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 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 1 

 

 

 
 
ภาพรวมบริษทั 

บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ดาํเนินธุรกิจด้านการผลิตและส่งออกผลิตภณัฑ์
เพาเวอร์ซพัพลายและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ โดยไดก่้อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน 2531 ดว้ยทุนจดทะเบียนแรกเร่ิม 
40 ลา้นบาท ต่อมาบริษทัฯ ไดแ้ปลงสภาพเป็นบริษทัมหาชน เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2537 และเขา้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2538  ภายใตห้ลกัทรัพยช่ื์อ "DELTA" โดย ปัจจุบนั บริษทัฯ 
มีทุนจดทะเบียน 1,259,000,000 บาทและทุนชาํระแลว้ 1,247,381,614 บาท โดยมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

 เดลต้า ประเทศไทย เป็นผูผ้ลิตชั้นนําของโลกด้านผลิตภณัฑ์เพาเวอร์ซัพพลายและช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ประเภท พดัลมอิเล็กทรอนิกส์ (DC Fan) อีเอ็มไอ ฟิลเตอร์ (EMI Filter) และโซลินอยด์ โดยไดด้าํเนินธุรกิจเก่ียวกบั
ผลิตภณัฑ์ดา้นการจดัการระบบกาํลงัไฟฟ้า (Power management solutions) ซ่ึงครอบคลุมผลิตภณัฑ์ต่างๆ หลายประเภท 
ไดแ้ก่ ระบบกาํลงัไฟ (Power Systems) ท่ีใช้ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบโทรคมนาคม อุปกรณ์ใน
ภาคอุตสาหกรรม อุปกรณ์สํานักงาน อุปกรณ์การแพทย์ รวมทั้ งเพาเวอร์ซัพพลายเพื่อการใช้งานกับเซิร์ฟเวอร์ 
คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย (Networking) เคร่ืองปรับระดบัแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง (DC-DC converter) และอแดปเตอร์ 
ปัจจุบนัไดข้ยายการดาํเนินงานไปยงัธุรกิจพลงังานทดแทนไดแ้ก่ ระบบพลงังานแสงอาทิตย์ พลงังานลม และอุปกรณ์
สาํหรับยานยนตไ์ฟฟ้า (EV)  และยานยนตไ์ฮบริด (HEV) 
 
พนัธกจิของบริษทั  

“มุ่งมัน่สร้างสรรค์นวตักรรมการใช้พลงังานสะอาดและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพ่ืออนาคตท่ีดีกว่า”  
วัฒนธรรมองค์กร “กล้าท่ีจะเปล่ียนแปลงเพ่ือธุรกิจท่ียัง่ยืน” 

 
นวัตกรรม : สร้างสรรค์แนวคิดใหม่และรังสรรค์สู่ความส าเร็จ 
ความพอใจของลูกค้า : คาดการณ์และตอบสนองความ
ต้องการ 
ของลกูค้าให้เหนือกว่าความคาดหมาย 
คุณภาพ : น าเสนอผลงานท่ีดีเย่ียมพร้อมมุ่งมัน่ปรับปรุงคุณภาพ 
ไม่หยดุยัง้ 
ความร่วมมือ : เสริมความแขง็แกร่งด้วยพลงัของเครือข่าย  
เพ่ือความส าเร็จร่วมกัน 
ความฉับไว : มุ่งสรรหาโอกาสใหม่ๆ อยู่เสมอ 

ส่วนที่ 1    
การประกอบธุรกจิ 
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เป้าหมายและกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกจิของบริษทั 
 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 4/2559 เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2559 ไดมี้การพิจารณาแผนกลยุทธ์ 
10 ปีของบริษทัฯ ซ่ึงบริษทัฯ ตั้งเป้าหมายท่ีจะทาํยอดขายให้ได ้ 2 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐในปี 2564 ผ่านการทาํงาน
ร่วมกนัของทีมงานและนวตักรรมท่ีเรามีอยู่ทัว่โลก โดยมีวิสัยทศัน์คือ “เป็นผูน้าํในอุตสาหกรรมดา้นการผลิต การ
จดัการระบบและการให้บริการดา้นโซลูชัน่ทัว่ยุโรป อินเดียและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้” โดยกลุ่มผลิตภณัฑ์ EPSBG 
(Embedded Power Supplier) คาดว่าจะเป็นผลิตภณัฑ์หลกัในการทาํรายไดใ้ห้กบับริษทัฯ สําหรับมูลค่าการผลิต
โดยรวมคาดวา่โรงงานท่ีอินเดียจะมีบทบาทสาํคญัเพิ่มข้ึนในอนาคตเน่ืองจากผลิตภณัฑ์และโซลูชัน่ของบริษทัสามารถ
สนบัสนุนงานสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลอินเดียท่ีจะเกิดข้ึนปี 2563 ซ่ึงคาดวา่จะมีมูลค่าโครงการ
ถึง 1 ลา้นลา้นดอลลาร์สหรัฐซ่ึงโอกาสใหญ่เหล่าน้ีจะเป็นตวัขบัเคล่ือนธุรกิจในระยะยาวได ้  

บริษทัฯ จะใชข้อ้ไดเ้ปรียบในการมีศูนยว์ิจยัพฒันากระจายอยูใ่นหลายพื้นท่ีเพื่อให้บริการลูกคา้ท่ีมีอยูท่ ัว่โลก 
รวมทั้งจดัการเร่ืองวิจยัพฒันาอย่างผสมผสานและพฒันาบุคคลท่ีมีศกัยภาพอยา่งต่อเน่ืองเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง
อยา่งรวดเร็วของตลาดและสินคา้ 

 
การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญั 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2560 ได้มีมติอนุมติัให้บริษทั Delta 
Greentech (Netherlands) B.V (“DGN BV”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นทางออ้มร้อยละ 100 ของทุนชาํระแลว้
ทั้งหมดจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย จาํนวน 4 บริษทั ให้แก่ Delta Electronic (Netherlands) BV (“DEN”) ซ่ึงเป็น
บริษทัย่อยของ Delta Electronic Inc. หน่ึงในผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ มูลค่ารวม 24.85 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 
(เทียบเท่า 874.26 ลา้นบาท) ดงัมีรายนามบริษทัยอ่ยท่ีจาํหน่าย ดงัน้ี 

1.  หุน้สามญัของบริษทั Delta Energy Systems (Switzerland) AG จาํนวน 10,200 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 51 ของ
หุน้ท่ีออกและจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด  

2.  หุน้สามญัของบริษทั Delta Electronics Industry LLC จาํนวน 15,708 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 51 ของหุน้ท่ี
ออกและจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด  

3.  หุน้สามญัของบริษทั Delta Greentech (USA) จาํนวน 1,500,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุน้ท่ีออก
และจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด  

4. หุน้สามญัของบริษทั Delta Greentech (Brasil) S.A. จาํนวน 4,315,657 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นท่ี
ออกและจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ในการซ้ือขายดงักล่าว บริษทั DEN ไดข้ายส่วนของทุนชาํระแลว้ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนชาํระแลว้
ทั้งหมดของ Eltek, s.r.o. ใหแ้ก่ DGN BV ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการชาํระราคาซ้ือขาย   
 



 

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั (ณ 28 กุมภาพนัธ์ 2560)  
บริษทัฯ มิไดมี้นโยบายแบ่งการดาํเนินงานแบบเบด็เสร็จท่ีชดัเจน ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมทางดา้นธุรกิจและความพร้อมของบุคลากร 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

บรษิทั เดลตา้ อเีลคโทรนคิส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)
 

100% บรษิทั ดอีที ีอนิเตอรเ์นช ัน่แนล โฮลดิง้
 

100% บรษิทั เดลตา้ กรนี 

อนิดสัเตรยีล (ประเทศไทย)  
 

100% บรษิทั เดลตา้ เอนเนอรย์ ี ่ซสิเต็ม 

(สงิคโปร)์ 
 

100% บรษัิท ดอีที ีโลจสิตคิ (ยเูอสเอ)
 

100% บรษัิท ดอีที ีวดีโีอ เทคโนโลย ี 

 

100% บรษัิท เดลตา้ เอนเนอรย์ี ่ซสิเต็ม (เยอรมัน)  

 

100% บรษัิท เดลตา้ เอนเนอรย์ี ่ซสิเต็ม (อนิเดยี) 

 

100% บรษัิท เดลตา้ อเีลคโทรนคิส ์(สโลวาเกยี) 

Ltd. 

 100% บรษัิท เดลตา้ เอนเนอรย์ี ่ซสิเต็ม (โรมาเนยี)  

 

100% บรษัิท เดลตา้ เอนเนอรย์ี ่ซสิเต็ม พร็อพเพอรต์ี ้(เยอรมัน) 

100% บรษัิท เดลตา้ กรนีเทค อนิเตอรเ์นชัน่แนล (สงิคโปร)์* 

 100% บรษัิท เดลตา้ กรนีเทค อนิเตอรเ์นชัน่แนล โฮลดิง้  
 

100% บรษัิท เดลตา้ เอนเนอรย์ี ่ซสิเต็ม 

(ออสเตรเลยี)(ฟินแลนด)์ 
100% บรษัิท เดลตา้ อนิเดยี อเีลคโทรนคิส ์ 

100% บรษัิท เดลตา้ เพาเวอร ์โซลชูัน่ (อนิเดยี) 
 

100% บรษัิท เดลตา้ อเิลคโทรนคิส ์(เมยีนมา) 
 

100% บรษัิท เดลตา้ กรนีเทค อเีลคโทรนคิส ์อนิดัสตรี ้

   100% บรษัิท เดลตา้ เอนเนอรย์ี ่ซสิเต็ม (สวสิเซอรแ์ลนด)์ 
 

100% บรษัิท เดลตา้ เอนเนอรย์ี ่ซสิเต็ม (สาธารณรัฐเช็ก) 

 
100% บรษัิท เดลตา้ เอนเนอรย์ี ่ซสิเต็ม (ฟินแลนด)์ 

 
100% บรษัิท เดลตา้ เอนเนอรย์ี ่ซสิเต็ม (ฝร่ังเศส) 

 

 
100% บรษัิท เดลตา้ เอนเนอรย์ี ่ซสิเต็ม (อติาล)ี 

 

 
100% บรษัิท เดลตา้ เอนเนอรย์ี ่ซสิเต็ม (สเปน) 

 

 
100% บรษัิท เดลตา้ เอนเนอรย์ี ่ซสิเต็ม (สวเีดน) 

 

 
100% บรษัิท เดลตา้ เอนเนอรย์ี ่ซสิเต็ม (โปแลนด)์ 

 

   
100% บรษัิท เดลตา้ กรนีเทค (เนเธอรแ์ลนด)์ คอรป์อเรตี ้

 
100% บรษัิท เดลตา้ กรนีเทค (เนเธอรแ์ลนด)์ บวีี

 

 

 100% บรษัิท เดลตา้ เอนเนอรย์ี ่ซสิเต็ม ประเทศรัสเซยี 

100% บรษัิท เดลตา้ กรนีเทค (ยเูอสเอ) คอรป์อเรชัน่ 

 
100% บรษัิท เดลตา้ กรนีเทค (บราซลิ) 

100% บรษัิท เดลตา้ กรนีเทค (ครธูบิา)* 

* อยูร่ะหวา่งปิดกิจการและชาํระบญัชี 
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ช่ือบริษัท สถานที่ตั้ง ประเภทธุรกจิ ผลติภัณฑ์ ชนิดหุ้น ทุนจดทะเบียน ทุนช าระแล้ว ถือหุ้นร้อยละ 

1. บริษัท ดอีทีี อนิเตอร์เนช่ันแนล 
โฮลดิง้ จ ากัด 

Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West 
Bay Road, P.O. Box 31119, KY1-1205, 
Cayman Islands 

ธุรกจิเพื่อการลงทุน - หุ้นสามัญ 300,000,000 
ดอลลาร์สหรัฐ 

(USD) 

264,357,329 
ดอลลาร์สหรัฐ 

(USD) 

100 

1.1 บริษทั ดีอีที โลจิสติค  
(ยเูอสเอ) คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

4405 Cushing Parkway Fremont, CA 94538 
USA. 
Tel:  +1 510 668 5100   Fax: +1 510 668 0680 

บริการดา้นโลจิสติกส์ในประเทศ
สหรัฐฯ 

- หุน้สามญั 1,000,000 
ดอลลาร์สหรัฐ 

(USD) 

500,000 
ดอลลาร์สหรัฐ 

(USD) 

100 

1.2 บริษทั ดีอีที วดีีโอ เทคโนโลยี 
จาํกดั 

Portcullis Chambers, 4th Floor, Ellen Skelton 
Building, 3076 Sir Francis Drake Highway, Road 
Town,Tortola, Bristish Virgin Islands VG1110  

ธุรกิจเพ่ือการลงทุน - หุน้สามญั 100,000 
ดอลลาร์สหรัฐ 

(USD) 

100,000 
ดอลลาร์สหรัฐ 

(USD) 

100 

1.3 บริษทั เดลตา้ เอนเนอร์ยี ่ 
ซิสเตม็ (เยอรมนั)  

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

- การตลาดและการจดัจาํหน่าย 
- วจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ 
 

- Power Supply 
- Solar Inverter/Wind Power 
-  ผลิตภณัฑอิ์เลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ 

หุน้สามญั 18,301,000 
ยโูร  

(EUR) 

18,301,000 
ยโูร 

(EUR) 

100 

1.3.1 บริษทั เดลตา้ เอนเนอร์ยี ่ 
ซิสเตม็ พร็อพเพอร์ต้ี (เยอรมนั) 

Coesterweg 45, D-59494 Soest, Germany ธุรกิจดา้นพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ - หุน้สามญั 25,000 
ยโูร 

(EUR) 

25,000 
ยโูร 

(EUR) 

100 

1.4 บริษทั เดลตา้ เอนเนอร์ยี่  
ซิสเตม็ (อินเดีย)  

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

การตลาดและการจดัจาํหน่าย ผลิตภณัฑอิ์เลก็ทรอนิกส์ หุน้สามญั 494,500,000 
รูปีอินเดีย 

(INR) 

490,476,020 
รูปีอินเดีย 

(INR) 

100 

1.5 บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ 
(สโลวาเกีย)  

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

โรงงานผลิตและจาํหน่าย 
 

- Power Supply/ Power Systems 
- รับผลิตตามแบบของลูกคา้และ

แบบ OEM 

หุน้สามญั 47,120,947 
ยโูร 

(EUR) 

47,120,947 
ยโูร 

(EUR) 

100 

1.6 บริษทั เดลตา้ เอนเนอร์ยี ่ 
ซิสเตม็ (โรมาเนีย) 

Str.Negru Voda Nr. 2, BI. C4 Sc.A, Suite 14-15.  
Sect 3, RO-70462 Bucharest, Romania  
Tel:  +40 1 321 3653   Fax: +40 1 322 1644 

วจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ์  - หุน้สามญั 395,200 
ลิวโรมาเนียใหม่ 

(RON) 

395,200 
ลิวโรมาเนียใหม่ 

(RON) 

100 

1.7 บริษทั เดลตา้ กรีนเทค  
อินเตอร์เนชัน่แนล โฮลด้ิง จาํกดั 

Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay 
Road, P.O. Box 31119, KY1-1205, Cayman 
Islands 

ธุรกิจเพ่ือการลงทุน  เนน้ธุรกิจดา้น Telecom Power   หุน้สามญั 100,000,000 
ดอลลาร์สหรัฐ 

(USD) 

28,051,850 
ดอลลาร์สหรัฐ 

(USD) 

100 

1.7.1 บริษทั เดลตา้ กรีนเทค  
อินเตอร์เนชัน่แนล (สิงคโปร์)

 4 Kaki Bukit Avenue 1 #05-04 Singapore 
417939 
Tel: +65 6747 5155   Fax: +65 6744 9228 

ธุรกิจเพ่ือการลงทุน   - หุน้สามญั 37,153,800 
ดอลลาร์สหรัฐ 

(USD) 

37,153,800 
ดอลลาร์สหรัฐ 

(USD) 

100 

2. บริษัท เดลต้า เอนเนอร์ยี่  
ซิสเต็ม (สิงคโปร์) 

4 Kaki Bukit Avenue 1 #05-04 Singapore 
417939 
Tel: +65 6747 5155     Fax: +65 6744 9228 

- ธุรกจิเพื่อการลงทุน 
- การให้บริการด้านการจัดการและที่ปรึกษา 
- การจัดจ าหน่าย 

- หุ้นสามัญ 52,893,490 
ดอลลาร์สหรัฐ 

(USD) 

52,893,490 
ดอลลาร์สหรัฐ 

(USD) 

100 
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ช่ือบริษัท สถานที่ตั้ง ประเภทธุรกจิ ผลติภัณฑ์ ชนิดหุ้น ทุนจดทะเบียน ทุนช าระแล้ว ถือหุ้นร้อยละ 
2.1 บริษทั เดลตา้ เอนเนอร์ยี ่ 
ซิสเตม็ (ออสเตรเลีย) 

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

การตลาด Renewable Energy Products หุน้สามญั 2,529,000 
ดอลลาร์

ออสเตรเลีย
(AUD) 

2,529,000 
ดอลลาร์

ออสเตรเลีย 
(AUD) 

100 

2.2 บริษทั เดลตา้ อินเดีย   
อีเลคโทรนิคส์ จาํกดั 

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

- การตลาดและการจดัจาํหน่าย 
- โรงงานผลิต 

ผลิตภณัฑอ่ื์นๆท่ีไม่ใช่ 
Telecom Power System และ
UPS 

หุน้สามญั 2,970,000,000 
รูปีอินเดีย 

(INR) 

2,581,297,250 
รูปีอินเดีย 

(INR) 

100 

2.3  บริษทั เดลตา้ เพาเวอร์ โซลูชัน่ 
(อินเดีย) จาํกดั 

Plot No. 38, Phase 1, Sector - 5, IIE, SIDCUL 
Pant Nagar, Rudrapur Uttrakhand-263153, India 
Tel: +91 05944-309000   Fax: +91 05944-662477 

- การตลาดและการจดัจาํหน่าย 
- โรงงานประกอบช้ินส่วน  
- วจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ 

- Telecom Power Systems 
- UPS 

หุน้สามญั 1,700,000,000 
รูปีอินเดีย 

(INR) 

1,638,626,520 
รูปีอินเดีย 

(INR) 

100 

2.4 บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ 
(เมียนมา) จาํกดั 

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

โรงงานผลิต - ช้ินส่วนเชิงกล 
- ผลิตภณัฑอิ์เลก็ทรอนิกส์

ภายใตร้ะบบ CMP (Cutting, 
Making and Packaging) 

หุน้สามญั 1,500,000 
ดอลลาร์สหรัฐ 

(USD) 
 

1,500,000 
ดอลลาร์สหรัฐ 

(USD) 
 

100 

2.5 บริษทั เดลตา้ กรีนเทค  
(เนเธอร์แลนด)์ คอร์ปอเรต้ี ยเูอ 

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

ธุรกิจเพ่ือการลงทุน  เนน้ธุรกิจดา้น Telecom Power   หุน้สามญั ไม่มีการจด
ทะเบียน 

22,378,784 
ยโูร 

(EUR) 

100 

2.5.1 บริษทั เดลตา้ กรีนเทค 
 (เนเธอร์แลนด)์ บีว ี 

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

ธุรกิจเพ่ือการลงทุน  เนน้ธุรกิจดา้น Telecom Power   หุน้สามญั 22,318,778 
ยโูร 

(EUR) 

22,318,778 
ยโูร 

(EUR) 

100 

2.5.1.1 บริษทั เดลตา้ กรีนเทค 
อีเลคโทรนิคส์ อินดสัตร้ี แอลแอลซี  

Serifali Mevkii Barbaros Bulvari Soylesi Sokak 
No:19 K:1, 34775, Yukaridudullu/ Umraniye/ 
Istanbul,Turkey 

การตลาดและการจดัจาํหน่าย ผลิตภณัฑอิ์เลก็ทรอนิกส์ หุน้สามญั 770,000 
ไลราตุรกี 

(TRY) 

770,000 
ไลราตุรกี 

(TRY) 

100 

2.5.1.2 บริษทั เดลตา้ กรีนเทค 
 (ยเูอสเอ) คอร์ปอเรชัน่ 

701 Brazos Street, Suite 1050 Austin TX 78701, 
USA 
Tel.: (972) 437-7900    

การตลาดและการจดัจาํหน่าย 
 

- Telecom Power Systems 
- UPS 

หุน้สามญั 10,000,000 
ดอลลาร์สหรัฐ 

(USD) 

1,500,000 
ดอลลาร์สหรัฐ 

(USD) 

100 

2.5.1.3 บริษทั เดลตา้ กรีนเทค 
 (บราซิล) 

Rua Almirante Alexandrino, 3100 Bairro 
Afonso Pena - 83045-210 São José dos Pinhis - 
PR, Brazil  
Tel: +55 41 2141 6363   Fax: +55 41 2141 6300 

- การตลาดและการจดัจาํหน่าย 
- โรงงานประกอบช้ินส่วน  
 

- Power Systems 
- UPS 
- รับผลิตตามแบบของลูกคา้

และแบบ OEM 
- ผลิตภณัฑอิ์เลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ 

หุน้สามญั 37,877,446.30 
เฮอลั 

(BRL) 

37,877,446.30 
เฮอลั 

(BRL) 

100 

2.5.1.3.1 บริษทั เดลตา้ กรีนเทค 
 (คูรธิบา) 

Rua Almirante Alexandrino, 1130, Afonso Pena 
CEP 83040-420, São José dos Pinhais-PR, 
Brazil 

ใหบ้ริการทางดา้นวศิวกรรมแก่  
บ. เดลตา้ กรีนเทค (บราซิล) 

- หุน้สามญั 1,000 
เฮอลั 

(BRL) 

1,000 
เฮอลั 

(BRL) 

100 
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ช่ือบริษัท สถานที่ตั้ง ประเภทธุรกจิ ผลติภัณฑ์ ชนิดหุ้น ทุนจดทะเบียน ทุนช าระแล้ว ถือหุ้นร้อยละ 
2.5.1.4 บริษทั เดลตา้ เอนเนอร์ยี ่
ซิสเตม็ ประเทศรัสเซีย 

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

การตลาดและการจดัจาํหน่าย Power System หุน้สามญั 30,000 
รูเบิลรัสเซีย 

(RUR) 

30,000 
รูเบิลรัสเซีย 

(RUR) 

100 

2.5.1.5. บริษทั เดลตา้ เอนเนอร์ยี ่ 
ซิสเตม็ (สวสิเซอร์แลนด)์ 

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

- การตลาดและการจดัจาํหน่าย 
- วจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ 

Power System 
 

หุน้สามญั 20,000,000 
ฟรังกส์วสิฯ 

(CHF) 

20,000,000 
ฟรังกส์วสิฯ

(CHF) 

100 

2.5.1.5.1 บริษทั เดลตา้ เอนเนอร์ยี ่ 
ซิสเตม็ (สาธารณรัฐเช็ก) 

Perucka 2482/7, 120 00 Praha 2,  Czech Republic 
Tel: +420 2 7175 18 00   Fax: +420 271 751 799 

การตลาดและการจดัจาํหน่าย 
 

Power Systems หุน้สามญั 8,000,000 
เช็กโครูน่า 

(CZK) 

8,000,000 
เช็กโครูน่า 

(CZK) 

100 

2.5.1.5.2 บริษทั เดลตา้ เอนเนอร์ยี ่ 
ซิสเตม็ (ฟินแลนด)์ 

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

- การตลาดและการจดัจาํหน่าย 
- โรงงานประกอบช้ินส่วน  

Power Systems หุน้สามญั 269,100.68 
ยโูร 

(EUR) 

134,550.34 
ยโูร 

(EUR) 

100 

2.5.1.5.3 บริษทั เดลตา้ เอนเนอร์ยี ่ 
ซิสเตม็ (ฝร่ังเศส) 

ZI du Bois Chaland 2 - 15 rue des Pyrénées, 
LISSES, 91056 EVRY CEDEX, France 
Tel: +33 1 69 77 82 60   Fax: +33 1 64 97 05 77 

 การตลาดและการจดัจาํหน่าย Power Systems หุน้สามญั 1,000,000 
ยโูร 

(EUR) 

1,000,000 
ยโูร 

(EUR) 

100 

2.5.1.5.4 บริษทั เดลตา้ เอนเนอร์ยี ่ 
ซิสเตม็ (อิตาลี) 

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

- การตลาดและการจดัจาํหน่าย 
- โรงงานประกอบช้ินส่วน  

Power Systems หุน้สามญั 100,000 
ยโูร 

(EUR) 

100,000 
ยโูร 

(EUR) 

100 

2.5.1.5.5 บริษทั เดลตา้ เอนเนอร์ยี ่ 
ซิสเตม็ (สเปน) 

Calle Luis I n˚ 60, Nave 1a, P.I. de Vallecas,  
E-28031 Madrid, Spain 
Tel: +420 2 7175 18 00   Fax: +420 2 7175 17 99 

การตลาดและการจดัจาํหน่าย 
 

- Power Systems 
 

หุน้สามญั 200,000 
ยโูร 

(EUR) 

200,000 
ยโูร 

(EUR) 

100 

2.5.1.5.6 บริษทั เดลตา้ เอนเนอร์ยี ่ 
ซิสเตม็ (สวเีดน) 

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

การตลาดและการจดัจาํหน่าย 
 

 Power Systems หุน้สามญั 2,010,000 
โครนา 
(SEK) 

2,010,000 
โครนา 
(SEK) 

100 

2.5.1.5.7 บริษทั เดลตา้ เอนเนอร์ยี ่ 
ซิสเตม็ (โปแลนด)์ 

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

การตลาดและการจดัจาํหน่าย Power Systems หุน้สามญั 2,500,000 
สวอ็ตต้ีโปแลนด ์

(PLN) 

2,500,000 
สวอ็ตต้ีโปแลนด ์

(PLN) 

100 

4. บริษัท เดลต้า กรีน  
อนิดสัเตรียล (ประเทศไทย) จ ากัด 

111 หมู่ 9 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
24180 
Tel: +66 38 522455   Fax: +66 38 522460    

โรงงานผลติ ประกอบช้ินส่วน ติดตั้ง และ
ให้บริการรวมทั้งจัดจ าหน่าย 

- LED Street light 
- Solar system 
- Telecom Power 

หุ้นสามัญ 200,000,000 
บาท 

(THB) 

200,000,000 
บาท 

(THB) 

100 
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ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
 

2 
 

 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยดาํเนินธุรกิจด้านการผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์เพาเวอร์ซัพพลายและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ปัจจุบนับริษทัฯ มีโรงงานในประเทศไทย 2 แห่งตั้งอยู่ท่ีเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู จงัหวดั
สมุทรปราการ และในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา และมีโรงงานในต่างประเทศ ไดแ้ก่ประเทศ
อินเดีย (ในเมืองรูดราเพอร์ (Rudrapur) และนิวเดลี) สโลวาเกีย (เมือง Dubnica nad Vahom) และเมียนมาโดยไดแ้บ่ง
การดาํเนินธุรกิจออกเป็น 3 กลุ่มดงัน้ี  

1. กลุ่มเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ (Power Electronics) ไดแ้ก่ 

1.1 กลุ่มผลิตภณัฑ ์EPSBG (Embedded Power Supplier) ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มยอ่ยไดแ้ก่ 

 ผลิตภณัฑดี์ซี-ดีซี คอนเวอร์เตอร์ (DC-DC converter) 
 ผลิตภณัฑเ์พาเวอร์ซพัพลายสําหรับคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย เช่น เพาเวอร์ซพัพลายสาํหรับ

อุปกรณ์เก็บขอ้มูลในระบบคอมพิวเตอร์ (Storage) เซิร์ฟเวอร์ และคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย  
 ผลิตภณัฑ ์ DES เป็นเพาเวอร์ซพัพลายอีกประเภทหน่ึงท่ีใชเ้ทคโนโลยีระดบัสูงและมีการออกแบบ

เฉพาะสาํหรับอุตสาหกรรมดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ โทรคมนาคมและภาคอุตสาหกรรม 
 ผลิตภณัฑเ์พาเวอร์ซพัพลายท่ีใชส้าํหรับรถยนต์ 

1.2  กลุ่มผลิตภณัฑ ์MPBG (Mobile Power Supplies) ไดแ้ก่ อแดปเตอร์สาํหรับ บรอดแบนด ์(broadband) 
พร๊ินเตอร์ เคร่ืองเล่นเกมส์ อุปกรณ์ในภาคอุตสาหกรรมและการใชง้านส่วนบุคคล 

1.3 กลุ่มผลิตภณัฑ์ FMBG (Fan & Thermal Management) ไดแ้ก่ พดัลมอิเล็กทรอนิกส์ อีเอ็มไอ 
ฟิลเตอร์และโซลินอยด ์ 

2. กลุ่มการจดัการพลงังาน (Energy Management) ไดแ้ก่ 

2.1 กลุ่มผลิตภณัฑ ์PSBG (Power System) ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มยอ่ยไดแ้ก่ 

 เพาเวอร์ซิสเตม็สาํหรับระบบโทรคมนาคม (TPS) 
 เคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS)  
 ผลิตภณัฑพ์ลงังานทดแทน (Renewable Energy)  

2.2  กลุ่มผลิตภณัฑ ์IABG (Industrial Automation) ไดแ้ก่ อุปกรณ์อตัโนมติัท่ีใชใ้นภาคอุตสาหกรรม 

3. กลุ่มสมาร์ท กรีนไลฟ์ (Smart Green Life) ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑจ์อแสดงภาพและหลอดไฟ LED 

 (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหวัขอ้ประเภทผลิตภณัฑ)์ 
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โครงสร้างรายได้ของบริษทัฯ และบริษทัย่อย มีดงัน้ี     หน่วย : ลา้นบาท 
กลุ่มผลติภัณฑ์ 2559 2558 2557 

  รายได้ % รายได้ % รายได้ % 

กลุ่มเพาเวอร์อเิลก็ทรอนกิส์ (Power Electronics)  32,985  70.3%  32,179  68.6%  30,342 68.8% 
ผลิตภณัฑ ์EPSBG (Embedded Power Supplies)  19,764  42.2%  20,458  43.6%  20,001  45.4% 
 - ผลิตภณัฑดี์ซี-ดีซี คอนเวอร์เตอร์ (DC-DC converter)  2,572  5.5%  2,695  5.7%  3,481  7.9% 
 - ผลิตภณัฑเ์พาเวอร์ซพัพลายสาํหรับคอมพิวเตอร์และ

ระบบเครือข่าย  
 4,208  9.0%  4,838  10.3%  5,177  11.7% 

 - ผลิตภณัฑ ์DES   11,164  23.8%  11,528  24.6%  9,774  22.2% 
 - ผลิตภณัฑเ์พาเวอร์ซพัพลายท่ีใชส้าํหรับรถยนต ์  1,820  3.9%  1,397  3.0%  1,570  3.6% 
ผลิตภณัฑ ์MPBG (Mobile Power Supplies)   6,156  13.1%  5,668  12.1%  4,828  11.0% 
ผลิตภณัฑ ์FMBG (Fan & Thermal Management)  7,065  15.1%  6,053  12.9%  5,513  12.5% 
กลุ่มการจดัการพลงังาน (Energy Management)  13,160  28.1%  13,893  29.6%  12,518  28.4% 
ผลิตภณัฑ ์PSBG (Power System)   11,186  23.9%  12,310  26.2%  11,576  26.3% 
 - เพาเวอร์ซิสเตม็สาํหรับระบบโทรคมนาคม (TPS)  9,097  19.4%  10,321  22.0%  9,852  22.4% 
 - เคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS)   1,136  2.4%  1,052  2.2%  1,168  2.7% 
 - ผลิตภณัฑพ์ลงังานทดแทน  953  2.0%  937  2.0%  555  1.3% 
กลุ่มผลิตภณัฑ ์IABG (Industrial Automation)  1,974  4.2%  1,583  3.4%  942  2.1% 
กลุ่มสมาร์ท กรีนไลฟ์ (Smart Green Life)  497  1.1%  318  0.7%  567  1.3% 
ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ  245  0.5%  548  1.2%  644  1.5% 
        ยอดขายรวม  46,887  100.0%  46,938  100.0%  44,071  100.0% 
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กลุ่มผลติภัณฑ์     

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

Smarter. Greener. Together 

กลุ่มผลติภัณฑ์ด้านการจัดการพลงังาน  
เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ท่ี ช่วยในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการลดการใช้พลังงานซ่ึง
สามารถช่วยลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการ
ดาํเนินงานให้กับลูกค้าโดยผ่านระบบบูรณา
การต่างๆ การให้บริการท่ีครบวงจร ตลอดจน
ผลิตภณัฑแ์ละบริการอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

กลุ่มผลติภัณฑ์เพาเวอร์อเิลก็ทรอนิกส์ 
เป็นกลุ่มผลิตภณัฑ์ท่ีมีการพฒันาอย่างลํ้าหน้า
ในการช่วยเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัให้แก่
ลูกคา้และตวัผลิตภณัฑ์เองโดยมีการออกแบบ
และเพิ่มเติมคุณสมบัติทางด้านเทคนิคท่ีมี
ลักษณะเฉพาะให้กับช้ินส่วนและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงบริการต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง
ในดา้นการใหพ้ลงังานไฟฟ้า 

กลุ่มผลติภัณฑ์สมาร์ท กรีน ไลฟ์ 
เป็นกลุ่มผลิตภณัฑ์ท่ีเอ้ือต่อการดาํเนินชีวิตใน
แบบอจัฉริยะ ท่ีมีการใชพ้ลงังานอยา่งประหยดั
และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มผ่านความสามารถ
หลกัของผลิตภณัฑ์ เพื่อนาํไปสู่การดาํเนินชีวิต
ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและการมีสุขภาพท่ีดี
ข้ึนสาํหรับตนเองครอบครัวและธุรกิจ 

เพาเวอร์อเิลก็ทรอนิกส์  
• กลุ่มผลิตภณัฑ ์EPSBG 

• กลุ่มผลิตภณัฑ ์MPBG 

• กลุ่มผลิตภณัฑ ์FMBG 

การจัดการพลงังาน  
• เพาเวอร์ซิสเตม็สาํหรับระบบ

โทรคมนาคม 

• เคร่ืองสาํรองไฟฟ้า 
• ผลิตภณัฑพ์ลงังานทดแทน  
• ระบบอตัโนมติัสาํหรับ

อุตสาหกรรม 

สมาร์ท กรีนไลฟ์ 

• จอภาพและระบบแสดงผล 

• หลอดไฟ LED 
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เพาเวอร์
อเิลก็ทรอนิกส์ 

บริษทัฯ เป็นผูใ้ห้บริการครบวงจรในดา้นการจดัการพลงังานและการจดัการความร้อน รวมทั้งการเป็น
ผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์สวิตช่ิงเพาเวอร์ซัพพลายและพดัลมดีซีแบบไร้แปรงถ่านชั้นนาํของโลก บริษทัฯ ให้ผลิตและ
จาํหน่ายเพาเวอร์ซัพพลายซ่ึงคดัสรรแลว้ท่ีมีความหลากหลายและสามารถนาํไปใช้งานไดห้ลายรูปแบบ เช่น การ
นาํไปใช้กบัระบบจดัการความร้อน ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ระบบท่ีใช้สําหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก 
อุปกรณ์สาํหรับระบบเก็บขอ้มูลแบบ cloud เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในครัวเรือน และอุปกรณ์ท่ีใชก้บัเคร่ืองมือทางการแพทย ์
พร้อมกนัน้ีบริษทัฯยงัจดัเป็นผูใ้หบ้ริการปรับแต่งการออกแบบผลิตภณัฑต์ามความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเป็นทางเลือก
ท่ีดีท่ีสุดให้กับผูผ้ลิตชั้นนําด้าน OEM และ ODM นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายช้ินส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีเก่ียวขอ้งตามแบบของลูกคา้ เพื่อช่วยเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัให้แก่
ลูกคา้ บริษทัฯไดแ้บ่งธุรกิจในกลุ่มน้ีออกเป็น 3 กลุ่มยอ่ย ดงัน้ี 

ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทาํให้บริษทัฯใส่ใจกับการปรับปรุงพฒันาผลิตภณัฑ์โดยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของผลิตภณัฑ์เพาเวอร์ซัพพลายได้สูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง และนาํเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณสมบติั
ทางดา้นการประหยดัพลงังานควบคู่ไปดว้ย ปัจจุบนัผลิตภณัฑใ์นกลุ่มน้ียงัแบ่งยอ่ยออกเป็น 4 กลุ่มดงัน้ี 

ดีซี ดีซี คอนเวอร์เตอร์ ดีซี ดีซี คอนเวอร์เตอร์ทาํหนา้ท่ีป้อนแรงดนัคงท่ีให้กบั Micro 
Processor ท่ีมักมีการเปล่ียนแปลงของ (Load) ในขณะทาํงาน 
(Dynamic Load) ซ่ึงดีซี  ดีซี คอนเวอร์เตอร์ จะช่วยทาํให้การทาํงาน
ของระบบ Micro Processor เป็นไปอยา่งราบร่ืน  ปัจจุบนั ดีซี ดีซี คอน
เวอร์เตอร์ท่ีบริษัทฯ ออกแบบ มีขนาดท่ีเล็กแต่ให้กําลังวตัต์และ
ประสิทธิภาพสูง โดยสามารถใหก้าํลงัไฟไดสู้งถึง 2,650 วตัต ์ 

ส าหรับคอมพวิเตอร์และระบบเครือข่าย   สินค้าในกลุ่มน้ีประกอบด้วยเพาเวอร์ซัพพลายสําหรับ
คอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
หลกัในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (workstation) อุปกรณ์เก็บขอ้มูล
ในระบบคอมพิวเตอร์ (storage) และเพาเวอร์ซัพพลายกาํลงัไฟสูง
อ่ืนๆ โดยสามารถให้กาํลังไฟได้ถึง 7,200 วตัต์ต่อโมดูลและให้
ประสิทธิภาพการทาํงานมากกวา่ร้อยละ 90 และมีกาํลงัวตัตต่์อความ
หนาแน่น (power density) สูงถึง 25 วตัตต่์อลูกบาศกน้ิ์ว 

กลุ่มผลติภัณฑ์ EPSBG  
(Embedded Power Supplies) 
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ผลติภัณฑ์ DES 

กลุ่มผลติภัณฑ์ EPSBG  
(Embedded Power Supplies) (ต่อ) 

ผลิตภณัฑก์ลุ่ม เดลตา้ เอ็นเนอร์ยี ่ซิสเต็ม (DES) คือเพาเวอร์
ซพัพลายท่ีมีนวตักรรมสูงและออกแบบเฉพาะเพื่อนาํมาใชใ้นเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สํานกังานอตัโนมติั เคร่ืองมือการแพทย ์
อุปกรณ์ท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมโทรคมนาคม งานอุตสาหกรรมและ
อุตสาหกรรมยานยนต ์และดว้ยความเป็นผูน้าํทางดา้นเทคโนโลย ี
ผลิตภณัฑท่ี์บริษทัฯออกแบบจึงเป็นผลิตภณัฑท่ี์นาํเอานวตักรรม
หรือเทคโนโลยใีหม่ๆ เขา้มาร่วมดว้ยเสมอ 

ผลติภัณฑ์ส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า 

กลุ่มผลติภัณฑ์ MPBG  
(Mobile Power Supplies) 

สินคา้ในกลุ่มธุรกิจน้ีประกอบด้วยเพาเวอร์ซัพพลาย
สํ าหรั บภาคอุตสาหกรรมโดยใช้แบรนด์ เดลต้า เอง 
อแดปเตอร์สําหรับบรอดแบนด์ (broadband) พร๊ินเตอร์ 
เคร่ืองเล่นเกมส์ อุปกรณ์ในภาคอุตสาหกรรมและเพื่อการ
บริโภค ซ่ึงเดลตา้นบัเป็นหน่ึงในผูผ้ลิตรายใหญ่ท่ีสุดในโลก
สําหรับอแดปเตอร์ของคอมพิวเตอร์พกพาและอุปกรณ์ต่อ
พ่วงอ่ืนๆ ซ่ึงจากการนาํระบบวงจรรวมชนิดพิเศษ (ASIC) 
วงจรไฟฟ้าแบบผสม (hybrid circuit) และเทคโนโลยีฟิล์ม
บางมาใช ้ทาํให้บริษทัฯสามารถออกแบบอแดปเตอร์ให้เป็น
ผูน้าํในภาคอุตสาหกรรมท่ีให้กาํลงัวตัต์ต่อความหนาแน่น
สูง และเพาเวอร์ซัพพลายมาตรฐานท่ีมีให้เลือกหลากหลาย
สาํหรับงานอุตสาหกรรมและการแพทย ์

 ดา้นธุรกิจยานยนตเ์ดลตา้มีโซลูชัน่ EV/HEV powertrain 
และ ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์กําลัง ไฟฟ้า (Power 
electronics components) ท่ีไวว้างใจได ้และมีประสิทธิภาพ
เน่ืองจากเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีเน้นเทคโนโลยีในการปรับระดับ
พลงังานให้สูงข้ึนอยา่งเช่น On Board Charging Module ท่ี
ปรับไดถึ้ง 11 กิโลวตัต ์ หรือตวัแปลง DC/DC และ APM ท่ีใช้
ในอุตสาหกรรมชั้นนาํ ซ่ึงมีประสิทธิภาพในการใช้พลงังาน
สูงถึงร้อยละ 96 ปรับไดถึ้ง 3 กิโลวตัต์ นอกจากน้ี เดลตา้ยงัมี
สินคา้ใหม่ เก่ียวกบั Traction inverter ซ่ึงใช้กบัเทคโนโลยี
ยานพาหนะไฟฟ้าแบบไฮบริด ท่ีมีใช้บา้งแล้วบนทอ้งถนน 
และเป็นธุรกิจยานยนตใ์นอนาคตดว้ย 

เพาเวอร์
อเิลก็ทรอนิกส์ 
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กลุ่มผลติภัณฑ์ FMBG 
(Fan / Thermal Management) 

พดัลมอเิลก็ทรอนิกส์ 

เดลตา้ผลิตพดัลมอิเล็กทรอนิกส์ตามความตอ้งการของลูกคา้ เพื่อใชใ้นการลดอุณหภูมิ ระบายความร้อน 
และขบัเคล่ือนการใชง้านของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ซ่ึงลูกคา้สาํคญัของบริษทัฯ ส่วนใหญ่เป็นผูผ้ลิตชั้นนาํ
ในอุตสาหกรรมยานยนต ์โทรคมนาคม IT อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการบริโภคและภาคอุตสาหกรรม 

อเีอม็ไอ ฟิลเตอร์ 

ผลิตภัณฑ์ตัวป้องกันการรบกวนของคล่ื น
แม่เหล็กไฟฟ้า (อีเอ็มไอฟิลเตอร์) เป็นอุปกรณ์ท่ีช่วย
ในการลดทอนหรือตดัสัญญาณรบกวนท่ีเข้าไปใน
ผลิตภณัฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ซ่ึงใช้กัน
อย่างแพร่หลายในอุปกรณ์เพื่อการอุปโภคบริโภค 
อุปกรณ์ IT และระบบโทรคมนาคมสําหรับ
ภาคอุตสาหกรรม 

โซลนิอยด์ 

โซลินอยด์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีนําไปใช้
ในการควบคุมระบบอตัโนมติั สําหรับอุปกรณ์ท่ีใชใ้น
ครัวเรือนและยานยนต์ ซ่ึงบริษทัฯ สามารถให้บริการ
โซลินอยด์ท่ีมีลกัษณะเฉพาะตามความตอ้งการท่ีหลาก 
หลายของลูกค้า เช่น ใช้สําหรับระบบเบรก ABS ใน
ยานยนต์  เคร่ืองทาํความเย็นในครัวเรือน เคร่ืองทํา
นํ้าแขง็ และระบบล็อคประตูไฟฟ้าอตัโนมติั 

เพาเวอร์
อเิลก็ทรอนิกส์ 
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บริษทัฯออกแบบผลิตภณัฑ์เพาเวอร์ซิสเต็มท่ีมีความ
หลากหลายและมีการใหบ้ริการทัว่โลกแก่บริษทัผูป้ระกอบการ
โทรคมนาคม ผูผ้ลิตอุปกรณ์ระบบเครือข่าย (Network) และผู ้
ประกอบและติดตั้งระบบสําหรับการใช้งานดา้นเครือข่ายวิทย ุ
(radio access network) เครือข่ายระบบส่ือสารโทรศพัทมื์อถือ 
4G (4G LTE network) เครือข่ายการเช่ือมต่อบรอดแบนด์
(broadband access network) และเครือข่ายหลกั (core network) 
รวมถึงระบบท่ีใชก้บังานทางดา้นอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์ศูนย์
เก็บข้อมูล (Data Centers) เน่ืองจากผลิตภณัฑ์ท่ีบริษทัฯ
ออกแบบมีความน่าเช่ือถือและมีคุณสมบติัทางประสิทธิภาพสูง 
จึงทาํให้บริษทัฯเป็นผูน้าํดา้นการออกแบบเพาเวอร์ซิสเต็มท่ีใช้
ในระบบโทรคมนาคม  

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดอ้อกแบบระบบแหล่งจ่ายไฟสํารองท่ีใชใ้นอาคาร กลางแจง้หรือในชั้นวาง (Rack) 
ระบบ OD ร่วมกบัเทคโนโลยีระบายความร้อนแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแบบ  Passive (ใชพ้ดัลมระบายความร้อน
ร่วมกบัฟิลเตอร์และ  Heat Exchangers) แบบ Active หรือแบบ Hybrid (ใช้พดัลมระบายความร้อนร่วมกบั 
Emergency Free cooling หรือ Heat Exchangers) เพื่อตอบสนองการใชง้านท่ีหลากหลาย และผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯ
ไดน้าํระบบช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายทางดา้นพลงังาน (OPEX Saving Solution) มาใชใ้นพื้นท่ีมีปัญหาในการใชไ้ฟฟ้า
ระบบปกติและในพื้นท่ีท่ีมีการใชไ้ฟฟ้าจากระบบท่ีไม่ไดต่้อเขา้กบัระบบสายส่ง (Off-grid) โดยเพิ่มตวัควบคุมการ
นาํพลงังานทดแทนเขา้มาใชเ้พื่อจดัการการทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพ 

ผลิตภณัฑ์ท่ีออกแบบมาน้ีใชไ้ดก้บัเทคโนโลยีการติดตามผลระยะไกล จึงช่วยในการประหยดัและง่ายต่อ
การบาํรุงรักษา โดยทัว่ไปเพาเวอร์ซิสเต็มสําหรับงานระบบโทรคมนาคมจะใชก้นัอยา่งกวา้งขวางในระบบเครือข่าย
แบบไร้สายและแบบใชส้ายเคเบิล อุปกรณ์ระบบเครือข่าย (Network) ชุมสายการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตแบบ xDSL 
access multiplexer การติดต่อทางโทรศพัทผ์า่นครือข่ายความเร็วสูง (Mobile Broadband) สถานีรับส่งสัญญาณระบบ
โทรศพัท์มือถือ (Cellular Sites) และระบบสายส่งข้อมูล ทั้ งน้ี บริษทัฯออกแบบผลิตภณัฑ์ตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรมโทรคมนาคมทั้งในระดบัประเทศและภูมิภาคโดยดาํเนินการผลิตตามมาตรฐานท่ีไดรั้บการรับรองอยา่ง 
TL9000 และ ISO14000 

การจัดการ 
พลงังาน 

บริษทัฯ คือผูน้าํในการพฒันาและให้บริการเพาเวอร์ซิสเต็มสําหรับงานโทรคมนาคม  เคร่ืองสํารองกระแสไฟฟ้า 
อุปกรณ์ควบคุมแรงดนัระดบักลาง (Medium voltage drives) รวมทั้งให้บริการครบวงจรดา้นพลงังานแสงอาทิตยแ์ละ
พลงังานลม  โดยเป็นผูใ้ห้บริการครบวงจรดา้นระบบพลงังานเพื่อการโทรคมนาคมอนัดบั 1 ในอินเดียและบราซิล  ทั้งยงั
เป็นซพัพลายเออร์ชั้นนาํในยุโรป อเมริกา และเอเชียแปซิฟิก 

นอกจากน้ี ยงัมีการนําเสนอผลิตภณัฑ์เพื่อการจัดการพลังงานหลากหลายรูปแบบโดยใช้ความสามารถด้าน
วิศวกรรมชั้นสูงในการออกแบบหรือปรับเปล่ียนแบบตามความตอ้งการของลูกคา้เพื่อให้ไดร้ะบบและบริการครบวงจร
สาํหรับผลิตภณัฑศ์ูนยเ์ก็บขอ้มูล พลงังานทดแทน ยานยนตอิ์เล็กทรอนิกส์ ระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการคมนาคมท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม  อาคารสีเขียวและอ่ืนๆ 

เพาเวอร์ซิสเต็มส าหรับระบบโทรคมนาคม 



                                                                                                                                                   

                        

 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษทัฯมีประสบการณ์ในการออกแบบ ผลิตและทาํ
การตลาดทางดา้นผลิตภณัฑ ์UPS กวา่ทศวรรษและมีความ
มุ่งมัน่จะออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีมีนวตักรรมในดา้นเทคนิคท่ี
เหนือกวา่และใหพ้ลงังานท่ีมีประสิทธิภาพสาํหรับการใชง้าน
ทั้งอุปกรณ์ท่ีใชใ้นบา้น ในท่ีทาํงาน ในอุปกรณ์ศูนยข์อ้มูล
และในโรงงานอุตสาหกรรม โดยฐานลูกคา้ของบริษทัฯจะ 

การจัดการ 
พลงังาน 

พลงังานลม เพื่อผลิตพลงังานสีเขียว ทั้งน้ี ไดมี้การติดตั้งเคร่ืองแปลงพลงังานลม เทคโนโลยี  FPC ท่ีสามารถผลิต
กาํลงัไฟโดยรวมไดม้ากกวา่ 100 เมกะวตัต ์ให้กบักงัหันลมตน้แบบท่ีประกอบข้ึนดว้ยเทคโนโลยีลํ้ าสมยั ใน Wind 
Parks ท่ีตั้งอยูใ่นรัฐมหาราช ประเทศอินเดีย นอกจากน้ี เดลตา้ยงัมีโซลูชัน่สําหรับช้ินส่วนของกงัหนัลมท่ีสําคญั เช่น 
turbine nacel หอควบคุม ชุดเสริมกาํลงัสําหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าของกงัหันลม ฯลฯ ทั้งน้ีโซลูชั่นของเดลตา้ท่ีนาํมา
ประกอบกนัในหลากหลายรูปแบบสามารถเสริมประสิทธิภาพให้สูงข้ึน และสร้างประสิทธิผลให้มากข้ึน ทาํให้เก็บ
เก่ียวพลงังานไฟฟ้าจากพลงัลมธรรมชาติไดอ้ยา่งเต็มท่ี  

ครอบคลุมถึงองคก์รระดบัโลกไม่วา่จะเป็นลูกคา้ในธุรกิจเซมิคอนดคัเตอร์ ธุรกิจใยแกว้นาํแสง (Optoelectronics) 
การแปรรูปอาหาร ธุรกิจการเงิน ปิโตรเคมีและโทรคมนาคม ซ่ึงผลิตภณัฑ์ UPS ท่ีบริษทัฯออกแบบจะครอบคลุมทุก
รูปแบบของการใชง้านของ UPS รวมไปถึงระบบการจดัการโดยใชซ้อฟแวร์และการใชง้านกบังานอุตสาหกรรมเฉพาะ
ดา้นท่ีครอบคลุมภาคธุรกิจหรือตลาดท่ีหลากหลาย นอกจากบริษทัฯจะออกแบบใหผ้ลิตภณัฑมี์ความน่าเช่ือถือแลว้ยงั
ออกแบบใหต้อบสนองตามความตอ้งการของภาคธุรกิจท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัและมีความยดืหยุน่สูงอีกดว้ย 

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า (UPS) 

ผลติภัณฑ์พลงังานทดแทน 

เพื่อสร้างโอกาสการมีส่วนร่วมสนบัสนุนสภาพ 

แวดลอ้มสีเขียว บริษทัฯ ไดล้งทุนทั้งทรัพยากรจาํนวน
มากเพื่อพฒันา และทาํการตลาดเร่ืองโซลูชัน่เทคโนโลยี
ชั้นนาํในตลาดพลงังานทดแทนปัจจุบนับริษทัฯ ไดรั้บ
การยอมรับวา่เป็นผูใ้หบ้ริการโซลูชัน่ท่ีใชเ้ทคโนโลยลีํ้า
สมยัสาํหรับส่วนประกอบพลงังานแสงอาทิตย ์และ  

บริษทัฯ มุ่งเน้นคุณภาพ ความน่าเช่ือถือและความเป็นเลิศมาโดย
ตลอด เพื่อให้เห็นว่า “ระบบอตัโนมติัเพื่อเปล่ียนโลก” เป็นอย่างไร  
บริษทัฯใช้ความเช่ียวชาญในดา้นการปรับความเร็วรอบ และกาํลงั การ
เคล่ือนไหว ระบบเซ็นเซอร์และการควบคุมของอุปกรณ์ดงักล่าว และ
พร้อมกนัน้ีได้นาํอุปกรณ์อตัโนมติัสําหรับอุตสาหกรรมท่ีมีอยู่เหล่าน้ี
มาประกอบร่วมกับระบบการควบคุมอุปกรณ์ดังกล่าวท่ีบริษทัฯได้
พฒันาข้ึนมา ทาํให้สามารถนาํเสนอการบริการแบบครบวงจรให้แก่
ลูกคา้ทัว่โลกได ้

ระบบอตัโนมัติส าหรับอุตสาหกรรม 
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สมาร์ท  
กรีนไลฟ์ 

กลุ่มเดลตา้เป็นผูบุ้กเบิกงานด้านการออกแบบจอภาพนานาชนิด และดว้ยการผลิตทีใช้เทคโนโลยีชั้นนาํใน
วงการอุตสาหกรรมการฉายภาพและจอภาพและเทคโนโลยีจอภาพขนาดจ๋ิว  กลุ่มเดลตา้จึงสามารถผลิตอุปกรณ์ฉาย
ภาพหรือแสดงภาพไดห้ลากหลายรูปแบบในการใช้งาน อาทิ ใช้เพื่อความบนัเทิงในครัวเรือน ห้องควบคุมระบบ 
หอ้งประชุม ระบบขอ้มูลสาธารณะ และอาคารนิทรรศการ เป็นตน้ 

เน่ืองจากบริษทัเดลตา้ประเทศไทยไดมี้การดาํเนินงานหลายแห่งในภูมิภาคทาํให้บริษทัฯมีความพร้อมในดา้น
การขายจึงไดด้าํเนินการเป็นตวัแทนจาํหน่ายเพื่อขายผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพดีเด่นท่ีผลิตโดยกลุ่มบริษทัในเครือ เช่น 
ผลิตภณัฑ์จอแสดงภาพ โดยบริษทัยอ่ยในอินเดียเป็นผูข้ายผลิตภณัฑ์จอแสดงภาพท่ีมีให้เลือกอยา่งหลากหลายใน
ขณะท่ีบริษทัเดลตา้ กรีน อินดสัเตรียล (ประเทศไทย) จาํกดั (DGiT)  ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยในประเทศไทยเป็นผูจ้ดั
จาํหน่ายจอแสดงภาพและหลอดไฟ LED โดยผ่านช่องทางธุรกิจการให้บริการด้านการจดัการพลงังาน ด้วย
สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ (SEA) ท่ีมีความแข็งแกร่งและแผนธุรกิจในเชิงรุก
ของบริษทัฯ จึงคาดวา่ตลาด SEA จะเป็นตลาดท่ีมีศกัยภาพของผลิตภณัฑ์หลายชนิดในกลุ่มธุรกิจน้ีไดเ้ป็นอยา่งดี 

ผลติภัณฑ์จอภาพและระบบแสดงผล 

เดลตา้มีผลิตภณัฑ์จอแสดงภาพจากเทคโนโลยีการแสดงผลท่ีหลากหลาย เหมาะสําหรับห้องควบคุมและ
ระบบสารสนเทศสาธารณะ อยา่งเช่น เคร่ืองฉายภาพจากดา้นหลงัผนงั DLP ® ดว้ยเลเซอร์ (Rear projection DLP® 
video walls with Laser ) และ เทคโนโลยี LED Next-Gen  นอกจากน้ียงัมี เคร่ืองฉายภาพจากผนงัดว้ย LCD ท่ีบาง
เป็นพิเศษ (Xtra thin-bezel LCD video walls ) และ เคร่ืองฉายภาพ LCD ท่ีใชใ้นร่ม / กลางแจง้ท่ีมีความละเอียดสูง
พร้อมชุดซอฟตแ์วร์จดัการท่ีมีความยดืหยุน่และสมรรถภาพสูงในการจดัการฉายภาพบนผนงั 
 เดลตา้ มี แบรนด์ “Vivitek” สําหรับผลิตภณัฑ์ เคร่ืองฉายภาพแบบ DLP ท่ีมีสมรรถนะสูง และประสิทธิภาพ
ท่ีหลากหลายใหเ้ลือก ทั้งตามกาํลงัของความสวา่ง ตั้งแต่ 500 - 12,000 ลูเมน และตามความละเอียดของจอภาพได ้
ตั้งแต่ SVGA ถึง WUXGA ทั้งน้ี เดลตา้ มีผลิตภณัฑ์เคร่ืองฉายภาพ ท่ีเหมาะกบัการใชง้านต่างรูปแบบและสถานท่ี 
เช่น หอ้งชมภาพยนตร์ภายในบา้น เพื่อการศึกษา ใชใ้นหอ้งประชุม หรือ ในสถานท่ีจดังานใหญ่ๆ  



                                                                                                                                                   

                        

 18 

ก าลงัการผลติในปี 2559 
1. กลุ่มผลติภัณฑ์ EPSBG (Embedded Power Supplies) 

1.1 ผลิตภณัฑ์ DC-DC Converter (DCBU) 
สถานท่ีตั้ง  :  นิคมอุตสาหกรรมบางปู จงัหวดัสมุทรปราการ 
พื้นท่ีการผลิต :  6,863 ตารางเมตร 
จาํนวนพนกังาน  :  179 คน 
สายการผลิต :  10 สาย 
ผลิตจริงเฉล่ีย :  ร้อยละ 90 ของกาํลงัการผลิตเตม็ท่ี 

1.2 ผลิตภณัฑเ์พาเวอร์ซพัพลายสาํหรับคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย (CNBU)   
สถานท่ีตั้ง  :  นิคมอุตสาหกรรมบางปู จงัหวดัสมุทรปราการ 
พื้นท่ีการผลิต :  7,040 ตารางเมตร 
จาํนวนพนกังาน :  526 คน  
สายการผลิต :  10 สาย 
ผลิตจริงเฉล่ีย :  ร้อยละ 90 ของกาํลงัการผลิตเตม็ท่ี 

1.3 ผลิตภณัฑ ์DES เพาเวอร์ซพัพลายสาํหรับ SNT และ IM (Industrial & Medical) (CDBU) 
โรงงานในประเทศไทย  
สถานท่ีตั้ง  :  นิคมอุตสาหกรรมบางปู จงัหวดัสมุทรปราการ 
พื้นท่ีการผลิต :  22,000 ตารางเมตร 
จาํนวนพนกังาน :   1,407 คน 
สายการผลิต  :   24 สาย 
ผลิตจริงเฉล่ีย :   ร้อยละ 70 ของกาํลงัการผลิตเตม็ท่ี 
โรงงานในสโลวาเกีย   
สถานท่ีตั้ง          :  Dubnica nad Vahom, Slovak Republic 
พื้นท่ีการผลิต     :  6,500 ตารางเมตร 
จาํนวนพนกังาน : 128 คน 
สายการผลิต  :  8 สาย 
ผลิตจริงเฉล่ีย      :   ร้อยละ 55 ของกาํลงัการผลิตเตม็ท่ี    

1.4 ผลิตภณัฑเ์พาเวอร์ซพัพลายท่ีใชส้าํหรับรถยนต์  
สถานท่ีตั้ง  :  นิคมอุตสาหกรรมบางปู จงัหวดัสมุทรปราการ 
พื้นท่ีการผลิต       :  14,548 ตารางเมตร 
จาํนวนพนกังาน : 361 คน 
สายการผลิต         :  11 สาย  
ผลิตจริงเฉล่ีย      :  ร้อยละ 75 ของกาํลงัการผลิตเตม็ท่ี 
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2. กลุ่มผลติภัณฑ์ Mobile Power Supplies (MPBG) 
สถานท่ีตั้ง  :  นิคมอุตสาหกรรมบางปู จงัหวดัสมุทรปราการ 
พื้นท่ีการผลิต :   4,865 ตารางเมตร 
จาํนวนพนกังาน :   1,558 คน 
สายการผลิต  :   13 สาย  
ผลิตจริงเฉล่ีย       :  อแดปเตอร์: ร้อยละ 93 ของกาํลงัการผลิตเตม็ท่ี 
  IPS: ร้อยละ 88 ของกาํลงัการผลิตเตม็ท่ี 

3. กลุ่มผลติภัณฑ์ Fan & Thermal Management (FMBG) 
3.1 พดัลมระบายความร้อน (DC Fan) 

พดัลมแบบอตัโนมติั (Auto Fan) 
สถานท่ีตั้ง :  นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
พื้นท่ีการผลิต :  5,896 ตารางเมตร 
จาํนวนพนกังาน :  880 คน 
สายการผลิต :  24 สาย  
ผลิตจริงเฉล่ีย :  ร้อยละ 80 ของกาํลงัการผลิตเตม็ท่ี 
พดัลมท่ีใชก้บังานระบบ (System Fan) 
สถานท่ีตั้ง :  นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
พื้นท่ีการผลิต :  3,548 ตารางเมตร 
จาํนวนพนกังาน :  685 คน 
สายการผลิต :  20 สาย  
ผลิตจริงเฉล่ีย :  ร้อยละ 80 ของกาํลงัการผลิตเตม็ท่ี 

3.2 ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ESP LOB) 
     อีเอม็ไอ ฟิลเตอร์ (EMI Filter)  

 สถานท่ีตั้ง :  นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 พื้นท่ีการผลิต :   2,620 ตารางเมตร 

จาํนวนพนกังาน :   481 คน  
 สายการผลิต  :   23 สาย 
     ผลิตจริงเฉล่ีย     :  ร้อยละ 80 ของกาํลงัการผลิตเตม็ท่ี 

โซลินอยด ์(Solenoid)  
สถานท่ีตั้ง :  นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
พื้นท่ีการผลิต :  645 ตารางเมตร 
จาํนวนพนกังาน : 103 คน 
สายการผลิต  :  16 สาย 
ผลิตจริงเฉล่ีย :  ร้อยละ 80 ของกาํลงัการผลิตเตม็ท่ี 
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4. กลุ่มผลติภัณฑ์ PSBG (Power System)  
โรงงานในประเทศไทย  
สถานท่ีตั้ง  :  นิคมอุตสาหกรรมบางปู จงัหวดัสมุทรปราการ 
พื้นท่ีการผลิต :  2,950 ตารางเมตร 
จาํนวนพนกังาน :  126 คน 
สายการผลิต  :  เพาเวอร์ซิสเตม็สาํหรับงานระบบโทรคมนาคม (TPS) 6 สาย 
  Telecom cabinet 1 สายและ Power Distribution Unit (PDU) 1 สาย 
ผลิตจริงเฉล่ีย :  TPS ร้อยละ 87 ของกาํลงัการผลิตเตม็ท่ี 

Telecom cabinet และ PDU ร้อยละ 73 ของกาํลงัการผลิตเตม็ท่ี 
โรงงานในอินเดีย  
สถานท่ีตั้ง           :  Plot No 38, Phase 1, Sector 5, Integrated Industrial Estate, Pantnagar  
  (Rudrapur), Udhamsingh Nagar, Uttarakhand India -263153 
พื้นท่ีการผลิต :  13,500 ตารางเมตร  
จาํนวนพนกังาน :  275 คน 
สายการผลิต        :  เพาเวอร์ซิสเตม็สาํหรับงานระบบโทรคมนาคม (TPS) 12 สาย 
  เคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS) 2 สาย ผลิตภณัฑพ์ลงังานลม (Wind Power) 1 สาย 
ผลิตจริงเฉล่ีย   :   TPS ร้อยละ 80 ของกาํลงัการผลิตเตม็ท่ี UPS ร้อยละ 70 ของกาํลงัการผลิตเตม็ท่ี  
  Wind Power ร้อยละ 11 ของกาํลงัการผลิตเตม็ท่ี 
โรงงานในสโลวาเกีย  
สถานท่ีตั้ง           :  Dubnica nad Vahom, Slovak Republic 
พื้นท่ีการผลิต :  3,000 ตารางเมตร  
จาํนวนพนกังาน :  120 คน 
สายการผลิต :  เพาเวอร์ซิสเตม็สาํหรับงานระบบโทรคมนาคม (TPS) 12 สาย 
ผลิตจริงเฉล่ีย   :   ร้อยละ 50 ของกาํลงัการผลิตเตม็ท่ี 

5. Display Solutions Business unit (DSBU)  
สถานท่ีตั้ง                       : Plot No 43, Sector 35, HSIIDC, Gurgaon, Haryana, India - 122001 
พื้นท่ีการผลิต : 1,040 ตารางเมตร 
จาํนวนพนกังาน          : 30 คน 
สายการผลิต        : Cube/LCD 1 สาย Controller 1 สาย Screen 1 สายและ Mechanical workshop 1 สาย 
ผลิตจริงเฉล่ีย   :  Cube + LCD ร้อยละ 55 ของกาํลงัการผลิตเตม็ท่ี  

Controller ร้อยละ 91 ของกาํลงัการผลิตเตม็ท่ี 
Screen ร้อยละ 46 ของกาํลงัการผลิตเตม็ท่ี  
Machine shop คิดเป็นร้อยละ 98 ของกาํลงัการผลิตเตม็ท่ี 
 

โดยผลิตภณัฑส่์วนใหญ่ท่ีผลิตในประเทศไทยไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน (BOI) โดยไดรั้บสิทธิประโยชน์ดงัน้ี
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การส่งเสริมการลงทุน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยในประเทศไทยไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีอากรจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนภายใตเ้ง่ือนไขต่างๆท่ีกาํหนดไว ้บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยในประเทศไทย
ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางดา้นภาษีอากรท่ีมีสาระสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

รายละเอียด 
  บริษทัฯ บริษทัยอ่ยในประเทศไทย 
1. บตัรส่งเสริมเลขท่ี 1710(2)/2549 1541(2)/2552 1494(2)/2552 2061(1)/2553 1732(2)/2557 1158(2)/2558 1688(2)/2558 1813(2)/2554 1814(2)/2554 
2. เพ่ือส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิต Electro-magnetic 

products 
ผลิต Electro-magnetic 

products 
ผลิต DC FAN ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคม 

และช้ินส่วนอีเลคโทรนิคส์
สาํหรับยานพาหนะ 

ผลิต Electro-magnetic 
products 

ผลิต Electro-magnetic 
products 

ผลิต DC FAN ผลิต Inverter ผลิตหลอดไฟฟ้า              
โคมไฟฟ้าและ                  

อุปกรณ์แสดงภาพ 
3. สิทธิประโยชน์สาํคญัท่ีไดรั้บ          

3.1 ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้าก
การประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมและไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้ง
นาํเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคลไปรวมคาํนวณเพื่อเสียภาษี 

8 ปี 8 ปี 
 

7 ปี 
(วงเงินไม่เกิน   

298,170,000 บาท) 

8 ปี 7 ปี 
(วงเงินไม่เกิน   

124,000,000 บาท) 

5 ปี 
(วงเงินไม่เกิน   

155,000,000 บาท) 

7 ปี 
(วงเงินไม่เกิน   

200,000,000 บาท) 

7 ปี 
(วงเงินไม่เกิน   

182,000,000 บาท) 

7 ปี 
(วงเงินไม่เกิน   

199,000,000 บาท) 

3.2  ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะ 
กรรมการพิจารณาอนุมติั 

ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ 

3.3ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับวตัถุดิบและวสัดุจาํเป็นท่ีตอ้ง
นาํเขา้จากต่างประเทศเพ่ือใชใ้นการผลิตเพ่ือการส่งออก 

ไม่ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ 

3.4 ไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดรั้บ
จากการลงทุนในอตัราร้อยละห้าสิบของอตัราปกติเป็นระยะเวลา
ห้าปี นบัจากวนัท่ีพน้กาํหนดระยะเวลาการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงิน
ไดนิ้ติบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ 

ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ 

3.5 ไดรั้บอนุญาตให้หกัค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้าและค่าประปาเป็นสอง
เท่าของค่าใชจ่้ายดงักล่าวเป็นระยะเวลาสิบปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมี
รายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 

ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ 

3.6 ไดรั้บอนุญาตให้หกัเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างส่ิง
อาํนวยความสะดวกร้อยละยีสิ่บห้าของเงินลงทุน
นอกเหนือไปจากการหกัค่าเส่ือมราคาตามปกติ 

ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ 

4. วนัท่ีเร่ิมใชบ้ตัรส่งเสริม 27 มกราคม 2552 4 มกราคม 2553 15 มีนาคม 2556 10 มกราคม 2558 ยงัไม่ไดข้อเปิด
ดาํเนินการ 

ยงัไม่ไดข้อเปิด
ดาํเนินการ 

ยงัไม่ไดข้อเปิด
ดาํเนินการ 

ยงัไม่ไดข้อเปิด
ดาํเนินการ 

ยงัไม่ไดข้อเปิด
ดาํเนินการ 

5. สิทธิและประโยชน์เพ่ิมเติม ไดรั้บประโยชน์ทางภาษี
อากรเพิ่มเติมสาํหรับการ
ลงทุนเพื่อพฒันาทกัษะ 

เทคโนโลยแีละนวตักรรม 

ไดรั้บประโยชน์ทางภาษี
อากรเพิ่มเติมสาํหรับการ
ลงทุนเพื่อพฒันาทกัษะ 

เทคโนโลยแีละนวตักรรม 

ไดรั้บประโยชน์ทางภาษี
อากรเพิ่มเติมสาํหรับการ
ลงทุนเพื่อพฒันาทกัษะ 

เทคโนโลยแีละนวตักรรม 

- - - - - - 
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 รายไดข้องบริษทัฯ จาํแนกตามกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 กิจการ 

ท่ีไดรั้บการส่งเสริม 
กิจการ 

ท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริม รวม 
 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
งบการเงินเฉพาะกิจการ       
รายไดจ้ากการขายและบริการ       

รายไดจ้ากการขายในประเทศ 356 390 96 97 452 487 

รายไดจ้ากการส่งออก 33,300 31,241 104 96 33,404 31,337 

รวมรายไดจ้ากการขายและบริการ 33,656 31,631 200 193 33,856 31,824 

 สิทธิพิเศษทางภาษีท่ีมีสาระสาํคญัท่ีบริษทัยอ่ยอ่ืนๆไดรั้บ มีดงัน้ี  

-   Delta Electronics (Slovakia) s.r.o. ไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากรัฐบาลของประเทศสโลวาเกียเม่ือวนัท่ี 22 
ธันวาคม 2549 สําหรับผลิตสินคา้ประเภท Power supply และ Solar inverter ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีกาํหนดบาง
ประการ สิทธิพิเศษดงักล่าวรวมถึงการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นจาํนวนเงินรวมทั้งส้ินประมาณ 
6.2 ลา้นยโูรเป็นระยะเวลา 10 ปีนบัตั้งแต่ปี 2553 ซ่ึงเป็นปีท่ีเร่ิมประกอบกิจการ 

-  Delta Power Solutions (India) Pvt. Ltd. ไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากรัฐบาลของประเทศอินเดีย เม่ือวนัท่ี 1 
เมษายน 2551 สําหรับผลิตสินคา้ประเภท Telecom Power Systems และ Uninterrupted Power Solutions 
ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีกาํหนดบางประการ สิทธิพิเศษดงักล่าวรวมถึงการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับ
กาํไรท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 5 ปีนับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการ
ประกอบกิจการนั้นและไดรั้บลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมในอตัราร้อย
ละ 30 ของอตัราปกติ มีกาํหนด 5 ปีนบัจากวนัท่ีพน้กาํหนดไดรั้บยกเวน้ภาษี 
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การจัดหาวตัถุดิบและผู้จ าหน่ายวตัถุดิบ 
วตัถุดิบหลกัของบริษทัฯ สามารถจดัแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทหลกัๆ คือ ช้ินส่วนไฟฟ้า (Electrical parts) และ

