โดยมี Delta Electronics Inc. ซึ�งเป็นบริษทัที�จดทะเบียนจดัตั�งที�ประเทศไตห้วนั เป็นบริษทั
ใหญ่ของบริษทัฯ ที�อยู่ตามที�จดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ที� เลขที� 714 หมู่ 4 ตาํบลแพรกษา อาํเภอเมืองสมุทรปราการ 
จงัหวดัสมุทรปราการ 

 ธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษทั คือ การผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์อีเลคโทรนิคส์ รวมถึงการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์
อีเลคโทรนิคส์ 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 
 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 ที�ปัจจุบนัยงัมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรม

ส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจนาํมาซึ� งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการดาํเนินธุรกิจ 
ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกี�ยวกบั
มูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหนี� สินและหนี� สินที�อาจเกิดขึ�นอยา่งต่อเนื�อง ทั�งนี� ฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการและ
ดุลยพินิจในประเดน็ต่าง ๆ เมื�อสถานการณ์มีการเปลี�ยนแปลง 

2.  เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 
2.1 งบการเงินนี� จดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�กาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 โดย

แสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ออกตามความในพระราชบญัญติัการ
บญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที�บริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษแปล
จากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี�  

 งบการเงินนี�ไดจ้ดัทาํขึ�นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอื�นในนโยบายการบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

2.2.1 งบการเงินรวมนี� ได้จัดทาํขึ�นโดยรวมงบการเงินของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกัด 
(มหาชน) (ซึ�งต่อไปนี� เรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซึ�งต่อไปนี� เรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) (รวมเรียกวา่ “กลุ่ม
บริษทั”) ดงัต่อไปนี�  

   อตัราร้อยละ 
ชื�อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ จดัตั�งขึ�นในประเทศ ของการถือหุน้ 

   2563 2562 
   ร้อยละ ร้อยละ 

DET International Holding Limited ธุรกิจลงทุน เกาะเคยแ์มน 100 100 
บริษทั เดลตา้ กรีน อินดสัเตรียล (ประเทศไทย) 
จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์               
อีเลคโทรนิคส์ 

ไทย 100 100 

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
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   อตัราร้อยละ 
ชื�อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ จดัตั�งขึ�นในประเทศ ของการถือหุน้ 

   2563 2562 
   ร้อยละ ร้อยละ 

Delta Energy Systems (Singapore) Pte. Ltd. 
 

ธุรกิจลงทุนและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์
อีเลคโทรนิคส์ 

สิงคโปร์ 100 100 

Delta Electronics (Vietnam) Company Limited จาํหน่ายผลิตภณัฑอี์เลคโทรนิคส์ เวียดนาม 100 - 

บริษทัยอ่ยที�บริษทัฯถือผา่น DET International Holding Limited มีดงัต่อไปนี�  
   อตัราร้อยละของ 

ชื�อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ จดัตั�งขึ�นในประเทศ การถือหุน้โดยทางออ้ม 
   2563 2562 
   ร้อยละ ร้อยละ 

DET Logistics (USA) Corporation  จาํหน่ายผลิตภณัฑอี์เลคโทรนิคส์ สหรัฐอเมริกา 100 100 
Delta Electronics (Slovakia) s.r.o. 
 

ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์              
อีเลคโทรนิคส์ 

สโลวาเกีย 100 100 

Delta Energy Systems (Germany) GmbH วิจยั พฒันา การตลาดและจาํหน่าย
ผลิตภณัฑอี์เลคโทรนิคส์ 

เยอรมนี 100 100 

Delta Energy Systems Property (Germany) GmbH            
(ถือหุน้ทั�งหมดโดย Delta Energy Systems (Germany) 
GmbH) 

ใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์ เยอรมนี 100 100 

Delta Energy Systems (India) Pvt. Ltd. ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์              
อีเลคโทรนิคส์ 

อินเดีย 100 100 

Delta Energy Systems (Romania) S.R.L. วิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์                 
อีเลคโทรนิคส์ 

โรมาเนีย 100 100 

 บริษทัยอ่ยที�บริษทัฯถือผา่น Delta Energy Systems (Singapore) Pte. Ltd. มีดงัต่อไปนี�  
   อตัราร้อยละของ 

ชื�อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ จดัตั�งขึ�นในประเทศ การถือหุน้โดยทางออ้ม 
   2563 2562 
   ร้อยละ ร้อยละ 

Delta Electronics (Australia) Pty. Ltd.  ใหบ้ริการดา้นการตลาดและบริการ
หลงัการขาย 

ออสเตรเลีย 100 100 

Eltek Australia Pty Ltd. จาํหน่ายผลิตภณัฑอี์เลคโทรนิคส์ ออสเตรเลีย 100 - 
Delta Greentech (Netherlands) Cooperaties UA  ธุรกิจลงทุน เนเธอร์แลนด ์ 100 100 
     
Delta Greentech (Netherlands) B.V.  

(ถือหุน้ทั�งหมดโดย Delta Greentech (Netherlands) 
Cooperaties UA) 

ธุรกิจลงทุน เนเธอร์แลนด ์ 100 100 

Delta Energy Systems LLC 
 (ถือหุน้ทั�งหมดโดย Delta Greentech (Netherlands) B.V.) 

จาํหน่ายผลิตภณัฑอี์เลคโทรนิคส์ รัสเซีย 100 100 

Eltek s.r.o. 
 (ถือหุน้ทั�งหมดโดย Delta Greentech (Netherlands) B.V.) 

ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์                
อีเลคโทรนิคส์ 

สโลวาเกีย 100 100 

Delta Electronics (Automotive) Americas Inc. 
 (ถือหุน้ทั�งหมดโดย Delta Greentech (Netherlands) B.V.) 

วิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์                
อีเลคโทรนิคส์ 

สหรัฐอเมริกา 100 100 

Delta Electronics India Pvt. Ltd. ผลิต วจิยัและพฒันาและจาํหน่าย
ผลิตภณัฑอี์เลคโทรนิคส์ 

อินเดีย 100 100 
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   อตัราร้อยละของ 
ชื�อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ จดัตั�งขึ�นในประเทศ การถือหุน้โดยทางออ้ม 

   2563 2562 
   ร้อยละ ร้อยละ 

Delta Electronics (Myanmar) Co., Ltd. 
 

ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์            
อีเลคโทรนิคส์ 

เมียนมาร์ 100 100 

บริษทั เดลตา้ พีบีเอ เอน็จิเนียริ�ง โซลูชั�นส์ จาํกดั 
 

ผลิตและประกอบพร้อมให้
คาํปรึกษาและบริการติดตั�ง
อุปกรณ์อตัโนมติั 

ไทย 51 51 

Delta Energy Systems (UK) Limited วิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์                
อีเลคโทรนิคส์ 

สกอตแลนด ์ 100 100 

2.2.2 บริษทัฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที�เขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือมีส่วนได้
เสียในผลตอบแทนของกิจการที�เขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้าํนาจในการสั�งการกิจกรรมที�ส่งผลกระทบ
อยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั�นได ้

2.2.3 บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั�งแต่วนัที�บริษทัฯมีอาํนาจในการ
ควบคุมบริษทัยอ่ย จนถึงวนัที�บริษทัฯสิ�นสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั�น 

2.2.4 งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํขึ�นโดยใชน้โยบายการบญัชีที�สาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 
2.2.5 สินทรัพยแ์ละหนี� สินตามงบการเงินของบริษทัย่อยซึ� งจดัตั�งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัรา

แลกเปลี�ยน ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็น  เงินบาทโดยใช้อตัรา
แลกเปลี�ยนถวัเฉลี�ยรายเดือน ผลต่างซึ� งเกิดขึ�นจากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็นรายการ “ผลต่างจากการ
แปลงค่างบการเงินที�เป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 

2.2.6 ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทั รายการคา้ระหวา่งกนัที�มีสาระสาํคญัไดถู้กตดัออกจากงบการเงินรวมนี�แลว้ 

2.2.7 ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ย
ส่วนที�ไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนรวมและส่วน
ของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวิธีราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เริ�มมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน  
 ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จาํนวนหลายฉบบั ซึ� งมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินที�มีรอบ
ระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บ
การปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึ�นเพื�อใหมี้เนื�อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วน
ใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเกี�ยวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 
การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันี� ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงิน
ของกลุ่มบริษทั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซึ� งไดมี้การเปลี�ยนแปลงหลกัการสาํคญั 
สามารถสรุปไดด้งันี�  
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื�องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื�องมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน 
จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที� 7 การเปิดเผยขอ้มูลเครื�องมือทางการเงิน 
ฉบบัที� 9 เครื�องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที� ��  การแสดงรายการเครื�องมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที� 16 การป้องกนัความเสี�ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัที� 19 การชาํระหนี� สินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเกี�ยวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่า
เครื�องมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน 
ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ หลกัการเกี�ยวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของ
เครื�องมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น และหลกัการเกี�ยวกบัการบญัชี
ป้องกนัความเสี�ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเครื�องมือทางการเงิน 

มาตรฐานกลุ่มนี�ไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 16 เรื�อง สัญญาเช่า 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 17 เรื�อง สัญญาเช่า และการ
ตีความมาตรฐานการบญัชีที�เกี�ยวขอ้ง มาตรฐานฉบบันี�ไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การ
แสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหนี� สินสาํหรับสัญญา
เช่าทุกรายการที�มีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั�นมีมูลค่าตํ�า 
การบญัชีสาํหรับผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปลี�ยนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 17 ผูใ้หเ้ช่ายงัคง
ตอ้งจดัประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงานหรือสญัญาเช่าเงินทุน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกระทบสะสมของการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี� มาถือปฏิบติัครั� งแรกโดย
ปรับปรุงกบักาํไรสะสม ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนที�แสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�จะมีผลบังคบัใช้สําหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบัญชีที�เริ�มในหรือหลงัวันที� 
1 มกราคม 2564 

 สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัปรับปรุง ซึ�งจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2564 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึ�นเพื�อใหมี้เนื�อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเกี�ยวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและ
การใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบที�อาจมีต่องบการเงินในปีที�เริ�มนาํมาตรฐาน
ดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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4.  ผลสะสมจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื�องจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ 
 ตามที�กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื�องมือทาง

การเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 16 มาถือปฏิบติัในระหว่างปีปัจจุบนั โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ลือก
ปรับผลสะสมจากการเปลี�ยนแปลง ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลังงบการเงินงวดก่อนที�แสดง
เปรียบเทียบ 

 ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ ตน้ปี 2563 เนื�องจากการนาํมาตรฐาน
เหล่านี�มาถือปฏิบติั แสดงไดด้งันี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน             

กลุ่มเครื�องมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบบัที� 16 1 มกราคม 2563 

 (ปรับปรุงใหม่)    
งบแสดงฐานะการเงิน     

สินทรัพย์     

สินทรัพย์หมุนเวยีน     
เงินลงทุนชั�วคราว 2 (2) - - 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอื�น - 36 - 36 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 1,292 (34) - 1,258 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน     
สิทธิในการใชที้�ดิน 198 - (198) - 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้(หมายเหตุ 21) - - 314 314 
หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น     

หนี�สินหมุนเวยีน     
ส่วนของหนี� สินตามสัญญาเช่าที�ถึง               
กาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี - - 61 61 

หนี� สินตราสารอนุพนัธ์ - 1 - 1 
หนี� สินหมุนเวยีนอื�น 315 (1) - 314 
หนี�สินไม่หมุนเวยีน     
หนี� สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที�ถึง
กาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี - - 55 55 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน             

กลุ่มเครื�องมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบบัที� 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน     

สินทรัพย์     

สินทรัพย์หมุนเวยีน     
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอื�น - 33 - 33 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 307 (33) - 274 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
งบการเงิน  

ผลกระทบจาก 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน        

กลุ่มเครื�องมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบบัที� 16 1 มกราคม 2563 

(ปรับปรุงใหม่) 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้(หมายเหตุ 21) - - 5 5 
หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
หนี�สินหมุนเวยีน 
ส่วนของหนี� สินตามสัญญาเช่าที�ถึง     
กาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี - - 5 5 

4.1 เครื�องมือทางการเงิน 
ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินตามที�กาํหนดในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 9 และมูลค่าตามหลกัการบญัชีเดิม แสดงไดด้งันี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
งบการเงินรวม 

มูลค่าตามหลกัการ
บญัชีเดิม 

การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน ฉบบัที� 9 

มูลค่ายติุธรรมผา่น
กาํไรหรือขาดทุน 

ราคาทุน 
ตดัจาํหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที� 1 มกราคม 2563 
- ปรับปรุงใหม่

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 12,504 - 12,504 12,504 
ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น 9,845 - 9,845 9,845 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอื�น 36 34 2 36 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 1,258 - 1,258 1,258 
เงินฝากธนาคารที�มีภาระผกูพนั 50 - 50 50 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น 156 - 156 156 
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 23,849 34 23,815 23,849 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าตามหลกัการ
บญัชีเดิม 

การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน ฉบบัที� 9 

มูลค่ายติุธรรมผา่น
กาํไรหรือขาดทุน 

ราคาทุน 
ตดัจาํหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที� 1 มกราคม 2563 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6,233 - 6,233 6,233 
ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น 9,468 - 9,468 9,468 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอื�น 33 33 - 33
สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 274 - 274 274
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น 3 - 3 3 
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 16,011 33 15,978 16,011 
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ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่ไดก้าํหนดให้หนี� สินทางการเงินใดวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือ
ขาดทุน ยกเวน้หนี� สินตราสารอนุพนัธ์ซึ�งมีมูลค่ายติุธรรม 1 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ไม่มี) 

4.2 สัญญาเช่า 
การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 16 มาถือปฏิบติัครั� งแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หนี� สินตามสัญญาเช่าสาํหรับ
สัญญาเช่าที�เคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าที�เหลืออยูคิ่ดลด
ดว้ยอตัราดอกเบี�ยการกูย้ืมส่วนเพิ�มของกลุ่มบริษทั ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 สาํหรับสัญญาเช่าที�เคยจดัประเภทเป็น
สัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนี� สินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าตามบญัชีเดิมก่อน
วนัที�นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 16 มาถือปฏิบติัครั� งแรก 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าที�เปิดเผย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562          
- ปรับปรุงใหม่

210 6 

หกั: สญัญาเช่าระยะสั�นและสัญญาเช่าที�สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ�า (92) (1)
หกั: ดอกเบี�ยจ่ายรอตดับญัชี (2) -
หนี� สินตามสญัญาเช่า ณ วนัที� 1 มกราคม 2563  116 5 
อตัราดอกเบี�ยการกูย้มืส่วนเพิ�มถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกั (ร้อยละต่อปี) 1.19 1.19 
ประกอบดว้ย 
หนี� สินตามสญัญาเช่าหมุนเวียน 61 5 
หนี� สินตามสญัญาเช่าไม่หมุนเวยีน 55 - 

116 5 

รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้จากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 16 มาถือปฏิบติัครั� งแรก ณ 
วนัที� 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่ สรุปไดด้งันี�  

นโยบายการบัญชีที�ส คญั 
5.1 การรับร้รูายได้และค่าใชจ่้าย 

ขายสินค้า 
รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เมื�อกลุ่มบริษทัไดโ้อนอาํนาจควบคุมในสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ เมื�อมีการส่งมอบ
สินคา้ รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าที�ไดรั้บหรือคาดว่าจะไดรั้บสาํหรับสินคา้ที�ไดส่้งมอบหลงัจากหักประมาณ
การสินคา้รับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

อาคาร 90 5 
เครื�องจกัรและอุปกรณ์ 1 - 
ยานพาหนะ 25 - 
รวมรายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 116 5 
การจดัประเภทรายการสิทธิในการใชที้�ดินเป็น                 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 198 - 
รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้ 314 5 
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รายได้ค่าบริการ 

รายไดค่้าบริการติดตั�ง ซ่อมแซม และอื�นๆ รับรู้เมื�อกิจการใหบ้ริการเสร็จสิ�น 

รายได้ดอกเบี�ย  
รายไดด้อกเบี�ยรับรู้ตามเกณฑค์งคา้งดว้ยวิธีดอกเบี�ยที�แทจ้ริง โดยจะนาํมูลค่าตามบญัชีขั�นตน้ของสินทรัพยท์างการเงิน
มาคูณกบัอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริง ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินที�เกิดการดอ้ยค่าดา้นเครดิตในภายหลงั ที�จะนาํมูลค่าตาม
บญัชีสุทธิของสินทรัพยท์างการเงิน (สุทธิจากค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น) มาคูณกบัอตัราดอกเบี�ย
ที�แทจ้ริง 
ต้นทุนทางการเงิน 
ค่าใชจ่้ายดอกเบี�ยจากหนี� สินทางการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยใชว้ิธีดอกเบี�ยที�แทจ้ริงและรับรู้
ตามเกณฑค์งคา้ง 