ช้ินส่วนเชิงกล (Mechanical parts) โดยช้ินส่วนไฟฟ้าประกอบดว้ยช้ินส่วนประเภท semiconductor (ไดแ้ก่ IC, diode, 
Mosfet, PWM เป็นตน้) และช้ินส่วนประเภท Passive (ไดแ้ก่ Capacitors, fuse, Resister, รีเลย ์เป็นตน้) ซ่ึงวตัถุดิบส่วน
ใหญ่นาํเขา้มาจากประเทศสิงคโ์ปร์ ฮ่องกง ญ่ีปุ่น ไตห้วนั ยุโรป และอเมริกา โดยใช้สกุลเงินเหรียญสหรัฐเป็นหลกัใน
การชาํระค่าสินคา้โดยช้ินส่วนเชิงกล ประกอบดว้ย งานป๊ัมข้ึนรูป งานตดัช้ินงานต่างๆ wire harness งานฉีดพลาสติก
และบรรจุภณัฑ์ ซ่ึงส่วนใหญ่บริษทัฯ ทาํการจดัหาจากผูผ้ลิตภายในประเทศและนาํเขา้จากประเทศจีนบางส่วนเพื่อ
กระจายความเส่ียงและเปรียบเทียบตน้ทุน ทั้งน้ี สัดส่วนมูลค่าการนาํเขา้ของวตัถุดิบทั้งหมดเทียบกบัการสั่งซ้ือใน
ประเทศ คิดเป็นอตัราส่วนประมาณร้อยละ 70 ต่อ 30 ในปัจจุบนับริษทัฯ มีคู่คา้ประมาณ 1,300 ราย โดยการสั่งซ้ือใน
แต่ละรายจะไม่เกินร้อยละ 4.0 ของยอดการสั่งซ้ือทั้ งหมดของบริษทัฯ และคู่ค้าของเราจะต้องได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ISO9001, ISO14001, ONSAS18001, TS16949 และอ่ืนๆ อีกดว้ย 
 
กา    หา  ตถุดิบส าหรับ   ก   า      

      ฯจดัหา  ตถุดิบ                                                          ซ่ึง       ซพัพลายเออร์
                                                                                                          
             ส                              ส  ของ VDA 6.3  

                                    ส      ส                                                   
       ส               ส     ส       ส                 I O    16   , VD  2                         
นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัใชป้ระโยชน์จากรหสัสากล D-U-N-S Number ซ่ึงเป็นรหสัท่ีใชร้ะบุความน่าเช่ือถือทางธุรกิจ
ของบริษทัท่ีบริษทัมีอยู ่เช่ือมโยงคน้หา D-U-N-S Number ของซพัพลายเออร์ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตรถยนตใ์นของ
สหภาพยุโรปเพื่อช่วยตรวจสอบความน่าเช่ือถือทางธุรกิจซัพพลายเออร์ด้วย ในอีกด้านหน่ึง ภาพรวมความ
แขง็แกร่งของบริษทัฯ ผา่น  D-U-N-S Number ก็ช่วยต่อยอดการเติบโตทางธุรกิจและสร้างโอกาส ในการไดส้ัญญา
การคา้มากข้ึนดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VDA 6.3 เป็นเคร่ืองมือสาํหรับการตรวจสอบกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนตต์ามมาตรฐานของสมาคมอุตสาหกรรมยาน
ยนตป์ระเทศเยอรมนั  
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การวจิัยและพฒันา (R&D) 
ค่าใชจ่้ายดา้นการวิจยัและพฒันาเปรียบเทียบยอ้นหลงั 5 ปี 

 
จาํนวนพนกังานดา้นวิจยัและพฒันาในแต่ละศูนยว์จิยัและพฒันา 

ทีต่ั้งศูนย์วจัิยและพฒันา 2555 2556 2557 2558 2559 
ประเทศไทย 370 359 333 313 353 
Soest 170 170 175 175 172 
Teningen 118 88 85 83 83 
Switzerland 32 20 18 18 16 
Finland & Poland 23 22 23 21 25 
Hangzhou 44 45 44 49 48 
Gurgaon 45 57 64 73 120 
Romania 16 16 16 15 15 
East Kilbride 17 13 15 15 16 
จาํนวนพนกังานรวม 835 790 773 762 848 

 
  ในปี 2559 ค่าใชจ่้ายการวจิยัและพฒันาเพิ่มสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ซ่ึงการเพิ่มข้ึนของค่าใชจ่้ายใน

การวิจยัส่วนใหญ่มาจากการพฒันาผลิตภณัฑ์ในกลุ่มยานยนตซ่ึ์งเป็นกลุ่มธุรกิจค่อนขา้งใหม่ของบริษทัฯ รวมทั้ง
การพฒันาผลิตภณัฑ์ประเภทอ่ืนเพื่อสนองความต้องการท่ีหลากหลายของลูกค้าท่ีผ่านมาบริษทัฯได้พฒันา
ประสิทธิภาพของผลิตภณัฑ์กลุ่มพลงังาน โดยนาํเทคโนโลยีท่ีหลากหลายมาประยุกตใ์ช ้และมุ่งพฒันาผลิตภณัฑ์
กลุ่มน้ีอยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหป้ระหยดัพลงังานและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน 

ศูนยว์ิจยัและพฒันาของบริษทัฯ ทั้ง 10 แห่งในทวีปเอเชียและยุโรปร่วมกบัศูนยว์ิจยัและพฒันาของกลุ่ม
เดลตา้ซ่ึงตั้งอยู่ท่ีเมืองราเลย ์(สหรัฐอเมริกา) และเซ่ียงไฮ ้(จีน) ไดร่้วมกนัขยายขีดความสามารถในการเป็นผูน้าํดา้น
การวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์เพาเวอร์ซัพพลายให้มีประสิทธิภาพและประหยดัพลงังานได้มากข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัไดจ้บัมือกบัมหาวทิยาลยัชั้นนาํหลายแห่งเพื่อพฒันาศกัยภาพของคนรุ่นใหม่ เพราะเราตระหนกั
ดีวา่กิจกรรมดงักล่าวจะช่วยสร้างสัมพนัธภาพระยะยาวท่ีดีระหวา่งบริษทัฯและคนรุ่นใหม่ ซ่ึงจะเป็นกาํลงัสําคญัใน
การพฒันาเทคโนโลย ีนวตักรรม ตลอดจนผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มต่อไปในอนาคต  

นอกจากน้ี บริษัทฯยงัร่วมกับลูกค้าสําคัญหลายรายท่ีเป็นผูน้ําตลาดจากทั่วทุกมุมโลกในการพัฒนา
เทคโนโลยี ผลิตภณัฑ์ และนวตักรรมท่ีลํ้ าสมยั ตลอดจนไดเ้ร่ิมบุกเบิกอุตสาหกรรมใหม่ไปพร้อมกบัลูกคา้เช่นกนั 
ความร่วมมือระหว่างบริษทัฯ กบัลูกคา้ตลอดจนการแลกเปล่ียนขอ้มูลซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อกนัจะช่วยให้เราสามารถ
พร้อมรับความเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีกาํลงัเกิดข้ึนต่อไปในอนาคตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 การพฒันาเทคโนโลยีและผลิตภณัฑ์ให้มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มอยา่งไม่หยุดย ั้ง ทาํให้
บริษทัฯ กา้วข้ึนเป็นผูน้าํตลาดอย่างแทจ้ริง เราจะยงัคงมุ่งมัน่วิจยัและพฒันาเทคโนโลยีเพื่อการประหยดัพลงังาน
อยา่งต่อเน่ืองเพื่อตอบสนองความตอ้งการในอนาคตและเป็นส่วนหน่ึงในการลดมลพิษดว้ย 

 หน่วย 2555 2556 2557 2558 2559 
ค่าใชจ่้ายวจิยัและพฒันา ดอลลาร์สหรัฐ (ลา้น) 63.15 60.96 60.12 58.15 71.52 
ค่าใชจ่้ายวจิยัและพฒันาเทียบกบัยอดขาย % ของยอดขาย 4.8% 4.5% 4.4% 4.2% 5.4% 
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ผลติภัณฑ์ทีใ่ช้กบัระบบคอมพวิเตอร์เครือข่ายและระบบเกบ็ข้อมูล (Server Storage Networking - SNT)  
ทีมวิจยัและพฒันาของเดลตา้ทัว่โลกได้สั่งสม

ความรู้และประสบการณ์ยาวนานหลายทศวรรษในการ
พฒันาผลิตภณัฑเ์พาเวอร์ซพัพลายท่ีใชเ้ทคโนโลยีขั้นสูง
สําหรับลูกค้า ท่ี เป็นบริษัทชั้ นนําในอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่าย และโทรคมนาคม 
ดังนั้ น  บ ริษัทฯจึงสามารถนําความ รู้ดังก ล่ าวมา
ประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาผลิตภณัฑรู์ปแบบใหม่ๆไดเ้ป็น
อยา่งดี บริษทัฯ มัน่ใจวา่ศกัยภาพในการวิจยัและพฒันา
ของบริษทัฯ จะทาํให้เรายืนหยดัเป็นผูใ้ห้บริการโซลูชัน่
ไดอ้ยา่งครบวงจร  

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้นําผลิตภณัฑ์ท่ีได้ผ่านกระบวนการวิจยัและพฒันาแล้วมากกว่า 20 ชนิดเข้าสู่
กระบวนการผลิตเชิงพาณิชยแ์ละเร่ิมออกจาํหน่ายในทอ้งตลาด และเน่ืองจากในปัจจุบนั มีลูกคา้โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
ในอุตสาหกรรมอินเตอร์เน็ตท่ีใช้เซิร์ฟเวอร์ระบบเปิด (Open compute server) ให้ความสําคญักบัการประหยดั
พลงังานและความหนาแน่นกาํลงั (Power density) เป็นพิเศษ ดงันั้น บริษทัฯจึงพยายามตอบสนองความตอ้งการท่ี
เปล่ียนไปของลูกคา้โดยไดน้าํรูปแบบการเช่ือมต่อวงจรแบบใหม่ (Circuit topology) มาผสมผสานกบัการออกแบบ
ส่วนประกอบแม่เหล็กแบบองคร์วมขั้นสูง (High integrated magnetic component design) ตลอดจนเทคโนโลยีเซมิ
คอนดกัเตอร์ท่ีทนัสมยัท่ีสุดและการออกแบบชนิดแยกส่วน (Modular design approach) เพื่อสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ์ท่ี
ประหยดัพลงังานและมีความหนาแน่นกาํลงัสูงสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้อีกทั้งยงัไดเ้ร่ิมใช้โครงสร้างฐาน (Platform) 
รูปแบบใหม่ในการออกแบบ โดยโครงสร้างฐานดงักล่าวมีกาํลงัไฟขนาด 3kW ความหนาแน่นกาํลงัท่ี 60W/in³ และ
ประสิทธิภาพสูงสุด (Peak efficiency) ท่ีร้อยละ 97 ของผลิตภณัฑรู์ปแบบจาํเพาะ  

นอกจากน้ีแลว้ ทีมงานของบริษทัฯไดพ้ฒันาเทคโนโลยีรุ่นใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลงังานให้ได้
มากกว่าร้อยละ 98 ในขณะท่ียงัคงรักษาความหนาแน่นกาํลงัไวท่ี้อตัราเดิม และเรายงัมีแผนการพฒันาเทคโนโลยี
ผลิตภณัฑ์ AC/DC ขนาดกาํลงัไฟ 6 kW อยา่งต่อเน่ืองในปีหน้า เพราะเราตระหนกัดีวา่เทคโนโลยีโครงสร้างฐาน
เหล่าน้ีจะตอ้งมีมาตรฐานในระดบัสูงและเอ้ือกบัลกัษณะการใชง้านท่ีหลากหลายไดอ้ยา่งง่ายดายดว้ยการออกแบบท่ี
ไม่ยุ่งยากเกินไปนกั ทั้งน้ีการออกแบบโครงสร้างฐานเพียงรูปแบบเดียวจะสามารถนาํมาใช้เพื่อออกแบบผลิตภณัฑ์
เฉพาะไดอี้กหลายรูปแบบ  

อย่างไรก็ตามทีมวิจยัและพฒันาของบริษทัฯมิไดห้ยุดน่ิงท่ีการพฒันาการออกแบบเพาเวอร์ซัพพลายเพียง
อยา่งเดียวเท่านั้น แต่เรายงัประสบความสาํเร็จในการพฒันาผลิตภณัฑ์สําหรับระบบศูนยข์อ้มูลอีกดว้ย เช่น การพฒันา
ชั้นแยกสําหรับเซิร์ฟเวอร์แบบมีแผงจ่ายไฟ (Distribution panel) และหน่วยควบคุมไฟ (Power distribution unit - PDU) 
เป็นตน้ ความสาํเร็จดงักล่าวเป็นอีกหน่ึงตวัอยา่งท่ีแสดงให้เห็นวา่ ทีมวิจยัและพฒันาของเราสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการและทาํไดม้ากกวา่ความคาดหมายของลูกคา้ เราจึงสามารถนาํเสนอโซลูชัน่ท่ีเหมาะสมกบัการใชง้านรูปแบบ
ต่างๆ ใหลู้กคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี  

 

AC/DC Power Supply (6000W) 
ประสิทธิภาพการใช้พลงังานร้อยละ 98 
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โซลูช่ันส าหรับระบบจ่ายไฟในยานยนต์ไฟฟ้า (EV) 
ในปี 2559 ทีมวิจยัและพฒันาของบริษทัฯไดเ้ร่ิมนาํอุปกรณ์ชุดเช่ือมต่อแบตเตอร่ี (Battery Junction Box) 

อุปกรณ์แปลงไฟ DC/DC (DC/DC converter) และอุปกรณ์ประจุไฟฟ้าภายในรถยนต ์(Onboard Charger) ออกสู่
สายการผลิตเชิงพาณิชยเ์รียบร้อยแลว้ การดาํเนินการน้ีจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับบริษทัฯต่อไปในอนาคต 
เพราะจะทาํใหเ้ราสามารถขยายฐานลูกคา้สาํหรับกลุ่มผลิตภณัฑอ่ื์นๆ เช่น อุปกรณ์แปลงไฟ DC/DC ประสิทธิภาพ
สูง และอุปกรณ์ Battery Junction Boxes ให้มีรูปแบบมากข้ึนสอดคลอ้งกบัความตอ้งการท่ีหลากหลายของตลาด
อุตสาหกรรมยานยนต์ได ้โดยการดาํเนินการน้ีถือเป็นการต่อยอดจากฐานลูกคา้โซลูชัน่เพาเวอร์ซพัพลาย AC/DC 
สําหรับอุปกรณ์ชาร์จไฟในรถท่ีมีอยูแ่ลว้ในปัจจุบนั นอกจากน้ี ทีมวิจยัและพฒันายงัไดน้าํเสนอผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ี
เป็นการผนวกอุปกรณ์แปลงไฟ DC/DC และอุปกรณ์ชาร์จประจุไฟในรถยนต์สําหรับกาํลงัไฟต่างๆ ไดม้ากข้ึน
จนถึงขนาดกาํลงัไฟ 11 kW อีกดว้ย  

สําหรับในปี 2559 ท่ีผ่านมา ทีมวิจัยและพัฒนาของ
บริษทัฯประสบความสําเร็จในการนาํ เสนอผลิตภณัฑ์ On-Board-
Charger (OBC) ขนาด 11 kW ใหก้บัลูกคา้หลายราย โดยผลิตภณัฑ์
น้ีสามารถใช้ไดก้บัไฟฟ้าแบบ 1 เฟสและ 3 เฟสสําหรับลูกคา้ใน
อเมริกา ยโุรป และเอเชีย  

ในส่วนของโครงสร้างฐานของ OBC ขนาดกาํลงัไฟ 7.2 kW นั้น บริษทัฯจะนาํไปใชใ้นการผลิตเชิงพาณิชย์
สําหรับลูกคา้ OEM รายใหญ่หลายรายและจะใชเ้ทคโนโลยีแบบแยกช้ิน (Modular technology) เพื่อเพิ่มกาํลงัไฟจาก
เดิมท่ี 3.7 kW จาํนวน 3 โมดุล เป็นกาํลงัไฟ 7.4 kW จาํนวน 3 โมดุล ทาํให้มีกาํลงัไฟสูงสุดท่ี 22 kW ต่อหน่ึงชุด ทั้งน้ี 
โมดุลเหล่าน้ีไดผ้นวกเอานวตักรรมล่าสุด (Topology) และส่วนประกอบอ่ืนๆ เขา้ไวด้ว้ยกนั ประกอบกบับริษทัฯ ยงั
ใช้ซอฟท์แวร์อนัทนัสมยั ตลอดจนแนวทางการผลิตและการประกอบท่ีเหมาะสม เพื่อให้ไดผ้ลิตภณัฑ์ท่ีมีทั้งความ
หนาแน่นกาํลงัและประสิทธิสูง  

ในด้านเทคโนโลยีการอัดประจุไฟฟ้าแบบไร้สาย เดลต้าและลูกค้ารายหลักของเราได้ร่วมกันพัฒนา
ผลิตภณัฑต์น้แบบขนาดกาํลงัไฟ 7.4 kW เพื่อใชก้บัรถยกไฟฟ้า ซ่ึงเป็นโครงการท่ีประสบความสาํเร็จเป็นอยา่งดี 
 
เพาเวอร์ซัพพลายออกแบบเฉพาะส าหรับการใช้งานด้านอุตสาหกรรมและการแพทย์  

ในปี 2559 ทีมงานวิจยัและพฒันาของเดลตา้ในยุโรปได้
พฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีมีความคุม้ค่าและประสิทธิภาพสูงเพื่อการใช้
งานด้านอุตสาหกรรมและการแพทยห์ลายรูปแบบ เช่น ระบบ
อตัโนมติัสําหรับโรงงาน เคร่ืองจกัรและหุ่นยนตแ์ละเทคโนโลยี
การอดัประจุไฟสําหรับแบตเตอร่ีเพื่อใช้กบัเคร่ืองอลัตราซาวน์ 
เคร่ืองช่วยหายใจ และเคร่ืองฟอกไต เป็นตน้ การใช้เทคโนโลยี
ด้านไฟฟ้ากําลังและการควบคุมกําลังไฟฟ้าท่ีลํ้ าหน้าช่วยให้
บริษทัฯสามารถพฒันาและนาํผลิตภณัฑ์ต่างๆท่ีมีประสิทธิภาพ
ดา้นพลงังาน ความเสถียร ความยืดหยุ่น สะดวกในการใช้งาน 
และความทนทานออกสู่ทอ้งตลาดไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  

11kW On-Board-Charger 
ท่ีสามารถใช้กับไฟฟ้าแบบ 1 เฟสและ 3 เฟสได้ 

Charger Cabinet: Modular System ส าหรับ
การใช้งานด้านอุตสาหกรรม 
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นอกจากน้ี ทีมวิจยัและพฒันาของเดลตา้ยงัไดน้าํเพาเวอร์ซพัพลายสําหรับ DIN Rail 6 แบบ ผลิตภณัฑ์สําหรับ
การใชง้านดา้นการแพทย ์3 ชนิด และผลิตภณัฑส์าํหรับการใชง้านดา้นการแพทย ์2 ชนิดเขา้สู่สายการผลิตเรียบร้อยแลว้ 
ทั้งน้ี การใชเ้ทคโนโลยีกาํลงัไฟและการควบคุมขั้นสูงเป็นปัจจยัหลกัท่ีทาํให้บริษทัฯสามารถสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ์ท่ีดี
ท่ีสุดในทุกด้านสําหรับลูกคา้ ไม่ว่าจะเป็นด้านความเสถียร การประหยดัพลงังาน ความยืดหยุ่นในการใช้งาน และ
ประสิทธิภาพ เป็นตน้  

ทีมงานวิจยัและพฒันาประสบความสําเร็จในการออกแบบโครงสร้างฐานการอดัประจุไฟแบบแยกส่วน 
(Modular charging platform และจะเร่ิมนาํโครงสร้างฐานน้ีไปใชใ้นสายการผลิตในปี 2560 สําหรับผลิตภณัฑ์ตวัอยา่งท่ี
เราไดพ้ฒันาให้ลูกคา้ทดลองใช้นั้นสามารถทาํงานไดอ้ย่างดี และไดรั้บการตอบรับท่ีดีจากลูกคา้ดว้ย เน่ืองจากระบบ
ดงักล่าวเป็นโซลูชัน่ท่ีโครงสร้างฐานประกอบดว้ยเทคโนโลยีหลกั (Core technology platform) ทาํให้สามารถรองรับ
ความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัของลูกคา้แต่ละรายไดเ้ป็นอยา่งดี นอกจากน้ี ระบบน้ียงัสามารถใชไ้ดก้บัเคมีแบตเตอร่ีหลาย
ชนิด อาทิ ตะกัว่-กรด (Lead-Acid) หรือลิเธียม-ไอออน (Lithium-Ion) ขนาดความจุตั้งแต่ 100 ไปจนถึง 2000 A/hr เป็น
ตน้ สําหรับแก่นของโมดุลประจุไฟขนาด 3 kW แบบประสิทธิภาพสูงจะถูกควบคุมโดยอุปกรณ์ควบคุมระบบ (System 
controller) ซ่ึงเป็นตวักาํหนดลกัษณะการประจุไฟ (Charging profile) แบบต่างๆ โดยระบบประจุไฟท่ีเป็นแบบแยกส่วน 
(modular) น้ีสามารถนาํโมดุลมาต่อขนานกนัไดต้ั้งแต่ 2 ถึงสูงสุด 10 โมดุล และทาํให้มีกาํลงัประจุไฟตั้งแต่ 6 kW ถึง 
30 kW นอกจากโซลูชัน่ประจุไฟแบบมีสายแลว้ ทีมวจิยัและพฒันายงัไดลู้กคา้รายใหม่เป็นโครงการผลิตโมดุลประจุไฟ
แบบไร้สายขนาดความจุ 30 kW สําหรับรถยกไฟฟ้า ดังนั้น ขณะน้ีทีมวิจยัและพฒันาของเดลต้าจึงสามารถนํา
เทคโนโลยขีนาดความจุตั้งแต่ 1 kW ไปจนถึง 3.6 kW 7.4 kW และ 30 kW มาใชไ้ดเ้ชิงอุตสาหกรรมไดอ้ยา่งจริงจงัแลว้ 

นอกจากก ลุ่ มผลิ ตภัณฑ์ประจุไฟเพื่ อการใช้งานเ ชิ ง
อุตสาหกรรม บริษัทฯ ได้เร่ิมทาํตลาดเพาเวอร์ซัพพลายแบบออก
หลายทาง (Multi-output) ท่ีมีรูปแบบเฉพาะและประสิทธิภาพสูง
สาํหรับใชก้บัเคร่ืองอลัตราซาวน์กบักลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นผูน้าํดา้นอุปกรณ์
การแพทย ์ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงศกัยภาพของของเดลตา้ ประเทศไทย ใน
การวจิยัพฒันาและผลิตผลิตภณัฑก์ลุ่มน้ีไดเ้ป็นอยา่งดี  
 
อุปกรณ์ก าลังไฟฟ้าและควบคุมทีอ่อกแบบโดยเฉพาะส าหรับระบบพลงังานทดแทนในระดับครัวเรือน 
 ในปี 2559 ท่ีผ่านมา ทีมวิจยัและพฒันาของเดลตา้ได้เร่ิมเปิดตลาด
เทคโนโลยีระบบพลังงานทดแทนสําหรับครัวเรือน (Residential Green 
Energy System - RGES) และได้เร่ิมผลิตอุปกรณ์แปลงไฟแบบไฮบริด 
(Hybrid inverter) และอุปกรณ์แปลงไฟ DC/DC แบบสองทาง  (Bidirectional 
DC/DC converter) เพื่อใชก้บัระบบดงักล่าวอีกดว้ย สําหรับอุปกรณ์แปลงไฟ
แบบไร้หมอ้แปลง (Transformer-less inverter) สําหรับแปลงและกกัเก็บไฟฟ้า
จากพลงังานแสงอาทิตย ์(on-grid and backup operation) นั้น เม่ือใช้งาน
ร่วมกบัคอนเวอร์เตอร์ DC/DC แบบสองทาง (Bi-directional DC/DC power 
conversion) เพื่อต่อแบตเตอรีเข้ากับระบบแล้วจะประกอบกันเป็นโซลูชั่น
ด้านการผลิตและควบคุมพลังงานท่ีมีประสิทธิภาพอย่างยิ่งสําหรับระบบ
พลงังานสีเขียวในระดบัครัวเรือน  

 

Medical Power Supply ส าหรับเคร่ืองอัลตราซาวน์ 

Residential Green Energy System - RGES 
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ทั้งน้ี ระบบดงักล่าวสามารถปรับเพื่อให้เหมาะสมกบัการใชง้านรูปแบบต่างๆได ้อาทิ การเนน้ผลิตไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทิตยเ์พื่อใชเ้องเป็นหลกั การลดความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าสูงสุด (Peak shaving) การเล่ือนช่วงการใช้
ไฟฟ้า (Load shifting) และการสํารองไฟ (Back-up) ในกรณีไฟฟ้าดบั เป็นตน้ โดยผลิตภณัฑ์ใหม่เหล่าน้ีของเดลตา้ใช้
เทคโนโลยีประหยดัพลงังานและการแปลงพลงังานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานระดบัสูงท่ีไดรั้บ
การยอมรับในสหรัฐอเมริกา ตลอดจนยงัไดรั้บการรับรองจาก CEC ในระดบัประสิทธิภาพร้อยละ 97 ซ่ึงถือวา่เป็น
ระดบัท่ีสูงมากในตลาดอุปกรณ์แปลงไฟไฮบริดแบบแยกเฟส (Spilt-phase hybrid inverter) ในปัจจุบนั  
 
การวจัิยและพฒันาส าหรับตลาดอินเดีย  

ทีมวิจยัและพฒันาของเดลตา้ในอินเดียซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของทีมวิจยัและพฒันาของประเทศไทยดว้ยนั้นได้
ขยายขอบข่ายการทาํงานให้ครอบคลุมกลุ่มธุรกิจต่างๆ มากข้ึน ตลอดจนยงัไดริ้เร่ิมพฒันาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพิ่มเติม
อีกดว้ยทางทีมงานไดเ้ปิดตวัผลิตภณัฑใ์หม่หลายตวัสู่ทอ้งตลาด อาทิ อุปกรณ์แปลงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์นาด 1 
MW (Solar Power Converter หรือ central inverter) รวมถึง SMCS รุ่นใหม่สําหรับอุตสาหกรรมโทรคมนาคม เกตเวย์
สําหรับการติดตามระยะไกล (Remote Monitoring Gateway) รวมถึงโซลูชัน่ PDC แบบใหม่สําหรับระบบศูนยข์อ้มูล
ดว้ย ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดป้รับการทาํงานหลายดา้นให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ในตลาดอินเดียตามโครงการ 
Make in India โดยเร่ิมตั้งแต่การออกแบบผลิตภณัฑเ์ป็นตน้มา 

สําหรับตลาดอุตสาหกรรมโทรคมนาคมนั้ น บริษัทฯ อยู่ใน
ระหว่างการพฒันาโซลูชั่น SMCS ให้เน้นท่ีอุปกรณ์คอนแทคเตอร์  
(Contactor) เป็นหลกัเพื่อลดฟุตปร้ินต์และขนาดของระบบโดยรวมให้
เล็กลง เน่ืองจากปัจจุบันมีการใช้การส่ือสารแบบดิจิตัลเพื่อควบคุม
อุปกรณ์คอนแทคเตอร์แทนอุปกรณ์แบบมีสายท่ีใชอ้ยูแ่ต่เดิม ซ่ึงช่วยเพิ่ม 
สมรรถภาพและป้องกนัการรบกวน ณ จุดใชง้านดว้ย ทั้งน้ี การออกแบบเช่นน้ีจะช่วยให้ลูกคา้สามารถประหยดัพื้นท่ี
สาํหรับจดัวางอุปกรณ์ได ้ซ่ึงเป็นหน่ึงในลกัษณะการใชง้านท่ีแตกต่างไปจากเดิมของลูกคา้ดว้ย  
 
อุปกรณ์ก าลังไฟแบบวตัต์สูง (Mega Watt Power - MWP) 

ทีมวจิยัและพฒันาดา้น MWP ในบงักาลอร์กาํลงัอยูใ่นระหวา่งสร้างความเช่ียวชาญและพฒันาสมรรถภาพใน
การวจิยัและพฒันาดา้นอ่ืนๆ นอกเหนือจากดา้นพลงังานลม เช่น ดา้นโซลาร์อินเวอร์เตอร์ (Solar Central Inverter) 
รวมถึง PVI การเพิ่มคุณภาพของกาํลงัไฟ และการใชง้านแบบวตัตสู์งรูปแบบอ่ืนๆ เป็นตน้  

ในปี 2559 แผนก PVI ของทีมงาน MWP ไดเ้ร่ิมนาํอุปกรณ์แปลงไฟขนาด 
1MW ออกสู่ทอ้งตลาด และไดผ้ลิตอุปกรณ์ขนาด 3 MW ให้กบัลูกคา้ในอินเดียเพื่อ
ใช้งานจริงแล้ว นอกจากน้ี ทีมวิจัยและพฒันาด้าน MWP ยงัสามารถพฒันา 
SVG/STATCOM ขนาด 1.25 MVAR  สําหรับการใช้งานแบบแรงดนัตํ่าในเชิง
อุตสาหกรรมไดแ้ลว้ โดยทีมงานยงัไดข้ยายการวิจยัและพฒันาเพิ่มเติมสําหรับการ
ใชง้านแบบแรงดนักลาง (<35kV) แบบไม่ใชห้มอ้แปลงไฟเพื่อให้ขั้นตอนการแปลง
ไฟมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งน้ี ทีมงานในอินเดียจะประสานงานกบัเดลตา้เซ่ียงไฮ ้
เพื่อจดัทาํแผนพฒันาความสามารถและศกัยภาพบุคลากรดา้นการวิจยัและพฒันาสาํหรับตลาดอินเดียต่อไป  
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ปัจจุบนัทีมงานวจิยัและพฒันาของเดลตา้ในประเทศอินเดียกาํลงัเร่งเพิ่มการลงทุนเร่ืองอุปกรณ์แปลงไฟฟ้า 
แรงสูง (High Power Converter) เพื่อการใชง้านแบบใหม่ท่ีหลากหลายมากข้ึน  
โซลูช่ันส าหรับระบบส ารองไฟฟ้าใน (MCIS)  

เดลต้า อินเดียได้พฒันาผลิตภณัฑ์ PDC ท่ีมี 
BACNET ประกอบเพื่อให้ลูกคา้สามารถควบคุมและจดั
การพลงังานโดยใชร้ะบบ BMS ได ้ดงันั้น เดลตา้จึงมี
ผลิตภณัฑ์สําหรับตลาดระบบศูนยข์อ้มูลท่ีหลากหลาย
ข้ึน นอกจากน้ี ลูกค้ายงัสามารถเช่ือมต่อผลิตภัณฑ์
ดงักล่าวเขา้กบัระบบ BMS เพื่อการใชง้าน 
โซลูชัน่ PDC ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด และทีมงานในอินเดียยงัไดพ้ฒันาผลิตภณัฑ์เพิ่มเติมอีกหลายชนิดและรูปแบบ
เพื่อรองรับการขยายตวัของตลาดอินเดียในอนาคตและตามแนวทางนโยบาย Make in India ของรัฐบาลอินเดีย 

ทีมงานเพาเวอร์ซัพพลายสําหรับการใช้งานเชิงอุตสาหกรรม 
(IPS) เล็งเห็นถึงความจาํเป็นในการพฒันาผลิตภณัฑ์สําหรับตลาด
อินเดียให้หลากหลายข้ึนและได้เร่ิมพฒันาเพาเวอร์ซัพพลายเฉพาะ
สําหรับตลาดอินเดียและผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในอินเดียโดยตรง
เพื่อให้บริษทัฯ มีศกัยภาพในการรองรับการเติบโตอย่างกา้วกระโดดท่ี
จะเกิดข้ึนในตลาดอินเดียในอนาคตให้ได ้ 

ทั้งน้ี เราเช่ือมัน่วา่กลุ่มผลิตภณัฑด์งักล่าวจะเป็นพื้นฐานท่ีสาํคญัในการขยายตลาดดงักล่าวในประเทศอินเดีย
ต่อไป และการเติบโตของตลาดน้ีจะยิ่งมีส่วนหนุนเสริมให้เดลตา้สามารถพฒันาและผลิตเพาเวอร์ซพัพลายรูปแบบ
ใหม่ๆ ท่ีมีคุณภาพและเทคโนโลยีระดบัสูงออกสู่ทอ้งตลาดไดอ้ยา่งต่อเน่ืองอีกดว้ย 

ในส่วนของอุปกรณ์รีเลยอ์จัฉริยะรุ่นใหม่ 
(Smart relay) สําหรับระบบอตัโนมตัิอุตสาหกรรม
นั้นอยูร่ะหวา่งขั้นตอนการวิจยัและพฒันาเพื ่อให้
เดลตา้สามารถนาํเสนอผลิตภณัฑ์และโซลูชัน่ของ
ระบบอตัโนมติัท่ีใชใ้นภาคอุตสาหกรรมไดอ้ยา่งครบ
วงจร และเป็นผูน้าํในธุรกิจน้ีในอินเดียอยา่งแทจ้ริง
โดยการออกแบบผลิตภณัฑ์อนัทนัสมยัที่ทาํให้ลูกคา้
ของเราสามารถใชง้านผา่นคอมพิวเตอร์ PC และ
โทรศพัทม์ือถือไดอ้ยา่งง่ายนั้นถือเป็นคุณสมบติั
เฉพาะท่ีเอ้ือต่อการใชง้านของลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 
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โซลูช่ันการตรวจสอบและควบคุม  
ระบบติดตามผลการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยร์ะยะไกล

รุ่นใหม่นั้นมี Delremo ประสิทธิภาพสูงเป็นส่วนประกอบท่ีสําคญั โดย
เกตเวย์น้ีเป็นการผสานการทํางานระหว่างเซ็นเซอร์ต่างๆเข้ากับ
อุปกรณ์แปลงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์(Solar inverter) หลายๆ ตวั
เพื่อเก็บและส่งต่อขอ้มูลไปยงัเซิร์ฟเวอร์จากจุดเช่ือมต่อเพียงจุดเดียว 
ทั้งน้ี ลูกคา้จะสามารถดูขอ้มูลไดทุ้กเม่ือท่ีตอ้งการโดยใชแ้อพพลิเคชนั
ผา่นคอมพิวเตอร์ PC และโทรศพัทมื์อถือไดอ้ยา่งง่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โปรเทค (ProTecht)  

ทีมวจิยัและพฒันาในอินเดียประสบความสําเร็จในการพฒันาระบบติดตามความปลอดภยั (E-Surveillance) 
และจดัการพลงังานอจัฉริยะ (Intelligent power management) ภายใตช่ื้อ ProTecht ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีดา้นความ
ปลอดภยัและการติดตามระยะไกลท่ีไดน้าํไปใชก้บัหอโทรคมนาคมแลว้กว่า 20,000 แห่งทัว่ประเทศอินเดีย โดย
โซลูชั่นน้ีช่วยรองรับงานด้านความปลอดภยัของตู้ ATM และการติดตามเฝ้าระวงัอ่ืนๆ ทั้งน้ี ลูกค้าสามารถ
ตรวจสอบสถานะขอ้มูลตูA้TM ภาพจากสถานท่ีจริง ควบคุมอุปกรณ์ ตลอดจนควบคุมการใชง้านต่างๆ ไดผ้า่นโดย
ใชแ้อพพลิเคชนัผา่นคอมพิวเตอร์ PC และโทรศพัทมื์อถืออีกดว้ย 
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แนวโน้มในอนาคต  
ทีมงานวิจยัและพฒันาในอินเดียตั้งเป้าหมายว่าจะพฒันานวตักรรมการจดัเก็บและแปลงรูปแบบการใช้