เงินปันผลรับ 
เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้มื�อบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั�นที�มีสภาพคล่องสูง ซึ� ง
ถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัที�ไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

5.3 สินค้าคงเหลือ 
สินคา้สําเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเขา้ก่อนออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บ
แล้วแต่ราคาใดจะตํ�ากว่า ราคาทุนดังกล่าววัดมูลค่าตามวิธีต้นทุนมาตรฐานซึ� งใกล้เคียงกับต้นทุนจริง และ
ประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงาน และค่าใชจ่้ายในการผลิต 

วตัถุดิบแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเขา้ก่อนออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากว่า และจะถือ
เป็นส่วนหนึ�งของตน้ทุนการผลิตเมื�อมีการเบิกใช ้ราคาทุนดงักล่าววดัมูลค่าตามวิธีตน้ทุนมาตรฐานซึ� งใกลเ้คียงกบั
ตน้ทุนจริง 

5.4 เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 
 ก) เงินลงทุนในบริษทัร่วมที�แสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 ข) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยที�แสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากคา่เผื�อการดอ้ยค่า
ของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

 เมื�อมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ�งตอบแทนสุทธิที�ไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนจะถูกบนัทึกใน
ส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

5.5 อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 

 กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่าเริ�มแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนในราคาทุนซึ� งรวมตน้ทุนการทาํรายการ หลงัจาก
นั�น จะบนัทึกตามราคาทุนหกัค่าเสื�อมราคาสะสมและค่าเผื�อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
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 ค่าเสื�อมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนคาํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณ 2-32 ปี ค่าเสื�อมราคาของอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนรวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินที�ไดรั้บสุทธิจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยใ์นส่วนของ
กาํไรหรือขาดทุนในปีที�ตดัรายการอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนออกจากบญัชี 

5.6 ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื�อมราคา 
 ที� ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน  อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื� อมราคาสะสม  และ           

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) ค่าเสื�อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธี
เส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณดงันี�  

อาคาร 10 - 50 ปี 
ค่าปรับปรุงที�ดิน 5 - 10 ปี 
เครื�องจกัรและอุปกรณ์ 3 - 7 ปี 
แม่พิมพ ์ 2 - 5 ปี 
เครื�องติดตั�ง 5 - 15 ปี 
เครื�องตกแต่งและเครื�องใชส้าํนกังาน 5 - 7 ปี 
คอมพิวเตอร์ 3 - 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 

ค่าเสื�อมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าเสื�อมราคาสาํหรับที�ดินและสินทรัพยร์ะหวา่งติดตั�งและก่อสร้าง 
กลุ่มบริษทัตดัรายการที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เมื�อจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้
ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเมื�อกลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยน์ั�นออกจากบญัชี 

5.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
กลุ่มบริษทับนัทึกตน้ทุนเริ�มแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�ไดม้าจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
นั�น ณ วนัที�ซื�อธุรกิจ ส่วนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�ไดม้าจากการอื�น กลุ่มบริษทัจะบนัทึกตน้ทุนเริ�มแรกของสินทรัพยน์ั�น
ตามราคาทุน ภายหลงัการรับรู้รายการเริ�มแรกสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสม
และค่าเผื�อการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั�น 

กลุ่มบริษทัตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�มีอายกุารให้ประโยชน์จาํกดัอยา่งเป็นระบบตลอดอายกุารให้ประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั�น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเมื�อมีขอ้บ่งชี�ว่าสินทรัพยน์ั�นเกิดการ
ดอ้ยค่า โดยกลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าว
ทุกสิ�นปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�มีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัมีดงันี�  
 อายกุารใหป้ระโยชน์ 
 สิทธิบตัร   10 และ 20 ปี 
 คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์    3 ปี 

 ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้  10 ปี 
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5.8 ค่าความนิยม 
กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่าเริ� มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ� งเท่ากับตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนที�สูงกว่ามูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิที�ไดม้า หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิที�ไดม้าสูงกว่าตน้ทุนการรวมธุรกิจ กลุ่ม
บริษทัจะรับรู้ส่วนที�สูงกวา่นี� เป็นกาํไรในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

กลุ่มบริษทัแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื�อการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) และจะทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความ
นิยมทุกปีหรือเมื�อใดกต็ามที�มีขอ้บ่งชี�ของการดอ้ยค่าเกิดขึ�น 

เพื�อวตัถุประสงคใ์นการทดสอบการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนค่าความนิยมที�เกิดขึ�นจากการรวมกิจการให้กบั
หน่วยสินทรัพยห์รือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยที์�ก่อใหเ้กิดเงินสด ที�คาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เพิ�มขึ�นจากการรวมกิจการ 
และจะทาํการประเมินมูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยห์รือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยที์�ก่อให้เกิดเงินสด
แต่ละรายการ หากมูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยที์�ก่อใหเ้กิดเงินสดตํ�ากว่ามูลค่าตามบญัชี กลุ่มบริษทั
จะรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน และกลุ่มบริษทัไม่สามารถกลบับญัชีขาดทุนจากการดอ้ย
ค่าไดใ้นอนาคต 

5.9 สัญญาเช่า 
ณ วนัเริ�มตน้ของสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ โดย
สัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ก็ต่อเมื�อสัญญานั�นมีการใหสิ้ทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยที์�
ระบุไดส้าํหรับช่วงเวลาหนึ�งเพื�อเป็นการแลกเปลี�ยนกบัสิ�งตอบแทน 

 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 
นโยบายการบัญชีที�ถือปฏิบัติตั�งแต่วันที� 1 มกราคม 2563  
กลุ่มบริษทัใชว้ิธีการบญัชีเดียวสาํหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสญัญาเช่าทุกสญัญา เวน้แต่สญัญาเช่าระยะสั�น
และสัญญาเช่าที�สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ�า ณ วนัที�สัญญาเช่าเริ�มมีผล กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใชซึ้�งแสดง
สิทธิในการใชสิ้นทรัพยอ์า้งอิงและหนี� สินตามสญัญาเช่าตามการจ่ายชาํระตามสญัญาเช่า 
สินทรัพย์สิทธิการใช้ 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเสื�อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และปรับปรุงดว้ย
การวดัมูลค่าของหนี� สินตามสญัญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ยจาํนวนเงินของหนี� สินตาม
สญัญาเช่าจากการรับรู้เริ�มแรก ตน้ทุนทางตรงเริ�มแรกที�เกิดขึ�น จาํนวนเงินที�จ่ายชาํระตามสญัญาเช่า ณ วนัที�สญัญาเช่า
เริ�มมีผลหรือก่อนวนัที�สญัญาเช่าเริ�มมีผล และหกัดว้ยสิ�งจูงใจตามสญัญาเช่าที�ไดรั้บ 

ค่าเสื�อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คาํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั�นกวา่ ดงันี�  

  ที�ดิน 99 ปี 

  อาคาร 1 - 6 ปี 

  เครื�องจกัรและอุปกรณ์ 1 - 5 ปี 

  ยานพาหนะ 1 - 3 ปี 

หากความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงไดโ้อนให้กบักลุ่มบริษทัเมื�อสิ�นสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของสินทรัพย์
ดงักล่าวไดร้วมถึงการใชสิ้ทธิเลือกซื�อ ค่าเสื�อมราคาจะคาํนวณจากอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย ์
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หนี�สินตามสัญญาเช่า 
หนี� สินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า จาํนวน
เงินที�ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบดว้ยค่าเช่าคงที�หักดว้ยสิ�งจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผนัแปรที�ขึ�นอยูก่บัดชันีหรือ
อตัรา จาํนวนเงินที�คาดว่าจะจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใชสิ้ทธิของสิทธิเลือกซื�อซึ� งมีความ
แน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลที�กลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธินั�น และการจ่ายค่าปรับเพื�อการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้กาํหนดของ
สัญญาเช่าแสดงใหเ้ห็นว่ากลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเช่าผนัแปรที�ไม่ขึ�นอยูก่บั
ดชันีหรืออตัราเป็นค่าใชจ่้ายในงวดที�เหตุการณ์หรือเงื�อนไขซึ�งเกี�ยวขอ้งกบัการจ่ายชาํระนั�นไดเ้กิดขึ�น  

กลุ่มบริษทัคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบี�ยตามนยัของสัญญาเช่าหรือ
อตัราดอกเบี�ยการกูย้มืส่วนเพิ�มของกลุ่มบริษทั หลงัจากวนัที�สัญญาเช่าเริ�มมีผล มูลค่าตามบญัชีของหนี� สินตามสัญญา
เช่าจะเพิ�มขึ�นจากดอกเบี�ยของหนี� สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชาํระหนี� สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี�  มูลค่า
ตามบญัชีของหนี� สินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงอายสุัญญาเช่า การเปลี�ยนแปลงการจ่าย
ชาํระตามสญัญาเช่า หรือการเปลี�ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซื�อสินทรัพยอ์า้งอิง 
สัญญาเช่าระยะสั�นและสัญญาเช่าซึ�งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าตํ�า 
สญัญาเช่าที�มีอายสุญัญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกวา่นบัตั�งแต่วนัที�สญัญาเช่าเริ�มมีผล หรือสญัญาเช่าซึ�งสินทรัพยอ์า้งอิงมี
มูลค่าตํ�า จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 
นโยบายการบัญชีที�ถือปฏิบัติก่อนวันที� 1 มกราคม 2563 

สัญญาเช่าที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ที�ความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่า
ถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยที์�เช่าหรือ
มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะตํ�ากว่า ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหัก
ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหนี� สินระยะยาว ส่วนดอกเบี�ยจ่ายจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายุ
ของสัญญาเช่า สินทรัพยที์�ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื�อมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยที์�เช่า หรือ
อายขุองสญัญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะตํ�ากวา่ 
สัญญาเช่าที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ที�ความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปให้กบัผู ้
เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินที�จ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุนตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า 
กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า 
สัญญาเช่าที�ความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่า
ดาํเนินงาน กลุ่มบริษทับนัทึกจาํนวนเงินที�ไดรั้บตามสัญญาเช่าดาํเนินงานเป็นรายไดใ้นส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธี
เส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า ตน้ทุนทางตรงเริ�มแรกที�เกิดขึ�นจากการไดม้าซึ� งสัญญาเช่าดาํเนินงานรวมในมูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยอ์า้งอิงและรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายสุญัญาเช่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกนักบัรายไดจ้ากสญัญาเช่า  

5.10 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั 
บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หมายถึง บุคคลหรือกิจการที�มีอาํนาจควบคุมกลุ่มบริษทั หรือถูกกลุ่ม
บริษทัควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักลุ่มบริษทั 
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นอกจากนี� บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจการที�มีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางออ้มซึ� งทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัต่อกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารสําคญั หรือกรรมการของกลุ่ม
บริษทัที�มีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั  

5.11 เงินตราต่างประเทศ 
บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ� งเป็นสกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานของ
บริษทัฯ ส่วนรายการต่างๆของแต่ละกิจการที�รวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกลุเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานของ
แต่ละกิจการนั�น  

 รายการที�เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกิดรายการ สินทรัพยแ์ละ
หนี� สินที�เป็นตวัเงินซึ� งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัสิ�นรอบ
ระยะเวลารายงาน  

 กาํไรและขาดทุนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงในอตัราแลกเปลี�ยนไดร้วมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

5.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที�ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 
 ทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพยสิ์ทธิการ

ใช ้อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�นของกลุ่มบริษทัหากมีขอ้บ่งชี�วา่สินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ย
ค่า และจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมทุกปี กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเมื�อมูลค่าที�คาดว่าจะ
ไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ�ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั�น ทั�งนี� มูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่า
ยติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ 

 ในการประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์กลุ่มบริษทัจะประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที�กิจการคาดวา่จะไดรั้บ
จากสินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษีที�สะทอ้นถึงการประเมินความเสี�ยงใน
สภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี�ยงซึ�งเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยที์�กาํลงัพิจารณาอยู ่ใน
การประเมินมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขาย กลุ่มบริษทัใชแ้บบจาํลองการประเมินมูลค่าที�ดีที�สุดซึ� งเหมาะสมกบั
สินทรัพย ์ซึ� งสะทอ้นถึงจาํนวนเงินที�กิจการสามารถจะไดม้าจากการจาํหน่ายสินทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย 
โดยการจาํหน่ายนั�นผูซื้�อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปลี�ยนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็น
อิสระในลกัษณะของผูที้�ไม่มีความเกี�ยวขอ้งกนั 

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยย์กเวน้ค่าความนิยม มีขอ้บ่งชี� ที�แสดงใหเ้ห็นว่าผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า
ของสินทรัพยที์�รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพย์
นั�น และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าที�รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื�อมีการเปลี�ยนแปลงประมาณการที�ใช้
กาํหนดมูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าครั� งล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยที์�เพิ�มขึ�นจากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตอ้งไม่สูงกวา่มูลค่าตามบญัชีที�ควรจะเป็นหากกิจการ
ไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงวดก่อนๆ กลุ่มบริษทัจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

5.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 ผลประโยชน์ระยะสั�นของพนักงาน 
 กลุ่มบริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่าใชจ่้ายเมื�อเกิดรายการ 
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 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 
 โครงการสมทบเงิน 
 กลุ่มบริษทั และพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั�งกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ ซึ� งประกอบดว้ยเงินที�พนกังานจ่ายสะสมและเงินที�

กลุ่มบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั 
เงินที�กลุ่มบริษทัจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีที�เกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 
 กลุ่มบริษทัมีภาระสาํหรับเงินชดเชยที�ตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเมื�อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ� งกลุ่มบริษทัถือ

วา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน  
 กลุ่มบริษทัคาํนวณภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วย

ที�ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชี�ยวชาญอิสระไดท้าํการประเมินภาระผูกพนัดงักล่าวตาม
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 หนี� สินของโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน ประกอบดว้ย มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัตาม
โครงการผลประโยชน์หกัดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยโ์ครงการ 

 ดอกเบี�ยสุทธิที�รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนประกอบดว้ยตน้ทุนดอกเบี�ยจากภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์สุทธิ
จากรายได้ดอกเบี� ยจากสินทรัพยโ์ครงการ ซึ� งคาํนวณโดยใช้อตัราเดียวกันกับอตัราที�ใช้คิดลดภาระผูกพนัตาม
โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน 

 ผลกาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัจากการวดัมูลค่าภาระผกูพนัตามโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานและผลตอบแทนจากสินทรัพยโ์ครงการสุทธิจากรายไดด้อกเบี� ยจาก
สินทรัพยโ์ครงการจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 

 ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั�งจาํนวนในกาํไรหรือขาดทุนทนัทีที�มีการแกไ้ขโครงการหรือลดขนาดโครงการ หรือ
เมื�อกลุ่มบริษทัรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างที�เกี�ยวขอ้ง 

5.14 ประมาณการหนี�สิน 
 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหนี� สินไวใ้นบญัชีเมื�อภาระผกูพนัซึ� งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตไดเ้กิดขึ�นแลว้ 

และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่ากลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื�อปลดเปลื�องภาระผกูพนันั�น 
และกลุ่มบริษทัสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั�นไดอ้ยา่งน่าเชื�อถือ 

5.15 ค่าใช้จ่ายในการวจิัยและพฒันา 
กลุ่มบริษทับนัทึกรายจ่ายที�เกิดจากการวิจยัและพฒันาเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีเมื�อเกิดรายการ 

5.16 ภาษีเงินได้ 
 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 
 กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนที�คาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐโดยคาํนวณจาก

กาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑที์�กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 
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 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั�วคราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนี� สิน 

ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�เกี�ยวขอ้งนั�น โดยใชอ้ตัราภาษีที�มีผลบงัคบัใช ้
ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั�วคราวที�ตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชั�วคราวที�ใชห้ักภาษี รวมทั�งผลขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวน
เท่าที�มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ที�กลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่าง
ชั�วคราวที�ใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ชน้ั�น 

 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกสิ�นรอบระยะเวลารายงานและจะทาํ
การปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อ
การนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั�งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หากภาษีที�เกิดขึ�นเกี�ยวขอ้งกบัรายการที�
ไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

5.17 เครื�องมือทางการเงิน  
 นโยบายการบัญชีที�ถือปฏิบัติตั�งแต่วันที� 1 มกราคม 2563 
 กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเมื�อเริ�มแรกของสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนการทาํรายการ

เฉพาะในกรณีที�เป็นสินทรัพยท์างการเงินที�ไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม 
สาํหรับลูกหนี�การคา้ที�ไม่มีองคป์ระกอบเกี�ยวกบัการจดัหาเงินที�มีนยัสาํคญั กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยท์างการเงิน
ดงักล่าวดว้ยราคาของรายการ ตามที�กล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชีเรื�องการรับรู้รายได ้

 การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัที�รับรู้รายการเริ�มแรก เป็นสินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าในภายหลงั
ดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย สินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น และ
สินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของ
กิจการในการจดัการสินทรัพยท์างการเงิน และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินที�วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย  

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย เมื�อกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั�น
เพื�อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื�อนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดที�เป็นการ
รับชาํระเพียงเงินตน้และดอกเบี�ยจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัที�ระบุไวเ้ท่านั�น 

สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใชว้ิธีดอกเบี�ยที�แทจ้ริงและตอ้งมีการประเมินการดอ้ยค่า ทั�งนี�  
ผลกาํไรและขาดทุนที�เกิดขึ�นจากการตดัรายการ การเปลี�ยนแปลง หรือการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวจะรับรู้ใน
ส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

สินทรัพย์ทางการเงินที�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 
สินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่า
ยติุธรรม โดยรับรู้การเปลี�ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายติุธรรมในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 
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ทั�งนี�  สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว หมายรวมถึง ตราสารอนุพนัธ์ เงินลงทุนในหลกัทรัพยที์�ถือไวเ้พื�อคา้ เงินลงทุนใน
ตราสารทุนซึ� งกลุ่มบริษทัไม่ไดเ้ลือกจดัประเภทให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น และ
สินทรัพยท์างการเงินที�มีกระแสเงินสดที�ไม่ไดรั้บชาํระเพียงเงินตน้และดอกเบี�ย 

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี�สินทางการเงิน 
ยกเวน้หนี� สินตราสารอนุพนัธ์ กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเมื�อเริ�มแรกสําหรับหนี� สินทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหัก
ตน้ทุนการทาํรายการ และจดัประเภทหนี� สินทางการเงินเป็นหนี� สินทางการเงินที�วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดั
จาํหน่าย โดยใชว้ิธีดอกเบี�ยที�แทจ้ริง ทั�งนี�  ผลกาํไรและขาดทุนที�เกิดขึ�นจากการตดัรายการหนี� สินทางการเงินและการ
ตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบี�ยที�แทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน โดยการคาํนวณมูลค่าราคาทุนตดัจาํหน่าย
คาํนึงถึง ค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนที�ถือเป็นส่วนหนึ� งของอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริงนั�นดว้ย ทั�งนี�  ค่าตดัจาํหน่ายตามวิธี
ดอกเบี�ยที�แทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหนึ�งของตน้ทุนทางการเงินในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

การตัดรายการของเครื�องมือทางการเงิน 
สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เมื�อสิทธิที�จะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั�นไดสิ้�นสุดลง 
หรือไดมี้การโอนสิทธิที�จะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั�น รวมถึงไดมี้การโอนความเสี�ยงและผลตอบแทนเกือบ
ทั�งหมดของสินทรัพยน์ั�น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์ั�น แมว้่าจะไม่มีการโอนหรือไม่ไดค้งไวซึ้� งความ
เสี�ยงและผลตอบแทนเกือบทั�งหมดของสินทรัพยน์ั�น 
กลุ่มบริษทัตดัรายการหนี� สินทางการเงินก็ต่อเมื�อไดมี้การปฏิบติัตามภาระผกูพนัของหนี� สินนั�นแลว้ มีการยกเลิกภาระ
ผกูพนันั�น หรือมีการสิ�นสุดลงของภาระผกูพนันั�น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนหนี� สินทางการเงินที�มีอยูใ่ห้เป็นหนี� สินใหม่
จากผูใ้ห้กูร้ายเดียวกนัซึ� งมีขอ้กาํหนดที�แตกต่างกนัอย่างมาก หรือมีการแกไ้ขขอ้กาํหนดของหนี� สินที�มีอยู่อย่างเป็น
สาระสาํคญั จะถือว่าเป็นการตดัรายการหนี� สินเดิมและรับรู้หนี� สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว
ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นของตราสารหนี� ทั� งหมดที�ไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นคาํนวณจากผลต่างของกระแสเงินสดที�จะครบ
กาํหนดชาํระตามสัญญากบักระแสเงินสดทั�งหมดที�กลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บชาํระ และคิดลดดว้ยอตัราดอกเบี�ยที�
แทจ้ริงโดยประมาณของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัที�ไดม้า 
ในกรณีที�ความเสี�ยงดา้นเครดิตของสินทรัพยไ์ม่ไดเ้พิ�มขึ�นอย่างมีนัยสําคญันับตั�งแต่การรับรู้รายการเริ�มแรก กลุ่ม
บริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาที�อาจจะเกิดขึ�นใน 12 เดือน
ขา้งหนา้ ในขณะที�หากความเสี�ยงดา้นเครดิตของสินทรัพยเ์พิ�มขึ�นอย่างมีนยัสาํคญันบัตั�งแต่การรับรู้รายการเริ�มแรก 
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ยจาํนวนเงินที�เท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�นตลอดอายทีุ�เหลืออยูข่อง
เครื�องมือทางการเงิน อยา่งไรก็ตาม ในบางกรณี กลุ่มบริษทัอาจพิจารณาว่าสินทรัพยท์างการเงินนั�นมีการเพิ�มขึ�นของ
ความเสี�ยงดา้นเครดิตอยา่งมีนยัสาํคญัและมีการผิดสัญญา โดยพิจารณาจากขอ้มูลภายในหรือขอ้มูลภายนอกอื�น เช่น 
อนัดบัความน่าเชื�อถือดา้นเครดิตของผูอ้อกตราสาร 

กลุ่มบริษทัใชว้ิธีการอยา่งง่ายในการคาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�นสาํหรับลูกหนี�การคา้ ดงันั�น ทุกวนั
สิ�นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจึงไม่มีการติดตามการเปลี�ยนแปลงของความเสี�ยงทางดา้นเครดิต แต่จะรับรู้ค่า
เผื�อผลขาดทุนจากผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นตลอดอายขุองลูกหนี�การคา้ โดยอา้งอิงจากขอ้มูลผลขาดทุน
ด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี�ยวกับลูกหนี� นั� นและ
สภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ 
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สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจาํหน่ายออกจากบญัชี เมื�อกิจการคาดวา่จะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสดตามสญัญาอีกต่อไป 

การหักกลบของเครื�องมือทางการเงิน 
สินทรัพยท์างการเงินและหนี� สินทางการเงินจะนาํมาหักกลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ก็
ต่อเมื�อกิจการมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยูแ่ลว้ในการหกักลบจาํนวนเงินที�รับรู้ และกิจการมีความตั�งใจที�จะชาํระ
ดว้ยยอดสุทธิ หรือตั�งใจที�จะรับสินทรัพยแ์ละชาํระหนี� สินพร้อมกนั 

นโยบายการบัญชีที�ถือปฏิบัติก่อนวันที� 1 มกราคม 2563 
ลูกหนี�การค้า 
ลูกหนี�การคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บ กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญสาํหรับผลขาดทุน
โดยประมาณที�อาจเกิดขึ�นจากการเกบ็เงินจากลูกหนี�ไม่ได ้ซึ� งโดยทั�วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเกบ็เงินและการ
วิเคราะห์อายหุนี�  

5.18 ตราสารอนุพนัธ์ 
 กลุ่มบริษทัใชต้ราสารอนุพนัธ์ เช่น สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ เพื�อป้องกนัความเสี�ยงจากความผนัผวน

ของอตัราแลกเปลี�ยน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าเริ�มแรกของตราสารอนุพนัธ์ดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที�ทาํสัญญา และวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ย
มูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี�ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลงัในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน ทั�งนี�  กลุ่มบริษทั
แสดงตราสารอนุพนัธ์เป็นสินทรัพยท์างการเงินเมื�อมีมูลค่ายติุธรรมมากกว่าศูนย ์และแสดงเป็นหนี� สินทางการเงินเมื�อมี
มูลค่ายติุธรรมนอ้ยกวา่ศูนย ์

 กลุ่มบริษัทแสดงตราสารอนุพันธ์ ที� มีอายุสัญญาคงเหลือมากกว่า 12 เดือนและยังไม่ถึงกําหนดชําระภายใน            
12 เดือน เป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น หรือหนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น และแสดงตราสารอนุพนัธ์อื�นเป็นสินทรัพย์
หมุนเวียน หรือหนี� สินหมุนเวียน 

5.19 การวดัมูลค่ายุติธรรม  
 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที�คาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาที�จะตอ้งจ่ายเพื�อโอนหนี� สินให้ผูอื้�น

โดยรายการดงักล่าวเป็นรายการที�เกิดขึ�นในสภาพปกติระหว่างผูซื้�อและผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัที�วดัมูลค่า กลุ่ม
บริษทัใชร้าคาเสนอซื�อขายในตลาดที�มีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี� สินซึ� งมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที�เกี�ยวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีที�ไม่มีตลาดที�มีสภาพคล่อง
สาํหรับสินทรัพยห์รือหนี� สินที�มีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื�อขายในตลาดที�มีสภาพคล่องได ้กลุ่ม
บริษทัจะประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าที�เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูล
ที�สามารถสังเกตไดที้�เกี�ยวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหนี� สินที�จะวดัมูลค่ายติุธรรมนั�นใหม้ากที�สุด 
ลาํดับชั�นของมูลค่ายุติธรรมที�ใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี� สินในงบการเงินแบ่ง
ออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลที�นาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงันี�  

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซื�อขายของสินทรัพยห์รือหนี� สินอยา่งเดียวกนัในตลาดที�มีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอื�นที�สามารถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหนี� สิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลที�ไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเกี�ยวกบักระแสเงินสดในอนาคตที�กิจการประมาณขึ�น 

 ทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรม
สาํหรับสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�ถืออยู ่ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานที�มีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดขึ�นประจาํ 
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6. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีที�สําคญั 
 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการ

ในเรื�องที�มีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการดงักล่าวนี� ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินที�แสดงใน
งบการเงินและต่อขอ้มูลที�แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที�เกิดขึ�นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนที�
ประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชีที�สาํคญัมีดงัต่อไปนี�  

 ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกดิขึ�นของลูกหนี�การค้า 
 ในการประมาณค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�นของลูกหนี�การคา้ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจใน

การประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นจากลูกหนี�แต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงิน
ในอดีต อายุของหนี� ที�คงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจที�คาดการณ์ไวข้องกลุ่มลูกคา้ที�มีความเสี�ยงดา้นเครดิตที�คลา้ยคลึง
กนั เป็นตน้ ทั�งนี�  ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่ม
บริษทัอาจไม่ไดบ่้งบอกถึงการผดิสญัญาของลูกคา้ที�เกิดขึ�นจริงในอนาคต 
ค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 

 ในการประมาณค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที�
คาดว่าจะเกิดขึ�นจากสินคา้คงเหลือนั�น โดยค่าเผื�อการปรับลดราคาทุนใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บพิจารณาจากราคาที�
คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายสินคา้นั� น และค่าเผื�อสําหรับสินคา้เก่าล้าสมัย 
เคลื�อนไหวชา้หรือเสื�อมคุณภาพพิจารณาจากอายโุดยประมาณของสินคา้แต่ละชนิด 

ค่าเผื�อการด้อยค่าของเงินลงทุน 
 บริษทัฯจะตั�งค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการเมื�อมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน

ดงักล่าวไดล้ดลงอยา่งมีสาระสาํคญัและเป็นระยะเวลานานหรือเมื�อมีขอ้บ่งชี�ของการดอ้ยค่า การที�จะสรุปว่าเงินลงทุน
ดงักล่าวไดล้ดลงอยา่งมีสาระสาํคญัหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั�นจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร 

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื�อมราคา 
 ในการคาํนวณค่าเสื�อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายกุารให้ประโยชน์และ

มูลค่าคงเหลือเมื�อเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายกุารใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หาก
มีการเปลี�ยนแปลงเกิดขึ�น 

 นอกจากนี�  ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุน
จากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนตํ�ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั� น ในการนี� ฝ่ายบริหาร
จาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจที�เกี�ยวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซึ�งเกี�ยวเนื�องกบัสินทรัพยน์ั�น 
ค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัที�ไดม้า ตลอดจนการทดสอบการดอ้ยค่าใน
ภายหลงั ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณกระแสเงินสดที�คาดวา่จะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพย ์หรือ หน่วยของสินทรัพยที์�
ก่อใหเ้กิดเงินสด รวมทั�งการเลือกอตัราคิดลดที�เหมาะสมในการคาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั�น  ๆ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเมื�อมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทาง
ภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะใชป้ระโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีนั�น ในการนี� ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้ง
ประมาณการว่ากลุ่มบริษทัควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึง
จาํนวนกาํไรทางภาษีที�คาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 
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 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  
 หนี� สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ประมาณขึ�นตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซึ�งตอ้ง

อาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั�น เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ�นเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และ
อตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

 การประเมินภาษี 
 กลุ่มบริษทัมีหนี� สินที�อาจจะเกิดขึ�นจากการถูกประเมินภาษี ซึ� งฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินผล

ของการถูกประเมินภาษีและประมาณการหนี� สินที�อาจเกิดขึ�นดงักล่าว ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน 
7. รายการธุรกจิกบักจิการที�เกี�ยวข้องกนั 
 ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจที�สาํคญักบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตาม

เงื�อนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามที�ตกลงกนัระหว่างกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัเหล่านั�น ซึ� งเป็นไป
ตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี�  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 
 2563 2562 2563 2562  
  (ปรับปรุงใหม่)    
รายการธุรกจิกบับริษัทใหญ่*      

ขายสินคา้และวตัถุดิบ 98 120 94 112 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 
ซื�อสินคา้และวตัถุดิบ 358 438 65 22 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 

ค่าสิทธิจ่าย (หมายเหตุ 32.3.1) 1,698 1,215 1,698 1,215 ราคาตามสัญญา 
ค่าบริการจ่าย 122 93 122 93 ราคาตามสัญญา 
รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย      

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ขายสินคา้และวตัถุดิบ - - 20,539 15,689 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 

ซื�อสินคา้และวตัถุดิบ - - 1,282 677 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 

ค่านายหนา้จ่าย - - 220 220 ราคาตามสัญญา 
ค่าออกแบบและวิศวกรรมจ่าย                      

(หมายเหตุ 32.3.2) 
- - 1,934 1,924 ราคาตามสัญญา 

ค่าจดัจาํหน่ายจ่าย - - 43 103 ราคาตามสัญญา 
ค่าใชจ่้ายดา้นการบริหาร - - 88 87 ราคาตามสัญญา 
รายการธุรกจิกบับริษัทร่วม**      
ขายสินคา้และวตัถุดิบ 43 15 39 11 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 

ค่านายหนา้จ่าย 53 46 43 33 ราคาตามสัญญา 
รายการธุรกจิกบักจิการที�เกี�ยวข้องกนั      
ขายสินคา้และวตัถุดิบ 8,347 6,027 4,113 1,942 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 

ซื�อสินคา้และวตัถุดิบ 3,419 3,716 1,387 697 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 
ค่านายหนา้จ่าย 746 524 737 521 ราคาตามสัญญา 
ค่านายหนา้รับ 107 77 - - ราคาตามสัญญา 
ค่าบริการรับ 208 130 - - ราคาตามสัญญา 
รายไดอื้�น 14 12 9 11 ราคาตามสัญญา 
* Delta Electronics Inc. ไดเ้ปลี�ยนสถานะเป็นบริษทัใหญ่ของบริษทัฯ เมื�อวนัที� 2 เมษายน 2562 
** กลุ่มบริษทัไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม เมื�อวนัที� 1 ตุลาคม 2563 
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ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทัและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงันี�  
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

  (ปรับปรุงใหม่)   

ลูกหนี�การค้า - กจิการที�เกี�ยวข้องกนั (หมายเหตุ 9)     

บริษทัใหญ่* 26 36 21 31 

บริษทัยอ่ย - - 6,407 4,827 

บริษทัร่วม** - 10 - 4 

บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 1,660 1,198 777 428 

รวมลูกหนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั  1,686 1,244 7,205 5,290 

ลูกหนี�อื�น - กจิการที�เกี�ยวข้องกนั (หมายเหตุ 9)     
บริษทัใหญ่* - 1 - 1 
บริษทัยอ่ย - - 49 29 

บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 3 24 3 24 

รวมลูกหนี� อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั  3 25 52 54 

เงนิทดรองแก่กจิการที�เกี�ยวข้องกนั (หมายเหตุ 9)     
บริษทัยอ่ย - - 1 3 

รวมเงินทดรองแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั  - - 1 3 

เจ้าหนี�การค้า - กจิการที�เกี�ยวข้องกนั (หมายเหตุ 19)     

บริษทัใหญ่* 74 88 41 2 

บริษทัยอ่ย - - 370 342 

บริษทัร่วม** - 1 - - 

บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 1,298 793 328 192 

รวมเจา้หนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 1,372 882 739 536 

เจ้าหนี�อื�น - กจิการที�เกี�ยวข้องกนั (หมายเหตุ 19)     

บริษทัใหญ่* 210 158 208 157 

บริษทัยอ่ย - - 214 361 

บริษทัร่วม** - 12 - 10 

บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 367 126 366 126 

รวมเจา้หนี� อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 577 296 788 654 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กจิการที�เกี�ยวข้องกนั (หมายเหตุ 19)     
บริษทัใหญ่* 166 90 166 90 

บริษทัยอ่ย - - 1 - 
บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 118 107 118 107 

รวมค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 284 197 285 197 

* Delta Electronics Inc. ไดเ้ปลี�ยนสถานะเป็นบริษทัใหญ่ของบริษทัฯ เมื�อวนัที� 2 เมษายน 2562 
** กลุ่มบริษทัไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม เมื�อวนัที� 1 ตุลาคม 2563 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 ในระหว่างปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานที�ให้แก่กรรมการ

และผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี�  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ผลประโยชน์ระยะสั�น 86 104 39 54 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 9 27 8 25 
รวม 95 131 47 79 

8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
  (ปรับปรุงใหม่)   
เงินสด 1 - - - 
เงินฝากกระแสรายวนั 1,544 1,160 2 2 
เงินฝากออมทรัพย ์ 9,415 8,413 8,404 6,231 
เงินฝากประจาํอายไุม่เกิน 3 เดือน 2,922 2,931 - - 
รวม 13,882 12,504 8,406 6,233 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 เงินฝากออมทรัพย ์และเงินฝากประจาํขา้งตน้ มีอตัราดอกเบี�ยระหวา่งร้อยละ 0.00 ถึง 8.00 ต่อ
ปี (2562: ร้อยละ 0.00 ถึง 8.25 ต่อปี) (เฉพาะบริษทัฯ: ร้อยละ 0.00 ถึง 0.55 ต่อปี 2562: ร้อยละ 0.00 ถึง 1.20 ต่อปี) 

9. ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
  (ปรับปรุงใหม่)   
ลูกหนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 7)     
อายหุนี�คงคา้งนบัจากวนัที�ถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 1,669 1,233 6,964 4,134 
คา้งชาํระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน 17 10 230 1,148 
   3 - 6 เดือน - 1 - 3 
   6 - 12 เดือน - - - 5 
   มากกวา่ 12 เดือน - - 11 - 
รวม 1,686 1,244 7,205 5,290 
ลูกหนี�การคา้ - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั     
อายหุนี�คงคา้งนบัจากวนัที�ถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 10,546 7,000 5,593 3,326 
คา้งชาํระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน 872 996 475 388 
   3 - 6 เดือน 57 105 39 2 
   6 - 12 เดือน 29 153 - 1 
   มากกวา่ 12 เดือน 70 48 8 - 
รวม 11,574 8,302 6,115 3,717 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
  (ปรับปรุงใหม่)   
รวมลูกหนี�การคา้ 13,260 9,546 13,320 9,007 
หกั: ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�น (256

ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ) (129) (194) (32) (4) 
รวมลูกหนี�การคา้ - สุทธิ 13,131 9,352 13,288 9,003 
ลูกหนี� อื�น     
เงินทดรองแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 7) - - 1 3 
ลูกหนี� อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 7) 3 25 52 54 
ลูกหนี� อื�น - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 863 468 806 408 
รวมลูกหนี� อื�น 866 493 859 465 
รวมลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น - สุทธิ 13,997 9,845 14,147 9,468 

การเปลี�ยนแปลงของบญัชีค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�นของลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�นมีรายละเอียดดงันี�  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 (194) (4) 
สาํรองผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�น (33) (28) 
กลบัรายการในระหวา่งปี 98 - 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 (129) (32) 

10. สินค้าคงเหลือ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 

ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทุนให้เป็น

มูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
สินคา้สาํเร็จรูป 5,581 4,603 (471) (487) 5,110 4,116 
งานระหวา่งทาํ 1,834 997 - - 1,834 997 

วตัถุดิบ 5,570 3,738 (776) (930) 4,794 2,808 
สินคา้ระหวา่งทาง 917 1,083 - - 917 1,083 
รวม 13,902 10,421 (1,247) (1,417) 12,655 9,004 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทุนใหเ้ป็น

มูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
สินคา้สาํเร็จรูป 2,756 2,989 (83) (176) 2,673 2,813 
งานระหวา่งทาํ 1,417 778 - - 1,417 778 
วตัถุดิบ 4,145 2,492 (400) (578) 3,745 1,914 
สินคา้ระหวา่งทาง 701 241 - - 701 241 
รวม 9,019 6,500 (483) (754) 8,536 5,746 
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 รายการเคลื�อนไหวของรายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บมีรายละเอียดดงันี�  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
  (ปรับปรุงใหม่)   
ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี (1,417) (1,210) (754) (549) 
บนัทึกเพิ�มในระหวา่งปี (146) (529) - (328) 
โอนกลบัการปรับลดราคาสินคา้คงเหลือเป็น                   

มูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บเนื�องจากการตดัจาํหน่าย
สินคา้ที�เสียหายและลา้สมยัในระหวา่งปี 186 263 149 123 

กลบัรายการในระหวา่งปี 130 59 122 - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัสิ�นปี (1,247) (1,417) (483) (754) 

 กลุ่มบริษทับนัทึกการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บโดยแสดงเป็นส่วนหนึ� งของ
ตน้ทุนขาย และบนัทึกการกลบัรายการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือโดยนาํไปหักจากมูลค่าของสินคา้คงเหลือที�รับรู้
เป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี 

11. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวยีนอื�น 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 ธนัวาคม 2563 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

ตราสารหนี� ที�วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย  
เงินฝากประจาํที�มีอายเุกิน 3 เดือน 205 - 

รวมตราสารหนี� ที�วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 205 - 
สินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน   
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ (หมายเหตุ 33) 149 149 

รวมสินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 149 149 
รวมสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื�น 354 149 

12. สินทรัพย์หมุนเวยีนอื�น 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
  (ปรับปรุงใหม่)   
ภาษีซื�อรอเรียกคืน 358 306 205 91 
เงินจ่ายล่วงหนา้ 846 666 163 141 
ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 271 204 28 32 
ภาษีเงินไดจ่้ายล่วงหนา้ 26 57 - - 
ลูกหนี�ตามสญัญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศ 
   ล่วงหนา้ (หมายเหตุ 33) - 34 - 33 
อื�น ๆ 62 25 8 10 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 1,563 1,292 404 307 
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13.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมที�มีสาระสําคญั 
 สรุปรายการฐานะทางการเงิน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 Delta Electronics 

(Switzerland) AG 
Delta Greentech Electronics 

Industry LLC 
 2563 2562 2563 2562 
สินทรัพยห์มุนเวียน - 1,628 - 291 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน - 95 - 25 

หนี� สินหมุนเวียน - (974) - (196) 

หนี� สินไม่หมุนเวียน - (193) - (12) 

สินทรัพย์ - สุทธิ - 556 - 108 

สดัส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) - 49 - 49 

สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกจิการ 
   ในสินทรัพย์ - สุทธิ - 272 - 53 
ค่าความนิยม - 92 - - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - 16 - 31 

มูลค่าตามบญัชีของส่วนได้เสียของกจิการ ในบริษัทร่วม - 380 - 84 

 สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม  
 Delta Electronics 

(Switzerland) AG 
Delta Greentech Electronics 

Industry LLC 
 2563 2562 2563 2562 
รายได ้ - 3,712 - 540 

กาํไร (ขาดทุน)  - 91 - (39) 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น - (122) - - 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม - (31) - (39) 

13.4 เหตุการณ์สําคญัในระหว่างปีปัจจุบัน 
 การจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 เมื�อวนัที� 24 กรกฎาคม 2563 ที�ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯมีมติอนุมัติให้บริษัทย่อยแห่งหนึ� งคือ Delta 

Greentech (Netherlands) B.V. ทาํสัญญาซื�อขายเงินลงทุนในบริษทัร่วมกบับริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั เพื�อขายเงินลงทุนใน
บริษัทร่วมทั� งหมดจํานวนร้อยละ  49 ใน  Delta Electronics (Switzerland) AG และ  Delta Greentech Electronics 

Industry LLC ซึ� งบริษทัย่อยดงักล่าวไดรั้บชาํระเงินจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วมเป็นจาํนวนประมาณ 
14.44 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือ ประมาณ 457 ลา้นบาทในวนัที� 28 กนัยายน 2563 ทั�งนี� ไดต้กลงที�จะโอนกรรมสิทธิ�
ในเงินลงทุนดงักล่าวใหก้บัผูซื้�อในวนัที� 1 ตุลาคม 2563 ซึ�งขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนดงักล่าวตามวิธีส่วนได้
เสียจาํนวนประมาณ 3 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 95 ลา้นบาท ไดบ้นัทึกไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 



163ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี   2 5 6 3

 

14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
14.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที�แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกจิการ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ ราคาทุน 

 สกลุเงิน 2563 2562 2563 2562 

  (ลา้น) (ลา้น)   
DET International Holding Limited เหรียญสหรัฐฯ 264 264 9,450 9,450 

บริษทั เดลตา้ กรีน อินดสัเตรียล (ประเทศไทย) จาํกดั  บาท 206 206 206 206 

Delta Energy Systems (Singapore) Pte. Ltd. เหรียญสหรัฐฯ 173 173 5,573 5,573 

Delta Electronics (Vietnam) Company Limited เหรียญสหรัฐฯ 0.1 - 3 - 

รวม    15,232 15,229 

หกั: ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย    (1,144) (1,144) 

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ    14,088 14,085 

14.2 เหตุการณ์สําคญัในระหว่างปีปัจจุบัน 
14.2.1 บริษทัยอ่ยที�บริษทัฯถือหุน้โดยตรง 

ก) การจดัตั�งบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ 

เมื�อวนัที� 31 มีนาคม 2563 ที�ประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ ไดมี้มติที�สาํคญัดงัต่อไปนี�  
- อนุมติัใหด้าํเนินการจดัตั�งบริษทัยอ่ยที�ประเทศเวียดนามชื�อ Delta Electronics (Vietnam) Company Limited 

เพื�อจาํหน่ายผลิตภณัฑอิ์เลก็ทรอนิกส์ โดยมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 100,000 เหรียญสหรัฐฯ ซึ�งบริษทัฯจะถือ
หุน้ในบริษทัยอ่ยแห่งนี� ในอตัราร้อยละ 100 

ทั�งนี�  ในระหวา่งไตรมาสที�สี�ของปีปัจจุบนั Delta Electronics (Vietnam) Company Limited ไดเ้รียกชาํระค่า
หุน้ในอตัราร้อยละ 100 ของมูลค่าที�ตราไว ้และไดรั้บชาํระค่าหุน้จาํนวนรวม 100,000 เหรียญสหรัฐฯ หรือ
ประมาณ 3 ลา้นบาทเรียบร้อยแลว้เมื�อวนัที� 23 ธนัวาคม 2563 

- อนุมติัให้ดาํเนินการจดัตั�งบริษทัย่อยที�ประเทศอินเดียชื�อ Delta Electronics India Manufacturing Private 

Limited เพื�อผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑอิ์เล็กทรอนิกส์ โดยมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 1.1 ลา้นรูปีอินเดีย ซึ� ง
บริษทัฯจะถือหุน้ในบริษทัยอ่ยแห่งนี� ในอตัราร้อยละ 100 

ทั�งนี�  ในระหว่างเดือนมกราคม 2564 Delta Electronics India Manufacturing Private Limited ไดเ้รียกชาํระ
ค่าหุ้นในอตัราร้อยละ 100 ของมูลค่าที�ตราไว ้และไดรั้บชาํระค่าหุ้นจาํนวนรวม 1.1 ลา้นรูปีอินเดีย หรือ
ประมาณ 0.5 ลา้นบาทเรียบร้อยแลว้เมื�อวนัที� 15 มกราคม 2564 

ข) เงินปันผลรับระหวา่งปี 

ไม่มีเงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยดงักล่าวขา้งตน้ สาํหรับสิ�นปีสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 

14.2.2 บริษทัยอ่ยที�บริษทัฯถือหุน้โดยออ้ม 
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ก)   ซื�อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

เมื�อวนัที� 24 กรกฎาคม 2563 ที�ประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัย่อยแห่งหนึ� งคือ 
Delta Energy Systems (Singapore) Pte. Ltd. ซื� อเงินลงทุนใน Eltek Australia Pty Ltd. ทั� งหมดจาก Eltek AS 

(บริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่) โดยมีมูลค่าการซื�อขายประมาณ 14.62 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 463 ลา้น
บาท ทั�งนี�  บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ่้ายชาํระเงินในวนัที� 30 กนัยายน 2563 และจะมีการรับโอนกรรมสิทธิ� ในเงิน
ลงทุนดงักล่าวในวนัที� 1 ตุลาคม 2563 

ทั�งนี�  การซื�อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวขา้งตน้ ถือเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัโดยผลต่าง
ระหว่างตน้ทุนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบัมูลค่าสุทธิตามบญัชีของทรัพยสิ์นที�ซื�อประมาณ 
10.6 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 336 ลา้นบาทไดถู้กบนัทึกเป็น “ส่วนต่างจากการรวมธุรกิจภายใตก้าร
ควบคุมเดียวกนั” และแสดงไวเ้ป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม 

 มูลค่าสุทธิตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนี� สิน ณ วนัที� 1 ตุลาคม 2563 (วนัที�ซื�อเงินลงทุน) และเงินสดจ่ายเพื�อ
ซื�อเงินลงทุนใน Eltek Australia Pty Ltd.  มีรายละเอียดดงันี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนี� สิน ณ วนัที�ซื�อ  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 97 

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น 54 

สินคา้คงเหลือ 104 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 14 

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 2 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 23 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น (142) 
หนี� สินหมุนเวียนอื�น (13) 

ประมาณการหนี� สินระยะยาว (12) 

รวมสินทรัพยสุ์ทธิ 127 

บวก: ส่วนต่างจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 336 

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 463 

เนื�องจากการลงทุนใน Eltek Australia Pty Ltd. ขา้งตน้ถือเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั บริษทัฯจึง
ถือเสมือนว่า Eltek Australia Pty Ltd. เป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ มาโดยตลอด ดงันั�น งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวมสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563 จึงรวมผลการดาํเนินงานของ Eltek Australia Pty Ltd. ตั�งแต่วนัที� 1 
มกราคม 2563 โดยไม่คาํนึงถึงวนัที�มีการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (วนัที�มีการซื�อหุน้ของบริษทัยอ่ย) 
บริษทัฯไดป้รับปรุงงบแสดงฐานะการเงินรวม  ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบ
แสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 
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ที�นาํมาแสดงเปรียบเทียบไว ้ณ ที�นี�  โดยถือเสมือนว่า Eltek Australia Pty Ltd. เป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯมา
โดยตลอด และไดแ้สดงงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที� 1 มกราคม 2562 ไวเ้พื�อการเปรียบเทียบ 

จาํนวนเงินของรายการปรับปรุงที�มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธันวาคม 
2562 มีดงันี�  
งบแสดงฐานะการเงนิรวมเพิ�มขึ�น (หน่วย: ลา้นบาท) 
สินทรัพย์  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 110 

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น 105 

สินคา้คงเหลือ 40 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 12 

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 6 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 23 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 1 

หนี�สิน  
เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 104 

หนี� สินหมุนเวียนอื�น 10 

ประมาณการหนี� สินระยะยาว 7 

ส่วนของผู้ถือหุ้น  
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยก่อนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 176 

จาํนวนเงินของรายการปรับปรุงที�มีผลกระทบต่อรายการในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 
31 ธนัวาคม 2562 มีดงันี�  
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมเพิ�มขึ�น (ลดลง) (หน่วย: ลา้นบาท) 
กาํไรขาดทุน  
รายไดจ้ากการขาย 709 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 166 

กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยน (2) 

ตน้ทุนขาย 683 

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 31 

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัหน่าย 77 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 24 

ค่าใชจ่้ายในการวิจยัและพฒันา 32 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 4 

กาํไรสาํหรับปี 22 

กาํไรส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยก่อน 

   การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 22 
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งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมเพิ�มขึ�น (ลดลง) (หน่วย: ลา้นบาท) 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น  
ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน                                                