พลงังาน (Storage and alternate power usage) และจะพฒันางานดา้น SW รวมถึงการแปลงพลงังานแบบสองทิศทาง 
(Bi directional power conversion) เพื่อสร้างระบบพลงังานท่ีมีประสิทธิภาพและครบวงจรมากข้ึน ทั้งน้ี ทีมงานใน
อินเดียของเราจะทาํงานร่วมกับทีมงานวิจยัและพฒันาของเดลต้าทัว่โลกเพื่อสร้างศกัยภาพและความสามารถ 
ตลอดจนนาํความรู้และประสบการณ์เหล่านั้นมาประยุกตใ์ชเ้พื่อสร้างความแข็งแกร่งและมูลค่าเพิ่มให้เดลตา้อย่าง
ย ัง่ยืนและเพื่อตอบสนองความตอ้งการผลิตภณัฑ์และการบริการท่ีหลากหลายและมีประสิทธิภาพของลูกคา้ไป
พร้อมๆ กนั 
 
เพาเวอร์ซัพพลายแบบมาตรฐานส าหรับการใช้งานเชิงอุตสาหกรรม  

ในปี 2559 ทีมวิจยัและพฒันากลุ่มผลิตภณัฑ์เพาเวอร์ซัพพลายเพื่อการใช้งานเชิงอุตสาหกรรม (IPS) ใน
ประเทศไทยและไตห้วนัประสบความสําเร็จในการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่หลายชนิดซ่ึงมีผลตอบรับจาก
ลูกคา้ท่ีดีมาก เช่น ผลิตภณัฑ์กลุ่มติดกบัแผง (Panel mount) รุ่น PMH และ PMU เป็นตน้ ผลิตภณัฑ์รุ่น PMH 
ออกแบบมาเพื่อการใช้งานในครัวเรือนโดยเฉพาะ เช่น  ใช้กับเคร่ืองทาํกาแฟ ประตูอัตโนมัติตามมาตรฐาน 
IEC60335 ทั้งน้ี ผลิตภณัฑ์ในรุ่นน้ีไดผ้า่นการรับมาตรฐานความปลอดภยั  EN61558-2-16 โดยเฉพาะอยา่งยิ่งสําหรับ
หมอ้แปลงท่ีใชก้บั SMPS นอกจากน้ี ยงัมีผลิตภณัฑ์รุ่น PMU ท่ีชาร์จแบตเตอร่ีไดแ้ละให้กระแสสูงสุดถึง 1.5A จาก
การชาร์จประจุแบตเตอร่ีภายนอก โดยคุณสมบติัขอ้น้ีช่วยให้ผูใ้ชส้ามารถเพิ่มขนาดแบตเตอร่ีไดต้ามตอ้งการและทาํ
ให้สามารถรองรับการใชง้านไดน้านข้ึนในกรณีไฟฟ้าดบัสําหรับ ผลิตภณัฑ์รุ่น PMU เหมาะกบัระบบความปลอดภยั
ซ่ึงผูใ้ชส้ามารถใช ้PMU ร่วมกบัแบเตอร่ีเสริมแทน UPS ไดเ้พื่อเพิ่มประสิทธิภาพดา้นพลงังานของทั้งระบบและเพื่อให้
เกิดความคุม้ค่าสูงสุด ดงันั้น อาจกล่าวไดว้่าโซลูชัน่ของเรามีประสิทธิภาพในการใช้งานสูงและยงัคุม้ค่าสําหรับการ
ลงทุนอีกดว้ย 

ผลิตภณัฑก์ลุ่มน้ีของบริษทัฯนั้นมีความโดดเด่นในหลายดา้น เน่ืองจากเราออกแบบผลิตภณัฑ์ให้เหมาะสม
กบัการใช้งานและความตอ้งการท่ีหลากหลายของลูกค้าท่ีให้ความสําคญักบัปัจจยัต่างกนัออกไป เช่น เน้นด้าน
ประสิทธิภาพ หรือ เนน้ดา้นราคา เป็นตน้ ดงันั้น ความเขา้ใจตลาดเป็นอยา่งดีของทีมวิจยัและพฒันา IPS น้ีช่วยให้
เดลตา้สามารถเจาะตลาดในหลายภูมิภาคไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

สําหรับกลุ่มผลิ ตภัณฑ์ เพา เวอร์ซัพพลายแบบ
มาตรฐานรุ่น LNE สําหรับตลาด LED ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์รุ่น
ใหม่และสาํหรับตลาดอุปกรณ์การแพทยแ์ลว้ ปี 2560 จะเป็นปี
ท่ีสําคญัอย่างยิ่ง เน่ืองจากเดลต้าจะออกผลิตภณัฑ์เพิ่มเติม
สําหรับรุ่น LNE สําหรับตลาดไฟฟ้าแสงสว่างกาํลงัสูงนอก
อาคาร นอกจากน้ีแลว้ การท่ีแบรนด์เดลตา้ไดรั้บการยอมรับวา่
เป็นแบรนด์ชั้นนาํในตลาดเพาเวอร์ซัพพลายแบบมาตรฐาน 
ทั้งในแง่คุณภาพ ช่องทางจดัจาํหน่ายท่ีกวา้งขวางและการวิจยั
พฒันาท่ีลํ้ าหน้า ดงันั้น จึงคาดวา่ผลิตภณัฑ์กลุ่มน้ีของเราจะมี
ส่วนแบ่งตลาดทัว่โลกมากข้ึนในปี 2560  
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แนวโน้มอตุสาหกรรมปี 2559/2560  
ขอ้มูลท่ีปรากฏขา้งดา้นล่างน้ีนาํมาจากรายงานวเิคราะห์แนวโนม้ตลาดท่ีจดัทาํโดยแหล่งขอ้มูลท่ีเช่ือถือได้

หลายแหล่ง และไดร้ะบุท่ีมาของขอ้มูลไวอ้ยา่งชดัเจนแลว้  
ภาพรวมสภาวะเศรษฐกจิ  
เศรษฐกจิโลก 

ณ วนัท่ี 8 มกราคม 2560 ธนาคารโลกไดป้รับตวัเลขคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจโลกลงเหลือร้อยละ 
2.4 จากเดิมร้อยละ 2.9 ซ่ึงไดป้ระเมินไวเ้ม่ือเดือนมกราคม 2559 เน่ืองจากปัจจยัหลายประการ เช่น การชะลอตวัทาง
เศรษฐกิจของประเทศผูน้าํ ราคาสินคา้โภคภณัฑท่ี์ตกตํ่าลง การคา้นานาชาติท่ียงัซบเซาอยู ่ตลอดจนการหมุนเวียนของ
เงินทุนท่ีลดลงด้วย ในขณะเดียวกนั ประเทศผูส่้งออกสินคา้โภคภณัฑ์และประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ต่างประสบ
ปัญหาดา้นการปรับตวัในสภาวะท่ีราคานํ้ ามนัและสินคา้โภคภณัฑ์หลกัต่างๆ ยงัมีแนวโน้มลดลง ทั้งน้ี คาดว่าอตัรา
การเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศดงักล่าวขา้งตน้จะอยูท่ี่เพียงร้อยละ 0.4 ในปี 2560 ในขณะท่ีอตัราการเติบโต
สาํหรับกลุ่มประเทศผูน้าํเขา้สินคา้โภคภณัฑน่์าจะอยูใ่นเกณฑดี์กวา่เล็กนอ้ย  

ตามรายงานของกองทุนการเงินระหวา่งประเทศ (International Monetary Fund - IMF) ประจาํเดือนตุลาคม 
2559 คาดว่าแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศพฒันาแล้วจะค่อนขา้งซบเซาหลงัจากท่ีองักฤษมีประชามติออกจาก
สหภาพยุโรป (Brexit) เม่ือเดือนมิถุนายนท่ีผ่านมา รวมถึงอาจมีผลกระทบเชิงลบจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
สหรัฐอเมริกาท่ีอยูใ่นระดบัตํ่ากวา่การคาดหมาย อยา่งไรก็ตาม แมว้า่ปฏิกิริยาของตลาดในกรณี Brexit จะไม่ไดรุ้นแรง
มากนกั แต่ในขณะน้ีก็ยงัไม่สามารถประเมินผลกระทบท่ีแทจ้ริงจากเหตุการณ์ดงักล่าวไดอ้ยา่งชดัเจน เน่ืองจากยงัไม่
ทราบอย่างแน่ชัดว่าข้อตกลงระดับสถาบนัและทางการคา้ระหว่างองักฤษและสภาพยุโรปจะมีการเปล่ียนแปลง
หรือไม่หรือในลกัษณะเช่นใด สําหรับกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่นั้น บรรยากาศตลาดการเงินในภาพรวมปรับตวั
ดีข้ึน เน่ืองจากคาดวา่อตัราดอกเบ้ียในประเทศพฒันาแลว้จะลดลง อีกทั้งความกงัวลเก่ียวกบัทิศทางของเศรษฐกิจจีน
ในระยะสั้นไดค้ลายตวัลงหลงัจากรัฐบาลจีนประกาศนโยบายส่งเสริมการเติบโตเศรษฐกิจและราคาสินคา้โภคภณัฑ์
ขยบัไปอยู่ในทิศทางขาข้ึน อย่างไรก็ตาม ภาวะเศรษฐกิจของแต่ละประเทศในแต่ละภูมิภาคจะยงัแตกต่างกัน
ค่อนขา้งมาก เช่น ในขณะท่ีเศรษฐกิจของประเทศกาํลงัพฒันาในเอเชียโดยรวมและอินเดียกาํลงัเติบโตอยา่งแข็งแกร่ง 
แต่ประเทศกลุ่มแอฟริกาใตส้ะฮารากลบัประสบภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั เป็นตน้ สําหรับในกลุ่มประเทศพฒันาแลว้ 
การท่ีเศรษฐกิจยงัไม่ไดป้รับตวัข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัก็เน่ืองมาจากความไม่แน่นอนและความเส่ียงอ่ืน ๆ ท่ีอาจเป็นปัจจยั
กระตุน้ความขดัแยง้ทางการเมืองในช่วงท่ีกลุ่มการเมืองท่ีมีนโยบายต่อตา้นการรวมกลุ่มประเทศกาํลงัมีอิทธิพลสูงข้ึน
เร่ือยๆ ส่วนกลุ่มประเทศกาํลงัพฒันาและเศรษฐกิจเกิดใหม่นั้นก็ยงัตอ้งปรับเปล่ียนนโยบายต่างๆ ให้สามารถรับมือ
กบัราคาสินคา้โภคภณัฑท่ี์ตกตํ่าลงใหไ้ด ้ 

เศรษฐกจิเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ จีนและอนิเดีย 
รายงานขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา (OECD) ระบุว่าแนวโน้มเศรษฐกิจ

สาํหรับประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้รวมถึงจีนและอินเดียในปี 2560 นั้นจะยงัคงเติบโตได้
เป็นอย่างดีในระยะกลางแมว้่าเศรษฐกิจโลกจะยงัคงไม่แน่นอนอยู ่สําหรับ GDP ของประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่
เหล่าน้ีน่าจะเติบโตท่ีอตัราร้อยละ 6.5 ในปี 2559 และ ร้อยละ 6.4 ในปี 2560 หรือโดยเฉล่ียร้อยละ 6.2 ต่อปีในช่วง
ปี 2560 ถึง 2564 ซ่ึงเป็นอตัราการเติบโตท่ีตํ่ากวา่ช่วงปีก่อนหนา้น้ี (ตารางท่ี 1) อยา่งไรก็ตาม อตัราการเติบโต 
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ดงักล่าวอาจแตกต่างกนัสําหรับแต่ละภูมิภาค ทั้งน้ี คาดว่าเศรษฐกิจจีนจะยงัชะลอตวัอยู่ ส่วนเศรษฐกิจอินเดียจะ
ขยายตวัสูงในอตัรากว่าร้อยละ 7 ต่อปี สําหรับกลุ่ม 5 ประเทศอาเซียน คาดว่าเศรษฐกิจฟิลิปปินส์และเวียดนามจะ
เติบโตสูงสุด ส่วนเศรษฐกิจไทยและอินโดนีเซียคาดวา่จะปรับตวัข้ึน แต่ในทางกลบักนั เศรษฐกิจมาเลเซียคาดวา่จะ 
หดตัวลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะสั้ น นอกจากน้ี 
เศรษฐกิจของประเทศกลุ่ม CLM อนัประกอบด้วย
กมัพูชา ลาว และพม่า คาดวา่จะมีการเติบโตค่อนขา้งสูง 
เช่น ประมาณกว่าร้อยละ 8 ในพม่า เป็นตน้ โดยมีการ
บริโภคภาคครัวเรือนเป็นปัจจยัสําคญัในการผลกัดนัการ
เติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศแทนท่ีการพึ่งพาภาคการ
ส่งออกท่ีเติบโตค่อนข้างช้าในระยะน้ี การลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐานจะเป็นปัจจยัสําคญัท่ีช่วยผลกัดนัให้
เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจในหลายประเทศในภูมิภาค
น้ี แต่สําหรับภาพรวมในระยะกลางแล้ว คาดว่าดุล
งบประมาณของภาครัฐจะปรับตวัลดลงเล็กนอ้ย  

อน่ึง รายงานจากหลายๆ แหล่งขา้งตน้นั้นแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มเศรษฐกิจในปี 2560 ลว้นเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั โดยราคาสินคา้โภคภณัฑ์ท่ีตกตํ่าลงเป็นเวลานานเป็นสาเหตุหลกัท่ีส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจโลก
โดยรวม อยา่งไรก็ตาม คาดวา่เศรษฐกิจอินเดียและประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ในเอเชียจะเติบโตอยา่งแข็งแกร่งในปี 
2560ในขณะท่ีอตัราการเติบโตในประเทศพฒันาแลว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สหรัฐอเมริกา จีนและประเทศในกลุ่ม
สหภาพยโุรปจะยงัคงชะลอตวัอยูเ่ช่นเดิม  

ตลาดผลติภัณฑ์เพาเวอร์ซัพพลาย  
ตลาดเพาเวอร์ซัพพลายชนิด AC-DC และ DC-DC ส าหรับลูกค้าทัว่ไป 

รายงานของ IHS แยกระหวา่งตลาดเพาเวอร์ซพัพลายสําหรับลูกคา้ภายนอก (Merchant) ซ่ึงเป็นยอดจาํหน่าย
เพาเวอร์ซัพพลายให้กบัลูกคา้ทัว่ไป ออกจากตลาดสําหรับลูกคา้ภายใน (Captive) ซ่ึงเป็นยอดจาํหน่ายเพาเวอร์ซัพ
พลายให้กบัแผนกอ่ืนของบริษทัเดียวกนั ทั้งน้ี เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จะเน้นตลาดเพาเวอร์ซัพพลาย
กลุ่มท่ีไม่ใช่สินคา้โภคภณัฑ ์(Non-commodity) สาํหรับลูกคา้ภายนอกชนิด AC-DC และ DC-DC เป็นหลกั 

รายงานดงักล่าวคาดวา่อตัราเติบโตเฉล่ียสะสมต่อปี (CAGR) จะอยูท่ี่ร้อยละ 3.2 ในช่วงปี 2558 – 2563 
ส่วนตลาดเพาเวอร์ซพัพลายกลุ่มท่ีไม่ใช่สินคา้โภคภณัฑ์ชนิด AC-DC และ DC-DC (หมายถึง เป็นการใชง้านใน
เชิงอุตสาหกรรม เช่น ระบบโรงงานอตัโนมติัและเครือข่ายโทรคมนาคมเซลลูลาร์ท่ีไม่ใช่เพื่อการใช้งานส่วน
บุคคล เช่น โทรศพัท์มือถือและปร้ินเตอร์ เป็นต้น) คาดว่าจะมียอดขายรวมทั้งส้ิน 13,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ภายในปี 2563 ในขณะท่ีตลาดเพาเวอร์ซพัพลายทั้งหมด ซ่ึงรวมกลุ่มโภคภณัฑ์แลว้คาดวา่จะมียอดขายรวมทั้งส้ิน 
23,900 ลา้นดอลลาร์สหรัฐภายในช่วงเวลาดงักล่าว  

 
 

ตารางที ่1. การขยายตัวของ Real GDP ในอาเซียน จีน และอินเดีย  
ท่ีมา: OECD Development Centre 
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ในปี 2558 ผู ้จ ําหน่ายเพาเวอร์ซัพพลายราย
หลกั 5 รายมีส่วนแบ่งตลาดรวมกนัคิดเป็นร้อยละ 
41.5 ของยอดขายทั้งหมด นอกจากน้ี รายงานฉบบัน้ียงั
ระบุด้วยว่ากลุ่มบริษทัเดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ยงัครอง
ความเป็นผูน้าํอนัดบัหน่ึงของตลาดเพาเวอร์ซพัพลาย
ไดอี้กคร้ังหน่ึงจากยอดขายท่ีสูงสุดในตลาด และเม่ือ
พิจารณาประกอบกบัรายงานการวิเคราะห์ตลาดฉบบั
อ่ืนๆ แลว้จะเห็นไดว้า่ ในปี 2560 ส่วนแบ่งตลาดของผู ้
จาํหน่ายเพาเวอร์ซัพพลายรายหลกั 5 รายรวมกนัจะ
เป ล่ี ย น แ ป ล ง เ พี ย ง เ ล็ ก น้ อ ย เ ท่ า นั้ น  ส่ วน ก า ร
เปรียบเทียบยอดขายตามภูมิภาคดงัปรากฏในรูปท่ี 1 
แสดงให้เห็นว่าทวีปอเมริกามีอตัราการเติบโตสูงสุด
เม่ือเทียบเป็นรายปี  

รูปที ่1. ตลาดลูกคา้ภายนอกผลิตภณัฑเ์พาเวอร์ซพัพลาย AC-DC และ DC-DC จาํแนกตามภูมิภาค  
ท่ีมา: รายงาน ของ IHS เร่ือง “ C-DC & DC-DC Merchant Power Supplies – 2016” 

 
ตลาดเพาเวอร์ซัพพลายชนิด AC-DC ทีเ่ป็นและไม่เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ส าหรับลูกค้าทัว่ไป 

รายงานตลาดเพาเวอร์ซัพพลายสําหรับลูกคา้ภายนอกชนิด AC-DC และ DC-DC ประจาํปี 2559 ของ IHS 
ระบุวา่ยอดขายทัว่โลกของเพาเวอร์ซพัพลายชนิด AC-DC ท่ีเป็นและไม่เป็นสินคา้โภคภณัฑ์สําหรับลูกคา้ทัว่ไปจะหด
ตวัลงประมาณร้อยละ 6.6 และลดลงร้อยละ 0.6 ในปี 2559 และ 2560 ตามลาํดบั สําหรับ CAGR ของเพาเวอร์ซพัพลาย
กลุ่มท่ีไม่ใช่สินคา้โภคภณัฑ์คาดวา่จะอยูท่ี่ร้อยละ 9.2 ในช่วงปี 2558 ถึง 2563 และลดลงร้อยละ 3.8 สําหรับเพาเวอร์
ซพัพลายกลุ่มสินคา้โภคภณัฑ ์นอกจากน้ี คาดวา่ยอดขายเพาเวอร์ซพัพลายกลุ่มท่ีไม่ใช่สินคา้โภคภณัฑ์จะอยูท่ี่ 13,000 
ลา้นดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2563 ในขณะท่ียอดขายเพาเวอร์ซพัพลายกลุ่มสินคา้โภคภณัฑ์จะอยูท่ี่ 6,900 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐภายในช่วงเวลาเดียวกนั ทั้งน้ี ยอดขายท่ีลดลงดงักล่าวเป็นผลมาจากการใช้งานในลกัษณะท่ีเป็นสินคา้โภค
ภณัฑ์ลดลง เช่น ในลกัษณะท่ีเป็นการใชง้านกบัคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สํานกังาน เป็นตน้ ในขณะท่ี ปัจจยัหลกัท่ี
ช่วยเพิ่มยอดขายของเพาเวอร์ซพัพลายกลุ่มท่ีไม่ใช่สินคา้โภคภณัฑ์คือ การใช้งานกบัผลิตภณัฑ์กลุ่ม LED ให้แสง
สว่าง แต่ถา้ตดั LED ออกจากการคาดการณ์การขยายตวัดงักล่าวแลว้ CAGR ในระหว่างปี 2558 ถึง 2563 จะลดลง
เหลือร้อยละ 1.7 ซ่ึงรายงานของ IHS สรุปวา่เกิดจากการใชง้านเพาเวอร์ซพัพลายชนิด AC-DC กลุ่มท่ีไม่ใช่สินคา้โภค
ภณัฑใ์นรูปแบบต่างๆ นั้นปรับตวัลดลง 

อุปกรณ์แปลงไฟ DC-DC (DC-DC Inverter) 
ตามรายงานตลาดเพาเวอร์ซพัพลายสําหรับลูกคา้ภายนอกชนิด AC-DC และ DC-DC ประจาํปี 2559 ของ IHS 

CAGR ของอุปกรณ์แปลงไฟ DC-DC (DC-DC Inverter) จะอยูท่ี่ร้อยละ 1.3 ในช่วงปี 2558 ถึง 2563 และยอดขายในปี 
2559 คาดวา่จะอยูท่ี่ 2,900 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงถือว่าเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.5 จากในปี 2558 ทั้งน้ี คาดว่าภายในปี 2563 
ยอดขายอุปกรณ์แปลงไฟ DC-DC จะอยูท่ี่ประมาณ 3,000 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ  
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ตลาดยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicles - EV) 
การเติบโตของตลาดยานยนต์ไฟฟ้า  

รายงานสภาวะตลาดจากหลายแหล่งรวมทั้ง Technavio and Frost & Sullivan สรุปไดว้า่ ในปี 2558 ยอดขาย
รถยนต์ไฟฟ้าอยู่ท่ีประมาณ 550,000 คนั จากยอดจดัส่งรถยนต์ทั้งส้ิน 92 ล้านคนั หรือคิดเป็นส่วนแบ่งตลาดของ
รถยนตไ์ฟฟ้าในอตัราร้อยละ 0.6 ของตลาดยานยนตใ์นภาพรวมในปี 2558 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสัดส่วนยอดขาย
รถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดจะยงัน้อยอยู่เม่ือเทียบกับ
ยอดขายรถยนต์ในภาพรวม แต่รายงานของ 
Bloomberg (“ยอดขายยานยนตไ์ฟฟ้าจะมีสัดส่วน
คิดเป็นร้อยละ 35 ของยอดขายรถใหม่ทั่วโลก
ภายในปี 2583”) ระบุว่า ภายในปี 2563 ยอดขาย
รถยนตไ์ฟฟ้าจะมีสัดส่วนอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 3 
(หรือ 2.7 ลา้นคนั) ของยอดขายรถยนต์ใหม่ทัว่
โลกทั้ งหมด และภายในปี 2583 ตัวเลขน้ีน่าจะ
เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 35 (มากกว่า 40 ล้านคัน) 
ตามท่ีไดแ้สดงไวใ้นรูปท่ี 2 

นอกจากน้ี รายงานการวิเคราะห์ตลาดยานยนตไ์ฟฟ้าของ Bloomberg New Energy Finance (BNEF) ยงัระบุ
ดว้ยว่าราคาแบตเตอร่ีท่ีลดลงร้อยละ 35 ในปีท่ีผ่านมาจะเป็นปัจจยัสนับสนุนหลกัให้ผูบ้ริโภคสามารถซ้ือรถยนต์
ไฟฟ้าไดใ้นราคาท่ีใกล้เคียงกบัรถยนต์ท่ีใช้นํ้ ามนัมากข้ึนภายในอีก 6 ปีขา้งหน้า  และรายงานดงักล่าวยงัคาดการณ์
ดว้ยวา่ ภายในปี 2563 ราคาของรถยนตไ์ฟฟ้าท่ีชาร์จไฟใชง้านไดย้าวนานในแต่ละรอบการชาร์จ (Long-range) จะอยู่
ในระดบัท่ีตํ่ากวา่ 22,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ถา้เทียบตามมูลค่าเงินในปัจจุบนั) และรถท่ีใชไ้ฟฟ้าจะมีสัดส่วนคิดเป็นร้อย
ละ 35 ของรถยนตใ์หม่ทัว่โลก  

อย่างไรก็ตาม การเติบโตของตลาดยานยนต์ไฟฟ้าจะข้ึนอยู่กบัการมีโครงสร้างพื้นฐานเพื่อหนุนเสริมการ
ขยายตวัการใชง้านรถยนตไ์ฟฟ้า เช่น การมีสถานีชาร์จไฟรองรับอยา่งทัว่ถึงเป็นหลกั สําหรับเดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ 
(ประเทศไทย) นั้น บริษทัฯ สามารถใหบ้ริการโซลูชัน่การชาร์จไฟฟ้าสําหรับรถยนตไ์ฟฟ้า ตลอดจนผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัรถยนต์ไฟฟ้า (EV) และรถยนต์ไฮบริด (HEV) เช่น อุปกรณ์ประจุไฟฟ้าภายในรถยนต์ (Onboard 
Charger) อุปกรณ์ชุดเช่ือมต่อแบตเตอร่ี (Battery Junction Box) อุปกรณ์แปลงไฟ (Inverter) รวมถึงพดัลมแบบเงียบ
และประหยดัพลงังานสาํหรับยานยนตห์ลากหลายรูปแบบ 

อุตสาหกรรม 4.0 
แค่กระแสหรือการปฏิวตัิที่แท้จริง 

ตั้งแต่เร่ิมมีการใชค้าํวา่อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) ในปี 2554 เห็นไดช้ดัวา่การปฏิวติัอุตสาหกรรมจะ
ยงัคงเดินหน้าอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาท่ีเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมกา้วหน้าข้ึน
มาก สําหรับอุตสาหกรรม 4.0 นั้นหมายถึง เทคโนโลยีอตัโนมติัท่ีใช้ในการผลิตท่ีอาศยัการแลกเปล่ียนและการ
วิเคราะห์ขอ้มูลร่วมกบัระบบกายภาพท่ีควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ (Cyber-physical system) รวมถึงเทคโนโลยีการใช้

รูปที2่. คาดการณ์ยอดขายรถยนตไ์ฟฟ้าเทียบกบัรถยนตใ์หม่ทัว่โลก 
ท่ีมา: รายงานของ IHS เร่ือง “ C-DC & DC-DC Merchant Power 
Supplies – 2016” 
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อินเตอร์เน็ตเช่ือมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ (Internet of things - IoT) และการประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud computing) 
เพื่อสร้างระบบการผลิตท่ีเช่ือมต่อกนัและมีประสิทธิภาพในการผลิตสูง ซ่ึงระบบดงักล่าวนั้นทาํให้เกิดโรงงานท่ี
สามารถผลิตแบบอจัฉริยะ (Smart factory) ได ้ 

รายงานของ PwC เร่ือง “อุตสาหกรรม 4.0: การสร้างองคก์รดิจิทลั” ท่ีไดอ้อกมาในปี 2559 ระบุว่าบริษทั
อุตสาหกรรมต่าง ๆ น่าจะสามารถลดตน้ทุนไดป้ระมาณร้อยละ 3.6 ต่อปีในช่วงอีก 5 ปีขา้งหนา้จากการปรับปรุง
ภายในให้ห่วงโซ่มูลค่า (Value chain) เกิดการบูรณาการกนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพข้ึน ทั้งน้ี บริษทัเหล่าน้ีน่าจะมี
รายไดสู้งข้ึนประมาณร้อยละ 2.9 ต่อปีจากการปรับใหสิ้นคา้และบริการเป็นดิจิทลั การนาํเสนอบริการดิจิทลัรูปแบบ
ใหม่ต่างๆ ตลอดจนการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับระบบนิเวศอุตสาหกรรม (Industrial ecosystem) ทั้งน้ี 
รายงานดงักล่าวไดท้าํการวเิคราะห์ขอ้มูลจากการสาํรวจบริษทัอุตสาหกรรมจาํนวนกวา่ 2,000 บริษทัใน 26 ประเทศ 
นอกจากน้ี รายงานของ PwC ยงัระบุดว้ยวา่มูลค่าการลงทุนเพื่อเพิ่มสมรรถภาพดา้นอุตสาหกรรม 4.0 ขององคก์ร
ต่างๆ จะขยบัตวัข้ึนไปอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 5 ของรายไดท้ั้งหมดต่อปีขององค์กรในภาพรวม โดยบริษทักว่า
คร่ึงหน่ึงคาดว่าจะมีระยะเวลาคืนทุนอยู่ท่ีประมาณ 2 ปีและผลลพัธ์ท่ีไดน่้าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพราะใน
ปัจจุบนัรูปแบบการแข่งขนัในตลาดไดเ้ปล่ียนเนน้ใหน้ํ้าหนกักบัเทคโนโลยมีากข้ึน และรายงานดงักล่าวยงั 
ช้ีให้เห็นอีกด้วยว่ากว่า 1 ใน 3 ของ
บริษทัท่ีเขา้ร่วมการสํารวจขอ้มูลนั้นระบุ
ว่า บริษัทของตนสามารถดําเนินการ
แบบดิจิทัลขั้ นสูงได้แล้วหรือได้นํา
รูปแบบขั้นสูงดังกล่าวมาใช้แล้ว  และ
บ ริ ษัท  อี ก  3 ใ น  4 ท่ี ทํา ก า รสํ าร ว จ
คาดหวังว่าจะสามารถดําเนินการใน
ระดบัดงักล่าวไดภ้ายในอีก 5 ปีขา้งหน้า
นบัจากปี 2559 (รูปท่ี 3) 

รูปท่ี 3. การผลิตแบบอุตสาหกรรม:  
อุตสาหกรรม 4.0 ไดก้ลายเป็นกลยทุธ์และวธีิดาํเนินงานหลกัของบริษทัผูผ้ลิตดา้นอตุสาหกรมหลายบริษทัเรียบร้อยแลว้ 

เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จะไดรั้บประโยชน์อย่างยิ่งจากการเติบโตของอุตสาหกรรม 4.0 น้ี 
เน่ืองจากบริษทัฯ มีผลิตภณัฑ์และโซลูชัน่หลากหลายรูปแบบท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการท่ีหลากหลายของ
ลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี อาทิ ผลิตภณัฑแ์ละโซลูชัน่อตัโนมติัสําหรับภาคอุตสาหกรรม ระบบสํารองไฟ (Uninterruptible 
Power System - UPS) โซลูชัน่ระบบสํารองไฟฟ้า (Mission Critical Infrastructure Solution - MCIS) รวมถึงเพาเวอร์
ซพัพลายเชิงอุตสาหกรรมและพดัลมระบายความแบบ DC (DC brushless fan) อีกหลายชนิด เป็นตน้ นอกจากน้ี เรา
ยงัสามารถนาํองค์ความรู้มาปรับให้โรงงานของเราเป็นโรงงานอจัฉริยะ (Smart factory) ได้เป็นอย่างดีอีกดว้ย 
ดงันั้น เราจึงมัน่ใจว่าในปี 2560 น้ี บริษทัฯ จะสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ สืบเน่ืองจากแนวโน้มของ
อุตสาหกรรม 4.0 ได้อย่างต่อเน่ือง อีกทั้ งยงัสามารถลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตโดยการ
ปรับเปล่ียนตนเองใหเ้ขา้สู่ยคุอุตสาหกรรม 4.0 ไดอ้ยา่งแทจ้ริงอีกดว้ย  
 



                                                                                                                                                   

                        

 37 

ทศิทางการด าเนินธุรกจิในปี 2560 
ภาพรวมการด าเนินงานของเดลต้าประเทศไทย 

ในปี 2559 เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) ประสบความสําเร็จในการดาํเนิน
โครงการดา้นระบบงานอตัโนมติัไดแ้ลว้เสร็จจาํนวนกว่า 80 โครงการ ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดป้รับปรุงโรงงานทั้งหมด
ให้ปฏิบติังานภายใตร้ะบบการผลิตอจัฉริยะ (Delta Smart Manufacturing) และมีแผนระยะ 5 ปีในการนาํระบบ
อตัโนมติัมาใชใ้นสายการผลิตอยา่งเต็มรูปแบบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอยา่งเต็มท่ี การนาํระบบอตัโนมติัมาใชจ้ะ
ช่วยให้บริษทัฯสามารถเขา้ถึงขอ้มูลดา้นขั้นตอนการผลิตผา่นแพลตฟอร์มเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตท่ีเช่ือมอุปกรณ์
ทาํให้สามารถใชง้านไดทุ้กท่ีทุกเวลา (Internet of Thing – IoT) อีกทั้งยงัสามารถนาํขอ้มูลขนาดใหญ่มาใชใ้นการ
วิเคราะห์และวางแผนการผลิตได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกส์ 
ขั้นตอนการบาํรุงรักษาเคร่ืองจกัร การควบคุมคุณภาพการผลิต รวมถึงกระบวนการอ่ืนๆ อีกเป็นจาํนวนมาก 

ในปี 2559 การดาํเนินการผลิตของโรงงานในพม่าเป็นไปตามแผนท่ีได้วางไวใ้นปี 2559 โดย ณ ส้ินปี 
2559 โรงงานดงักล่าวมีพนกังานทั้งส้ินจาํนวน 400 คน และสามารถผลิตช้ินส่วนประเภทแมกเนติกส์ (Magnetics) 
ไดม้ากกวา่ร้อยละ 6 ของปริมาณการผลิตช้ินส่วนแมกเนติกส์ทั้งหมดของบริษทัฯ ทั้งน้ี คาดวา่ในปี 2560 จาํนวน
พนกังานจะเพิ่มข้ึนเป็น 1,000 คน และสามารถผลิตช้ินส่วนแมกเนติกส์ไดคิ้ดเป็นร้อยละ 22 ของปริมาณการผลิต
ช้ินส่วนแมกเนติกส์ทั้งหมดของบริษทัฯ ดงันั้น บริษทัฯ จะยงัมีพื้นท่ีวา่งสําหรับการขยายสายการผลิตไดอี้ก 1,394 
ตารางเมตรท่ีจะสามารถนาํไปใชผ้ลิตผลิตภณัฑอ่ื์นๆ เพื่อรองรับความตอ้งการของตลาดท่ีมีมากข้ึนได ้

นอกจากน้ี ในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา บริษทัฯ ประสบความสําเร็จในการวิเคราะห์คุณภาพ (Quality Diagnosis) 
ได้เป็นอย่างดี ตลอดจนได้ดาํเนินโครงการปรับปรุงและบูรณาการกระบวนการปฏิบติังานต่างๆ ให้มีความ
สอดคล้องกนัมากข้ึนเพื่อพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑ์และเพิ่มผลผลิต และในปี 2560 น้ี การวิเคราะห์คุณภาพจะ
มุ่งเน้นติดตามความกา้วหน้าของการปฏิบติังานภายใตร้ะบบการผลิตอจัฉริยะ (Smart Manufacturing) อย่าง
ต่อเน่ืองต่อไป 

สาํหรับดา้นการประหยดัพลงังาน บริษทัฯ ไดป้รับปรุงโรงงานอยา่งต่อเน่ืองตลอดระยะเวลาหลายปีทีผา่น
มา และไดด้าํเนินโครงการดา้นการประหยดัพลงังานอยา่งกา้วกระโดดจากการประหยดัพลงังานรูปแบบเดิมๆ เช่น 
ในปี 2559 บริษทัฯ ไดด้าํเนินโครงการหลกั 2 โครงการ ประกอบดว้ยโครงการขยายการติดตั้งแผงโซลาร์เซลลแ์ละ
โครงการรีไซเคิลพลงังานจากกระบวนการทดสอบการทาํงานของอุปกรณ์ในสภาพแวดลอ้มท่ีมีอุณหภูมิสูงข้ึน 
(Burn-in Energy Recycling) โดยโครงการขยายการติดตั้งแผงโซลาร์เซลลโ์ดยการเพิ่มพื้นท่ีติดตั้งแผงในพื้นท่ีจอด
รถ ระเบียงและหลงัคา ซ่ึงในปี 2559 ไดมี้การติดตั้งแผงโซลาเซลในพื้นท่ีจอดรถและระเบียงแลว้เสร็จและสามารถ
ผลิตไฟฟ้าไดร้วม 887 kWp ซ่ึงทาํใหบ้ริษทัฯ สามารถประหยดัไฟฟ้าไดเ้ทียบเท่ากบั 3,250,000 kWh ต่อปี สําหรับ
ในปี 2560 น้ี บริษทัฯมีแผนท่ีจะขยายการติดตั้งแผงโซลาเซลใหค้รอบคลุมพื้นท่ีบริเวณหลงัคาโดยมีเป้าหมายกาํลงั
การผลิตไฟฟ้าทั้งส้ิน 1,920 kWp ซ่ึงจะสามารถประหยดัไฟฟ้าไดเ้พิ่มอีก 3,350,000 kWh ต่อปี และสําหรับ
โครงการรีไซเคิลพลงังานจากกระบวนการ Burn-in ท่ีมาจากการแปลงไฟฟ้ากระแสตรงท่ีไดจ้ากกระบวนการน้ีให้
เป็นไฟฟ้ากระแสสลบัท่ีสามารถในกลบัมาใช้ในระบบไฟฟ้า คาดว่าโครงการน้ีจะดาํเนินการแลว้เสร็จในปี 2561
และจะช่วยประหยดัไฟฟ้าไดท้ั้งส้ิน 270,275 kWh ต่อปี  
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กลุ่มธุรกจิเพาเวอร์ซิสเต็มส าหรับระบบโทรคมนาคม (Telecom power systems) ในอนิเดีย 
อุตสาหกรรมโทรคมนาคมในอินเดียมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดอนัเป็นผลจากความก้าวหน้าของ

เทคโนโลยี 4G LTE และในปัจจุบนัอินเดียเป็นตลาดอินเตอร์เน็ตขนาดใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดบั 3 ของโลกโดยมีผูใ้ช้
อินเตอร์เน็ตกวา่ 40 ลา้นรายในปี 2559 และผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ต 7 จาก 8 รายเร่ิมใชง้านอินเตอร์เน็ตผา่นโทรศพัทมื์อถือ 
ทั้งน้ี คาดวา่ผูใ้ชง้านดงักล่าวจะเพิ่มข้ึนเป็น 60 ลา้นรายในปี 2560  

Reliance-Jio ซ่ึงเป็นผูใ้หบ้ริการโทรคมนาคมรายล่าสุดของอินเดียไดเ้ร่ิมให้บริการเครือข่าย 4G LTE ตั้งแต่
ไตรมาสสุดทา้ยของปี 2559 โดยไดเ้สนอการส่งเสริมการขายท่ีน่าสนใจมาก โดยเสนอให้ลูกคา้สามารถใชบ้ริการ
ดา้นวอยซ์ (Voice call) ฟรีตลอดชีพและด้านขอ้มูล (Data) ฟรีจนถึงเดือนมีนาคม 2560 น้ี แมว้่าอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมของอินเดียจะมีพื้นฐานจากการให้บริการดา้นวอยซ์มาโดยตลอด แต่เทคโนโลยี VoLTE ใหม่ของ 
Reliance-Jio ทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงรูปแบบการทาํธุรกิจจากเดิมท่ีเนน้บริการดา้นวอยซ์เป็นการเนน้บริการดา้น 
Data แทน นอกจากน้ี Reliance-Jio ยงัเดินหนา้ใชก้ลยทุธ์การแข่งขนัดา้นราคาเพื่อขยายส่วนแบ่งในตลาดอีกดว้ย 

แมว้่ามูลค่าธุรกิจของบริษทัฯท่ีไดม้าจากผูน้าํในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมหลายรายในอินเดีย อาทิ Indus 
รวมถึง ATC และ Bharti จะเพิ่มสูงข้ึน แต่รายรับในภาพรวมกลบัหดตวัลงเล็กนอ้ยเน่ืองจาก Reliance-Jio ใชก้ลยุทธ์
การเช่าสถานท่ีแทนการลงทุนดา้นโครงสร้างพื้นฐานของตนเอง อยา่งไรก็ตาม เครือข่าย 4G LTE ของ Reliance-Jio 
ก็ช่วยเปิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ทั้งทางดา้นการออกแบบและจดัหาระบบไฟฟ้าขนาดเล็กจาํนวนมากเพื่อใช้กบั
สถานีฐานขนาดเล็ก (Pico cell) และโซลูชัน่ไวไฟ (Wi-Fi solution) นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัประสบความสําเร็จในการ
พฒันาอินเวอร์เตอร์ไดอ้ยา่งรวดเร็วทาํใหไ้ดส่้วนแบ่งตลาดเพิ่มข้ึน 

สาํหรับความคืบหนา้ในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากอุตสาหกรรมโทรคมนาคมแลว้ เดลตา้ไดบ้รรลุ
ขอ้ตกลงทางธุรกิจโครงการระบบตรวจตรา รักษาความปลอดภยั และการจดัการจราจรในเมืองมูลค่าประมาณ 5 
ลา้นดอลลาร์สหรัฐกบั Larsen & Toubro (กลุ่มธุรกิจขา้มชาติขนาดใหญ่ของอินเดีย) ซ่ึงทาํให้เดลตา้สามารถยืนหยดั
ในตาํแหน่งผูน้าํในอุตสาหกรรมท่ีไม่ใช่โทรคมนาคมได ้ทั้งน้ี นโยบาย Smart Cities ของรัฐบาลอินเดียไดส้ร้าง
โอกาสทางธุรกิจท่ีหลากหลายใหก้บับริษทัฯ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีโครงการอ่ืนๆ ท่ีกาํลงัดาํเนินการอยูแ่ละคาดวา่
จะไดโ้ครงการใหม่ๆ เพิ่มเติมในปี 2560 น้ี นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีเป้าหมายทางธุรกิจใหม่อ่ืนๆ อาทิ การเพิ่มฐาน
ลูกคา้ในอุตสาหกรรมขนส่งระบบรางและสาธารณูปโภค และการรับสร้างอาคารสถานท่ีครบวงจรแบบ turnkey 
สาํหรับลูกคา้ขนาดใหญ่นอกเหนือจากธุรกิจระบบดาตา้เซ็นเตอร์แบบตู ้(Containerized Data Center) อีกดว้ย 
กุล่มธุรกจิเพาเวอร์ซิสเต็มส าหรับระบบโทรคมนาคม (Telecom power systems) ในภูมิภาคยุโรป ตะวนัออกกลาง 
และแอฟริกา (EMEA) 

แนวโนม้ตลาดกลุ่ม EMEA ตั้งแต่คร่ึงแรกของปี 2559 ไดส้ร้างผลกระทบสืบเน่ืองถึงยอดขายในไตรมาส 3 
เน่ืองจากการชะลอตวัของการเปิดตวัของเทคโนโลยีบรอดแบนด์โทรศพัทมื์อถือ เช่น LTE และระบบ 3G Refresh 
ทั้งน้ี การหดตวัของเครือข่ายบรอดแบนด์โทรศพัทมื์อถือและโครงสร้างพื้นฐานหลกัอ่ืนๆ ลว้นเป็นผลมาจากการท่ี
ลูกคา้รายหลกัของบริษทัฯ โดยเฉพาะในพื้นท่ียโุรปและตุรกีไดช้ะลอการขยายเครือข่ายลง อยา่งไรก็ตาม แมว้า่ภาวะ
ตลาดจะไม่ดีเท่าท่ีควร แต่เดลตา้ก็ยงัคงพยายามรักษาฐานลูกคา้กลุ่มผูใ้ห้บริการโทรศพัทมื์อถือรายใหญ่ในภูมิภาคน้ี
ไวอ้ย่างเหนียวแน่น ทั้งน้ี ทิศทางตลาดโครงสร้างพื้นฐานของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมกาํลงัเปล่ียนแปลงไปใน
รูปแบบของโซลูชัน่มากข้ึน นัน่หมายถึงโซลูชัน่สําหรับการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น โซลูชัน่ดา้นพลงังาน
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และการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จะมีแนวโน้มเป็นธุรกิจหลกัของบริษทัฯต่อไป และบริษทัฯยงัให้
ความสําคญักบัธุรกิจการใชพ้ลงังานแบบผสมผสาน (hybrid solution) และโซลูชัน่การจดัการขอ้มูลดา้นพลงังาน
เพื่อใหลู้กคา้สามารถลดการใชพ้ลงังานและค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และสําหรับในปี 2560 น้ี 
บริษทัฯ คาดวา่ธุรกิจเหล่าน้ีจะเป็นส่วนสําคญัในการสร้างการเติบโตให้แก่บริษทัฯ ซ่ึงอาจทาํให้บริษทัฯ จาํเป็นท่ี
จะตอ้งจดัใหมี้การขยายสาํนกังานขายและบริการให้เขา้ไปในพื้นท่ีท่ีใกลลู้กคา้มากข้ึน 
 
กลุ่มธุรกจิเพาเวอร์ซัพพลายแบบมาตรฐานส าหรับภาคอุตสาหกรรม 

กลุ่มธุรกิจเพาเวอร์ซพัพลายแบบมาตรฐานสําหรับอุตสาหกรรม (IPS) สามารถสร้างกาํไรเป็นเลขสองหลกั
ไดใ้นปี 2559 แมว้่ารายรับโดยรวมจะอยู่ในระดบัใกลเ้คียงกบัช่วงหลายปีก่อนหนา้น้ีอนัเป็นผลจากการยา้ยฐานการ
ผลิตผลิตภณัฑ์ราคาตํ่าบางตวัไปท่ีประเทศจีน อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมผลิตผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีมีมูลค่าสูงหลายรุ่น
ตั้งแต่ช่วงกลางปี 2559 ถึงปี 2560 ดงันั้น จึงคาดว่ารายรับจะเติบโตข้ึนอย่างสมํ่าเสมอในปี 2560 โดยผลิตภณัฑ์ใหม่
เหล่าน้ีประกอบดว้ย เพาเวอร์ซพัพลายประสิทธิภาพสูงรุ่น CliQ M และ เพาเวอร์ซพัพลายสําหรับติดตั้งกบัรางปีกนก 
(DIN Rail) ท่ีมีหนา้จอแอลซีดีรุ่น CliQ VA และนอกเหนือจากผลิตภณัฑ์ประเภทออกแบบเฉพาะอีกหลายรายการแลว้ 
การขายเพาเวอร์ซพัพลายท่ีติดกบัแผง (PMH panel mount power supply) จะยงัมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองในปี 2560 
และคาดว่ากลุ่มธุรกิจ IPS จะสามารถผลกัดนัให้ยอดขายในภูมิภาค EMEA เพิ่มมากข้ึนโดยการสร้างทีมขายให้
เขม้แข็งข้ึน ส่วนการเจาะตลาดใหม่ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตน้ั้น บริษทัฯ จะใชส้ํานกังานในภูมิภาคน้ีและ
ช่องทางอ่ืน ๆ ท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัร่วมกบัการส่ือสารและประชาสัมพนัธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ รวมถึงการปรับปรุง
เวบ็ไซตแ์ละโซเชียลมีเดีย การปรับปรุงผลการคน้หาผา่น Google การขยายรายช่ือผูรั้บข่าวสาร (Subscriber list) ดว้ย
การปรับปรุงเน้ือหาหรือขอ้มูล รวมทั้งการเขา้ร่วมงานแสดงสินคา้ระดบันานาชาติใหม้ากข้ึนดว้ย  
 
ตลาดภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (SEA) และตลาดออสเตรเลยีและนิวซีแลนด์ (ANZ) 
กลุ่มธุรกิจระบบอตัโนมติัสาํหรับภาคอุตสาหกรรม (Industrial Automation - IA) 

ปี 2559 ท่ีผ่านมาถือเป็นปีท่ีดีสําหรับธุรกิจระบบอตัโนมติัสําหรับอุตสาหกรรม บริษทัฯ ไดเ้พิ่มศกัยภาพ
ดา้นธุรกิจโดยปรับเปล่ียนธุรกิจปัจจุบนัให้เป็นธุรกิจท่ีรวมการออกแบบและติดตั้ง (System integration หรือ SI) 
รวมถึงธุรกิจโซลูชัน่แบบครบวงจร โดยมีลูกคา้ประเภท OEM (เคร่ืองจกัรสาํหรับทาํถุงพลาสติก) ซ่ึงเป็นลูกคา้ราย
ใหญ่ในประเทศไทย 2 รายและลูกคา้ประเภท SI รายใหม่ในเวียดนามอีก 1 ราย และบริษทัฯ ยงัไดรั้บการแต่งตั้ง
เป็นผูจ้ดัจาํหน่ายระบบเซอร์โว (Servo system) อยา่งเป็นทางการของผูผ้ลิตสินคา้อุปโภคบริโภครายใหญ่รายหน่ึง
ในอินโดนีเซีย อีกทั้งไดเ้ขา้สู่ธุรกิจ HVAC และ WWW จากการนาํ CP2000 Vector Control Drive เขา้สู่ตลาดและ
เร่ิมสร้างตลาดในสิงคโปร์และมาเลเซีย อยา่งไรก็ตาม ในปี 2559 บริษทัฯ ก็ตอ้งเผชิญกบัอุปสรรคหลายประการ 
เช่นปัญหาค่าเงินอ่อนตวัและการระดมทุนในตลาดท่ียากลาํบากลว้นเป็นปัจจยัลบต่อธุรกิจในประเทศมาเลเซีย 
อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ ได้เรียนรู้จากปัญหาดังกล่าว และจะหาตลาดเป้าหมายด้วยการกระจายตลาดเข้าไปสู่
ประเทศต่างๆใหม้ากข้ึนดว้ยการเนน้ธุรกิจโซลูชัน่เป็นหลกั  

ในปี 2560 บริษทัฯ จะพยายามเจาะตลาดในอุตสาหกรรมต่างๆ ให้หลากหลายมากข้ึน เช่น อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองประดบั อาหารและเคร่ืองด่ืม โลหะภณัฑ์และวสัดุก่อสร้าง เป็นตน้ นอกจากาน้ี การพฒันา
ระบบอตัโนมติัสําหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างและโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนการการดาํเนินการเพื่อให้ไดรั้บ
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การยอมรับในการเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นการก่อสร้างอาคารของแต่ละชุมชนหรือแต่ละ
พื้นท่ีนบัเป็นอีกเร่ืองหน่ึงท่ีธุรกิจดา้นระบบอตัโนมติัอุตสาหกรรมของบริษทัฯจะใหค้วามสาํคญั  
 
กลุ่มธุรกิจโซลูชัน่ระบบสาํรองไฟฟ้า (Mission Critical Infrastructure Solution - MCIS) 

หน่วยธุรกิจ MCIS ยงัคงสามารถรักษาตาํแหน่งผูน้าํในอุตสาหกรรมการจดัการพลงังานและการประหยดั
พลงังาน โดยบริษทัฯเป็นผูผ้ลิต UPS ท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงชั้นนาํของโลก นอกจากน้ีแลว้ โซลูชั่น
อุปกรณ์เสริมและผลิตภณัฑ์สําหรับดาตา้เซ็นเตอร์ (Data center infrastructure solutions - DCIM) ของบริษทัฯช่วย
ใหลู้กคา้สามารถดาํเนินงานไดอ้ยา่งต่อเน่ืองไดแ้มใ้นภาวะวิกฤติ อีกทั้งยงัทาํให้ลูกคา้สามารถบริหารตน้ทุนความ
เป็นเจา้ของ (Total Cost of Ownership - TCO) ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพอีกดว้ย 

เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา ปี 2559 นบัเป็นอีกหน่ึงปีท่ีกลุ่มธุรกิจน้ีเติบโตอีกกวา่ร้อยละ 50 โดยบริษทัฯไดรั้บ
โครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐในประเทศไทย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และออสเตรเลีย ซ่ึงเป็นโครงการท่ีสําคญัดา้น
อุตสาหกรรมโทรคมนาคม การผลิตแบบไฮเทค และอุตสาหกรรมการบริการ 

สําหรับทิศทางของธุรกิจน้ีในปี 2560 นั้น บริษทัฯ จะเนน้ธุรกิจดาตา้เซ็นเตอร์ทั้งในระดบัโลกและระดบั
ภูมิภาคและธุรกิจการเป็นเจ้าของหรือผูด้าํเนินการร่วมในธุรกิจการให้บริการด้านดาต้าเซ็นเตอร์ (Colocation 
operator/owner) พร้อมไปกบัการให้ความสําคญัเพิ่มข้ึนในการธุรกิจดา้น ICT ดว้ยการให้บริการกบัลูกคา้ท่ีเป็น
บริษทัขา้มชาติท่ีตอ้งการติดตั้งระบบภายในสํานกังาน นอกจากน้ี การเสริมโมดูลในโซลูชัน่ DCIM จะทาํให้กลุ่ม
ธุรกิจ MCIS ของเดลตา้กา้วข้ึนเป็นผูน้าํในอุตสาหกรรมการบริหารจดัการงานระบบดาตา้เซ็นเตอร์ ดงันั้น บริษทัฯ 
จะเร่งพฒันาความสามารถของบริษทัฯ ใหส้ามารถรองรับลูกคา้ไดท้ั้งในระดบัภูมิภาคและโลก 

เพื่อสานต่อแผนงานดา้นการสร้างแบรนด์และคุณค่าตลอดจนการบริหารช่องทางการตลาดและลูกคา้ราย
สําคญัให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ทีมงานท่ีดูแลภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตจ้ะยงัคงเดินหนา้เจาะกลุ่มลูกคา้ใน
หลากหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เทคโนโลยีสารสนเทศ การผลิตด้วยเทคโนโลยีไฮเทค และ
อุตสาหกรรมดา้นสุขภาพ นอกจากน้ี บริษทัฯยงัมีแผนท่ีจะขยายตลาดใหก้วา้งมากข้ึนโดยผา่นทั้งช่องทางพนัธมิตร
ธุรกิจและซพัพลายเชน  
 
ผลติภัณฑ์ DES (Delta Energy System - DES) 
กลุ่มธุรกิจเซิร์ฟเวอร์ เครือข่าย และโทรคมนาคม (Server, Networking and Telecom - SNT) 

ปี 2559 ท่ีผ่านมาเป็นปีท่ีกลุ่มธุรกิจ SNT มีความผนัผวนสูง เน่ืองจากแมว้่ากลุ่มธุรกิจโทรคมนาคมจะ
เติบโตอย่างต่อเน่ืองตลอดทั้งปี แต่กลุ่มธุรกิจดาตา้เซ็นเตอร์กลบัชะงกังนัเน่ืองจากลูกคา้เก่าประสบกบัภาวะอ่ิมตวั
อยา่งกะทนัหนั จึงทาํให้ยอดขายของกลุ่มธุรกิจเซิร์ฟเวอร์ระดบัไฮเอนด์จึงไดรั้บผลกระทบเป็นอยา่งมากในปี 2559 
เน่ืองจากตลาดเปล่ียนไปใช้บริการคลาวด์ (Cloud) และส่ืออ่ืนๆ เพื่อเช่ือมต่อกบัเซิร์ฟเวอร์ขนาดเล็กแทนการใช้
เซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่แบบเดิม สําหรับผลิตภณัฑ์ดา้นเซิร์ฟเวอร์เครือข่าย แมว้า่จะมียอดขายมีการเติบโตท่ีดี แต่ก็ยงั
ไม่สามารถชดเชยกบัยอดขายผลิตภณัฑก์ลุ่มเซิร์ฟเวอร์ไฮเอนดท่ี์ลดลงอยา่งได ้ 

อยา่งไรก็ตาม แมว้า่ยอดขายผลิตภณัฑ์รุ่นเดิมของกลุ่มธุรกิจ SNT จะหดตวัลง แต่กลุ่มธุรกิจน้ีก็ยงัสามารถ
สร้างฐานลูกคา้รายใหม่ๆ ไดห้ลายรายจากการพฒันาเทคโนโลยีและการออกแบบผลิตภณัฑ์แบบ 1-N ให้ทนัสมยั
และมีประสิทธฺภาพมากข้ึน นอกจากน้ียงัคาดว่าผลิตภณัฑ์ใหม่หลายตวัท่ีไดอ้อกสู่ทอ้งตลาดไปแลว้และกาํลงัจะ
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ออกจาํหน่ายในปี 2560 น้ีจะช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจให้บริษทัฯ ไดอ้ยา่งมาก โดยเฉพาะกบักลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นธุรกิจ 
Startup และธุรกิจขนาดกลาง ซ่ึงเป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีมีความตอ้งการเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา ทั้งน้ี 
ทีมงานดา้นการขายของบริษทัฯจะพยายามอยา่งต่อเน่ืองในการเสาะหาลูกคา้รายใหม่เพิ่มข้ึนเน่ืองจากตลาดยงัคงมี
ศกัยภาพในการเติบโตในระดบัท่ีสูง 
 
กลุ่มธุรกิจดา้นอุตสาหกรรมและการแพทย ์

ในปี 2559 กลุ่มธุรกิจน้ีถือว่ามีความมัน่คงดงัจะเห็นจากยอดขายท่ีเพิ่มข้ึนร้อยละ 9 และกาํไรสุทธิท่ีเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 6 จากปีก่อน สําหรับความสําเร็จท่ีสําคญัในปี 2559 ของกลุ่มธุรกิจน้ีคือ การเปิดตวัเพาเวอร์ซัพพลายสําหรับ 
DIN Rail รุ่นท่ี 4 ซ่ึงใช ้NFC ในการทาํคอนฟิกเกอร์เรชนัเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตลาดในยคุอุตสาหกรรม 4.0  

ในดา้นผลิตภณัฑ์เพื่ออุตสาหกรรมการแพทยน์ั้น ตลาดเคร่ืองอลัตราซาวน์ระดบัพรีเมียมจะยงัคงเป็นตลาด
หลกัของบริษทัฯ เน่ืองจากการไดรั้บรางวลัเพิ่มเติมสําหรับกลุ่มผลิตภณัฑ์น้ี และบริษทัฯ ยงัไม่หยุดน่ิงในการเจาะ
ตลาดลูกคา้รายใหญ่เพื่อกา้วข้ึนสู่ตาํแหน่งผูน้าํ 3 รายแรกของอุตสาหกรรมน้ี สําหรับในปี 2560 บริษทัฯ จะเน้นการ
รักษาฐานลูกคา้เดิมไวใ้ห้ไดม้ากท่ีสุดเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีอยา่งรวดเร็วของอุตสาหกรรมน้ี   

กลุ่มธุรกิจแบตเตอร่ีสําหรับผลิตภณัฑ์กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีนอกเหนือจากกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้า คาดว่าจะมี
ศกัยภาพในการเติบโตสูง เน่ืองจากแบตเตอร่ีลิเทียม-ไอออนมีราคาถูกลง ประกอบกบัมีการนาํระบบอตัโนมติัมาใช้
ในภาคอุตสาหกรรมมากข้ึน จึงทาํให้ตลาดระบบการขนถ่ายการวสัดุมีการขยายตวัรวมทั้ งทาํให้อุตสาหกรรม
แบตเตอร่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัสําคญั สําหรับกลุ่มธุรกิจโซลูชัน่แบตเตอร่ีภายในยานยนต์ (on-board) แบบ
สถานี และแบบไร้สาย ถือวา่ยงัมีอนาคตท่ีสดใส โดยบริษทัฯ จะเขา้ร่วมงานแสดงสินคา้ ProMat ซ่ึงเป็นงานแสดง
สินคา้ดา้นระบบการขนถ่ายวสัดุในเดือนเมษายน 2560 ท่ีชิคาโกเพื่อแสดงศกัยภาพของผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ  
 
กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนตข์อง DES 

ในปี 2559 กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนตข์องบริษทัฯ สามารถสร้างยอดขายไดต้ามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว้
เน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของอุปสงคข์องตลาดอุปกรณ์ประจุไฟแบบออนบอร์ด (On-board charger - OBC) ซ่ึงเป็นผล
ใหบ้ริษทัฯ ไดรั้บคาํสั่งซ้ืออยา่งต่อเน่ืองไปถึงช่วงไตรมาสท่ี 4 ของปี 2559 และตน้ปี 2560 ทาํใหค้าดวา่ยอดขายในปี 
2560 จะเพิ่มข้ึนดว้ย  

นอกจากผลิตภณัฑ ์OBC ขนาด 3.3 kW และ 7.2 kW แลว้ ในปี 2560 น้ี บริษทัฯ จะนาํอุปกรณ์แปลงแรงดนั
กระแสตรง (DC/DC converter) และอุปกรณ์เช่ือมต่อแบตเตอร่ี (Battery connection unit) อีกหลายรุ่นเพื่อมุ่งสู่กลุ่ม
ตลาดผูผ้ลิตรถยนต์ชั้นนาํในลกัษณะของธุรกิจ OEM โดยผลิตภณัฑ์เหล่าน้ีมุ่งสนองความตอ้งการของตลาดยาน
ยนตแ์บบพลกัอิน ไฮบริด (Plug-in hybrid electrical vehicle - PHEV) เป็นหลกั อยา่งไรก็ตาม การพฒันาผลิตภณัฑ ์
OBC ในปัจจุบนัมิไดมุ้่งเนน้แค่การเพิ่มกาํลงัไฟให้ถึงขนาด 11 kW แต่ยงัเนน้รูปแบบการใชง้านให้ไดก้บัยานยนต์
ไฟฟ้าเตม็รูปแบบอีกดว้ย  

นอกจากการให้ความสําคญักบัการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีความหลากหลายมากข้ึน บริษทัฯ ยงัไดมุ้่งขยาย
ธุรกิจไปยงัธุรกิจประเภท OEM เพื่อเป็นการขยายฐานลูกคา้ในปี 2560 พร้อมทั้งจะทาํการพฒันาอีกหลายๆ ดา้น
อยา่งต่อเน่ืองในปีต่อๆ ไปดว้ย  
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3 ปัจจยัความเส่ียง 

 

 
 

ความเส่ียงกลายมาเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารจดัการและกิจกรรมทางธุรกิจท่ีนบัวนัยิ่งมีความซบัซ้อน 
ตามการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วของสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจในปัจจุบนั บริษทัฯ ยกระดบัเร่ืองการบริหารความ
เส่ียงใหทุ้กคนตระหนกัอยา่งต่อเน่ืองทัว่ทั้งองคก์รเน่ืองจากบริษทัฯ เช่ือมัน่วา่การบริหารความเส่ียงถือเป็นหน่ึงใน
เคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ท่ีนอกจากจะช่วยให้มัน่ใจว่าบริษทัฯ มีการบริหารจดัการท่ีดีแลว้ ยงัช่วยให้
องคก์รบรรลุวตัถุประสงค์ไดต้ามเป้าหมาย  คณะกรรมการบริษทั ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดย
ไดก้าํหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงท่ีครอบคลุมทั้งองคก์รและขยายไปยงัเครือข่าย เพื่อให้แน่ใจวา่บริษทัฯ มี
กระบวนการบริหารความเส่ียงหรือวางระบบต่างๆ ท่ีจะช่วยบรรเทาผลกระทบใหก้บัองคก์รไดอ้ยา่งเหมาะสม 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียงดาํรงตาํแหน่งโดยประธานบริหารและ เป็นหน่ึงในคณะกรรมการ

บริษทั คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีสมาชิกไม่น้อยกวา่ห้าคน ประกอบดว้ยหวัหน้าของฝ่ายบริหารหลกัต่างๆ 
และ/หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษทั หรือประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ในกรณี
ท่ีจาํเป็น คณะกรรมการฯ อาจเชิญบุคคลอ่ืนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง หรือผูท่ี้รับผิดชอบเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุม
นั้นๆ เขา้ร่วมประชุมกบัคณะกรรมการบริหารความเส่ียงดว้ย 
 

หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
1. กาํหนดกระบวนการบริหารความเส่ียง 
2. ดาํเนินการบริหารจดัการความเส่ียงดว้ยการมอบหมายการจดัการความเส่ียงใหก้บัผูจ้ดัการท่ีรับผิดชอบ

งานโดยตรง 
3. พฒันาและทบทวน แผนกลยทุธ์การจดัการความเส่ียง 
4. รายงานผลการบริหารความเส่ียงทุกคร่ึงปี และ/หรือ เม่ือเห็นวา่มีความจาํเป็น ต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 
5. ตรวจสอบ และปรับปรุงการบริหารจดัการความเส่ียงอยา่ง สมํ่าเสมอและต่อเน่ือง  
6. คณะกรรมการฯ อาจขอคาํแนะนาํจากท่ีปรึกษาในสาขาวชิาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเส่ียงไดใ้นบางกรณี 
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กระบวนการบริหารจัดการความเส่ียง 
เพื่อให้กรอบการบริหารความเส่ียงท่ีวางไวส้ามารถนาํไปสู่ขั้นตอนปฏิบติังาน คณะกรรมการบริหารความ

เส่ียง ไดก้าํหนดแนวทางปฏิบติัและแนวทางการบริหารความเส่ียง ให้กบัผูบ้ริหารไดรั้บทราบ โดยขอ้มูลดงักล่าวจะ
ถูกบนัทึกไวใ้น "กฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง" 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะให้คาํปรึกษาฝ่ายบริหาร ในการดาํเนินการบริหารความเส่ียงตามนโยบาย
ท่ีวางไว ้ โดยไดรั้บการสนบัสนุนจากผูจ้ดัการบริหารความเส่ียงท่ีทาํหน้าท่ีในแต่ละแผนก  ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารและ
หวัหนา้ฝ่ายงานหลกัจะตอ้งระบุความเส่ียงต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน พร้อมกบัช้ีแจงสาเหตุท่ีทาํให้เกิดความเส่ียงนั้นๆ  ส่ิงท่ี
เป็นประเด็นความเส่ียง วิธีการวดัความเส่ียง ระดบัของความเส่ียง และลาํดบัความสําคญั ทั้งหมดน้ีเพื่อให้สามารถ
กาํหนดกระบวนการ และกลยุทธ์ในการบริหารความเส่ียง โดยผูจ้ดัการความเส่ียงมีหน้าท่ีสรุปขอ้มูลต่างๆ เพื่อ
นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะทบทวนขอ้มูลดงักล่าวโดยจดัลาํดบัความสําคญั พฒันาและทบทวนแผน
กลยุทธ์การจดัการความเส่ียงท่ีเสนอมาจากแต่ละหน่วยงาน (ถา้มี) พร้อมพิจารณาความสอดคล้องกบัการประเมิน
ความเส่ียง และขั้นตอนดาํเนินการบริหารจดัการ หลงัจากนั้นจึงจดัส่งรายงานสถานะของการบริหารจดัการความเส่ียง 
ใหก้บัคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการของบริษทัฯ อยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 

ความเส่ียงหลกัทีส่ าคัญและกลยุทธ์การบริหารจัดการ 

1. การบริหารความเส่ียงทางการเงิน 
1.1 ความเส่ียงจากความผนัผวนของเศรษฐกิจโลก  
ในปี 2559 น่าจะสรุปไดว้่า "ผิดคาด" ตั้งแต่เร่ืองท่ีคนองักฤษลงคะแนนเสียงขา้งมากเลือกออกจากสหภาพ

ยุโรป (Brexit) จนถึงเร่ืองท่ีนายโดนลัด์ ทรัมป์ ไดรั้บเลือกเป็นประธานาธิบดีสหรัฐ นอกจากน้ี ยงัมีเหตุการณ์อ่ืนๆ 
เช่น การชะลอตวัทางเศรษฐกิจของจีน การทยอยปรับข้ึนของอตัราดอกเบ้ีย นโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ ซ่ึงส่งผล
กระทบต่อการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลกอยา่งมีนยัสาํคญั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในยุโรป เอเชีย และ ตลาดเกิดใหม่  

บริษทัฯ เช่ือว่าเศรษฐกิจโลกโดยรวมยงัคงเปราะบางจึงคอยเฝ้าระวงัสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและดาํเนิน
สองมาตรการควบคู่กนัเพื่อช่วยลดความเส่ียงดงักล่าว โดยดา้นหน่ึงไดพ้ฒันาผลิตภณัฑ์และบริการอยา่งต่อเน่ือง เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของตลาดและอีกดา้นหน่ึงก็มุ่งเนน้ปรับปรุงกระบวนการผลิตภายในเพื่อสร้างการทาํกาํไร 

1.2  ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
ในช่วงเกา้เดือนแรกของปี 2559 การท่องเท่ียวและการใช้จ่ายภาครัฐเป็นปัจจยัหลกัท่ีผลกัดนัการเติบโดทาง

เศรษฐกิจของประเทศไทยแมว้่า การลงทุนภาคเอกชนจะมีแนวโน้มฟ้ืนตวั แต่ภาคการผลิตก็ยงัขยายตวัในระดบัตํ่า 
ค่าเงินบาทก็แขง็ข้ึนต่อเน่ืองจากการไหลเขา้ของเงินลงทุน ทั้งในตลาดตราสารหน้ีและตลาดทุน 

ในช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปี 2559 ค่าเงินบาทค่อนขา้งผนัผวน ทั้งจากปัจจยัภายในและภายนอก เช่น  การท่ี
คนองักฤษลงคะแนนเสียงขา้งมากเลือกออกจากสหภาพยุโรป (Brexit)  การชนะเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐ ของ
นายโดนลัด ์ทรัมป์ และการเสด็จสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ทุกเหตุการณ์ ลว้น
เป็นสาเหตุของความความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อเงินบาทไทย ท่ีส่งผล
กระทบการดาํเนินงานของบริษทัฯ เน่ืองจากรายไดห้ลกัของ บริษทัฯ และ บริษทัยอ่ย ส่วนใหญ่อยูใ่นรูปของสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ทาํให ้กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนลดลงจาก 412 ลา้นบาทในปีท่ี 2558 เป็น 183 ลา้นบาทในปี 2559  



                                                                                                                                                   

                        

 44 

บริษทัฯ ยงัคงดาํเนินนโยบายการป้องกนัความเส่ียง เพื่อช่วยลดภาระจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน  
โดยเลือกวิธีการป้องกนัความเส่ียงแบบธรรมชาติ (Natural Hedge) ในการสร้างสมดุลของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของ
บริษทัฯ ท่ีเป็นสกุลเงินต่างประเทศ  นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัคงใช้สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศเพื่อคุม้ครอง
สถานะสุทธิของแต่ละสกุลเงินแบบเต็มจาํนวน ซ่ึงนโยบายน้ีจะช่วยในการลดความเส่ียงทั้งจากความผนัผวนของ
อตัราแลกเปล่ียน หรืออตัราดอกเบ้ียอยา่งมีประสิทธิภาพ  ทั้งน้ี ในการบริหารจดัการความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศ บริษัทฯมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อลดความเส่ียงและหลีกเล่ียงการเก็งกําไร ด้วยค่าใช้จ่ายท่ี
สมเหตุสมผลต่อการทาํธุรกรรมป้องกนัความเส่ียงนั้นๆ  

นอกเหนือจากการจดัการความเส่ียงในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแลว้บริษทัฯ ยงัตอ้งบริหารจดัการสกุลเงินอ่ืน
ท่ีใชด้าํเนินงานในประเทศท่ีบริษทัยอ่ยตั้งอยู ่เช่น เงินรูปีของอินเดียและอ่ืนๆ การบริหารความเส่ียงของแต่ละสกุลเงิน 
จะแตกต่างกนัตามสถานการณ์ในแต่ละประเทศนั้น ดงันั้นบริษทัฯ จาํเป็นตอ้งติดตามสถานการณ์อยา่งใกลชิ้ด 

1.3. ความเส่ียงในการเรียกชาํระหน้ี 
อตัราการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลกยงัคงซบเซา ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัในการเรียกชาํระหน้ี

จากลูกค้า แต่ด้วยการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและมีประสบการณ์ในการบริหารจดัการลูกหน้ี รวมถึงระบบ
ควบคุมสินเช่ือและประสบการณ์ของบุคลากรท่ีแมว้า่ในหลายๆ ปีท่ีผา่นมา บริษทัฯ ตอ้งเผชิญกบัความทา้ทายใน
รูปแบบต่างๆ ก็ยงัสามารถบริหารลูกหน้ีและการเรียกชาํระหน้ีไดอ้ย่างน่าพอใจ ดงัจะเห็นไดจ้ากจาํนวนลูกหน้ี
การคา้คา้งชาํระตั้งแต่ 6 เดือนข้ึนไปมีสัดส่วนเพียงประมาณร้อยละ 1.3 ของลูกหน้ีการคา้รวม ซ่ึงทาํให้มัน่ใจไดว้า่ 
บริษทัฯ มีกระแสเงินสดรับสมํ่าเสมอและเพียงพอท่ีจะสนบัสนุนการดาํเนินงานธุรกิจ 

แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยสภาวะทางเศรษฐกิจโลกท่ีเปราะบาง บริษทัฯ ยงัต้องติดตามสถานการณ์อย่าง
ใกลชิ้ดและประเมินสถานการณ์อยา่งต่อเน่ืองวา่จะมีปัจจยัใดๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ
และฐานะทางการเงินของลูกคา้ ทั้งน้ีเพื่อใหแ้น่ใจวา่จะสามารถเก็บเงินจากลูกหน้ีได ้นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัใชก้าร
ประกนัสินเช่ือเพื่อลดความเส่ียงในการซ้ือขายสินคา้อีกดว้ย 

2. การบริหารความเส่ียงการลงทุนขององค์กร 
โดยทัว่ไป การลงทุนและการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษทัยอ่ยเป็นธุรกรรมท่ีมีความเส่ียง แนว

ทางการบริหารความเส่ียงท่ีบริษทัฯ ทาํคือ การตรวจสอบอยา่งใกลชิ้ด มีการควบคุมรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย  บญัชีลูกหน้ี 
และกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการและการเงิน นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัจดัให้มีการพบปะกนัเป็นคร้ังคราว
ของผูบ้ริหารจากบริษทัย่อยในลกัษณะของการฝึกอบรม การประชุมหรือการประเมินผลการดาํเนินงาน  ซ่ึงปกติ
บริษทัฯ ก็จดัใหมี้การประชุมวดีิโอทางไกล อยา่งสมํ่าเสมอ ทั้งน้ี ไม่เพียงเพื่อให้มัน่ใจถึงประสิทธิภาพการบริหารงาน
ใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั แต่ยงัช่วยสร้างขวญัและกาํลงัใจในการทาํงานร่วมกนัอีกดว้ย 

3. การจัดการความเส่ียงในห่วงโซ่อุปทาน 
บริษทัฯไดป้ระเมินปัจจยัเส่ียงท่ีสําคญัตลอดห่วงโซ่อุปทาน ทั้งน้ี เพราะการบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทานท่ี

ไม่ถูกตอ้งจะส่งผลกระทบต่อความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคและผูมี้ส่วนได้เสียอ่ืนๆ ตลอดจนส่งผลกระทบต่อการ
ดาํเนินงานในอนาคตด้วย ในปี 2559 สถานการณ์ด้านอุปทานโดยรวมเป็นปกติดี บริษทัฯไม่ตอ้งเผชิญกบัปัญหา
ร้ายแรงใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัหาวตัถุดิบ แมว้่าจะมีความไม่แน่นอนทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจ ตลอดจน
เหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดต่างๆ เช่นการชะลอตวัของการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจีน ความอ่อนแอทางการเงิน
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ของตลาดเกิดใหม่ ผลกระทบจากการก่อการร้ายท่ีเคล่ือนไหวขา้มพรมแดน และผลกระทบจากการท่ีประเทศสหราช
อาณาจกัรออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (Brexit) และถึงแมว้่าจะยงัไม่เล็งเห็นความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน จาก
ปัญหาอุปทาน บริษทัฯ ยงัคงติดตามสถานการณ์อยา่งใกลชิ้ด เพื่อใหแ้น่ใจวา่การดาํเนินงานจะไม่อยูใ่นภาวะชะงกังนั 

เพื่อให้แน่ใจว่ามีอุปทานท่ีมีคุณภาพดีและมีความต่อเน่ือง บริษทัฯจึงให้ความสําคญักบัการจดัการ ทั้งซัพ
พลายเออร์หลกั (Key/Critical suppliers)  และวตัถุดิบท่ีสําคญั (Key/Critical parts) ในกรอบจดัการซพัพลายเออร์ของ
เรา นอกเหนือจากการประเมินเทคโนโลยี คุณภาพ การตอบสนอง ประสิทธิภาพการส่งมอบ และราคาสินคา้ของซพั
พลายเออร์แลว้ บริษทัฯ ยงัเนน้ไปท่ีการจดัการอุปทาน และอุปสงคข์องวตัถุดิบท่ีสําคญันั้นๆ โดยใชป้ระมาณการของ
ผูใ้ช ้ความตอ้งการติดตั้งระบบ และระดบัสินคา้คงคลงัของซพัพลายเออร์ โดยทัว่ไปบริษทัฯจะเลือกซพัพลายเออร์ใน
ทอ้งถ่ิน เน่ืองจากมีความไดเ้ปรียบในดา้นเวลาการส่งมอบ และการตอบสนองต่อคาํสั่งซ้ือ ทั้งน้ี ซัพพลายเออร์ใน
ทอ้งถ่ินเหล่านั้นตอ้งมี เทคโนโลย ีคุณภาพและราคา ตามมาตรฐานท่ีบริษทัฯกาํหนดดว้ย 

หลงัวกิฤตการเงินทัว่โลก บริษทัฯไดด้าํเนินการวเิคราะห์สถานะทางการเงินในเชิงลึกของซพัพลายเออร์ท่ี
สาํคญั รวมทั้งไดจ้ดัหาผูข้ายวตัถุดิบใหมี้มากราย และมีวตัถุดิบกระจายอยูใ่นหลายภูมิภาคของสายการผลิตของซพั
พลายเออร์ เพื่อลดความเส่ียงจากการขาดแคลนวตัถุดิบท่ีอาจเกิดจากความผิดปกติอย่างรุนแรงของสภาพอากาศ 
หรือภยัพิบติัร้ายแรงในวนัขา้งหนา้  

สาํหรับความพยายามท่ีจะลดความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคมและธรรมาภิบาล (ESG Risk) ให้กบัซพัพลาย
เออร์ในห่วงโซ่อุปทานและเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั เดลตา้ประเทศไทยไดเ้ร่ิมส่งเสริม ให้มีฝ่าย
ปฏิบติัการตรวจสอบและให้คาํปรึกษาตามแนวทางของ EICC  (EICC Verification Consultant) ตั้งแต่ปี 2557 ทั้งน้ี 
ฝ่ายดงักล่าวไดถู้กจดัตั้งข้ึนจากการร่วมมือของหลายฝ่ายภายในบริษทัฯ ประกอบดว้ยฝ่ายพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
ฝ่ายความปลอดภยัแรงงาน ฝ่ายกิจการโรงงาน และฝ่ายจดัซ้ือ โดยทีมจะดาํเนินการตรวจสอบและให้คาํปรึกษาตาม
แนวทาง EICC แก่ซพัพลายเออร์หลกัท่ีมีความเส่ียงดา้น ESG สูง ทั้งน้ี ซพัพลายเออร์ส่วนใหญ่ ยงัมีปัญหาเก่ียวกบั
เร่ืองสุขลกัษณะ และความปลอดภยัตามแนวระบบบริหารจดัการของ EICC จาํนวนชัว่โมงการทาํงานท่ีมากเกินไป 
เป็นอีกปัญหาท่ีพบบ่อยสาํหรับการบริหารจดัการในอุตสาหกรรมน้ี เพื่อช่วยแกปั้ญหาต่างๆ เหล่าน้ี ทีมให้คาํปรึกษา
ตรวจสอบของเดลตา้ ไดช่้วยถ่ายทอดประสบการณ์ พร้อมกบัแนะนาํและส่งเสริมระบบการจดัการให้ซพัพลายเออร์ 
โดยทีมงานจะติดตามผลอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหแ้น่ใจวา่ซพัพลายเออร์จะมีการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง  

ปัจจุบนั ร้อยละ 96 ของซพัพลายเออร์ไดล้งนามใน "ปฏิญญาวา่ดว้ยการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ EICC" (EICC 
Declaration) และบริษทัฯยงัไดจ้ดัตั้งทีม “EICC On  ite  udit” เพื่อลงพื้นท่ีตรวจสอบการปฏิบติัตามจรรยาบรรณของ 
EICC โดยมุ่งเนน้ผูผ้ลิตในทอ้งถ่ินซ่ึงผูผ้ลิตก็สามารถปฏิบติัตามจรรยาบรรณ EICC ไดต้ามขอ้กาํหนด 

4. การบริหารความเส่ียงระบบสารสนเทศ 
บริษทัฯเช่ือว่า ระบบการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีดีและมีความปลอดภยัสูงขององค์กร สามารถให้

ขอ้มูลท่ีโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว เพื่อการตดัสินใจแก่ฝ่ายบริหาร และยงัช่วยลดภยัคุกคามความปลอดภยั
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศอีกดว้ย 

สาํหรับการจดัการโปรแกรมประยกุตใ์ชง้านภายในบริษทัฯ ทางแผนกสารสนเทศจะดาํเนินการร่วมมือกบั
ผูข้าย ติดตั้ งโปรแกรมเตือน และวางแผนการตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตาม
ขอ้กาํหนดของซอฟแวร์ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงักาํหนดแนวทางการควบคุม และกระบวนการการพฒันาซอฟตแ์วร์ 
เพื่อดูแลการพฒันาชุดคาํสั่ง รวมทั้งการลดขอ้บกพร่องของชุดคาํสั่งท่ีใชใ้นการปฏิบติังานภายในบริษทัฯ ดว้ย 
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สําหรับการจดัการโครงสร้างพื้นฐานของระบบสารสนเทศ บริษทัฯไดร่้วมกบัผูรั้บเหมาและผูใ้ห้บริการ
มืออาชีพ สร้างด่านป้องกนัการบุกรุกระบบคอมพิวเตอร์ (firewall) ดาํเนินการวางระบบซํ้ าซ้อนกรณีมีเหตุจาํเป็นท่ี
ไม่คาดคิด (hardware redundancy) จดัการการบาํรุงรักษาและดูแลระบบเชิงป้องกนั เพื่อลดความเส่ียงจากความ
เสียหายของอุปกรณ์ การสูญหายของขอ้มูล รวมทั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภยัขอ้มูลดว้ย 

ในปี 2559 มีการโจมตีของไวรัสเรียกค่าไถ่ (ransomware) และพวกเซียนเจาะระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
อยา่งต่อเน่ืองในโลกสารสนเทศเครือข่ายทางอินเตอร์เน็ต (cyberspace) การกระทาํดงักล่าว กลายเป็นภยัคุกคามต่อการ
ดาํเนินงานของผูป้ระกอบการทัว่โลก บริษทัฯจึงจดัการฝึกอบรมในหลากหลายรูปแบบ เพื่อเพิ่มความรับรู้ของ
พนกังาน และทาํการตรวจสอบจุดอ่อนของระบบ เพื่อไม่ให้เกิดการคุกคามจากการเจาะระบบเครือข่าย มีการทบทวน
สิทธ์ิขั้นสูงในการเขา้ถึงระบบเป็นระยะ เพื่อจาํกดัการติดตั้งโปรแกรมต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ท่ีใชง้าน และมีการติดตั้ง
ระบบการป้องกนัขอ้มูลสูญหาย เพื่อไม่ใหมี้การเขา้ถึงระบบ จากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคลท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต  
หรือจากระบบการจดัเก็บขอ้มูลแบ่งปันภายนอก (external cloud storage) รวมทั้งจากช่องทางมาตรฐานเช่ือมต่อ
อุปกรณ์ (USB) นอกจากน้ียงัมีการปรับปรุงซ่อมแซมจุดบกพร่องของโปรแกรม พร้อมกบัประเมินซอฟแวร์ท่ีติดตั้ง
ไว ้เพื่อจดัการและลดความเส่ียงเป็นระยะๆ ดว้ย 

5. การบริหารความเส่ียงด้านสิทธิทางกฎหมายและทรัพย์สินทางปัญญา 
ทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าและมูลค่าในเชิงพาณิชยท่ี์ตอ้งใช้ความสามารถทางสติปัญญา ความรู้ 

เงินทุนและเวลาในการสร้างสรรคข้ึ์นมา ผูป้ระดิษฐ์หรือผูส้ร้างสรรคจึ์งควรตอ้งไดรั้บการปกป้องและคุม้ครองจากการ
ละเมิดในลกัษณะต่างๆ ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งเคารพและใชท้รัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้นอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายดว้ย  

จากการเล็งเห็นความสาํคญัของทรัพยสิ์นทางปัญญา บริษทัฯ จึงมีนโยบายท่ีจะปกป้องและคุม้ครองรักษา
ทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทัฯใหพ้น้จากการละเมิดหรือถูกนาํไปใชโ้ดยไม่ไดรั้บอนุญาต และเคารพต่อสิทธิใน
ทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้นอยา่งเคร่งครัดเช่นกนั  

การนาํมาใช ้ทาํซํ้ า ดดัแปลง เปิดเผย หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ในงานอนัมีลิขสิทธ์ิ ไม่วา่ทั้งหมดหรือ
บางส่วน พนกังานควรทาํภายใตค้วามเห็นชอบหรือไดรั้บอนุญาตจากเจา้ของลิขสิทธ์ิ หากมีขอ้สงสัยเป็นหนา้ท่ีท่ี
สาํคญัในการท่ีจะตอ้งติดต่อขอความเห็นจากฝ่ายกฎหมายก่อนเสมอ 

การนาํเคร่ืองหมายการคา้หรือตราสินคา้ท่ีไดจ้ดทะเบียนตามกฎหมายของบริษทัฯ หรือบริษทัในกลุ่มไปใช ้
พนกังานควรพิจารณาความเหมาะสมและใชด้ว้ยความระมดัระวงัเพื่อประโยชน์ของบริษทัฯ หรือบริษทัในกลุ่มเท่านั้น 

การประดิษฐ ์การออกแบบผลิตภณัฑ ์หรือการคิดคน้อนัไดม้าซ่ึงกรรมวิธีใหม่ท่ีทาํให้ดีข้ึนซ่ึงผลิตภณัฑ์หรือ
กรรมวิธี อนัยงัไม่ไดรั้บการจดทะเบียนสิทธิบตัร หรืออนุสิทธิบตัรโดยถูกตอ้งตามกฎหมายจะตอ้งไดรั้บการปกป้อง
และรักษาใหป้ลอดภยั 

การทาํซํ้ า ดดัแปลง เปิดเผย หรือเผยแพร่ต่อบุคคลภายนอกหรือต่อสาธารณชน ทั้งน้ีไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วนในงานอนัมีลิขสิทธ์ิของผูอ่ื้น หรือขอ้มูลความลบัของผูอ่ื้น ตอ้งไดรั้บอนุญาตหรือไดรั้บความยินยอมจาก
เจา้ของลิขสิทธ์ิอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย 

พนักงานไม่ควรเปิดเผย ไม่ว่าด้วยวิธีการหรือการกระทาํอ่ืนใด ท่ีเก่ียวกับการประดิษฐ์ การออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ หรือการคิดคน้อนัไดม้าซ่ึงกรรมวิธีใหม่ ท่ีทาํให้พนกังานผูเ้ก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลอนัเป็นความลบัทางการคา้ 
เช่น ขอ้มูลการคา้ ขอ้มูลตน้ทุนการผลิตผลิตภณัฑ์ สูตรการผลิต สูตรราคาผลิตภณัฑ์ รูปแบบ โปรแกรม (Software) 
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วธีิการเทคนิค กรรมวธีิการผลิต ขอ้มูลการบริหารธุรกิจ รายละเอียดเก่ียวกบัราคาสินคา้ บญัชีรายช่ือลูกคา้ กลยุทธ์การ
โฆษณาสินคา้ เป็นตน้ ตอ้งเก็บรักษาและปฏิบติัให้เป็นไปตามนโยบาย ระเบียบ หรือขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้ง 

6. การบริหารจัดการความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม 
ดว้ยพนัธกิจของบริษทั “มุ่งมัน่ สร้างสรรค์นวตักรรมการใช้พลงังานสะอาดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้

พลงังานเพื่ออนาคตท่ีดีกวา่” บริษทัฯเป็นบริษทัแรกในประเทศไทยท่ีไดรั้บการรับรอง ISO14064-1 ซ่ึงเป็นมาตรฐาน
ระบบการจดัการปริมาณและการรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ ISO50001 ซ่ึงเป็นมาตรฐานระบบการจดั
การพลงังาน ทั้งน้ี บริษทัฯมีความมุ่งมัน่ท่ีจะรักษามาตรฐานเพื่อส่งเสริมความเช่ือมัน่ต่อบริษทัฯในอนาคต 

บริษทัฯไดพ้ฒันาระบบ SCADA ซ่ึงเป็นระบบควบคุมกาํกบัดูแลและเก็บขอ้มูล และชุดคาํสั่งคอมพิวเตอร์ 
(software) ท่ีใชเ้ฉพาะภายในบริษทัฯโดยการผสานให้ เขา้กบัเทคโนโลยมีาตรวดัดิจิตอลท่ีโรงงานหลกัในประเทศ
ไทย เพื่อเฝ้าสังเกต รวบรวม และประมวลผลขอ้มูล การเฝ้าสังเกตตามเวลาจริงและผลวิเคราะห์จากระบบสามารถ
ช่วยระบุแนวทางการประหยดัพลงังานและลดคาร์บอนได ้

บริษทัฯ ได้เขา้ร่วมแสดงในโครงการ “อุตสาหกรรมสีเขียว” กบักระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อแสดงความ
มุ่งมัน่อยา่งจริงจงัในแนวทางปฏิบติัท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม โรงงานสองแห่งของบริษทัท่ีนิคมอุตสาหกรรมบางปู
และนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรวไ์ดรั้บการรับรองระบบสีเขียว (Green System) ระดบัท่ี 4 วฒันธรรมองคก์ร (Green 
Culture) ซ่ึงไดแ้ก่อุตสาหกรรมท่ีมีการสร้างวฒันธรรมองค์กรดา้นส่ิงแวดลอ้มและนาํมาปฏิบติัให้เกิดประสิทธิผล 
นอกจากน้ี บริษทัฯยงัไดรั้บการรับรองอ่ืนๆ ท่ีสัมพนัธ์กบัการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม และมุ่งมัน่ท่ีจะปรับปรุงการ
ดาํเนินงานใหไ้ปถึงการรับรองระดบัเครือข่ายสีเขียว 

สําหรับการจดัการด้านสารปนเป้ือนในผลิตภณัฑ์ (Environmental Related-Substances) บริษทัฯ ได้วาง
มาตรฐานระบบคุณภาพ IECQ/QC080000 พร้อมกบัส่งเสริมการใชร้ะบบการจดัการผลิตภณัฑ์สีเขียว ในโรงงานหลกั
ของบริษทัฯ ดว้ย 

7. การจัดการความเส่ียงด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (OHS) 
บริษทัฯไดด้าํเนินการบริหารจดัการความเส่ียงดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยัดว้ยการจดักิจกรรมต่อไปน้ี 

1. จดัใหมี้การฝึกอบรมความปลอดภยัขั้นพื้นฐาน เช่น การป้องกนัไฟไหม ้การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 
ใหก้บัพนกังาน ผูรั้บเหมาช่วงและผูข้าย ทั้งน้ี เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในระดบัควบคุมดูแลและ
ระดบัจดัการ จะจดัการฝึกอบรมพิเศษเพิ่มเติม เช่น วธีิการป้องกนัรังสี  การใชร้ถยกของ เคร่ืองจกัร 
และความปลอดภยัในพื้นท่ีท่ีจาํกดั ตลอดจนการฝึกซอ้มสาํหรับกรณีฉุกเฉิน เช่น การซ้อมดบัเพลิง 
และการฝึกปฏิบติัการหากมีสารเคมีร่ัวไหล 

2. จดัตั้งคณะกรรมการความปลอดภยั เพื่อดาํเนินการตรวจสอบอยา่งสมํ่าเสมอ พร้อมทั้งปรับปรุง
สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน เช่น การเฝ้าสังเกต อากาศในบริเวณสถานท่ีทาํงาน การตรวจสอบนํ้า
ด่ืมและนํ้าเสีย การเฝ้าระวงัการแผรั่งสีจากเคร่ืองเอก็ซเรย ์(X-RAY) เป็นตน้ 

3. จดักิจกรรมในหลากหลายรูปแบบ เป็นคร้ังคราว เพื่อเนน้ใหพ้นกังานตระหนกัในเร่ืองการจดัการ
ความเส่ียง เช่น การรณรงคส์ัปดาห์ความปลอดภยั  การทาํโครงการดา้นความปลอดภยัเพื่อความ
รับผดิชอบต่อสังคม (CSR) เป็นตน้ 
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ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

 

4  
 
ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ดงัน้ี 

1) ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์         (หน่วย : ลา้นบาท)  

ประเภททรัพย์สิน ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ     มูลค่า ภาระผูกพนั 
ท่ีดิน เป็นเจา้ของ 875 ไม่มี 
อาคารสาํนกังานและอาคารโรงงาน  เป็นเจา้ของ 2,267 ไม่มี 
เคร่ืองจกัร/อุปกรณ์ เป็นเจา้ของ 1,805 ไม่มี 
แม่พิมพ ์ เป็นเจา้ของ 123 ไม่มี 
เคร่ืองติดตั้ง เป็นเจา้ของ 487 ไม่มี 
งานระหวา่งก่อสร้าง เป็นเจา้ของ 139 ไม่มี 
คอมพิวเตอร์ เป็นเจา้ของ 93 ไม่มี 
อ่ืน ๆ เป็นเจา้ของ 177 ไม่มี 

   รวม                           5,966     
 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 2559 มีจาํนวนทั้งส้ิน 852 ลา้นบาท (2558: 769 ลา้นบาท) โดยค่าเส่ือมราคาจาํนวน 

621 ลา้นบาท (2558: 580 ลา้นบาท) รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือจาํนวน 231 ลา้นบาท (2558: 189 ลา้น
บาท) เป็นค่าใชจ่้ายในการขาย บริหารและวจิยัพฒันา  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคา
หมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 
4,836 ลา้นบาท (2558: 6,051 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 4,387 ลา้นบาท 2558: 4,573 ลา้นบาท) 

 
2) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน่  มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 แสดงไดด้งัน้ี 

                          (หน่วย:ลา้นบาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 
   

สิทธิบตัร 
คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์ 

 
อ่ืนๆ 

 
รวม 

คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์ 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 467 14 6 487 3 

อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน  มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย:ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ท่ีดินใหเ้ช่า อาคารสาํนกังานให้เช่า รวม 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 36 175 211 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยเช่ือวา่ มูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
ท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินมีจาํนวนใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม  
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ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 

5 

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษทัร่วม 
 บริษทัในกลุ่มส่วนใหญ่ดาํเนินธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์หรือธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองหรือ
สนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทฯ ซ่ึงจากการท่ีบริษัทเหล่าน้ี มีจุดแข็งท่ีแตกต่างทาํให้สามารถช่วยเหลือ
สนับสนุนซ่ึงกันและกันได้ ประกอบกับบริษทัฯ ได้มีการควบคุมดูแลการดาํเนินงานโดยเฉพาะบริษทัย่อยอย่าง
ใกลชิ้ดดว้ยการส่งกรรมการหรือผูบ้ริหารไปดูแลในดา้นนโยบายและทิศทางการดาํเนินธุรกิจ รวมทั้งให้มีการรายงาน
ผลประกอบการและติดตามผลการดาํเนินงานอย่างใกลชิ้ดและต่อเน่ือง ทาํให้บริษทัย่อยในกลุ่มมีความเขา้ใจในทิศ
ทางการทาํงานและมีจุดมุ่งหมายในการทาํงานร่วมกนัในการให้บริการท่ีดีท่ีสุดแก่ลูกคา้รวมทั้งเสริมสร้างความ
แขง็แกร่งใหแ้ก่ธุรกิจของกลุ่ม 
 
 

 
ในปี 2549 บริษทัฯไดรั้บหนงัสือประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกรมสรรพากรสําหรับปี 2540 ถึง 2543 

เป็นจาํนวนเงินประมาณ 740 ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) บริษทัฯไดย้ื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ของกรมสรรพากร (“คณะกรรมการฯ”) และในระหวา่งปี 2554 คณะกรรมการฯดงักล่าวมีคาํวินิจฉยัอุทธรณ์
ใหป้รับลดจาํนวนเงินลงเหลือประมาณ 734 ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดย้ื่นฟ้องต่อ
ศาลภาษีอากรกลางให้พิจารณาเพิกถอนการประเมินภาษีดงักล่าวของกรมสรรพากร และในระหวา่งปี 2555 ศาลภาษี
อากรกลางก็ไดมี้คาํพิพากษาให้กรมสรรพากรลดเฉพาะเบ้ียปรับลงร้อยละ 50 (กล่าวคือ เบ้ียปรับลดลงเหลือจาํนวน
ประมาณ 121 ลา้นบาท จากเดิมท่ีกรมสรรพากรคาํนวณไวท่ี้ 241 ลา้นบาท) ส่วนคาํขออ่ืนของบริษทัฯ ศาลภาษีอากร
กลางให้ยกฟ้อง อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ ไม่เห็นด้วยกบัคาํพิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง จึงได้ยื่นอุทธรณ์คาํ
พิพากษาดงักล่าวต่อศาลฎีกา ปัจจุบนัคดีอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา  
 ในปี 2555 บริษทัฯไดรั้บหนงัสือประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกรมสรรพากรสําหรับปี 2544 ถึง 2547 
เป็นจาํนวนเงินประมาณ 401 ล้านบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) และบริษทัฯได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ของกรมสรรพากร ซ่ึงในระหว่างปี 2556 คณะกรรมการฯมีคาํวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ทั้งหมดของ
บริษัทฯ ดังนั้ น บริษัทฯได้ยื่นฟ้องต่อศาลภาษีอากรกลางให้พิจารณาเพิกถอนการประเมินภาษีดังกล่าวของ
กรมสรรพากรและเม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2557 ศาลภาษีอากรกลางไดมี้คาํพิพากษาให้กรมสรรพากรลดเบ้ียปรับและ
เงินเพิ่มลงเหลือจาํนวนประมาณ 201 ลา้นบาท จากเดิมท่ีกรมสรรพากรคาํนวณไวท่ี้ 270 ลา้นบาท ส่วนคาํขออ่ืนของ
บริษทัฯศาลภาษีอากรกลางใหย้กฟ้อง อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ไม่เห็นดว้ยกบัคาํพิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง จึงได้
ยืน่อุทธรณ์คาํพิพากษาดงักล่าวต่อศาลฎีกา ปัจจุบนัคดีอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา 
 อย่างไรก็ตามทั้ง 2 กรณีขา้งตน้ ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัฯเช่ือว่าบริษทัฯจะชนะคดีในท่ีสุด ดว้ยเหตุน้ี
บริษทัฯจึงมิไดบ้นัทึกสาํรองสาํหรับการประเมินภาษีดงักล่าวไวใ้นบญัชี 
 ในปี 2558 บริษทัฯไดรั้บหนงัสือประเมินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากกรมสรรพากรสําหรับปี 2548 เป็นจาํนวน
เงินประมาณ 1.96 ล้านบาท และ หนงัสือประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับปี 2548 จาํนวนประมาณ 0.06 ล้านบาท 
(รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) ซ่ึงบริษทัฯไดย้ื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมสรรพากร ปัจจุบนัคาํ
อุทธรณ์อยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของคณะกรรมการฯ และในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษทัฯไดรั้บหนงัสือประเมินภาษี
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6 ข้อมูลทั่วไป 

 

เงินไดนิ้ติบุคคลจากกรมสรรพากรสําหรับปี 2549 เป็นจาํนวนเงินประมาณ 169 ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) 
และ หนังสือประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับปี 2549 จาํนวนประมาณ 2 ล้านบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) ซ่ึง
บริษทัฯได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมสรรพากร ปัจจุบนัคาํอุทธรณ์อยู่ในระหว่างการ
พิจารณาของคณะกรรมการฯ 
 อย่างไรก็ตาม บริษทัฯเช่ือว่าผลการประเมินดงักล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อบริษทัฯอยา่งเป็นสาระสําคญั 
บริษทัฯจึงมิไดบ้นัทึกสาํรองสาํหรับการประเมินภาษีดงักล่าวไวใ้นบญัชี 
  
 
 
 
ช่ือ บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)   
เลขท่ีทะเบียนบริษทั 0107537002559  
ท่ีอยูท่ี่ติดต่อ 909 ซอย 9 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตาํบลแพรกษา  

อาํเภอเมืองสมุทรปราการ  จงัหวดัสมุทรปราการ 10280 
โทรศพัท ์:  (662) 709-2800   โทรสาร  :  (662) 709-2833 

ประเภทธุรกิจ ผลิตและส่งออกผลิตภณัฑ์เพาเวอร์ซพัพลาย อุปกรณ์และช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ 
เวบ็ไซต ์      www.deltathailand.com  
ทุนจดทะเบียน                            หุน้สามญั 1,259,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 
ทุนเรียกชาํระแลว้                       หุน้สามญั 1,247,381,614 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท  
(ณ วนัท่ี 16 มกราคม 2560) 
นิติบุคคลท่ีบริษทัฯ ถือหุน้ โปรดดูรายละเอียดในหวัขอ้ “โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั” 
มากกวา่ร้อยละ 10 
บุคคลอา้งอิงอ่ืน                            1.  ผู้สอบบัญชี  

    บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั (เดิมช่ือบริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จาํกดั) 
                                                          ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย  
 กรุงเทพฯ 10110 
                                                          โทรศพัท ์:  (662) 264-0777, (662) 661-9190 
                                                          โทรสาร  :  (662) 264-0789, (662) 661-9192 
 
                                                     2.  นายทะเบียนหลกัทรัพย์  

                 บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
                                                      อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพ ฯ 10400 
  โทรศพัท ์  : (662) 009-9000   โทรสาร   : (662) 009-9991 
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7 ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถอืหุ้น 

 
 
 
 
ทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีดงัน้ี 
 

 รายการ    จ านวนหุ้น มูลค่าหุ้น (บาท)   จ านวนเงิน (บาท) 
1.        ทุนจดทะเบียน (หุน้สามญั)    1,259,000,000                       1                      1,259,000,000 
2.        ทุนจดทะเบียน (หุน้สามญั)           1,247,381,614  1          1,247,381,614 

 
ผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ 

 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก (ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2560)  

ท่ี รายช่ือ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1 Citibank Nominees Singapore Pte Ltd-CBHK-PBGSG-Restricted Shares 718,158,350 57.6% 

2 บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั                                                 71,027,647 5.7% 

3 Delta Electronics Inc. 69,128,140 5.5% 

4 UBS AG Singapore, Branch 53,172,220 4.3% 

5 State Street Bank Europe Limited 36,872,777 3.0% 

6 Chase Nominees Limited 31,352,876 2.5% 

7 RBC Investor Services Trust                                                    23,134,640 1.9% 

8 HSBC Bank PLC-HSBC Institutional TST SVS(IRE) LTD First State Global 
Umbrella Fund PLC - First State Asian EQU 

21,985,500 1.8% 

9 The Bank of New York (Nominees) Limited 12,955,901 1.0% 

10 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. Lend                                                   9,388,800 0.7% 

11 อ่ืนๆ 200,204,763 16.0% 
  รวม 1,247,381,614 100.0% 

 
ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย  

บริษทัฯ มีผูถื้อหุ้นสามญัรายยอ่ย (Free float) ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2560 จาํนวน 3,899 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.88 

ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholding Agreement)  
บริษทัไม่มีขอ้ตกลงระหวา่งกนัในกลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ในเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อการบริหารงานของบริษทั 

การออกหลกัทรัพย์อืน่ 
 บริษทัไม่มีการออกหุน้ประเภทอ่ืนนอกเหนือจากหุน้สามญั 

ส่วนที่ 2 
การจัดการและการก ากบัดูแลกจิการ 
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นโยบายการจ่ายปันผล 
บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 30 ของผลกาํไรสุทธิ บริษทัฯ อาจเปล่ียนแปลงอตัรา

ดงักล่าวหากบริษทัฯ มีแผนการลงทุนและ/หรือความจาํเป็นในการใชเ้งินทุนท่ีอาจมีในอนาคต 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2560 ประชุมเม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2560 ไดมี้มติอนุมติัจ่ายเงิน

ปันผลจากผลการดาํเนินงานในปี 2559 ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 3.00 บาท (สามบาทถว้น) หรือคิดเป็นประมาณ
ร้อยละ 67.8 ของกาํไรสุทธิต่อหุ้น ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลข้ึนอยูก่บัมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงคณะกรรมการจะเสนอ
เร่ืองดงักล่าวต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป (ในปี 2559 เงินปันผลจ่ายในอตัราหุ้นละ 
3.10 บาท (สามบาทสิบสตางค)์ หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 57.60 ของกาํไรสุทธิต่อหุน้) 

นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ย 
สาํหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ยนั้นจะพิจารณาจากความสามารถในการทาํกาํไรและโอกาสในการ

ลงทุนหรือความตอ้งการใช้เงินทุนในการขยายงานของแต่ละบริษทั นอกจากน้ี ยงัไดพ้ิจารณาถึงขอ้กาํหนดด้าน
กฎหมายหรือกฎระเบียบอ่ืนๆ รวมทั้ง โครงสร้างทางภาษีและนโยบายการควบคุมอตัราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การจ่ายเงินปันผลของแต่ละประเทศ ทั้งน้ี การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจะคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดโดยรวมของ
บริษทัฯ และผูถื้อหุน้เป็นหลกั 
 
การจ่ายเงินปันผลปี 2553 – 2559 

ปี 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 
อตัรากาํไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 3.33 2.30 3.49 4.34 4.78 5.38 4.42 
อตัราเงินปันผลต่อหุน้ (บาท) 1.7 1.2 2.4 2.7 3.0 3.1 3.0* 
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ (%) 51% 52% 69% 62% 63% 58% 68% 
* อยูร่ะหวา่งการนาํเสนอเพ่ืออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี 2560 ในวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 เพ่ืออนุมติัจ่ายเงินปันผล
ประจาํปี 2559 
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8 โครงสร้างการจดัการ 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการท้ังหมด 8 ท่าน โดยเป็นกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 2 รายและ
กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 6 ราย โดยรายช่ือคณะกรรมการของบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ ลง
วนัท่ี 16 มกราคม 2560 มีดังนี ้

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 
การเขา้ร่วม

ประชุม 
1. นายอ้ึง กวง มิ้ง ประธานกรรมการ  3 พ.ค. 2533 5/5 
2. นายหมิง เจ้ิง หวงั รองประธานกรรมการ  3 พ.ค. 2533 5/5 
3. นายเซีย เชน เยน** กรรมการและประธานบริหาร  13 ส.ค. 2556 5/5 
4. นายเซีย เหิง เซียน กรรมการ  30 มี.ค. 2549 5/5 
5. นายอนุสรณ์ มุทราอิศ** กรรมการ  22 ส.ค. 2537 5/5 
6. นายชู ชี หยวน กรรมการอิสระ  30 เม.ย. 2531 5/5 
7. นายบุญศกัด์ิ เจียมปรีชา* กรรมการอิสระ  5 เม.ย. 2559 4/4 
8. ดร.วฑูิรย ์สิมะโชคดี กรรมการอิสระ  30 มี.ค. 2558 4/5 

 นางสาววิไลลกัษณ์ ฟุ้ งธนะกลุ เป็นเลขานุการบริษทัและเลขานุการคณะกรรมการบริษทั 
* ได้รับการแต่งตัง้จากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเม่ือวนัท่ี 5 เม.ย. 2559 
** กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร  

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามแทนบริษทั 
 กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามประกอบดว้ยกรรมการรวม 5 ท่านและมีเง่ือนไขการลงนามแทนบริษทัฯ ดงัน้ี 
“นายอ้ึง กวง มิ้ง หรือนายหมิง เจ้ิง หวงั หรือนายอนุสรณ์ มุทราอิศ คนใดคนหน่ึงในสามคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกบั
นายเซีย เหิง เซียน หรือ นายเซีย เชน เยน รวมเป็นสองคนและประทบัตราสาํคญัของบริษทัฯ”  

ฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน 

คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 

โครงสร้างการบริหารจดัการของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

คณะกรรมการ 

สรรหาและก าหนด

คา่ตอบแทน 

คณะกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการ

บรหิาร 

ประธานบรหิาร 

คณะกรรมการ

บรหิารความเสีย่ง 

ฝ่ายการเงนิ 

คณะกรรมการเพือ่การ

พฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

ฝ่ายบรหิารและ

ทรพัยากรบคุคล/ 

ประชาสมัพนัธ ์

ฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ฝ่ายปฏบิตักิาร 
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ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการ  
1. คณะกรรมการบริษทัต้องปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์และข้อบงัคับของบริษัทฯ

ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ 
2. กาํหนดวสิัยทศัน์ พนัธกิจและกลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัโดยมีการทบทวนและอนุมติั เป็นประจาํทุกปี 
3. กาํหนดหรืออนุมติันโยบาย แผนงานทางธุรกิจและงบประมาณของบริษทัฯ ควบคุมกาํกบัดูแลการบริหารและ

การจดัการรวมถึงการติดตามดูแลให้มีการนาํไปปฏิบติัและติดตามวดัผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ
บริหาร โดยให้มีการรายงานผลการดาํเนินงานต่อคณะกรรมการบริษทัอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าได้
ดาํเนินการปฏิบติังานตามแผนงาน นโยบาย และงบประมาณท่ีวางไวอ้ยา่งเหมาะสม  

4. ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียงวา่ไดมี้การดาํเนินการอยา่งถูกตอ้งและมี
ประสิทธิผล 

5. กาํกับดูแลให้บริษัทปฏิบตัิตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงหมายรวมถึงหลกัเกณฑ์ ขอ้กาํหนดของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อาทิเช่น การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั
และการซ้ือหรือขายทรัพยสิ์นท่ีสําคญัตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

6. จดัให้มีการทาํงบดุลและงบกาํไรขาดทุนของบริษทัฯ ณ วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชีของบริษทัฯ ซ่ึงผูส้อบ
บญัชีตรวจสอบแลว้และนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมติั 

7. ตรวจสอบการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯ ต่อสาธารณชนใหมี้ความถูกตอ้งครบถว้นภายในเวลาท่ีกาํหนด 
8. กรรมการบริษทัอาจแต่งตั้งบุคคลอ่ืนใดให้ดาํเนินกิจการของบริษทัฯ ภายใตก้ารควบคุมของกรรมการ หรือ

อาจมอบอาํนาจเพื่อให้บุคคลดงักล่าวมีอาํนาจตามท่ีกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิก
ถอนเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขอาํนาจนั้นๆ ไดเ้ม่ือเห็นสมควร  

ทั้งน้ี การมอบอาํนาจนั้นจะตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอาํนาจท่ีทาํให้ผูรั้บมอบอาํนาจสามารถพิจารณา
และอนุมติัรายการท่ีผูรั้บมอบอาํนาจ หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้มีส่วนได้เสียหรือมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการพิจารณาและอนุมติัไวแ้ลว้ 

อาํนาจหนา้ท่ีของประธานกรรมการ 
1.  เป็นผูน้าํในการกาํหนดนโยบายในการกาํกบั ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และ

คณะอนุกรรมการอ่ืนๆ ใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามแผนงานท่ีกาํหนดไว ้ 
2.  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและผูถื้อหุน้ของบริษทั  
3.  เป็นผูล้งคะแนนเสียงช้ีขาดในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีการลงคะแนนเสียงเท่ากนั 
4. ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายกาํหนดไวโ้ดยเฉพาะใหเ้ป็นหนา้ท่ีของประธานกรรมการ 
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 คณะผู้บริหาร    

 คณะบริหารของบริษทัฯ ประกอบดว้ยผูบ้ริหาร 5 ท่าน มีรายช่ือดงัน้ี 
รายช่ือผูบ้ริหาร ตาํแหน่ง 

1. นายเซีย เชน เยน ประธานบริหารบริษทั 
2. นายอนุสรณ์ มุทราอิศ                        ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล/ประชาสัมพนัธ์ 
3. นายวชิยั ศกัด์ิสุริยา รองประธานฝ่ายปฏิบติัการ 
4. นางอรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ  ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน 
5. นายชิน หมิง เฉิน ผูอ้าํนวยการฝ่ายสารสนเทศ 

ขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของประธานบริหาร 
1. บริหาร ควบคุม และรับผิดชอบต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในแนวทางท่ีไดก้าํหนดไวใ้นงบประมาณของ

บริษทัฯ ท่ีไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ แลว้ รวมถึงการดูแลให้
คาํแนะนาํและปรับปรุงการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 

2. นาํเสนอนโยบาย กลยุทธ์ของบริษทัฯและของหน่วยธุรกิจในบริษทัฯ เพื่อให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั
รับทราบและอนุมติั และรับผดิชอบต่อการนาํกลยทุธ์ดงักล่าวไปปฏิบติั 

3. ร่วมกับคณะกรรมการบริหารรับผิดชอบต่อการจดัทาํงบประมาณประจาํปีและแผนการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
ทบทวนงบประมาณประจาํปีทุกไตรมาส และนาํเสนองบประมาณหลงัการปรับปรุงต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

4. รายงานผลการดาํเนินงานประจาํไตรมาสต่อกรรมการบริษทั  
5. มีอาํนาจพิจารณาอนุมติัวงเงินค่าใชจ่้ายในเร่ืองต่างๆ อย่างไรก็ตาม เร่ืองใดๆท่ีไม่ใช่การดาํเนินงานตามปกติของ

ธุรกิจนั้น จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัก่อน 
6. มีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการกาํหนดให้มีระบบการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ตลอดจนส่งเสริม สนบัสนุนควบคุม

และติดตามการปฎิบติัตามการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี รวมทั้งการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ เพื่อให้มัน่ใจวา่ส่ือสารไปยงั
พนกังานและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายไดมี้การปฏิบติัตาม ตลอดจน ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการ
ต่างๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ขอ้บงัคบัและขอ้กาํหนดของกฎหมาย 

7. มีอาํนาจแต่งตั้งและบริหารงานคณะทาํงานชุดต่างๆ เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพการจดัการท่ีดีและโปร่งใส 
และให้มีอาํนาจในการมอบอาํนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนปฏิบติังานแทนไดโ้ดยการมอบอาํนาจ
ช่วง และ/หรือการมอบหมายดงักล่าวให้อยู่ภายใตข้อบเขตแห่งการมอบอาํนาจตามหนงัสือมอบอาํนาจฉบบัน้ี 
และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ขอ้กาํหนด หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษทั และ/หรือบริษทัฯ
ไดก้าํหนดไว ้

ทั้งน้ี การมอบหมายอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของประธานบริหารนั้น จะไม่มีลกัษณะเป็นการ
มอบอาํนาจหรือมอบอาํนาจช่วงท่ีทาํให้ประธานบริหาร  หรือผูรั้บมอบอาํนาจจากประธานบริหารสามารถอนุมติั
รายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (ตามท่ีนิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย)์ มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย เวน้แต่เป็น
การอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามธุรกิจปกติท่ีมีการกาํหนดขอบเขตชดัเจน 

8. ดาํเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
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เลขานุการบริษทั 
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ งนางสาววิไลลักษณ์ ฟุ้งธนะกุลเป็นเลขานุการบริษัท ทาํหน้าท่ีจัด

เตรียมการประชุม รวมทั้งใหค้าํแนะนาํดา้นกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งให้คณะกรรมการบริษทัทราบและ
ปฏิบติัหน้าท่ีดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบติัตามมติคณะกรรมการ เพื่อให้การ
บริหารงานของบริษทัฯ มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี รวมทั้งมีหน้าท่ีความ
รับผดิชอบตามท่ีกฎหมายกาํหนด 
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพ้ิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ คณะอนุกรรมการ 
ประธานบริหารและผูบ้ริหารโดยจะเสนอค่าตอบแทนดงักล่าวใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัต่อไป ทั้งน้ีใน
ส่วนของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัและคณะอนุกรรมการต้องได้รับอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดยมี
นโยบายและแนวทางการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารสรุปไดด้งัน้ี 

1. นโยบายและแนวทางการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย  
1.1 อตัราค่าตอบแทนตอ้งมีความเหมาะสมเพื่อสามารถดึงดูดและรักษากรรมการท่ีมีความสามารถให้

ทาํงานกบับริษทัฯ โดยปัจจยัหลกัในการพิจารณาการกาํหนดค่าตอบแทนมีดงัน้ี 
 หนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 อตัราค่าตอบแทนกรรมการโดยเฉล่ียของตลาด 
 ผลประกอบการของบริษทัฯ 
 ปัจจยัอ่ืนท่ีอาจพิจารณาเพิ่มเติมโดยคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการบริษทัฯ 

1.2 ประธานกรรมการบริษทัหรือประธานกรรมการชุดยอ่ยจะไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มข้ึนตาม
ความรับผดิชอบท่ีเพิ่มข้ึน 

1.3 กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารจะได้รับค่าตอบแทนโดยเทียบเคียงกบัอตัราของตลาดซ่ึงอาจสูงกว่า
กรรมการบริหาร  ทั้งน้ี เพื่อจูงใจบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถให้เขา้มาเป็นกรรมการท่ีไม่เป็น
ผูบ้ริหารหรือกรรมการอิสระ 

1.4 โครงสร้างของค่าตอบแทนอาจเป็นแบบคงท่ีทั้งจาํนวนหรือแบบคงท่ีบางส่วนและค่าตอบแทนแปร
ผนับางส่วน โดยอาจมีค่าเบ้ียประชุมหรือค่าตอบแทนอ่ืนร่วมดว้ย 

2.  นโยบายและแนวทางกาํหนดค่าตอบแทนสาํหรับผูบ้ริหารระดบัสูง 
2.1 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเป็นผูก้าํหนดหลกัเกณฑ์และโครงสร้างค่าตอบแทน

ของประธานบริหารและผูบ้ริหารระดับสูง (ระดับ 11 ข้ึนไป) โดยพิจารณาตามหลักการและ
นโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทัฯกาํหนด โดยใหมี้ความสอดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
และผลการบริหารงานของผูบ้ริหารแต่ละท่าน 

2.2 ค่าตอบแทนต้องมีความเหมาะสมเพียงพอในการท่ีจะรักษาผูบ้ริหารให้ทาํงานกับบริษทัฯและ
สามารถจูงใจใหผู้บ้ริหารทาํงานไดอ้ยา่งเต็มท่ี  

2.3 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนมีหน้าท่ีกําหนดตัวช้ีว ัดผลงานหลัก (Key 
Performance Indicator-KPI) ของผูบ้ริหารและจะนาํเสนอให้คณะกรรมการบริษทัเป็นผูอ้นุมติัก่อน
ส้ินสุดปีการเงินต่อไป  
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2.4 ประธานบริหารจะเป็นผูพ้ิจารณาความเหมาะสมในการกาํหนดค่าตอบแทนซ่ึงรวมถึงการปรับอตัรา
เงินเดือน โบนสัประจาํปี และ/หรือค่าตอบแทนอ่ืน (ถา้มี) ของผูบ้ริหารระดบัสูงโดยจะพิจารณาจาก
การประเมินผลการทาํงานเทียบกบั KPI ท่ีกาํหนดไว ้ 

2.5 ในการกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาอตัราค่าตอบแทนเฉล่ียของตลาดหรืออุตสาหกรรมท่ีใกลเ้คียง
กนัเป็นเกณฑ์เทียบเคียง นอกจากน้ี ยงัอาจจดัให้มีข้อมูลด้านค่าตอบแทนของตลาดหรืออาจขอ
คาํปรึกษาจากผูเ้ช่ียวชาญด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อช่วยประกอบการพิจารณา โดยบริษทัฯ เป็น
ผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายดงักล่าว 

โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารในปี 2559 มีดงัน้ี 
1. ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

1.1 ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั  
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ไดอ้นุมติัค่าตอบแทนของกรรมการประจาํปี 2559 ซ่ึงประกอบดว้ยค่าตอบแทน

กรรมการรายปีและเบ้ียประชุม ดงัน้ี  
(หน่วย: บาท)            ค่าตอบแทนรายปี                 เบ้ียประชุมต่อคร้ัง 

ประธานกรรมการบริษทั      1,650,000         10,000  
กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร         1,150,000          10,000 
กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร         500,000       - 
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ        1,250,000          10,000 
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน      1,250,000          10,000 
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ        1,150,000          10,000 

หมายเหตุ : 1. เบ้ียประชุมจะไดรั้บเฉพาะประธานกรรมการบริษทั กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และกรรมการอิสระในการเขา้ร่วมประชุม
คณะกรรมการทุกชุดและการประชุมผูถื้อหุ้น 

2. ค่าตอบแทนอ่ืน : ไม่มี 

ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัในปี 2559 มีดงัน้ี 
รายช่ือกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการ เบีย้ประชุม ค่าตอบแทนอืน่ รวมค่าตอบแทน 

หน่วย  บาท 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
นายอ้ึง กวง ม้ิง  1,650,000  1,650,000  60,000 60,000 - - 1,710,000 1,710,000 
นายหมิง เจ้ิง หวงั 1,150,000 1,150,000 60,000 50,000 - - 1,210,000 1,200,000 
นายเซีย เชน เยน 500,000 500,000  - - - 500,000 500,000 
นายเซีย เหิง เซียน 1,150,000 1,150,000 60,000 60,000 - - 1,210,000 1,210,000 
นายอนุสรณ์ มุทราอิศ 500,000 500,000  - - - 500,000 500,000 
นายชู ชี หยวน 1,150,000 1,150,000 120,000 60,000 - - 1,270,000 1,210,000 
นายบุญศกัด์ิ เจียมปรีชา 1,250,000 - 90,000 - - - 1,340,000 - 
ดร.วฑิูรย ์สิมะโชคดี  1,250,000 1,250,000 110,000 90,000 - - 1,360,000 1,340,000 
ศ. กิตติคุณ สุภาพรรณ รัตนาภรณ์2)  - 1,250,000  10,000 110,000 - - 10,000 1,360,000 
ศ.ลี จิ เลน3) - 1,150,000 30,000 90,000 - - 30,000 1,240,000 
รวมเป็นเงนิทั้งส้ิน 8,600,000 9,750,000 540,000 520,000 - - 9,140,000 10,270,000 
หมายเหตุ :  1. บริษทัฯไม่มีค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบอ่ืน เช่น โบนสั บาํเหน็จ และสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ 
 2. ครบวาระการดาํรงตาํแหน่งเม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2559 
 3. ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2559 
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1.2 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  
ในปี 2559 บริษทัฯ ไดจ่้ายค่าตอบแทนของผูบ้ริหารซ่ึงรวมถึงเงินเดือนและโบนสัรวม 5 ท่านคิดเป็นเงิน

รวมทั้งส้ินประมาณ 46,284,931 บาท เม่ือเทียบกบัจาํนวน 42,761,870 บาทท่ีจ่ายในปี 2558  
2. ค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงิน    
 - ไม่มี – 

 
รายงานการถือหลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหาร  

รายช่ือกรรมการ การถือหุ้นของบริษัทฯ (หุ้น) 
ตนเอง คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

 31 ม.ค.60 31 ม.ค.59 เพิ่ม (ลด) 31 ม.ค.60 31 ม.ค.59 เพิ่ม (ลด) 
นายอ้ึง กวง มิ้ง - - - - - - 
นายหมิง เจ้ิง หวงั - - - - - - 
นายเซีย เชน เยน           - - - - - - 
นายเซีย เหิง เซียน - - - - - - 
นายอนุสรณ์ มุทราอิศ - - - - - - 
นายชู ชี หยวน - - - - - - 
นายบุญศกัด์ิ เจียมปรีชา                 17,000 13,000 4,000 - - - 
ดร.วฑูิรย ์สิมะโชคดี - - - - - - 
นายวชิยั ศกัด์ิสุริยา - - - - - - 
นางอรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ 1,000 1,000 - 5,000 5,000 - 
นายชิน หมิง เฉิน - - - - - - 
 

บุคลากร 
 
ในปี 2559 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีพนกังานรวมประมาณ 12,800 คน มีผลตอบแทนซ่ึงรวมเงินเดือน 

โบนสั และเงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพท่ีจ่ายใหแ้ก่พนกังานรวมเป็นเงินประมาณ 8,034 ลา้นบาท โดยใน
ประเทศไทยมีพนกังานรวมทั้งส้ิน 10,377 คน ผลตอบแทนซ่ึงรวมเงินเดือน โบนสั และเงินสมทบกองทุนสาํรอง
เล้ียงชีพท่ีจ่ายใหแ้ก่พนกังานรวมเป็นเงิน 4,429 ลา้นบาท โดยมีพนกังานตามส่วนงานต่างๆ ดงัน้ี  

1. พนกังานในแต่ละสายงานการผลิต               จาํนวนพนกังาน (31 ธ.ค. 59) 
 กลุ่มผลิตภณัฑ ์EPSBG        4,549 
 กลุ่มผลิตภณัฑ ์MPBG                 1,523  
 กลุ่มผลิตภณัฑ ์FMBG                     3,240 
 กลุ่มผลิตภณัฑ ์PSBG                        223  

2. พนกังานในส่วนบริหารและอ่ืนๆ         842 
รวม   10,377 
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9 การก ากบัดูแลกจิการ 

 

การพฒันาบุคลากร 
บริษทัฯ มุ่งมัน่และให้ความสําคญัในการพฒันาบุคลากรของบริษทัฯ ทั้งในดา้นของการศึกษาและการ

พฒันาดา้นคุณภาพ โดยมีนโยบายส่งเสริมการฝึกอบรมในองค์กรรวมทั้งมีโครงการความร่วมมือกบัสถานศึกษา
ต่างๆ ในการพฒันาบุคลากรให้แก่พนกังานอยา่งต่อเน่ือง  
 การสนบัสนุนดา้นการศึกษา 

 โครงการพฒันาดา้นภาษาให้กบัพนกังาน เพื่อเสริมสร้างความรู้และทกัษะการใชภ้าษาไทยและภาษาองักฤษ
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง สามารถส่ือสารในชีวติประจาํวนัและในการทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่พนักงานและบุตรของพนักงานท่ีมีผลการเรียนดีเด่นต่อเน่ืองเป็น
ประจาํทุกปี  

 การพฒันาคุณภาพ 
บริษทัฯ มีนโยบายในการส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพนักงานอย่างสมํ่าเสมอ โดยมีการกาํหนดขั้นตอนการ

ฝึกอบรมอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่พนกังานท่ีเขา้มาใหม่และพนักงานท่ีทาํงานอยู่เดิม เพื่อพฒันาศกัยภาพและ
คุณภาพการทาํงานอยา่งต่อเน่ือง โดยในปี 2559 มีชัว่โมงการฝึกอบรมพนกังานดงัน้ี 

 พนกังานประจาํ จาํนวน 1,901 คน มีการฝึกอบรมรวม 33,513 ชัว่โมงคิดเป็นเฉล่ีย 17.63 ชัว่โมงต่อคน 
 พนกังานฝ่ายผลิตจาํนวน 8,318 คน มีการฝึกอบรมรวม 73,378 ชัว่โมงคิดเป็นเฉล่ีย 8.82 ชัว่โมงต่อคน 

 
 
 
 
นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ  

คณะกรรมการบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ไดต้ระหนกัและให้ความสําคญั
ในการดาํเนินธุรกิจภายใตห้ลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยไดจ้ดัทาํและอนุมติันโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีมา
ตั้งแต่ปี 2550 ทั้งน้ี ในการประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 5/2558 เม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2558 คณะกรรมการบริษทัมีมติ
อนุมติัปรับปรุงนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการเป็นฉบบัท่ี 4 โดยรายละเอียดของนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการไดมี้การ
เปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ http://www.deltathailand.com/th/about_corp.php และระบบส่ือสารภายในของ
องคก์ร (Intranet)  

จากความมุ่งมัน่ในการดาํเนินธุรกิจตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ทาํให้ในปี 2559 บริษทัฯไดรั้บผลการ
ประเมินและรางวลัต่างๆ ดงัน้ี 
 ไดรั้บการประเมินการกาํกบัดูแลกิจการโดยรวมของบริษทัจดทะเบียนไทยประจาํปี 2559 ในระดบั “ดีเลิศ” 

(Excellent) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 ได้รับการประเมินคุณภาพในระดับ “ดีเยี่ยม” จากการจดัประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี  2559 (AGM 

Assessment) โดยไดรั้บคะแนนประเมิน 100 คะแนนเตม็ติดต่อกนัเป็นปีท่ี 3 จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 
 หุน้ย ัง่ยนืประจาํปี 2559 จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นปีท่ี 2 
 หลกัทรัพยใ์น ESG100 ประจาํปี 2559 โดยการจดัอนัดบัของสถาบนัไทยพฒัน์เป็นปีท่ี 2 

 

http://www.deltathailand.com/th/about_corp.php
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การดาํเนินธุรกิจตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีตาม 5 หมวดหลกัในปี 2559 มีดงัน้ี 

 สิทธิของผู้ถอืหุ้น   
บริษทัฯตระหนกัและให้ความสําคญักบัสิทธิของผูถื้อหุ้นโดยมีนโยบายส่งเสริม สนบัสนุนและอาํนวย

ความสะดวกให้ผูถื้อหุ้นทุกกลุ่มรวมถึงนกัลงทุนสถาบนัให้ไดรั้บสิทธิพื้นฐานต่างๆ ในการไดรั้บข่าวสารขอ้มูล
ของกิจการอยา่งเพียงพอพร้อมทั้งขอ้มูลท่ีสาํคญัท่ีเป็นปัจจุบนัผา่นเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์และเวบ็ไซตข์อง
บริษทัฯ การเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อใช้สิทธิในการตดัสินใจในเร่ืองสําคญัต่างๆ ท่ีกระทบหรือเก่ียวขอ้งกบั
สิทธิและผลประโยชน์ เป็นตน้ บริษทัฯมิไดมี้การกีดกนัหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถ
ติดต่อส่ือสารระหวา่งกนัหรือหากผูถื้อหุ้นจะเขา้ทาํขอ้ตกลงระหวา่งกนั (Shareholders Agreement) บริษทัฯจะใช้
ความพยายามอยา่งเตม็ท่ีในการดูแลมิใหข้อ้ตกลงระหวา่งผูถื้อหุน้นั้นส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อบริษทัฯหรือ
ผูถื้อหุน้รายอ่ืน 
 บริษทัฯไดก้าํหนดให้จดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีภายใน 4 เดือนนบัจากวนัส้ินสุดรอบปีบญัชี โดย
ในปี 2559 บริษทัฯได้จดัให้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีข้ึนในวนัท่ี 5 เมษายน 2559 ณ สํานกังานของ
บริษทัฯท่ีนิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ ซ่ึงไดด้าํเนินการจดัประชุมโดยยึดถือและปฏิบติัตามหลกัการ
กาํกบักิจการท่ีดีในดา้นการจดัการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีดี ทั้งน้ี ในระหวา่งปีไม่มีการเรียกประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ 
 นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ขา้งตน้แลว้ บริษทัฯยงัไดด้าํเนินการในเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเป็นการส่งเสริมและ
อาํนวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้เพิ่มเติม ดงัน้ี 
 

 การด าเนินการก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น 
บริษทัฯใชว้ธีิ Record Date ในการรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมโดยไดม้อบหมายให้บริษทั

ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงเป็นนายทะเบียนของบริษทัฯจดัส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้ง
เอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ทั้งภาษาไทยและองักฤษให้แก่ผูถื้อหุ้นล่วงหน้า 21 วนัก่อนวนัประชุม โดยได้
ส่งออกวนัท่ี 10 มีนาคม 2559 พร้อมทั้งประกาศบอกกล่าวการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นผ่านหนังสือพิมพ์รายวนัฉบบั
ภาษาไทยต่อเน่ืองกันเป็นเวลา 3 วนัและก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 3 วนั รวมทั้งได้เผยแพร่เอกสารดังกล่าวทั้ง
ภาษาไทยและองักฤษบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมเป็นเวลา 30 วนั (ตั้งแต่วนัท่ี 4 มีนาคม 2559) ซ่ึง
ขอ้มูลท่ีเปิดเผยเป็นข้อมูลเดียวกบัท่ีจะจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นในรูปแบบเอกสาร เพื่อให้ผูถื้อหุ้นได้รับทราบขอ้มูลได้
โดยสะดวกรวดเร็วและมีเวลาพิจารณาศึกษาขอ้มูลอย่างเพียงพอ โดยในหนงัสือเชิญประชุมไดร้ะบุขอ้เท็จจริงและ
เหตุผล รวมทั้งรายละเอียดในแต่ละวาระอยา่งชดัเจนวา่เป็นเร่ืองเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมติั หรือเพื่อพิจารณาพร้อมทั้ง
ความเห็นของคณะกรรมการและเอกสารขอ้มูลประกอบท่ีมีรายละเอียดเพียงพอ เพื่อให้ผูถื้อหุ้นไดใ้ช้ประกอบการ
พิจารณา และไดแ้นบเอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งแสดงก่อนเขา้ร่วมประชุม วิธีการมอบฉนัทะ และ
การลงทะเบียน ไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุม พร้อมทั้งมีขอ้มูลของกรรมการอิสระท่ีบริษทักาํหนดให้เป็นผูรั้บมอบ
ฉันทะจากผูถื้อหุ้นไวใ้นหนังสือนดัประชุม รวมทั้งแนบหนงัสือมอบฉันทะ (ตามแบบท่ีกระทรวงพาณิชยก์าํหนด) 
เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิในการมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระหรือบุคคลอ่ืนมาประชุมแทนตน  

นอกจากน้ีบริษทัไดมี้การโทรแจง้และเชิญนกัลงทุนสถาบนัใหม้าเขา้ร่วมประชุมและไดอ้าํนวยความสะดวก
ในการไปรับใบมอบฉนัทะและเอกสารประกอบในกรณีท่ีมาร่วมประชุมดว้ยตนเองไม่ได ้
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 วนัประชุมผู้ ถือหุ้น 
บริษทัฯไดจ้ดัใหมี้รถรับ-ส่งผูถื้อหุน้จากบริเวณอาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมายงัสถานท่ีประชุม

เพื่ออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีสนใจเขา้ร่วมการประชุม โดยไดเ้ปิดให้ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมไดล่้วงหนา้
ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชัว่โมง และยงัให้สิทธิผูถื้อหุ้นท่ีมาร่วมประชุมหลงัจากท่ีไดเ้ร่ิมการประชุมไปแล้ว
สามารถออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระท่ียงัไม่ไดล้งมติได ้และนบัเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระท่ีไดเ้ขา้ประชุม
เป็นตน้ไป เวน้แต่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน นอกจากน้ี ไดน้าํระบบบาร์โคด้ (Barcode) มาใชใ้นการ
ลงทะเบียนพร้อมทั้งจดัพิมพบ์ตัรลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผูถื้อหุ้น พร้อมทั้งให้บริการอากรแสตมป์สําหรับติด
หนงัสือมอบฉนัทะโดยไม่คิดค่าใชจ่้ายใดๆ  

ในการประชุมผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 มีกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 8 ท่านโดยกรรมการท่ีครบวาระ
และไม่ประสงค์กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ต่ออีกวาระไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม ซ่ึงประธานกรรมการ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประธานบริหาร รวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้งในแต่ละวาระ อาทิเช่น ผูอ้าํนวยการฝ่าย
การเงินและผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและตอบข้อซักถามของผูถื้อหุ้น
เช่นเดียวกบัปีก่อนๆ บริษทัฯไดน้าํระบบการลงทะเบียน นบัคะแนนและแสดงผลมาใชเ้พื่อให้การดาํเนินการประชุม
กระทาํไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยก่อนเร่ิมการประชุมไดมี้การแจง้องคป์ระชุมและจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีมาประชุมดว้ย
ตนเองและมอบฉนัทะ รวมทั้งมีการช้ีแจงวิธีการลงคะแนนและวิธีการนบัคะแนนอยา่งชดัเจน โดยนบัคะแนนแบบ 1 
หุ้นเป็น 1 เสียงและถือเสียงขา้งมากเป็นมติ (ยกเวน้กรณีหากมีการลงมติอ่ืนท่ีกาํหนดให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง) กรณีท่ีผูถื้อหุ้นคนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระการประชุมเร่ืองใด ผูถื้อหุ้น
ท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงในเร่ืองนั้นๆ และในวาระเลือกตั้งกรรมการ ผูถื้อหุ้นสามารถเลือกกรรมการได้เป็น
รายบุคคล ซ่ึงในการนบัคะแนนบริษทัฯจะจดัเก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะกรณีท่ีมีผูถื้อหุ้นคดัคา้นหรืองดออกเสียงนาํมา
หกัออกจากจาํนวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระนั้นๆ เพื่อให้กระบวนการนบัคะแนนเป็นไปอย่างรวดเร็ว ในวาระ
ค่าตอบแทนของกรรมการไดช้ี้แจงใหผู้ถื้อหุน้ไดท้ราบจาํนวนและประเภทของค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละคนไดรั้บ 
โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนกรรมการและเบ้ียประชุมใหผู้ถื้อหุ้นพิจารณา  

การประชุมไดด้าํเนินไปตามลาํดบัวาระ โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมท่ีไม่ไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบเป็น
การล่วงหน้า และผลคะแนนในขั้นตน้ไดมี้การรายงานในท่ีประชุมอย่างเปิดเผย และจดัให้มีเจา้หน้าท่ีจากบริษทั 
สาํนกังานกฎหมาย แคปปิตอล จาํกดั ทาํหนา้ท่ีเป็นคนกลางในการตรวจนบั รวมทั้งมีการเก็บบตัรลงคะแนนเหล่าน้ี
ไวเ้พื่อใหส้ามารถตรวจสอบไดภ้ายหลงั ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดโตแ้ยง้หรือขอตรวจสอบผลคะแนนในภายหลงั และ
ระหวา่งการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดแ้สดงความคิดเห็นและซกัถามโดยให้เวลาอยา่งเหมาะสม นอกจากน้ี 
บริษทัฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถส่งคาํถามเป็นการล่วงหนา้ผา่นทางอีเมล์ info@deltathailand.com หรือโดย
ทางไปรษณีย์หรือโทรสารเพื่อให้คณะกรรมการได้ตอบขอ้ซักถามในท่ีประชุมอีกด้วย โดยในปีน้ี บริษทัฯได้
เผยแพร่การเปิดรับเร่ืองดงักล่าวไวบ้นเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 18 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2559 โดยทัว่ไป 
สํานักแลขานุการบริษทัจะเป็นผูก้ลัน่กรองคาํถามเพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา ซ่ึงคาํถามท่ีจะได้รับการ
คดัเลือกจะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินกิจการหรือเร่ืองท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ อย่างมี
นยัสําคญัเป็นหลกั โดยในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดส่งคาํถามเป็นการล่วงหน้า
และไม่มีคาํถามในท่ีประชุม 
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 ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษทัฯไดร้ายงานผลการลงมติในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายใน 1 วนั

หลงัจากเสร็จส้ินการประชุม และไดบ้นัทึกมติท่ีประชุมโดยแบ่งเป็นจาํนวนเสียงท่ีเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง 
และไม่มีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรในรายงานการประชุม โดยมีการบนัทึกคาํถาม คาํช้ีแจง 
และความคิดเห็นของท่ีประชุมไวเ้พื่อให้สามารถตรวจสอบได้ภายหลงั นอกจากน้ียงัได้นาํส่งรายงานการประชุม
ดงักล่าวต่อกระทรวงพาณิชยแ์ละเผยแพร่รายงานดงักล่าวทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ภายใน 14 วนัหลงัการประชุมผูถื้อ
หุน้ (รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูไดจ้ากรายงานการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี 2559 บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ) 

 การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 
บริษทัฯ ไดเ้ล็งเห็นถึงความสําคญัของการให้สิทธิขั้นพื้นฐานแก่ผูถื้อหุ้นท่ีเท่าเทียมกนั จึงสนบัสนุนให้มี

การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั ดงัน้ี 
การมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ประชุมผูถื้อหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน 
ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รายใดไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้ผูถื้อหุ้นสามารถใชสิ้ทธิในการมอบฉนัทะ

ให้บุคคลอ่ืนหรือกรรมการอิสระท่ีบริษทัฯเสนอช่ือให้เป็นผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แทนได ้โดยบริษทัฯไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมทั้งรายละเอียดการมอบฉนัทะและรายละเอียดของกรรมการ
อิสระไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

การเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม และเสนอช่ือบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยไดใ้ช้สิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอช่ือ

บุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัเป็นการล่วงหน้า โดยไดเ้ผยแพร่
ขั้นตอนการเสนอและรายละเอียดอ่ืนๆ ไวบ้นเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ http://www.deltathailand.com/th/ir_share.php 
และเปิดรับเร่ืองตั้งแต่ช่วงวนัท่ี 15 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2558 โดยสํานักเลขานุการบริษทัจะเป็นผูก้ลัน่กรอง
เบ้ืองตน้ก่อนนาํเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาซ่ึงในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใด
ใช้สิทธิดงักล่าว ทั้งน้ี ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี 2560 บริษทัฯไดเ้ปิดรับเร่ืองดงักล่าวตั้งแต่วนัท่ี 18 
ตุลาคม - 31 ธนัวาคม 2559  

การดูแลและป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษทัฯ มีนโยบายจาํกัดการใช้ข้อมูลภายในให้อยู่ในวงเฉพาะผูบ้ริหารตั้ งแต่ระดับกลางถึงระดับสูงท่ี

เก่ียวขอ้ง และกาํหนดห้ามพนกังานนาํเอกสารหรือขอ้มูลของบริษทัฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตวั หรือเปิดเผยแก่
บุคคลภายนอกก่อนไดรั้บอนุญาต ซ่ึงบริษทัฯจะถือวา่เป็นความผิดทางวินยัซ่ึงไดมี้การเผยแพร่นโยบายดงักล่าวรวมทั้ง
บทลงโทษไวใ้นคู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบติังานเพื่อให้คณะกรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานทราบโดยทัว่กัน 
รวมทั้งห้ามกรรมการและผูบ้ริหารซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นช่วง 1 เดือน ก่อนประกาศผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ สู่
สาธารณชนผา่นทางตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพื่อคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุ้นจากการไดเ้ปรียบของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  

นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัมีนโยบายกาํหนดให้กรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทัฯ (ซ่ึงไดร้วมถึงคู่สมรส และ
บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ) รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 3 วนัทาํการ นบัจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย ์และตอ้งแจง้
ใหเ้ลขานุการบริษทัทราบเพื่อแจง้ใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ รับทราบต่อไป 

http://www.deltathailand.com/th/ir_share.php
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ในปี 2559 ไม่ปรากฏการกระทาํหรือขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัการกระทาํผิดของกรรมการ ผูบ้ริหารระดบัสูง 
และพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการใชข้อ้มูลภายในแต่อยา่งใด 

การป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
โดยทัว่ไป การตดัสินใจใดๆ ท่ีกระทาํโดยกรรมการและฝ่ายบริหารตอ้งเป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุด

ของบริษทัฯ ในกรณีหากเกิดความขดัแยง้ด้านผลประโยชน์ กรรมการหรือผูบ้ริหารจะนาํเร่ืองดงักล่าวเสนอให้
คณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาถึงความจาํเป็นในการทาํรายการดงักล่าวแลว้แต่กรณีรวมทั้ง
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบับริษทัฯ ในการพิจารณาอนุมติัรายการท่ีอาจก่อให้เกิดผลความขดัแยง้ทางประโยชน์ 
กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียในกรณีดังกล่าวจะไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในมติดังกล่าวได้ และตาม
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยฉ์บบัใหม่ ไดก้าํหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯจะตอ้งจดัทาํรายงานการมี
ส่วนไดเ้สียของตนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งให้บริษทัฯรับทราบ โดยให้เลขานุการบริษทัเป็นผูน้าํส่งสําเนาให้แก่ประธาน
กรรมการบริษทัและประธานกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงทางบริษทัฯไดก้าํหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ
จะตอ้งจดัทาํฉบบัปรับปรุงและนาํส่งรายงานดงักล่าวทุกปี นอกจากน้ี บริษทัฯยงัไดด้าํเนินการเก่ียวกบัรายการเก่ียว
โยงตามกฎเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนด รวมทั้งไดเ้ปิดเผยรายการระหว่างกนัท่ีมีกบั
บริษทัในเครือไวใ้นงบการเงินและในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1)  