ที�เป็นเงินตราต่างประเทศ (14) 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี (14) 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย                                  

ก่อนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 8 

จาํนวนเงินของรายการปรับปรุงที�มีผลกระทบต่อรายการในงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 

ธนัวาคม 2562 มีดงันี�  
งบกระแสเงนิสดรวมเพิ�มขึ�น (ลดลง) (หน่วย: ลา้นบาท) 
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 71 

กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน 2 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (23) 

ข) เงินปันผลรับระหวา่งปี 

เมื�อวนัที� 28 กนัยายน 2563 Delta Greentech (Netherlands) Cooperaties UA ไดรั้บเงินปันผลจาํนวนประมาณ 
14.44 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือ ประมาณ 457 ลา้นบาทจาก Delta Greentech (Netherlands) B.V. และในวนั
เ ดียวกัน  Delta Greentech (Netherlands) Cooperaties UA ได้จ่ าย เ งินปันผลให้กับ  Delta Energy Systems 
(Singapore) Pte. Ltd. เป็นจาํนวนเงินประมาณ 14.44 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือ ประมาณ 457 ลา้นบาท ซึ�ง Delta 
Energy Systems (Singapore) Pte. Ltd. ไดรั้บเงินปันผลดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ในไตรมาสที�สามของปีปัจจุบนั 
(31 ธนัวาคม 2562: ไม่มีเงินปันผลรับ) 

15. อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 
 มูลค่าตามบญัชีของอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แสดงไดด้งันี�  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ที�ดินใหเ้ช่า อาคารสาํนกังานใหเ้ช่า รวม 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563:    
ราคาทุน 44 322 366 
หกั: ค่าเสื�อมราคาสะสม - (69) (69) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (11) (53) (64) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 33 200 233 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562:    
ราคาทุน 44 317 361 
หกั: ค่าเสื�อมราคาสะสม - (59) (59) 
หกั: โอนออกเนื�องจากการเปลี�ยนประเภท

การใชสิ้นทรัพย ์ (3) (10) (13) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (11) (60) (71) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ   30 188 218 

 การกระทบยอดมูลค่าสุทธิตามบญัชีของอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนสาํหรับปี 2563 และ 2562 แสดงไดด้งันี�  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2563 2562 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้ปี 218 237 
ซื�อสินทรัพย ์ 5 14 
ค่าเสื�อมราคา  (10) (9) 
โอนออกเนื�องจากการเปลี�ยนประเภทการใชสิ้นทรัพย ์(หมายเหตุ 16) - (2) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 20 (22) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีปลายปี 233 218 

ขอ้มูลเพิ�มเติมของอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แสดงไดด้งันี�  
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2563 2562 

มูลค่ายติุธรรมของที�ดิน อาคารสาํนกังานใหเ้ช่า 261 228 

มูลค่ายติุธรรมประเมินโดยใชเ้กณฑว์ิธีพิจารณาจากรายได ้(Income Approach) สาํหรับที�ดิน อาคารสาํนกังานใหเ้ช่า 
ขอ้สมมติฐานหลกัที�ใชใ้นการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอาคารดงักล่าวประกอบดว้ย อตัราผลตอบแทน อตัราพื�น
ที�วา่งระยะยาว และอตัราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า 
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27
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- 
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8,

03
3 

1,
42

3 
1,

92
9 

1,
38

9 
35
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ค่าเ
สื�อ

มร
าคา

สะ
สม

:  
 

 
  

  
  

  
  

  
  

1 
มก

ราค
ม 2

56
2 

- 
51

4 
3,

69
9 

1,
17

5 
80

5 
- 

18
1 

78
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45

2 

ค่า
เสื�อ

มร
าค
าส
าํห

รับ
ปี 

- 
33
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2 
14

0 
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1 
- 

61
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33
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เสื�อ
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า-จ

าํห
น่า
ย/ต

ดัจ
าํห

น่า
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(6
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2 

- 
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เสื�อ
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ปี 
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5 

19
9 
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0 
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6 

1,
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3 
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เสื�อ

มร
าค
า-จ
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ย 
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8 
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16.
 

ที�ด
ิน อ

าคา
รแล

ะอุ
ปก

รณ์
 (ต่

อ) 
 

(ห
น่ว

ย: 
ลา้น

บา
ท) 

 
งบ

กา
รเงิ

นเฉ
พา

ะกิ
จก

าร 
 

 
 

เครื
�อง

จกั
ร 

 
 

สิน
ทรั

พย
ร์ะ
หว

า่ง 
 

 
 

 
ที�ดิ

น 
อา
คา
ร 

แล
ะอุ

ปก
รณ์

 
แม่

พิม
พ ์

เครื
�อง
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ติด

ตั �ง
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ะก่
อส

ร้าง
 

คอ
มพ

ิวเต
อร์

 
อื�น

ๆ  
รว
ม 

ค่าเ
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า: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1 
มก

ราค
ม 2

56
2 

- 
10

0 
1 

- 
3 

- 
- 

1 
10

5 

โอ
นก

ลบั
ค่า
เผื�อ

กา
รด
อ้ย
ค่ า
ระ
หว

า่งปี
 

- 
(8

3)
 

(1
) 

- 
(1

) 
- 

- 
(1

) 
(8

6)
 

31
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56
2 
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17

 
- 

- 
2 

- 
- 

- 
19
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56
3 
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17

 
- 

- 
2 

- 
- 

- 
19
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 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีอาคาร เครื�องจกัรและอุปกรณ์จาํนวนหนึ�งซึ� งตดัค่าเสื�อมราคาหมดแลว้แต่
ยงัใชง้านอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเสื�อมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 6,413 ลา้น
บาท (2562 - ปรับปรุงใหม่: 5,607 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 4,719 ลา้นบาท  2562: 4,151 ลา้นบาท) 

17. ค่าความนิยม 
 มูลค่าตามบญัชีของค่าความนิยม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แสดงไดด้งันี�  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที� 1 มกราคม 2562 438 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (20) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 418 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 19 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 437 

 มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 ของค่าความนิยมขา้งตน้ประกอบดว้ย ค่าความนิยมที�เกี�ยวกบัส่วนงาน
เพาเวอร์อีเลคโทรนิคส์ที� เกี�ยวกับผลิตภัณฑ์ DES จาํนวนประมาณ 215 ล้านบาท และค่าความนิยมที� Delta 

Greentech (Netherland) B.V. รับรู้จากการซื�อ Eltek s.r.o. (“Eltek SK”) ในระหว่างปี 2560 จาํนวนประมาณ 222 

ลา้นบาท 
 กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยที์�ก่อใหเ้กิดเงินสดจากมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์

โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที�กิจการคาดว่าจะไดรั้บอา้งอิงจากประมาณการทางการเงินซึ� งไดรั้บ
อนุมติัจากฝ่ายบริหาร ประมาณการกระแสเงินสดดงักล่าวครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี 

 ขอ้สมมติที�สาํคญัในการคาํนวณมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยข์องแต่ละกลุ่มของหน่วยสินทรัพยที์�ก่อให้เกิดเงินสด 
สรุปไดด้งันี�  
 (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 

ส่วนงานเพาเวอร์        

อีเลคโทรนิคส์ที�เกี�ยวกบั
ผลิตภณัฑ ์DES Eltek s.r.o. 

อตัราการเติบโตระยะยาว 2% 2% 

อตัราคิดลดก่อนภาษี 12% 12% 

 ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัพิจารณาอตัราการเติบโตจากผลประกอบการในอดีต การคาดการณ์การเติบโตของตลาด 
และอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจ เป็นตน้ อตัราคิดลดเป็นอตัราก่อนภาษีที�สะทอ้นถึงความเสี�ยงซึ� งเป็นลกัษณะ
เฉพาะที�เกี�ยวขอ้งกบัหน่วยสินทรัพยที์�ก่อใหเ้กิดเงินสดนั�น ๆ 

 กลุ่มบริษทัทาํการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมโดยการเปรียบเทียบมูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วย
สินทรัพยที์�ก่อใหเ้กิดเงินสด (ซึ� งคาํนวณโดยผูป้ระเมินอิสระ) กบัมูลค่าตามบญัชี และพบว่ามูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บ
คืนของหน่วยสินทรัพยที์�ก่อให้เกิดเงินสดมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าตามบญัชี ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัจึงเชื�อว่าค่า
ความนิยมไม่เกิดการดอ้ยค่า 
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18. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื�น 
 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แสดงไดด้งันี�  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 

สิทธิบตัร 

คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์ 

ความสัมพนัธ์
กบัลูกคา้ อื�นๆ รวม 

ราคาทุน:      

1 มกราคม 2562 1,065 299 131 3 1,498 

ซื�อเพิ�ม - 76 - - 76 

ตดัจาํหน่าย - (11) - - (11) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (75) (20) (12) (1) (108) 

31 ธนัวาคม 2562 990 344 119 2 1,455 

ซื�อเพิ�ม 63 137 - - 200 

ตดัจาํหน่าย - (3) - - (3) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (4) 21 11 - 28 

31 ธนัวาคม 2563 1,049 499 130 2 1,680 

ค่าตัดจําหน่ายสะสม:      

1 มกราคม 2562 749 248 22 3 1,022 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 51 41 13 - 105 

ตดัจาํหน่าย - (9) - - (9) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (55) (19) (2) (1) (77) 

31 ธนัวาคม 2562 745 261 33 2 1,041 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 53 66 13 - 132 

ตดัจาํหน่าย - (2) - - (2) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (5) 16 2 - 13 

31 ธนัวาคม 2563 793 341 48 2 1,184 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี:      

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 245 83 86 - 414 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 256 158 82 - 496 

  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สิทธิบตัร 

คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์ รวม 

ราคาทุน:    

1 มกราคม 2562 - 85 85 

31 ธนัวาคม 2562 - 85 85 

ซื�อเพิ�ม 63 - 63 

ตดัจาํหน่าย - (1) (1) 

31 ธนัวาคม 2563 63 84 147 
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ค่าตัดจําหน่ายสะสม:    

1 มกราคม 2562 - 83 83 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี - 1 1 

31 ธนัวาคม 2562 - 84 84 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 1 1 2 

ตดัจาํหน่าย - (1) (1) 

31 ธนัวาคม 2563 1 84 85 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี:    

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 - 1 1 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 62 - 62 

19. เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

  (ปรับปรุงใหม่)   

เจา้หนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 7) 1,372 882 739 536 

เจา้หนี�การคา้ - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 9,940 5,853 8,981 5,212 

เจา้หนี� อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 7) 577 296 788 654 

เจา้หนี� อื�น - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 1,084 889 1,003 746 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 7) 284 197 285 197 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 2,352 1,826 1,592 1,041 

เงินรับล่วงหนา้ 572 312 357 88 

รวมเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 16,181 10,255 13,745 8,474 

20. หนี�สินหมุนเวยีนอื�น 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

  (ปรับปรุงใหม่)   

เจา้หนี�ตามสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 
(หมายเหตุ 33) - 1 - - 

ภาษีเงินไดห้กั ณ ที�จ่ายคา้งจ่าย 189 136 133 89 

ภาษีขายคา้งชาํระ 103 97 8 5 

อื�น ๆ 101 81 28 16 

รวมหนี� สินหมุนเวยีนอื�น 393 315 169 110 

21. สัญญาเช่า 
 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 

กลุ่มบริษทัทาํสญัญาเช่าสินทรัพยเ์พื�อใชใ้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั โดยมีอายสุญัญาระหวา่ง 1 - 99 ปี 
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ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้ 
รายการเปลี�ยนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้าํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 สรุปไดด้งันี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
 

ที�ดิน อาคาร 
เครื�องจกัร
และอุปกรณ์ ยานพาหนะ รวม อาคาร 

ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 (หมายเหตุ 4) 198 90 1 25 314 5 

เพิ�มขึ�น - 134 9 5 148 - 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี (2) (78) (3) (15) (98) (5) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (6) 18 2 (1) 13 - 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 190 164 9 14 377 - 

ข) หนี�สินตามสัญญาเช่า 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 2563 2563 

จาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า 184 - 

หกั: ดอกเบี�ยรอการตดัจาํหน่าย (3) - 

รวม 181 - 

หกั: ส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี (73) - 

หนี� สินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 108 - 

การวิเคราะห์การครบกาํหนดของจาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยขอ้มูลอยู่ในหมายเหตุ 34.2 

ภายใตห้วัขอ้ความเสี�ยงดา้นสภาพคล่อง 
 

ค) ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกบัสัญญาเช่าที�รับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ค่าเสื�อมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 98 5 

ดอกเบี�ยจ่ายของหนี� สินตามสญัญาเช่า 2 - 

ค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวกบัสญัญาเช่าระยะสั�นหรือสญัญาเช่า              
ซึ� งสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ�า 69 14 

ง) อื�นๆ 
กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดจ่ายทั�งหมดของสญัญาเช่าสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 จาํนวน 150 ลา้น
บาท ซึ�งรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสั�น และสญัญาเช่าซึ�งสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ�า 
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22. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 
จาํนวนเงินสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซึ�งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื�อออกจากงานแสดงไดด้งันี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ (1,602) (1,474) (465) (445) 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยโ์ครงการ 60 47 - - 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน                         
ณ วนัที� 31 ธันวาคม  (1,542) (1,427) (465) (445) 

การเปลี�ยนแปลงในภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์แสดงไดด้งันี�  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี (1,474) (1,273) (445) (282) 
ส่วนที�รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:     

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  (64) (50) (42) (33) 
ตน้ทุนดอกเบี�ย (23) (28) (11) (9) 
ตน้ทุนบริการในอดีตและผลกาํไรหรือขาดทุนที�เกิดขึ�น

จากการจ่ายชาํระผลประโยชน์ - (110) - (102) 

ส่วนที�รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น:     

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั 

ส่วนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติ           

ดา้นประชากรศาสตร์ (17) (142) - (22) 

ส่วนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน - (11) - (11) 
ส่วนที�เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ (2) (11) - (8) 

ผลประโยชน์ที�จ่ายในระหวา่งปี 77 61 33 22 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (99) 90 - - 

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี (1,602) (1,474) (465) (445) 

การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยโ์ครงการแสดงไดด้งันี�  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

มูลค่ายุตธิรรมของสินทรัพย์โครงการต้นปี 47 39 - - 

ส่วนที�รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:     

รายไดด้อกเบี�ยจากสินทรัพยโ์ครงการ 3 3 - - 

จาํนวนที�นายจา้งจ่ายสมทบ 14 11 - - 

ผลประโยชนที์�จ่ายในระหวา่งปี (3) (2) - - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (1) (4) - - 

มูลค่ายุตธิรรมของสินทรัพย์โครงการปลายปี 60 47 - - 
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มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยที์�สาํคญัที�เป็นส่วนประกอบของสินทรัพยโ์ครงการมีดงันี�  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
พนัธบตัรรัฐบาล 35 28 - - 
หุน้กู ้ 20 16 - - 
อื�นๆ 5 3 - - 

กลุ่มบริษทัคาดว่าจะจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหนา้เป็นจาํนวนประมาณ 92 ลา้น
บาท (เฉพาะบริษทัฯ: จาํนวน 24 ลา้นบาท) (2562: จาํนวน 72 ลา้นบาท เฉพาะบริษทัฯ: จาํนวน 10 ลา้นบาท) 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 ระยะเวลาเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานของ
กลุ่มบริษทัประมาณ 9 - 21 ปี (เฉพาะบริษทัฯ: 14 ปี) (2562: 9 - 22 ปี เฉพาะบริษทัฯ: 14 ปี) 
สมมติฐานที�สาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งันี�  

(หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
อตัราคิดลด 0.7 - 6.7 0.8 - 7.7 2.5 2.5 
อตัราการขึ�นเงินเดือนในอนาคต (ขึ�นกบัช่วงอาย)ุ  2.3 - 9.0 2.3 - 9.0 2.3 - 9.0 2.3 - 9.0 
อตัราการขึ�นเงินบาํเหน็จ 1.5 1.5 - - 
อตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน 0.8 - 15.0 0.8 - 15.0 3.5 - 15.0 3.5 - 15.0 

ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงสมมติฐานที�สาํคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังาน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งันี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ�มขึ�น 
0.5%-10% 

ลดลง 
0.5%-10% 

เพิ�มขึ�น 
1%-10% 

ลดลง 
1%-10% 

อตัราคิดลด ลดลง 122 เพิ�มขึ�น 138 ลดลง 46 เพิ�มขึ�น 54 

อตัราการขึ�นเงินเดือนในอนาคต (ขึ�นกบัช่วงอาย)ุ เพิ�มขึ�น 61 ลดลง 54 เพิ�มขึ�น 56 ลดลง 50 

อตัราการขึ�นเงินบาํเหน็จ เพิ�มขึ�น 67 ลดลง 61 - - 
อตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน ลดลง 24 เพิ�มขึ�น 27 ลดลง 20 เพิ�มขึ�น 21 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ�มขึ�น 
0.5%-10% 

ลดลง 
0.5%-10% 

เพิ�มขึ�น 
1%-10% 

ลดลง 
1%-10% 

อตัราคิดลด ลดลง 92 เพิ�มขึ�น 147 ลดลง 23 เพิ�มขึ�น 71 

อตัราการขึ�นเงินเดือนในอนาคต (ขึ�นกบัช่วงอาย)ุ เพิ�มขึ�น 73 ลดลง 24 เพิ�มขึ�น 69 ลดลง 22 

อตัราการขึ�นเงินบาํเหน็จ เพิ�มขึ�น  61 ลดลง  56 - - 

อตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน ลดลง  1 เพิ�มขึ�น 44 เพิ�มขึ�น 2 เพิ�มขึ�น 40 
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23. ประมาณการหนี�สิน 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 การรับประกนั ประมาณการ  การรับประกนั ประมาณการ  
 สินคา้ หนี� สินอื�น รวม สินคา้ หนี� สินอื�น รวม 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2562     - 
ปรับปรุงใหม่ 485 40 525 271 

 
8 279 

รับรู้เพิ�มระหวา่งปี 251 88 339 102 7 109 
ลดลงระหวา่งปี (34) (5) (39) (23) - (23) 
กลบัรายการระหวา่งปี (117) (78) (195) (64) - (64) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน/กาํไรจากอตัรา
แลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริง (146) (3) (149) (12) - (12) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562   - 
ปรับปรุงใหม่ 439 42 481 274 

 
15 289 

รับรู้เพิ�มระหวา่งปี 209 75 284 103 - 103 
ลดลงระหวา่งปี (8) (19) (27) (8) (15) (23) 
กลบัรายการระหวา่งปี (168) (78) (246) (68) - (68) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน/ขาดทุนจาก
อตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริง 3 2 5 1 - 1 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 475 22 497 302 - 302 

ประมาณการหนี� สินระยะสั�น 67 25 92 - - - 
ประมาณการหนี� สินระยะยาว 372 17 389 274 15 289 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 - 
ปรับปรุงใหม่ 439 42 481 274 

 
15 289 

ประมาณการหนี� สินระยะสั�น 57 19 76 - - - 
ประมาณการหนี� สินระยะยาว 418 3 421 302 - 302 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 475 22 497 302 - 302 

 การรับประกนัสินค้า 
 กลุ่มบริษทัรับรู้ประมาณการหนี� สินสําหรับการรับประกนัสินคา้ที�คาดว่าจะเกิดขึ�น โดยอา้งอิงจากขอ้มูลการ

ซ่อมแซมและรับคืนสินคา้ที�ขายในอดีตกบัปริมาณการขายสินคา้แต่ละประเภทที�มีการรับประกนัในปัจจุบนั 
24. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรรกาํไร
สุทธิประจาํปีส่วนหนึ�งไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหกัดว้ยยอดขาดทุนสะสม
ยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองนี� จะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมาย
ดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้ในปัจจุบนั บริษทัฯไดจ้ดัสรรสาํรองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 

25. เงินปันผล 
 เงินปันผลที�ประกาศจ่ายในปี 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงันี�  

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 
  (ลา้นบาท) (บาท) 

เงินปันผลประจาํปีสาํหรับปี 2562 ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้  
   เมื�อวนัที� 31 มีนาคม 2563 2,245 1.80 

เงินปันผลประจาํปีสาํหรับปี 2561 ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้  
   เมื�อวนัที� 2 เมษายน 2562 2,869 2.30 
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26. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายที�สาํคญัดงัต่อไปนี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

  (ปรับปรุงใหม่)   

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชนอื์�นของพนกังาน 9,343 8,610 5,983 5,375 

วตัถุดิบใชไ้ปและค่าซื�อสินคา้สาํเร็จรูป 40,230 33,087 32,918 25,242 

การเปลี�ยนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํ (1,815) (733) (406) (674) 

ค่าเสื�อมราคา 2,075 1,630 1,598 1,333 

ค่าตดัจาํหน่าย 132 105 2 1 

ค่านายหนา้จ่าย 843 667 1,058 836 

ค่าใชจ่้ายทางการตลาด 48 12 125 97 

ค่าออกแบบและวิศวกรรม 6 51 1,943 1,924 

ค่าบริการจ่าย 122 96 122 96 

ค่าสิทธิจ่าย 1,698 1,215 1,698 1,215 

27. ภาษีเงินได้ 
 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งันี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

  (ปรับปรุงใหม่)   

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี (230) (86) (49) - 

รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 26 2 - - 

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง                      

ชั�วคราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชั�วคราว 6 49 - - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 9 12 - - 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที�แสดงอยู่ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน (189) (23) (49) - 

รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงันี�  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

  (ปรับปรุงใหม่)   

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 7,259 2,997 7,082 2,419 

ภาษีเงินไดค้าํนวณในอตัราภาษีเงินไดข้องประเทศไทย              
ร้อยละ 20 (1,452) (599) (1,416) (483) 

รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 26 2 - - 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

  (ปรับปรุงใหม่)   

ผลกระทบจากรายการตดับญัชีในการจดัทาํงบการเงินรวม (161) 24 - - 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:     

ความแตกต่างของอตัราภาษีของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ (35) (26) - - 

ภาษีเงินไดที้�ไดรั้บยกเวน้ตามสิทธิประโยชน์ทางภาษีที�ไดรั้บ
จากรัฐบาล 

 

1,336 
 

506 

 

1,335 

 

498 

ผลขาดทุนสาํหรับปี (17) (11) - (7) 

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม (4) (14) - (1) 

ผลแตกต่างชั�วคราวที�ไม่ไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินได ้    
รอการตดับญัชี 

 

(48) 

 

46 

 

(7) 

 

(7) 

ขาดทุนทางภาษีที�ไม่ไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินได ้       
รอการตดับญัชีแต่นาํมาใชป้ระโยชน์ 

 

80 

 

45 

 

38 

 

- 

รายไดที้�ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได ้ 75 - - - 

อื�น ๆ 11 4 1 - 

รวม 1,398 550 1,367 483 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที�แสดงอยู่ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน (189) (23) (49) - 

 อตัราภาษีที�มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานของบริษทัย่อยในต่างประเทศอยู่ในช่วงระหว่าง      
ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 35 

 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี� สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที�                    
31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี�  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

  (ปรับปรุงใหม่)   

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�น 

(2562: ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ) 24 54 - - 

ค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 190 168 - - 

โบนสัคา้งจ่าย - 11 - - 

การรับประกนัสินคา้ 10 8 - - 

ขาดทุนทางภาษียกมา 2 3 - - 

อื�นๆ 63 39 - - 

รวม 289 283 - - 

     

หนี�สินภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     

ผลกระทบจากการคิดค่าเสื�อมราคาทางบญัชีและทางภาษี 114 114 - - 

รวม 114 114 - - 
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 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีรายการผลแตกต่างชั�วคราวที�ใชห้กัภาษีและขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ได้
ใช ้จาํนวน 3,628 ลา้นบาท 276 ลา้นรูปีอินเดีย หรือ ประมาณ 112 ลา้นบาท 38 ลา้นยโูร หรือ ประมาณ 1,404 
ลา้นบาท (2562: จาํนวน 4,382 ลา้นบาท 316 ลา้นรูปีอินเดีย หรือ ประมาณ 133 ลา้นบาท 43 ลา้นยูโร หรือ 
ประมาณ 1,458 ลา้นบาท 49 ลา้นรูเบิลรัสเซีย หรือ ประมาณ 24 ลา้นบาท และ 74 ลา้นจตั หรือประมาณ 1 ลา้น
บาท) ที�กลุ่มบริษทัไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เนื�องจากบริษทัฯไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษี
จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และบริษทัยอ่ยพิจารณาแลว้เห็นว่าบริษทัย่อยอาจไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์จาก
รายการผลแตกต่างชั�วคราวที�ใชห้ักภาษีและขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ช ้เนื�องจากบริษทัยอ่ยยงัไม่มีกาํไรทาง
ภาษีและไม่สามารถประมาณการประโยชน์ที�จะไดรั้บจากรายการผลแตกต่างชั�วคราวที�ใชห้กัภาษีและขาดทุน
ทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ช ้

รายละเอียดวนัสิ�นสุดระยะเวลาการใหป้ระโยชน์ของรายการขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ชแ้สดงไดด้งันี�  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

รอบระยะเวลาสิ�นสุดการใหป้ระโยชน์
ภายใน 5 ปี 

    

31 ธนัวาคม 2563 - 1 - - 

31 ธนัวาคม 2564 5 5 - - 

31 ธนัวาคม 2565 193 539 177 523 

31 ธนัวาคม 2566 22 46 - - 

31 ธนัวาคม 2567 24 - 14 - 

รอบระยะเวลาสิ�นสุดการใหป้ระโยชน์
ภายใน 8 ปี 

    

31 มีนาคม 2563 - 17 - - 

31 มีนาคม 2564 33 34 - - 

31 มีนาคม 2565 21 22 - - 

31 มีนาคม 2566 13 13 - - 

31 มีนาคม 2567 15 15 - - 

ไม่มีกาํหนดระยะเวลาสิ�นสุดการใช้
ประโยชน ์ 1,435 1,490 - - 

รวม 1,761 2,182 191 523 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯมีผลแตกต่างชั�วคราวที�เกี�ยวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม
ซึ�งไม่ไดรั้บรู้เป็นหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนรวม 309 ลา้นบาท (2562: 230 ลา้นบาท) 
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 รายไดข้องบริษทัฯจาํแนกตามกิจการที�ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสาํหรับปีสิ�นสุด
วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สามารถสรุปไดด้งันี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 กิจการ 

ที�ไดรั้บการส่งเสริม 
กิจการ 

ที�ไม่ไดรั้บการส่งเสริม 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 

 สิทธิพิเศษทางภาษีที�มีสาระสาํคญัที�บริษทัยอ่ยอื�นๆไดรั้บ มีดงันี�  
- บริษทั เดลตา้ กรีน อินดสัเตรียล (ประเทศไทย) จาํกดั ไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

สาํหรับผลิต Inverter ตามบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขที� 1813(2)/2554 ลงวนัที� 10 พฤษภาคม 2554 และสาํหรับผลิต
หลอดไฟฟ้า โคมไฟฟ้า และ อุปกรณ์แสดงภาพ ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที� 1814(2)/2554 ลงวันที� 24 
พฤษภาคม 2554 ภายใตเ้งื�อนไขที�กาํหนดบางประการ สิทธิพิเศษดงักล่าวไดแ้ก่ 

1) ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรที�ไดจ้ากการประกอบกิจการที�ไดรั้บการส่งเสริมรวมกนัไม่
เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที�ดินและทุนหมุนเวียนเป็นระยะเวลาเจด็ปีนบัแต่วนัที�เริ�มมีรายได้
จากการประกอบกิจการนั� นในวงเงินไม่เกิน  182 ล้านบาท สําหรับบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที�  
1813(2)/2554 และวงเงินไม่เกิน 202 ลา้นบาท สาํหรับบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขที� 1814(2)/2554 

2) ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเครื�องจกัรตามที�คณะกรรมการพิจารณาอนุมติั 

3) ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับวตัถุดิบและวสัดุจาํเป็นที�ตอ้งนาํเขา้จากต่างประเทศเพื�อใชใ้นการผลิตเพื�อ
การส่งออก  

ปัจจุบนั บริษทั เดลตา้ กรีน อินดสัเตรียล (ประเทศไทย) จาํกดั ยงัไม่ไดข้อเปิดดาํเนินการเพื�อใช้สิทธิตามบตัร
ส่งเสริมการลงทุนดงักล่าว 

- Delta Electronics India Pvt. Ltd. ไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากรัฐบาลของประเทศอินเดีย สาํหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ในเมือง Krishnagiri เมื�อวนัที� 20 มีนาคม 2562 ภายใตเ้งื�อนไขที�กาํหนดบางประการ สิทธิพิเศษดงักล่าวรวมถึงการ
ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรที�ไดจ้ากการประกอบกิจการที�ไดรั้บการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 15 ปี
นบัแต่วนัที�เริ�มมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั�นซึ�งจะครบกาํหนดในวนัที� 31 มีนาคม 2577 

29. กาํไรต่อหุ้น 
กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับปีที�เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น) 
ดว้ยจาํนวนถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัของหุน้สามญัที�ออกอยูใ่นระหวา่งปี 
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30. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 
ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานที�นาํเสนอนี�สอดคลอ้งกบัรายงานภายในของกลุ่มบริษทัที�ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ
ดาํเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ�าเสมอเพื�อใช้ในการตดัสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและ
ประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทั�งนี� ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัคือประธาน
บริหารของกลุ่มบริษทั 

การบนัทึกบญัชีสําหรับรายการระหว่างส่วนงานที�รายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชีสําหรับรายการ
ธุรกิจกบับุคคลภายนอก 
ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปนี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 

ส่วนงานเพาเวอร์อีเลค
โทรนิคส์ 1) 

ส่วนงานระบบ
โครงสร้างพื�นฐาน 2) 

ส่วนงานระบบ
อตัโนมติั 3) อื�น  ๆ งบการเงินรวม  

2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

 
 

(ปรับปรุง
ใหม่)  

(ปรับปรุง
ใหม่)  

(ปรับปรุง
ใหม่)  

(ปรับปรุง
ใหม่)  

(ปรับปรุง
ใหม่) 

รายได ้           

รายไดจ้ากการขายใหก้บัลูกคา้
ภายนอก 44,912 32,228 15,660 16,896 1,718 1,901 51 126 62,341 51,151 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการใหก้บั               
ลูกคา้ภายนอก 108 68 592 567 93 219 74 42 867 896 

รวมรายได ้ 45,020 32,296 16,252 17,463 1,811 2,120 125 168 63,208 52,047 

            

กาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 5,776 2,544 1,710 552 (11) 216 (1,118) (990) 6,357 2,322 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ที�ไม่ไดปั้นส่วน:           

กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยน     388 32 

รายไดอื้�น     507 429 

ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม     (95) - 

ค่าใชจ่้ายอื�น     (68) (47) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม     61 25 

รายไดท้างการเงิน     111 238 

ตน้ทุนทางการเงิน     (1) (2) 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     7,260 2,997 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปี     (189) (23) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดจ้ากการถูกประเมินภาษี     (19) - 

กาํไรสาํหรับปี     7,052 2,974 

1) ส่วนงานเพาเวอร์อีเลคโทรนิคส์ (Power electronics segment) เป็นส่วนงานที�ทาํการออกแบบ ผลิต และจาํหน่ายเพาเวอร์ซัพพลายสําหรับคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ 
อุปกรณ์เครื�องใชส้ํานกังาน เครื�องใชใ้นครัวเรือน และอุปกรณ์อีเลคโทรนิคส์ที�ใชใ้นรถยนต ์โดยผลิตภณัฑห์ลกัไดแ้ก่ ดีซี-ดีซี คอนเวอร์เตอร์ เพาเวอร์ซัพพลาย
สาํหรับคอมพิวเตอร์และเซิร์ฟเวอร์ ผลิตภณัฑ ์DES ผลิตภณัฑอี์เลคโทรนิคส์ที�ใชใ้นรถยนต ์พดัลมระบายความร้อน ตวัแปลงกระแสไฟฟ้าสาํหรับอุปกรณ์ที�ใชใ้น
อุตสาหกรรมและครัวเรือน รวมถึงโซลินอยดแ์ละอีเอม็ไอ ฟิลเตอร์ เป็นตน้ 

2) ส่วนงานระบบโครงสร้างพื�นฐาน (Infrastructure segment) เป็นส่วนงานที�ทาํการออกแบบ ผลิต และติดตั�งระบบโครงสร้างพื�นฐานสาํหรับเทคโนโลยีสื�อสารขอ้มูล 
และโครงสร้างพื�นฐานสาํหรับระบบพลงังาน โดยผลิตภณัฑห์ลกัไดแ้ก่ ระบบโทรคมนาคม พลงังานทดแทน ระบบกกัเกบ็พลงังาน และพลงังานกาํลงัสูง เป็นตน้ 

3) ส่วนงานระบบอตัโนมติั (Automation segment) เป็นส่วนงานที�ทาํการออกแบบ ผลิต และติดตั�งระบบอตัโนมติัสาํหรับภาคอุตสาหกรรมและอาคาร โดยผลิตภณัฑ์
หลกัไดแ้ก่ ระบบอตัโนมติัสาํหรับเครื�องจกัร ระบบขบัเคลื�อนสายการผลิต ระบบเซ็นเซอร์อจัฉริยะ และระบบแสงสวา่งอตัโนมติัสาํหรับอาคาร เป็นตน้ 
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ข้อมูลเกี�ยวกบัเขตภูมิศาสตร์ 
รายได้จากลูกค้าภายนอกกาํหนดขึ�นตามสถานที�ตั�งของลูกค้า 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 2563 2562 

  (ปรับปรุงใหม่) 

สหรัฐอเมริกา 22,041 13,032 

จีน 8,722 7,833 

เยอรมนี 5,705 5,274 

อินเดีย 4,641 6,274 

ไอร์แลนด ์ 3,947 2,464 

สิงคโปร์ 3,640 2,958 

นอร์เวย ์ 1,952 1,962 

ไตห้วนั 1,850 1,254 

เนเธอร์แลนด ์ 1,367 1,250 

ประเทศอื�นๆ 9,343 9,746 

รวม 63,208 52,047 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ไม่รวมเครื�องมือทางการเงิน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีและสินทรัพยผ์ลประโยชน์หลงัออก
จากงาน) 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 2563 2562 

  (ปรับปรุงใหม่) 
ไทย 6,958 6,651 

สโลวาเกีย 1,559 1,460 

อินเดีย 3,986 3,090 

เยอรมนี 989 743 

ประเทศอื�นๆ 338 294 

รวม 13,830 12,238 

 ข้อมูลเกี�ยวกบัลูกค้ารายใหญ่ 
 ในปี 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดที�มีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดข้องกิจการ 
31. กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ 
 บริษทัฯและพนกังานบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั�งกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพขึ�นตามพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ พ.ศ. 

2530 โดยบริษทัฯและพนกังานจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 7 ของเงินเดือน (2562: อตัราร้อยละ 7 
ของเงินเดือน) กองทุนสํารองเลี�ยงชีพนี�บริหารโดย ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื�อ
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พนกังานนั�นออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของบริษทัฯ หรือเมื�อพนกังานนั�นไดรั้บการเลื�อนตาํแหน่งในระดบั
ผูจ้ดัการ ในระหวา่งปี 2563 บริษทัฯรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายจาํนวน 121 ลา้นบาท (2562: 111 ลา้นบาท) 

 กองทุนสํารองเลี�ยงชีพของบริษทัย่อย เป็นกองทุนที�จดัตั�งขึ�นตามนโยบายของบริษทัย่อยและเป็นไปตามกฎหมายของ
ประเทศที�บริษทัยอ่ยนั�นดาํเนินกิจการอยู ่

32. ภาระผูกพนัและหนี�สินที�อาจเกดิขึ�น 
32.1 ภาระผูกพนัเกี�ยวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 
 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัที�สําคญัเกี�ยวกบัการก่อสร้างอาคาร การซื�อเครื�องจกัรและอุปกรณ์

จาํนวนประมาณ 113 ลา้นบาท 2 ลา้นยูโรหรือประมาณ 78 ลา้นบาท 0.3 ลา้นเหรียญสหรัฐฯหรือประมาณ 10 ลา้นบาท 
และ 5,679 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 2,314 ลา้นบาท (2562: 723 ลา้นบาท 1 ลา้นยโูรหรือประมาณ 35 ลา้นบาท 1 ลา้น
เหรียญสหรัฐฯหรือประมาณ 42 ลา้นบาท และ 7,931 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 3,334 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 113 
ลา้นบาท 2562: 723 ลา้นบาท) 

32.2 ภาระผูกพนัเกี�ยวกบัสัญญาเช่า 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัที�สาํคญัที�ตอ้งจ่ายในอนาคตภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงาน ดงันี�  
  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 

  จ่ายชาํระ 

สกลุเงิน จาํนวนเงิน ภายใน 1 ปี 
มากกวา่ 1 ปี 

แต่ไม่เกิน 5 ปี มากกวา่ 5 ปี 

 (ลา้นหน่วยเงินตรา
ต่างประเทศ) 

(ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) 

ยโูร 2 21 37 29 

 รวม 21 37 29 
  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 

  จ่ายชาํระ 

สกลุเงิน จาํนวนเงิน ภายใน 1 ปี 
มากกวา่ 1 ปี 

แต่ไม่เกิน 5 ปี มากกวา่ 5 ปี 

 (ลา้นหน่วยเงินตรา
ต่างประเทศ) 

(ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) 

รูปีอินเดีย 202 44 41 - 

ยโูร 2 39 37 7 

เหรียญสหรัฐฯ 1 8 9 - 

เหรียญออสเตรเลีย 1 7 9 - 

 รวม 98 96 7 

32.3 ภาระผูกพนัเกี�ยวกบัสัญญาให้บริการระยะยาว 
 32.3.1 ภาระผกูพนัเกี�ยวกบัสญัญาขอใชสิ้ทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาและเทคโนโลย ี
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 บริษทัฯไดท้าํสัญญาขอใชสิ้ทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาและเทคโนโลยี ( Intellectual Property & Technology 

License Agreement) กบั Delta Electronics Inc. (“ผูอ้นุญาต”) โดยผูอ้นุญาตยนิยอมใหบ้ริษทัฯผลิตและจาํหน่าย
ผลิตภณัฑ์ที�ใชสิ้ทธิบตัรและเทคโนโลยีของผูอ้นุญาตรวมทั�งส่วนปรับปรุงที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อเป็นการตอบแทน
การใชสิ้ทธิดงักล่าว บริษทัฯตกลงจ่ายค่าสิทธิให้แก่ ผูอ้นุญาตโดยคิดในอตัราร้อยละของรายไดจ้ากการขาย
ผลิตภณัฑเ์ฉพาะที�ผลิตภายใตส้ัญญานี�  ซึ� งอตัราร้อยละดงักล่าวถือตามเกณฑร์าคาตลาด (Arm’s length basis) โดย
คู่สัญญาจะมีการทบทวนอตัราร้อยละดงักล่าวเป็นรายปีก่อนวนัครบกาํหนดของสัญญา สัญญานี� มีผลบงัคบั
ตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม 2561 และครบกาํหนดเป็นรายปีและจะมีผลบงัคบัต่อเนื�องเป็นรายปีจนกว่าคู่สัญญาฝ่าย
ใดฝ่ายหนึ� งจะบอกเลิก ทั�งนี� บริษทัฯไดบ้นัทึกค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ�นดงักล่าวเป็น “ค่าสิทธิ” โดยแสดงอยู่ภายใต้
รายการ “ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย” ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ ซึ� งในระหว่างปี 2563 บริษทัฯมีค่า
สิทธิที�รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายภายใตส้ญัญาดงักล่าวเป็นจาํนวนเงินประมาณ 1,698 ลา้นบาท (2562: 1,215 ลา้นบาท) 

 32.3.2 ภาระผกูพนัเกี�ยวกบัสญัญาบริการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์

บริษทัฯไดท้าํสัญญาขอรับบริการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์กบับริษทัย่อย ซึ� งบริษทัย่อยจะให้บริการวิจยัและ
พฒันาผลิตภณัฑ์ (ดา้นการออกแบบและวิศวกรรม) แก่บริษทัฯโดยคิดค่าธรรมเนียมในการให้บริการเท่ากบั
ตน้ทุนที�เกิดขึ�นจากการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์บวกกาํไรส่วนเพิ�มซึ� งเป็นไปตามเกณฑ์ราคาตลาด (Arm’s 

length basis) ทั�งนี�สญัญาดงักล่าวครบกาํหนดเป็นรายปี 

บริษทัฯไดแ้สดงรายการค่าใชจ่้ายดา้นการออกแบบและวิศวกรรมที�เกิดขึ�นดงักล่าวเป็นส่วนหนึ�งของ “ค่าใชจ่้าย
ในการวิจยัและพฒันา” ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ ซึ� งในระหว่างปี 2563 บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายดา้นการออกแบบ
และวิศวกรรมที�รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายภายใตส้ัญญาดงักล่าวเป็นจาํนวนเงินประมาณ 1,934 ลา้นบาท (2562: 1,924 
ลา้นบาท) 

32.4 ภาระคํ�าประกนั 
 กลุ่มบริษทัมีหนังสือคํ�าประกนัที�สําคญัซึ� งเกี�ยวเนื�องกบัภาระผูกพนับางประการตามปกติธุรกิจคงคา้งอยู่ ณ วนัที� 31 

ธนัวาคม 2563 ดงัต่อไปนี�  
32.4.1 หนังสือคํ�าประกนัที�ออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯคงคา้งอยู่ประมาณ 373 ลา้นบาท (2562: 369ลา้นบาท) 

(รวมหนงัสือคํ�าประกนัที�ออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯให้แก่กรมสรรพากรจาํนวนประมาณ 335 ลา้นบาท 
(2562: 335 ลา้นบาท) สาํหรับการถูกประเมินภาษี ตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินที� 32.5.1) 

32.4.2 หนงัสือคํ�าประกนัที�ออกโดยธนาคารในนามบริษทัยอ่ยคงคา้งอยูป่ระมาณ 1,249 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 509 
ลา้นบาท 0.4 ลา้นยูโร หรือประมาณ 13 ลา้นบาท 2 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย หรือประมาณ 38 ลา้นบาท (2562: 
1,156 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 486 ลา้นบาท 0.3 ลา้นยโูร หรือประมาณ 12 ลา้นบาท) 

32.5 การถูกประเมินภาษี 
32.5.1 ก. ในปี 2558 บริษทัฯไดรั้บหนงัสือประเมินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากกรมสรรพากรสาํหรับปี 2548 เป็นจาํนวน

เงินประมาณ 1.96 ลา้นบาท (รวมเบี�ยปรับและเงินเพิ�ม) และ หนงัสือประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะสาํหรับปี 2548 
จาํนวนประมาณ 0.06 ลา้นบาท (รวมเบี� ยปรับและเงินเพิ�ม) ซึ� งบริษทัฯไดย้ื�นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ของกรมสรรพากร ปัจจุบนัคาํอุทธรณ์อยูใ่นระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการฯ และ
ในปี 2559 บริษทัฯไดรั้บหนงัสือประเมินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากกรมสรรพากรสาํหรับปี 2549 เป็นจาํนวน
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เงินประมาณ 168 ลา้นบาท (รวมเบี�ยปรับและเงินเพิ�ม) และ หนงัสือประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะสาํหรับปี 2549 
จาํนวนประมาณ 2 ลา้นบาท (รวมเบี�ยปรับและเงินเพิ�ม) ซึ� งบริษทัฯไดย้ื�นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ของกรมสรรพากร ปัจจุบนัคาํอุทธรณ์อยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของคณะกรรมการฯ 

 ข. เมื�อวนัที� 23 สิงหาคม 2560 บริษทัฯไดรั้บหนงัสือประเมินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากกรมสรรพากรสาํหรับปี 
2550 เป็นจาํนวนเงินประมาณ 79 ลา้นบาท (รวมเบี�ยปรับและเงินเพิ�ม) และหนงัสือประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะ
สําหรับปี 2550 จาํนวนประมาณ 3 ล้านบาท (รวมเบี� ยปรับและเงินเพิ�ม) ซึ� งบริษัทฯได้ยื�นอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมสรรพากร ปัจจุบนั คาํอุทธรณ์อยูใ่นระหว่างการพิจารณาของคณะ
กรรมการฯ 

 ค. เมื�อวนัที� 21 สิงหาคม 2561 บริษทัฯไดรั้บหนงัสือประเมินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากกรมสรรพากรสาํหรับปี 
2551 เป็นจาํนวนเงินประมาณ 49 ลา้นบาท (รวมเบี�ยปรับและเงินเพิ�ม) และหนงัสือประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะ
สําหรับปี 2551 จาํนวนเงินประมาณ 4 ลา้นบาท (รวมเบี� ยปรับและเงินเพิ�ม) ซึ� งบริษทัฯไดย้ื�นอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมสรรพากร ปัจจุบนั คาํอุทธรณ์อยูใ่นระหว่างการพิจารณาของคณะ
กรรมการฯ 

 ง. เมื�อวนัที� 20 สิงหาคม 2562 บริษทัฯไดรั้บหนงัสือประเมินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากกรมสรรพากรสาํหรับปี 
2552 เป็นจาํนวนเงินประมาณ 23 ลา้นบาท (รวมเบี�ยปรับและเงินเพิ�ม) และหนงัสือประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะ
สําหรับปี 2552 จาํนวนเงินประมาณ 5 ลา้นบาท (รวมเบี� ยปรับและเงินเพิ�ม) ซึ� งบริษทัฯไดย้ื�นอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมสรรพากร ปัจจุบนั คาํอุทธรณ์อยูใ่นระหว่างการพิจารณาของคณะ
กรรมการฯ 

 ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯไดบ้นัทึกสาํรองหนี� สินจากการถูกประเมินภาษีจาํนวนประมาณ 19 ลา้นบาทโดย
แสดงไวภ้ายใตร้ายการ “ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดจ้ากการถูกประเมินภาษี” ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ ทาํใหบ้ริษทัฯ
ไดต้ั�งสาํรองหนี� สินจากการถูกประเมินภาษีตามที�กล่าวในขอ้ ก ข ค และ ง รวมเป็นจาํนวนประมาณ 258 ลา้น
บาท (รวมเบี�ยปรับและเงินเพิ�ม) โดยแสดงอยูภ่ายใตร้ายการ “หนี� สินและประมาณการค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดจ้าก
การถูกประเมินภาษี” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

32.5.2 บริษทัย่อยในประเทศอินเดียไดถู้กหน่วยจดัเก็บภาษีของประเทศอินเดียประเมินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 
2546 - 2559 เป็นจาํนวนเงินรวมทั� งสิ�นประมาณ 232 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 94 ลา้นบาท และได้ถูก
ประเมินภาษีขายและภาษีสรรพสามิตสาํหรับปี 2548 - 2561 เป็นจาํนวนเงินประมาณ 256 ลา้นรูปีอินเดีย หรือ
ประมาณ 104 ลา้นบาท ปัจจุบนัอยูใ่นระหว่างการอุทธรณ์ ฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ยเชื�อว่าผลของการอุทธรณ์
จะเป็นคุณต่อบริษทั ดงันั�น บริษทัยอ่ยจึงมิไดบ้นัทึกสาํรองสาํหรับการประเมินภาษีดงักล่าวไวใ้นบญัชี 

33. ลาํดับชั�นของมูลค่ายุติธรรม 
 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหนี� สินบางรายการที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือ

เปิดเผยมูลค่ายุติธรรมไวแ้ยกแสดงตามระดบัของขอ้มูลที�ใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรม (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินที� 
5.19) ไดด้งันี�  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
สญัญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (หมายเหตุ 11) - 149 - 149 

หนี�สินที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

สญัญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  - 1 - 1 

สินทรัพย์ที�เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม     
อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน (หมายเหตุ 15) - - 261 261 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
สญัญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (หมายเหตุ 12) - 34 - 34 

หนี�สินที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

สญัญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (หมายเหตุ 20) - 1 - 1 

สินทรัพย์ที�เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม     
อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน (หมายเหตุ 15) - - 228 228 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
สญัญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (หมายเหตุ 11) - 149 - 149 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
สญัญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (หมายเหตุ 12) - 33 - 33 
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34. เครื�องมือทางการเงิน 
34.1 ตราสารอนุพนัธ์ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

สินทรัพย์ตราสารอนุพนัธ์     
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ที�ไม่ไดก้าํหนดใหเ้ป็น
เครื�องมือที�ใชป้้องกนัความเสี�ยง 

    

-  สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 149 34 149 33 

รวมสินทรัพย์ตราสารอนุพนัธ์ 149 34 149 33 

หนี�สินตราสารอนุพนัธ์     

หนี� สินตราสารอนุพนัธ์ที�ไม่ไดก้าํหนดใหเ้ป็น
เครื�องมือที�ใชป้้องกนัความเสี�ยง 

    

-  สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 1 1 - - 

รวมหนี�สินตราสารอนุพนัธ์ 1 1 - - 

ตราสารอนุพนัธ์ที�ไม่ได้กาํหนดให้เป็นเครื�องมือที�ใช้ป้องกนัความเสี�ยง 
 กลุ่มบริษทัใชส้ัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื�อบริหารความเสี�ยงในการทาํธุรกรรมบางส่วน โดยเขา้ทาํ

สัญญาดงักล่าวในช่วงเวลาที�สอดคลอ้งกบัความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศของรายการอา้งอิงซึ�งมีอายุ
สญัญาโดยทั�วไปตั�งแต่ 1-4 เดือน 

34.2 วตัถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี�ยงทางการเงิน 
เครื�องมือทางการเงินที�สาํคญัของกลุ่มบริษทั ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี�การคา้ ลูกหนี� อื�น 
และเงินลงทุน กลุ่มบริษทัมีความเสี�ยงทางการเงินที�เกี�ยวขอ้งกบัเครื�องมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหาร
ความเสี�ยง ดงันี�  
ความเสี�ยงด้านเครดิต 
กลุ่มบริษทัมีความเสี�ยงดา้นเครดิตที�เกี�ยวเนื�องกบั ลูกหนี�การคา้ ลูกหนี� อื�น เงินฝากกบัธนาคารและสถาบนัการเงิน และ
เครื�องมือทางการเงินอื�น ๆ โดยจาํนวนเงินสูงสุดที�กลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการใหสิ้นเชื�อคือมูลค่าตามบญัชีที�แสดง
อยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน ยกเวน้ตราสารอนุพนัธ์ซึ� งไดเ้ปิดเผยจาํนวนเงินสูงสุดที�กลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียไวใ้นหวั
ขอ้ความเสี�ยงดา้นสภาพคล่อง 
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ลกูหนี�การค้า  
กลุ่มบริษทับริหารความเสี�ยงโดยใชน้โยบายและขั�นตอนในการควบคุมการให้สินเชื�ออย่างเหมาะสม จึงไม่คาดว่าจะ
เกิดผลขาดทุนทางการเงินที�มีสาระสาํคญั นอกจากนี�  กลุ่มบริษทัมีการติดตามยอดคงคา้งของลูกหนี�การคา้อยา่งสมํ�าเสมอ 
และการจดัส่งสินคา้ให้กบัลูกคา้รายใหญ่มกัจะมีการขอหนังสือรับรองดา้นเครดิต (Letters of credit) หรือการประกนั
สินเชื�อแบบอื�นๆ จากธนาคารและสถาบนัการเงินอื�นที�มีชื�อเสียง นอกจากนี�  การให้สินเชื�อของกลุ่มบริษทั เป็นการให้
สินเชื�อแบบไม่กระจุกตวัสูง เนื�องจากกลุ่มบริษทัมีฐานลูกคา้จาํนวนมากและอยูห่ลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม 

กลุ่มบริษทัพิจารณาการดอ้ยค่าทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน อตัราการตั�งสาํรองของผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะ
เกิดขึ�นคาํนวณโดยพิจารณาจากอายหุนี� คงคา้งนบัจากวนัที�ถึงกาํหนดชาํระสาํหรับกลุ่มลูกคา้ที�มีรูปแบบของความเสี�ยง
ดา้นเครดิตที�คลา้ยคลึงกนั โดยจดักลุ่มลูกคา้ตามประเภทของลูกคา้และอนัดบัความน่าเชื�อถือของลูกคา้ รวมถึงการมี
หนงัสือรับรองดา้นเครดิต (Letters of credit) และการคํ�าประกนัสินเชื�อแบบอื�น ๆ 

เครื�องมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร 
กลุ่มบริษทับริหารความเสี�ยงดา้นเครดิตที�เกี�ยวขอ้งกบัยอดคงเหลือกบัธนาคารและสถาบนัการเงินโดยจะลงทุนกบั
คู่สญัญาที�ไดรั้บการอนุมติัแลว้เท่านั�น 

กลุ่มบริษทัมีความเสี�ยงดา้นเครดิตไม่สูงมากนกัเนื�องจากคู่สญัญาเป็นธนาคารที�มีอนัดบัความน่าเชื�อถือดา้นเครดิตที�อยูใ่น
ระดบัสูงซึ�งประเมินโดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือดา้นเครดิตระหวา่งประเทศ 

ความเสี�ยงด้านตลาด 
กลุ่มบริษทัมีความเสี�ยงดา้นตลาด 2 ประเภท ไดแ้ก่ ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนและความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ย กลุ่ม
บริษัทได้เข้าทาํตราสารอนุพนัธ์  คือ สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื�อป้องกันความเสี� ยงจากอัตรา
แลกเปลี�ยนที�เกิดขึ�นจากการนาํเขา้หรือส่งออกสินคา้ 
ความเสี�ยงจากอัตราแลกเปลี�ยน 
กลุ่มบริษทัมีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนที�สาํคญัอนัเกี�ยวเนื�องจากการซื�อหรือขายสินคา้เป็นเงินตราต่างประเทศ โดย
กลุ่มบริษทับริหารความเสี�ยงส่วนใหญ่โดยการเขา้ทาํสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซึ� งสัญญาโดยส่วนใหญ่
มีอายไุม่เกินหนึ�งปี 

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินที�เป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศที�สาํคญัดงันี�  

 (หน่วย: ลา้นหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกุลเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หนี� สินทางการเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หนี� สินทางการเงิน 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
เหรียญสหรัฐฯ 263 165 106 189 466 320 326 189 

ยโูร 6 6 2 2 6 5 11 16 

เยน 177 201 124 246 177 201 367 244 
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(หน่วย: บาทต่อหนึ�งหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
สกุลเงิน อตัราแลกเปลี�ยนเฉลี�ย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2563 2562 
เหรียญสหรัฐฯ 30.0371 30.1540 

ยโูร 36.8764 33.7311 

เยน 0.2907 0.2759 

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยน 
ตารางต่อไปนี� แสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อกาํไรก่อนภาษีของกลุ่มบริษัทจากการเปลี�ยนแปลงที�อาจเกิดขึ�นอย่าง
สมเหตุสมผลของอตัราแลกเปลี�ยนสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ สกุลเงินยูโร และสกุลเงินเยน โดยกาํหนดให้ตวัแปรอื�น
ทั�งหมดคงที� ทั�งนี�  ผลกระทบต่อกาํไรก่อนภาษีนี� เกิดจากการเปลี�ยนแปลงของมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�
เป็นตวัเงิน รวมถึงตราสารอนุพนัธ์ที�เป็นเงินตราต่างประเทศที�ไม่ไดก้าํหนดให้เป็นเครื�องมือที�ใชป้้องกนัความเสี�ยง ณ 
วนัที� 31 ธันวาคม 2563 ทั�งนี�  กลุ่มบริษทัไม่มีความเสี�ยงอย่างเป็นสาระสําคญัจากการเปลี�ยนแปลงของสกุลเงินตรา
ต่างประเทศสกลุเงินอื�น 

สกุลเงิน เพิ�มขึ�น / ลดลง ผลกระทบต่อกาํไรก่อนภาษี 
 (ร้อยละ) (ลา้นบาท) 

เหรียญสหรัฐฯ +3 141 
 - 3 (141) 

ยโูร +4 6 
 -4 (6) 

เยน +2 0.3 
 -2 (0.3) 

ทั�งนี�  ขอ้มูลนี�ไม่ใช่การคาดการณ์หรือพยากรณ์สภาวะตลาดในอนาคต และควรใชด้ว้ยความระมดัระวงั 
รายละเอียดของสญัญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปนี�  

 งบการเงินรวม 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 

 จาํนวนเงิน อตัราแลกเปลี�ยนตามสัญญา ครบกาํหนดสัญญา 
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า     

   เหรียญสหรัฐฯต่อบาท 170 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 29.9800 - 31.6900 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ มกราคม - เมษายน 2564 

สัญญาซื�อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า      

   เหรียญสหรัฐฯต่อรูปีอินเดีย 6 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 73.7350 - 73.8625 รูปีอินเดียต่อเหรียญสหรัฐฯ มกราคม  2564 

   เยนต่อบาท 90 ลา้นเยน 0.2892 - 0.2916 บาทต่อเยน มกราคม - มีนาคม 2564 

 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 

 จาํนวนเงิน อตัราแลกเปลี�ยนตามสัญญา ครบกาํหนดสัญญา 
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า     

   เหรียญสหรัฐฯต่อบาท 122 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 30.0900 - 30.5300 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ มกราคม - เมษายน 2563 

สัญญาซื�อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า      

   เหรียญสหรัฐฯต่อรูปีอินเดีย 17 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 70.9694 - 71.9917 รูปีอินเดียต่อเหรียญสหรัฐฯ มกราคม 2563 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 

 จาํนวนเงิน อตัราแลกเปลี�ยนตามสัญญา ครบกาํหนดสัญญา 
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า     

   เหรียญสหรัฐฯต่อบาท 170 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 29.9800 - 31.6900 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ มกราคม - เมษายน 2564 

สัญญาซื�อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า      
เยนต่อบาท 90 ลา้นเยน 0.2892 - 0.2916 บาทต่อเยน มกราคม - มีนาคม 2564 
  
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 

 จาํนวนเงิน อตัราแลกเปลี�ยนตามสัญญา ครบกาํหนดสัญญา 
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า     

   เหรียญสหรัฐฯต่อบาท 122 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 30.0900 - 30.5300 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ มกราคม - เมษายน 2563 

 ความเสี�ยงจากอัตราดอกเบี�ย 
 กลุ่มบริษทัมีความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี� ยที�สําคญัอนัเกี�ยวเนื�องกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน สินทรัพยท์างการเงินและ

หนี� สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบี�ยที�ปรับขึ�นลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบี�ยคงที�ซึ� งใกลเ้คียงกบัอตัรา
ตลาดในปัจจุบนั 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพยท์างการเงินและหนี� สินทางการเงินที�สาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัรา
ดอกเบี�ย และสาํหรับสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินที�มีอตัราดอกเบี�ยคงที�สามารถแยกตามวนัที�ครบกาํหนด หรือวนัที�มี
การกาํหนดอตัราดอกเบี�ยใหม่ (หากวนัที�มีการกาํหนดอตัราดอกเบี�ยใหม่ถึงก่อน) ไดด้งันี�  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 
 อตัราดอกเบี�ยคงที� อตัราดอกเบี�ย    

 

ภายใน 1 ปี 
มากกวา่ 
1 ถึง 5 ปี 

มากกวา่ 
5 ปี 

ปรับขึ�นลงตาม
ราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบี�ย รวม อตัราดอกเบี�ย 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,922 - - 9,415 1,545 13,882 0.00 - 8.00 

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น - - - - 13,997 13,997 - 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื�น 205 - - - 149 354 3.50 - 4.00 

เงินฝากธนาคารที�มีภาระผกูพนั  - - - 1 50 51 3.00 - 5.00 

รวม 3,127 - - 9,416 15,741 28,284  

        

หนี�สินทางการเงนิ        

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น - - - - 16,181 16,181 - 

รวม - - - - 16,181 16,181  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 - ปรับปรุงใหม่ 
 อตัราดอกเบี�ยคงที� อตัราดอกเบี�ย    
 

ภายใน 1 ปี 
มากกวา่ 
1 ถึง 5 ปี 

มากกวา่ 
5 ปี 

ปรับขึ�นลงตาม
ราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบี�ย รวม อตัราดอกเบี�ย 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,931 - - 8,377 1,196 12,504 0.00 - 8.25 

เงินลงทุนชั�วคราว 2 - - - - 2 4.00 

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น - - - - 9,845 9,845 - 
เงินฝากธนาคารที�มีภาระผกูพนั  1 47 - - 2 50 5.25 - 8.17 

รวม 2,934 47 - 8,377 11,043 22,401  

หนี�สินทางการเงนิ        

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น - - - - 10,255 10,255 - 
รวม - - - - 10,255 10,255  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 
 อตัราดอกเบี�ยคงที� อตัราดอกเบี�ย    
 

ภายใน 1 ปี 
มากกวา่ 
1 ถึง 5 ปี 

มากกวา่ 
5 ปี 

ปรับขึ�นลงตาม
ราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบี�ย รวม อตัราดอกเบี�ย 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 8,404 2 8,406 0.00 - 0.55 

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น - - - - 14,147 14,147 - 

รวม - - - 8,404 14,149 22,553  

หนี�สินทางการเงนิ        

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น - - - - 13,745 13,745 - 

รวม - - - - 13,745 13,745  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 
 อตัราดอกเบี�ยคงที� อตัราดอกเบี�ย    
 

ภายใน 1 ปี 
มากกวา่ 
1 ถึง 5 ปี 

มากกวา่ 
5 ปี 

ปรับขึ�นลง
ตามราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบี�ย รวม อตัราดอกเบี�ย 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 6,195 38 6,233 0.00 - 1.20 
ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น - - - - 9,468 9,468 - 

รวม - - - 6,195 9,506 15,701  

หนี�สินทางการเงนิ        
เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น - - - - 8,474 8,474 - 

รวม - - - - 8,474 8,474  
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กลุ่มบริษทัมีเพียงเงินฝากธนาคารที�จะไดรั้บผลกระทบจากความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี�ย ซึ� งอตัราดอกเบี�ยเงินฝากธนาคาร
ที�กลุ่มบริษทัไดรั้บนั�นค่อนขา้งตํ�า และมีการเปลี�ยนแปลงนอ้ย ดงันั�นฝ่ายบริหารเชื�อว่าผลกระทบจากความเสี�ยงจากอตัรา
ดอกเบี�ยนี� ไม่มีสาระสาํคญั 
ความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง 
ทั�งนี�  ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีหนี� สินประมาณร้อยละ 88 ที�จะครบกาํหนดชาํระภายในหนึ� งปีเมื�อเทียบกบั
มูลค่าตามบญัชีทั�งหมดของหนี� สินดงักล่าวที�แสดงอยูใ่นงบการเงิน (2562: ร้อยละ 84) (เฉพาะบริษทัฯ: ร้อยละ 95 2562: ร้อย
ละ 92) กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินความเสี�ยงดา้นสภาพคล่องและไดข้อ้สรุปว่า ความเสี�ยงดงักล่าวอยูใ่นระดบัตํ�า เนื�องจากกลุ่ม
บริษทัเชื�อวา่มีเงินทุนมากพอในการจ่ายชาํระและมีความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนที�หลากหลายเพียงพอ 
รายละเอียดการครบกาํหนดชาํระของหนี� สินทางการเงินที�ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์และเครื�องมือทางการเงินที�เป็นตราสาร
อนุพนัธ์ของกลุ่มบริษทั ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 ซึ� งพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาที�ยงัไม่คิดลดเป็นมูลค่า
ปัจจุบนั สามารถแสดงไดด้งันี�  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 เมื�อทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

รายการที�ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์     
เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น - 16,181 - 16,181 
หนี� สินตามสัญญาเช่า - 73 108 181 
รวมรายการที�ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ - 16,254 108 16,362 
ตราสารอนุพนัธ์     

หนี� สินตราสารอนุพนัธ์: จ่ายชาํระสุทธิ - 1 - 1 

รวมตราสารอนุพนัธ์ - 1 - 1 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 เมื�อทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

รายการที�ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์     
เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น - 13,745 - 13,745 
รวมรายการที�ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ - 13,745 - 13,745 

34.3 มูลค่ายุติธรรมของเครื�องมือทางการเงิน 
 เนื�องจากเครื�องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยูใ่นประเภทระยะสั�น หรือมีอตัราดอกเบี�ยใกลเ้คียงกบัอตัรา

ดอกเบี�ยในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีที�แสดงในงบ
แสดงฐานะการเงิน 

ตราสารอนุพนัธ์ แสดงมูลค่ายติุธรรมซึ�งคาํนวณโดยใชเ้ทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและแบบจาํลองตามทฤษฎีใน
การประเมินมูลค่า ซึ� งขอ้มูลที�นาํมาใชใ้นการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นขอ้มูลที�สามารถสังเกตไดใ้นตลาดที�เกี�ยวขอ้ง เช่น 
อตัราแลกเปลี�ยนทนัที อตัราแลกเปลี�ยนล่วงหนา้ของเงินตราต่างประเทศ เส้นอตัราผลตอบแทนของอตัราดอกเบี�ย และเส้น



196 บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

 

 

ราคาล่วงหนา้ของสินคา้โภคภณัฑ ์เป็นตน้ กลุ่มบริษทัไดค้าํนึงถึงผลกระทบของความเสี�ยงดา้นเครดิตของคู่สัญญาในการ
ประมาณมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ 

35. การบริหารจัดการทุน 
วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนที�สาํคญัของกลุ่มบริษทั คือการจดัให้มีซึ� งโครงสร้างทุนที�เหมาะสมเพื�อสนบัสนุนการ
ดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมี
อตัราส่วนหนี� สินต่อทุนเท่ากบั 0.52:1 (2562 - ปรับปรุงใหม่: 0.39:1) และเฉพาะบริษทัฯมีอตัราส่วนหนี� สินต่อทุนเท่ากบั 

0.40:1 (2562: 0.29:1) 

36. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
เมื�อวนัที� 19 กุมภาพนัธ์ 2564 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติเสนอที�ประชุมสามัญผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัจ่ายเงิน
ปันผลในอตัราหุน้ละ 3.3 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 4,116 ลา้นบาท โดยจ่ายจากผลการดาํเนินงานประจาํปี 2563 

37. การอนุมัติงบการเงิน 
งบการเงินนี�ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เมื�อวนัที� 19 กมุภาพนัธ์ 2564 
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