รายการเก่ียวโยงท่ีสาํคญั 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2560 ได้มีมติอนุมติัให้บริษทั Delta 

Greentech (Netherlands) B.V (“DGN BV”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นทางออ้มร้อยละ 100 ของทุนชาํระแลว้
ทั้งหมดจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย จาํนวน 4 บริษทั ให้แก่ Delta Electronic (Netherlands) BV (“DEN”) ซ่ึงเป็น
บริษทัย่อยของ Delta Electronic Inc. หน่ึงในผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ มูลค่ารวม 24.85 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 
(เทียบเท่า 874.26 ลา้นบาท) ดงัมีรายนามบริษทัยอ่ยท่ีจาํหน่าย ดงัน้ี 

1. หุน้สามญัของบริษทั Delta Energy Systems (Switzerland) AG จาํนวน 10,200 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 51 
ของหุน้ท่ีออกและจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด  

2. หุน้สามญัของบริษทั Delta Electronics Industry LLC จาํนวน 15,708 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 51 ของหุน้ท่ี
ออกและจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด  

3. หุน้สามญัของบริษทั Delta Greentech (USA) จาํนวน 1,500,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุน้ท่ีออก
และจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด  

4. หุน้สามญัของบริษทั Delta Greentech (Brasil) S.A. จาํนวน 4,315,657 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุน้
ท่ีออกและจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ในการซ้ือขายดงักล่าว บริษทั DEN ไดข้ายส่วนของทุนชาํระแลว้ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนชาํระ
แลว้ทั้งหมดของ Eltek, s.r.o. ใหแ้ก่ DGN BV ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการชาํระราคาซ้ือขาย   

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาเห็นวา่การจาํหน่ายเงินลงทุนใน 4 บริษทัยอ่ยตามรายละเอียด
ขา้งต้นจะช่วยเสริมสร้างศกัยภาพธุรกิจหลักของบริษทัฯให้แข็งแกร่งมากข้ึน ร่วมกับการพฒันาธุรกิจใหม่ท่ีมี
แนวโน้มดีเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตลาดในอนาคต   นอกจากน้ี ในการจาํหน่ายหุ้นของบริษทัย่อยและ
ไดม้าซ่ึงส่วนของทุนขา้งตน้ไดใ้ชร้าคาตามมูลค่าตลาดท่ีอา้งอิงกบัราคาประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงิน ประกอบ
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กบัการไดพ้ิจารณามุมมองทางธุรกิจในระยะยาวของผูบ้ริหาร คณะกรรมการจึงมีความเห็นวา่การจาํหน่ายเงินลงทุน
ในบริษทัย่อยขา้งตน้ในราคา และเง่ือนไขการชาํระเงินและเง่ือนไขอ่ืนๆ ตามท่ีเสนอขา้งตน้มีความเหมาะสมและ
ยติุธรรม และไม่มีกรรมการหรือกรรมการตรวจสอบท่านใดมีความเห็นต่าง  

 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษทัฯมีนโยบายใหค้วามสาํคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียในทุกกลุ่ม อนัไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น ลูกคา้ พนกังาน 

คู่คา้ คู่แข่ง เจา้หน้ี และสังคมในการไดรั้บการดูแลจากบริษทัฯ ตามสิทธิท่ีมีตามกฎหมายหรือขอ้ตกลงท่ีมีกบัทาง
บริษทัฯ โดยไดเ้ปิดช่องทางใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มสามารถส่งขอ้เสนอแนะหรือขอ้ร้องเรียนต่างๆ มายงับริษทัฯ 
และไดก้าํหนดแนวทางในการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆดงัน้ี 
ผู้ถือหุ้น :   

บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะดาํเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างย ัง่ยืน เพื่อเพิ่มมูลค่าของบริษทัฯ อนัจะมีผลให้ผูถื้อหุ้น
ของบริษทัฯ ไดรั้บผลตอบแทนท่ีดีอย่างสมํ่าเสมอและในอตัราท่ีน่าพอใจ ซ่ึงตั้งแต่ปี 2553 ถึงปี 2559 บริษทัฯ ได้
จ่ายเงินปันผลอตัราเฉล่ียเกินกวา่ร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิในแต่ละปี  
ลูกค้า :   

บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบติัตามพนัธกิจในการจดัหาผลิตภณัฑแ์ละการใหบ้ริการท่ีครบวงจร (Solutions) 
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัมีนโยบายท่ีจะผลิตผลิตภณัฑ์
ใหมี้คุณภาพ ทั้งยงัตอ้งให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลท่ีกาํหนดไว ้เพื่อใหลู้กคา้มีความมัน่ใจและพึงพอใจในสินคา้  

บริษทัฯ มีการกาํหนดกระบวนการสาํรวจความพึงพอใจของลูกคา้ (Customer Satisfaction Procedure) รวมทั้ง
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของลูกคา้ (Customer Feedback Process) เพื่อนาํผลท่ีไดม้าพฒันา ปรับปรุงและสร้าง
ความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ในระยะยาว 
พนักงาน : 

บริษทัฯ ถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยสิ์นท่ีมีค่าสูงสุด ดงันั้น บริษทัฯ จึงให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัภาวะตลาด รวมทั้งให้ ให้สิทธิและเสรีภาพในการเขา้ร่วมชมรม องคก์รต่างๆ และให้พนกังานโอกาสใน
การก้าวหน้าทางด้านการงานอย่างเท่าเทียมตามความถนัดและความสามารถของแต่ละบุคคล รวมทั้งมีการพฒันา
บุคลากรอยา่งสมํ่าเสมอดว้ยการจดัฝึกอบรมทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการปฏิบติังานโดยได้
กาํหนดนโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี  

 
 นโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน   
 นโยบายค่าตอบแทนพนกังาน 
 นโยบายดา้นแรงงานสัมพนัธ์  
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 นโยบายการปฏิบติัท่ีมิชอบ การไม่ล่วงละเมิดและการไม่เลือกปฏิบติั 

 (โปรดดูรายละเอียดของนโยบายขา้งตน้ในนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีปรากฏอยูบ่นเวบ็ไซต ์
http://www.deltathailand.com/th/about_corp.php) 
 

http://www.deltathailand.com/th/about_corp.php
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คู่ค้า :   
บริษทัฯ มีนโยบายในการเคารพต่อสิทธิและปฏิบติัต่อคู่คา้ทุกรายดว้ยความเสมอภาคและเป็นธรรม ปฏิบติั

ตามสัญญา หรือเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีตกลงกนัไวอ้ยา่งเคร่งครัด  
นอกจากน้ี บริษทัฯไดมี้การจดั Delta Annual Partner Meeting & Partner Award ประจาํปี 2559 เพื่อส่งเสริม

ให้คู่ค้ามีการปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการให้มีมาตรฐานท่ีสูงข้ึนและเพื่อรักษามาตรฐานให้เป็นไปอย่าง
ต่อเน่ือง ซ่ึงบริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะจดังานดงักล่าวข้ึนทุกปี 
คู่แข่ง :  

บริษทัฯ มีนโยบายส่งเสริมการแข่งขนัทางการคา้อย่างเสรี และเป็นธรรม ดว้ยความเป็นมืออาชีพ ภายใต้
กรอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี โดยมีการกาํหนดไวใ้นคู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบติังานของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นการ
ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของจรรยาบรรณทางการคา้ของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Industry Citizenship 
Coalition หรือ EICC) ทั้งน้ีบริษทัฯยงัมีนโยบายการสนบัสนุนการแข่งขนัทางการคา้อยา่งเป็นธรรมและป้องการ
การผกูขาด บรรจุไวใ้นนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการใหผุ้บ้ริหารและพนกังานทุกคนปฏิบติัตาม 
เจ้าหนี ้:    

บริษทัฯ มีนโยบายปฏิบติัตามสัญญาหรือเง่ือนไขต่างๆ ท่ีตกลงกนัไวอ้ยา่งเคร่งครัด รวมถึงภาระผูกพนั
และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึงหรือมีเหตุทาํให้ผิดนดัชาํระหน้ี ตอ้ง
รีบแจ้งให้เจ้าหน้ีทราบโดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริง เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความ
สมเหตุสมผล ทั้งน้ีบริษทัฯ จะดาํเนินธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อให้การดาํเนินงานเติบโตอยา่ง
ย ัง่ยนืและมีฐานะทางการเงินท่ีมัน่คง เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่เจา้หน้ี โดยในปีท่ีผา่นมาบริษทัฯและบริษทัยอ่ย
มีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัสถาบนัการเงินโดยมีการชาํระหน้ีและปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนัไวอ้ยา่งครบถว้น 
สังคมและส่ิงแวดล้อม : 

บริษทัฯ มีนโยบายในการดาํเนินธุรกิจตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมซ่ึงรวมถึงส่ิงแวดลอ้ม โดย
นโยบายดงักล่าวจะเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ เพื่อให้การ
ดาํเนินธุรกิจเป็นไปอยา่งโปร่งใส ตรวจสอบได ้มีจริยธรรม เคารพต่อหลกัสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการปฏิบติัต่อผูมี้
ส่วนไดเ้สียอยา่งเป็นธรรม 

ในฐานะท่ีเราเป็นส่วนหน่ึงของสังคม บริษทัฯ ไดส้นบัสนุนมาตรฐานสากลต่างๆ เช่น EICC ปฏิญญาสากล
วา่ ดว้ยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights หรือ UDHR) ปฏิญญาขององคก์ารแรงงานระหวา่ง
ประเทศวา่ดว้ยหลกัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานประกอบการขา้มชาติและนโยบายทางสังคม (International Labor Office 
Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy) และกรอบการรายงาน
สากล (Global Reporting Initiative หรือ GRI)  

ทั้ งน้ี สามารถดูรายละเอียดเก่ียวกับการปฏิบัติต่อผูมี้ส่วนได้เสียเพิ่มเติมได้จากหัวข้อรายงานความ
รับผดิชอบต่อสังคม 

การรับข้อร้องเรียนเมื่อมีการประพฤติมิชอบ  
บริษทัฯ  มีนโยบายสนบัสนุนให้มีการรับขอ้ร้องเรียนเม่ือมีการประพฤติมิชอบโดยไดจ้ดัทาํนโยบายการ

แจง้เบาะแส (Whistle Blowing Policy) ข้ึน เพื่อเป็นช่องทางให้พนกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ สามารถแจง้
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เบาะแสการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบ รวมทั้งกิจกรรมใดๆ ท่ีขดัต่อกฎหมาย พฤติกรรมท่ีขดัต่อกฎระเบียบและหลกั
จรรยาบรรณของบริษทัฯ มาท่ีฝ่ายบริหารหรือคณะกรรมการ เพื่อช่วยกนัปรับปรุงแกไ้ขหรือดาํเนินการให้เกิดความ
ถูกตอ้ง เหมาะสม โปร่งใส และยุติธรรมต่อไป โดยได้เปิดช่องทางการรับแจง้ขอ้มูลให้ผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
สามารถส่งขอ้เสนอแนะหรือขอ้ร้องเรียนมาทางช่องทางต่างๆ ดงัน้ี 

 พนกังานเดลตา้สามารถส่งขอ้เสนอแนะหรือขอ้ร้องเรียนไปยงับุคคล/หน่วยงานดงัต่อไปน้ี  
(1)   หวัหนา้หน่วยงานท่ีพนกังานคนดงักล่าวสังกดัอยู ่
(2)   หวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบ หวัหนา้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือหวัหนา้ฝ่ายกฎหมาย 
(3)   กล่องรับความคิดเห็น 
(4)   จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (whistleblow@deltathailand.com) 

 ผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนสามารถส่งขอ้เสนอแนะหรือขอ้ร้องเรียนไปท่ี 
(1)   ตูรั้บความคิดเห็น (ตู ้ป.ณ. 50 บางปู สมุทรปราการ 10280) 
(2)   กล่องจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (whistleblow@deltathailand.com) 
(3)   เวบ็ไซต ์www.deltathailand.com 

เลขานุการคณะกรรมการจะรวบรวมและส่งขอ้ร้องเรียนต่อไปยงัคณะผูบ้ริหาร หรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อทาํการพิจารณาตรวจสอบแลว้แต่กรณี 

ทั้งน้ี ขอ้มูลของผูแ้จง้เบาะแสและเร่ืองท่ีแจง้จะถูกเก็บเป็นความลบั เพื่อป้องกนักรณีถูกละเมิดสิทธิ 
ในการประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 1/2560 เลขานุการคณะกรรมการไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณา

รับทราบวา่ในปี 2559 ท่ีผา่นมา ทางบริษทัฯ ไม่ไดรั้บการร้องเรียนเร่ืองการละเมิดจรรยาบรรณ (code of conduct) 
การต่อตา้นการทุจริต (anti-corruption) หรือการป้องกนัการคา้อยา่งเป็นธรรมและป้องกนัการผกูขาด (anti-trust and 
fair competition) แต่อยา่งใด 

การด าเนินการในการต่อต้านคอร์รัปช่ัน 
คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัให้ประกาศใชน้โยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่ เพื่อกาํหนดหลกัการ แนวปฏิบติั 

การส่ือสารและจดัฝึกอบรมในเร่ืองการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ให้ชดัเจนแก่พนกังาน และบริษทัไดร่้วมลงนามแสดง
เจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต โดยประธานบริหารไดร่้วมให้สัตยาบนั 
เพื่อรับทราบขอ้ตกลงคาํประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบติั (Collective Action Coalition) เพื่อการต่อตา้นการ
ทุจริตในภาคเอกชนในลาํดบัท่ี 315 และเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายสามารถส่งขอ้เสนอแนะและขอ้
ร้องเรียนเก่ียวกบัการประพฤติมิชอบมาท่ี whistleblow@deltathailand.com 

บริษทัฯ ไดมี้การจดัทาํขอ้ตกลงระหว่างฝ่ายจดัซ้ือ และซพัพลายเออร์ (The Procurement and Supplier 
Covenants) มาตั้งแต่ปี 2544 เพื่อสร้างระบบการจดัซ้ือท่ีดี และหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของตวับุคคล ซ่ึง
มีผลกระทบต่อธุรกิจปรกติ   โดยให้รับทราบขอ้ตกลงในการทาํการคา้ร่วมกนั ดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต ปราศจาก
การให้สินบนและผลตอบแทนใดๆ ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดบ้รรจุหวัขอ้การต่อตา้นการคอร์รัปชัน่เป็นหวัขอ้หน่ึงในการ
ประชุม Delta Annual Partner Meeting & Partner Award ประจาํปี 2559 เพื่อประกาศให้ทราบถึงนโยบายและ
เจตนารมณ์ในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ของบริษทัฯ  

mailto:whistleblow@deltathailand.com
mailto:whistleblow@deltathailand.com
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และในปีน้ีบริษทัฯไดป้ระกาศขอความร่วมมือจากซพัพลายเออร์ในการงดให้ของขวญัหรือของกาํนลัใดๆ แก่
ผูบ้ริหาร พนกังาน ครอบครัวพนกังานในเทศกกาลปีใหม่และเทศกาลอ่ืนใดทั้งน้ี สามารถดูนโยบายและแนวปฏิบติัดา้น
การต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ของบริษทัฯ ไดจ้าก http://www.deltathailand.com/th/about_corp_anti_corruption.php 

 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
บริษทัฯ มีนโยบายในการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศของบริษทัฯอย่างถูกตอ้งครบถว้นและทนัเวลา 

เพื่อใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียต่างๆสามารถรับทราบขอ้มูลท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงผลการดาํเนินงานฐานะทางการเงิน พฒันาการ
ท่ีสําคญัและขอ้มูลต่างๆ ของบริษทัฯ เช่น งบการเงิน รายงานประจาํปี และแบบแสดงรายการขอ้มูล (แบบ 56-1) 
ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ไดจ้ากเวบ็ไซต์ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และสํานกังาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยฯ์ รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษทัฯwww.deltathailand.com โดยผูท่ี้สนใจสามารถ
โทรศพัทติ์ดต่อขอขอ้มูลเพิ่มเติมหรืออีเมล์มาท่ี info@deltathailand.com ซ่ึงบริษทัฯไดจ้ดัให้มีหน่วยงานนกัลงทุน
สัมพนัธ์ ทาํหน้าท่ีในการดูแลให้ขอ้มูลของบริษทัฯ แก่ผูถื้อหุ้น นกัลงทุน นกัวิเคราะห์หลกัทรัพยแ์ละหน่วยงาน
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งโดยสามารถติดต่อไดท่ี้ investor@deltathailand.com 

ตั้งแต่ปี 2557 เป็นตน้มาโดยความอนุเคราะห์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทัฯไดมี้การจดัการ
ประชุมทุกไตรมาศเพื่อแถลงขอ้มูลของงบการเงินรวม ผลการดาํเนินงานและแผนการในอนาคตต่อนักวิเคราะห์ นัก
ลงทุนสถาบนั  นักข่าวและผูส้นใจทัว่ไปและเปิดโอกาสให้มีการพบปะพูดคุยกบัผูบ้ริหารระดบัสูง เพื่อสร้างความ
เช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย  รวมทั้งมีการประชุมเพื่อพบปะและให้ขอ้มูลแก่นกัวิเคราะห์หลกัทรัพยเ์ป็นประจาํ
ทุกไตรมาส  โดยในปี 2559 บริษทัฯ ไดจ้ดัประชุมเพื่อพบปะและให้ขอ้มูลแก่นกัวิเคราะห์จาํนวน 4 คร้ังโดยเป็นการจดั
ในช่วงงาน Opportunity Day 1 คร้ังและนอกงาน Opportunity Day 3 คร้ัง 

นอกจากน้ีนกัลงทุนสัมพนัธ์ยงัจดัประชุมกลุ่มยอ่ยใหก้บันกัลงทุนในโอกาสต่างๆเพื่อสร้างความเขา้ใจท่ีดี
เก่ียวกบัการดาํเนินงานและนโยบายทางด้านธุรกิจของบริษทัฯเม่ือมีการร้องขอ โดยในปีท่ีผา่นมาได้จดัให้นัก
ลงทุนสถาบนัทั้งในและต่างประเทศเขา้เยี่ยมชมโรงงานท่ีนิคมบางปู จ.สมุทรปราการและท่ีนิคมเวลโกรล์ จ.
ฉะเชิงเทรา เพื่อใหเ้ขา้ใจถึงกระบวนการผลิตของบริษทัฯ จาํนวนทั้งส้ิน 9 คร้ัง และ Roadshow ต่างประเทศจาํนวน 
6 คร้ัง 

ทั้งน้ีนักลงทุนสัมพนัธ์ยงัเป็นตัวแทนผูบ้ริหารในการเข้าร่วมประชุมกับบริษัทหลักทรัพย์และงาน
ประชุมสัมมนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้ความรู้เร่ืองหุ้นในแถบภูมิภาคปีละหลายๆคร้ังเพื่อให้ขอ้มูลล่าสุดดา้นการ
ดาํเนินงานและภาพรวมของธุรกิจ   
 
 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

โครงสร้างคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 8 ราย โดยเป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 2 ราย และ

กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 6 รายซ่ึงเป็นกรรมการอิสระ 3 ราย เกินกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดย
คุณสมบติัของกรรมการอิสระเท่ากบัเกณฑท่ี์สาํนกังาน ก.ล.ต กาํหนด 

บุคคลผูด้าํรงตาํแหน่งประธานกรรมการและประธานบริหารในปัจจุบนัของบริษทัฯเป็นคนละบุคคล และ
ไดก้าํหนดอาํนาจหนา้ท่ีความรับผดิชอบแยกออกจากกนั รวมถึงแบ่งแยกบทบาทหนา้ท่ีระหวา่งคณะกรรมการและ

http://www.deltathailand.com/th/about_corp_anti_corruption.php
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ฝ่ายจดัการเพื่อความโปร่งใสในการบริหารงาน (รายละเอียดของคณะกรรมการซ่ึงประกอบด้วยรายช่ือและ
ขอบเขตหนา้ท่ีความรับผดิชอบของคณะกรรมการสามารถดูเพิ่มเติมไดใ้นหวัขอ้โครงสร้างการจดัการขององคก์ร) 

วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี กรรมการบริษทัจาํนวนหน่ึงในสามหรือใกลเ้คียงกบัจาํนวนหน่ึงใน

สามมากท่ีสุดตอ้งออกจากตาํแหน่ง โดยกรรมการซ่ึงพน้ตาํแหน่งน้ีอาจไดรั้บเลือกตั้งกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งใหม่อีก
วาระได ้ทั้งน้ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่
นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนหุ้นท่ีถือโดยผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้นและกรรมการ
อิสระสามารถดาํรงตาํแหน่งกรรมการไดไ้ม่เกิน 3 วาระ  

อาํนาจอนุมติัของคณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจอนุมติัเร่ืองต่างๆ ของบริษทัตามขอบเขตหน้าท่ีท่ีกาํหนดโดยกฎหมาย 

ข้อบังคับของบริษัท และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงรวมถึงการกําหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการ
ดาํเนินงาน แผนหลกัในการดาํเนินงาน นโยบายในการบริหารความเส่ียง แผนงบประมาณและแผนการดาํเนินงาน
ธุรกิจประจาํปี แผนธุรกิจระยะปานกลาง การกาํหนดเป้าหมาย การติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานให้
เป็นไปตามแผนท่ีกาํหนดไว ้และการดูแลรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) การเขา้ควบรวมกิจการการแบ่งแยก
กิจการ และการเขา้ร่วมทุน 

 
คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยเพื่อช่วยปฏิบติังานในการศึกษาและกลัน่กรองงานใน
แต่ละดา้นและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ซ่ึงในปัจจุบนั บริษทัฯมีคณะกรรมการชุดยอ่ยจาํนวน 5 คณะ ซ่ึงอยู่
ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของคณะกรรมการบริษทัจาํนวน 3 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของประธานบริหารจาํนวน 2 คณะ
ได้แก่คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างย ัง่ยืน โดยรายละเอียดของ
คณะกรรมการแต่ละคณะมีดงัต่อไปน้ี 
คณะกรรมการบริหาร  

คณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการ 5 ท่านดงัน้ี 
รายช่ือกรรมการ        ตาํแหน่ง 

1. นายเซีย เชน เยน ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายอนุสรณ์  มุทราอิศ กรรมการบริหาร 
3. นายวชิยั  ศกัด์ิสุริยา กรรมการบริหาร 
4. นายซิม กุย เกียง กรรมการบริหาร 
5. นายชุง ไช หลง กรรมการบริหาร 
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ขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  
1. ดาํเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษทัฯ ตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบียบ ขอ้กาํหนด คาํสั่ง และ

มติของท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ทุกประการ 
2. กาํหนดนโยบาย แผนธุรกิจ ทิศทาง กลยุทธ์ งบประมาณ และโครงสร้างการบริหารงานหลกัและอาํนาจการ

บริหารต่างๆ ของบริษัทฯ ในการดําเนินธุรกิจรวมทั้ งผ ังองค์กรของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาและอนุมติัและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผล
การดาํเนินงานของบริษทัฯ ตามนโยบายท่ีกาํหนด 

3. ให้มีอาํนาจในการเขา้ทาํธุรกรรมกับธนาคารในเร่ืองดังต่อไปน้ี แต่จะตอ้งรายงานธุรกรรมท่ีได้ทาํไปให้ท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทัทราบในการประชุมคร้ังถดัไปหลงัการทาํรายการดงักล่าว 

(ก) ใหมี้อาํนาจในการเปิดหรือปิดบญัชีธนาคาร 
(ข) ให้มีอาํนาจในการเขา้ทาํสัญญาเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจปกติของบริษทัฯและหรือทาํธุรกรรมใดๆ กบั

ธนาคารและสถาบนัการเงินต่างๆ ภายในวงเงินไม่เกิน 50 ลา้นเหรียญสหรัฐหรือเทียบเท่าในเงินตรา
สกุลอ่ืนต่อหน่ึงธนาคาร และในกรณีท่ีตอ้งใช้ทรัพยสิ์นของบริษทัฯเป็นหลกัประกนัตอ้งนาํเสนอขอ
อนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

(ค) ให้มีอาํนาจในการออกหนงัสือคํ้าประกนัจากบริษทัฯ เพื่อคํ้าประกนัให้แก่บริษทัยอ่ยในวงเงินไม่เกิน 
50 ลา้นเหรียญสหรัฐหรือเทียบเท่าในเงินตราสกุลอ่ืนต่อหน่ึงบริษทั 

(ง) ใหมี้อาํนาจในการขอต่ออายุวงเงินสินเช่ือกบัธนาคารโดยไม่จาํกดัจาํนวน 
4. ให้มีอาํนาจในการอนุมติัเงินลงทุนในบริษทัย่อยภายในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านเหรียญสหรัฐหรือเทียบเท่าใน

เงินตราสกุลอ่ืนต่อหน่ึงต่อโครงการ แต่เม่ือรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 20 ล้านเหรียญสหรัฐหรือเทียบเท่าใน
เงินตราสกุลอ่ืนเม่ือรวมกบัโครงการอ่ืนในหน่ึงปีปฏิทิน ทั้งน้ี การอนุมติัการลงทุนดงักล่าวตอ้งรายงานให้ท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทัทราบในการประชุมคร้ังถดัไป 

5.  ใหมี้อาํนาจในการอนุมติัแต่งตั้ง โยกยา้ย เล่ือน หรือถอดถอนกรรมการและ/หรือผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ย 
6.  ใหมี้อาํนาจในการมอบอาํนาจใหบุ้คคลคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบติัการอยา่งหน่ึงอยา่งใด โดย

อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอาํนาจเพื่อให้บุคคลดงักล่าวมีอาํนาจตามท่ีคณะ
กรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการบริหาร
อาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขบุคคลท่ีได้รับมอบอาํนาจ หรือการมอบอาํนาจนั้นๆได้ตามท่ี
เห็นสมควร 

ทั้งน้ี การมอบหมายอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลกัษณะ
เป็นการมอบอาํนาจหรือมอบอาํนาจช่วงท่ีทาํใหก้รรมการบริหารหรือผูรั้บมอบอาํนาจจากกรรมการบริหาร 
สามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (ตามท่ีนิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย)์ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทัฯ 
หรือบริษทัยอ่ย เวน้แต่เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามปกติธุรกิจท่ีมีการกาํหนดขอบเขตชดัเจน 

7. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
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 คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ประกอบด้วยกรรมการจาํนวน 3 รายซ่ึงกรรมการทุกรายดาํรง

ตาํแหน่งเป็นกรรมการอิสระ มีวาระดาํรงตาํแหน่งตามวาระการแต่งตั้งกรรมการบริษทัโดยมีคุณสมบติัและหนา้ท่ี
ความรับผดิชอบตามท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์กาํหนด โดยมีรายช่ือดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 
1. นายบุญศกัด์ิ เจียมปรีชา* ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2.  นายชู ชี หยวน* กรรมการตรวจสอบ 
2.  ดร.วฑูิรย ์สิมะโชคดี กรรมการตรวจสอบ 
หมายเหตุ * ไดรั้บแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 6 เม.ย. 2559 และเป็นกรรมการผูมี้ความรู้และมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 
  

คุณสมบติัของคณะกรรมการตรวจสอบ   
1. ทุกคนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 
2. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัให้ตดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ  

บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
3. ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย และบริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนัท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
4. มีหนา้ท่ีตามท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์กาํหนด 
5. มีกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ย 1 คนท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะทาํหน้าท่ีในการสอบทานความ

น่าเช่ือถือของงบการเงินได ้  
6. ไดรั้บแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

ขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  
1. สอบทานใหบ้ริษทัฯมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษทัฯมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และ

พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง 
โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลและเลิกจา้งบุคคลเพื่อทาํหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย
อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5. สอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์วา่เป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทั้งน้ี เพื่อให้มัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษทัฯ  

6. จดัทาํรายงานการกาํกบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ ซ่ึง
รายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอย่างน้อยดงัต่อไปน้ี 
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(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทัฯ 
(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ 
(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรัพยฯ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ  
(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการเก่ียวโยงและรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
(ช) ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัรของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 
(ซ) รายการอ่ืนท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่ผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ท่ี

และความรับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
7. ปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่านซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระ

จาํนวน 2 ท่านและกรรมการบริหาร 1 ท่าน มีวาระดาํรงตาํแหน่งตามวาระการแต่งตั้งกรรมการบริษทั โดยมีรายช่ือดงัน้ี 
 

รายช่ือกรรมการ                                ตาํแหน่ง 
1. ดร.วฑูิรย ์สิมะโชคดี ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) 
2. นายอนุสรณ์ มุทราอิศ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
3. นายชู ชี หยวน กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) 

ขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  
1. ประเมินผลการปฏิบติังานของประธานบริหารรวมทั้งผูบ้ริหารตั้งแต่ระดบั 11 ข้ึนไปทุกปี 
2. พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษทัฯ คณะอนุกรรมการซ่ึงรวมถึงค่าตอบแทนรายเดือน ค่า

เบ้ียประชุม โบนสัประจาํปี และผลประโยชน์อ่ืนๆ ทั้งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงิน โดยมีหลกัเกณฑ์หรือ
วธีิการและโครงสร้างท่ีเป็นธรรมและสมเหตุสมผล และเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้เพื่อพิจารณาอนุมติั 

3. พิจารณานโยบายค่าตอบแทนให้แก่ประธานบริหารรวมทั้งผูบ้ริหารตั้งแต่ระดบั 11 ข้ึนไปทั้งค่าตอบแทน
แบบระยะสั้ นและระยะยาว ซ่ึงรวมถึงค่าจา้ง เงินรางวลัประจาํปี และผลประโยชน์อ่ืนๆ ทั้งท่ีเป็นตวัเงิน
และมิใช่ตวัเงิน โดยมีหลกัเกณฑ์หรือวิธีการและโครงสร้างท่ีเป็นธรรมและสมเหตุสมผล และเสนอท่ี
ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมติั 

4. พิจารณาทบทวนนโยบายค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ประธานบริหารรวมทั้ ง
ผูบ้ริหารตั้งแต่ระดบั 11 ข้ึนไป โดยพิจารณาตามผลการปฏิบติังาน ผลการดาํเนินงานของบริษทั แนวปฏิบติั
ในอุตสาหกรรมและบริษทัจดทะเบียนชั้นนาํในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
คณะกรรมการชุดน้ีมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในเร่ืองการสรรหาดงัน้ี 
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5. กาํหนดคุณสมบติัท่ีสําคญัของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงพร้อมทั้งสรรหา
บุคคลและทาบทามผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมใหค้ณะกรรมการพิจารณา 

6. ประเมินโครงสร้าง ขนาด องคป์ระกอบของคณะกรรมการ/ คณะอนุกรรมการ รวมถึงแนะนาํขอ้คิดเห็นเพื่อ
การพฒันาต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

7. จดัให้มีการประเมินการปฏิบติังานประจาํปีและความสําเร็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการรวมถึง
สมาชิกแต่ละคน โดยรายงานผลการประเมินผลต่อท่ีประชุมคณะกรรมการทุกปี 

8. ช่วยในการจดัตั้งใหมี้แผนการสืบทอดตาํแหน่ง และ/หรือ พฒันาโครงการบริหารกลุ่มบุคคลท่ีมีศกัยภาพเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการตาํแหน่งท่ีสาํคญัของฝ่ายบริหารระดบักลางและสูง 

9. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย  ในการปฏิบติัหน้าท่ีตามขอ้น้ีคณะกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทนอาจหาความเห็นจากท่ีปรึกษาอิสระทางวิชาชีพอ่ืน เม่ือเห็นว่ามีความจาํเป็นและ
เหมาะสม รวมทั้ งให้กรรมการชุดน้ีได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้ในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องต่อการ
ดาํเนินงานไดด้ว้ย โดยบริษทัฯเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้าย 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบดว้ยสมาชิกทั้งหมด 10 ท่านโดยมีรายช่ือดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 
1. นายเซีย เชน เยน ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
2. นายอนุสรณ์  มุทราอิศ กรรมการบริหารความเส่ียง 
3. นายวชิยั  ศกัด์ิสุริยา กรรมการบริหารความเส่ียง 
4. นายซิม กุย เกียง กรรมการบริหารความเส่ียง 
5. นางอรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ กรรมการบริหารความเส่ียง 
6. นายฟ่าน ชาว ชิง กรรมการบริหารความเส่ียง 
7. นายชิน หมิง เฉิน กรรมการบริหารความเส่ียง 
8. นายบาซิล มาร์การิทิส กรรมการบริหารความเส่ียง 
9. นายซี ไค มนั  กรรมการบริหารความเส่ียง 
10. นายชุง อ้ี แทม กรรมการบริหารความเส่ียง 

 
ขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
1. จดัทาํขั้นตอนการปฏิบติังานในการบริหารความเส่ียง  
2. ดาํเนินการการบริหารความเส่ียงและมอบหมายใหห้วัหนา้งานในแต่ละส่วนงานเป็นผูรั้บผดิชอบการประเมิน

และบริหารความเส่ียงในส่วนงานของตน 
3. พฒันาและทบทวนแผนกลยทุธ์ท่ีใชใ้นการบริหารความเส่ียง 
4. รายงานผลการดาํเนินงานรายไตรมาสและ/หรือรายปีและ/หรือเม่ือมีเหตุการณ์อาจมีผลกระทบท่ีมีนยัสาํคญัให้

คณะกรรมการบริษทัหรือคณะกรรมการตรวจสอบทราบ 
5. ติดตามผลและปรับปรุงการบริหารความเส่ียงอยา่งต่อเน่ือง 
6. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงอาจขอปรึกษาหรือขอคาํแนะนาํจากผูเ้ช่ียวชาญพิเศษในบางกรณี  
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 คณะกรรมการพฒันาเพือ่ความยัง่ยนื 
คณะกรรมการพฒันาเพื่อความย ัง่ยนืประกอบดว้ยกรรมการ 4  ท่าน โดยมีรายช่ือดงัน้ี 
 

รายช่ือกรรมการ                   ตาํแหน่ง 
1. นายเซีย เชน เยน ประธานกรรมการพฒันาเพื่อความย ัง่ยนื 
2. นายอนุสรณ์  มุทราอิศ กรรมการพฒันาเพื่อความย ัง่ยนื 
3. นายวชิยั  ศกัด์ิสุริยา กรรมการพฒันาเพื่อความย ัง่ยนื 
4. นางอรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ กรรมการพฒันาเพื่อความย ัง่ยนื 

ขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการพฒันาเพื่อความย ัง่ยนื 
1. ทบทวนนโยบายการพฒันาเพื่อความย ัง่ยืน พร้อมกรอบแนวทาง กระบวนการ และการปฏิบติั ท่ีเก่ียวขอ้ง

ของบริษทัฯ เพื่อใหค้าํแนะนาํท่ีเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นประจาํทุกปี  
2. ทาํให้เป็นท่ีเช่ือมัน่ไดว้า่บริษทัฯ มีมาตรการท่ีเหมาะสมท่ีจะจดัทาํและการดาํเนินโครงการพฒันาเพื่อความ

ย ัง่ยนืใหป้ระสบผลสาํเร็จ พร้อมกบัตรวจสอบนโยบายพฒันาเพื่อความย ัง่ยนืเป็นคร้ังเป็นคราว 
3. ประสานงานกบับริษทัฯ ทั้งดา้นการดาํเนินโครงการท่ีวางไวแ้ละการทาํความมุ่งหมายไปสู่ความสําเร็จตาม

แนวนโยบายพฒันาเพื่อความย ัง่ยืน โดยจะทาํการประเมินผลแต่ละโครงการพฒันาเพื่อความย ัง่ยืนอยา่งนอ้ย
ไตรมาสละหน่ึงคร้ัง 

4. จดัให้มีการให้คาํปรึกษา และให้การสนับสนุนทั้ งด้านทรัพยากรและบุคคลท่ีเหมาะสม เพื่อส่งเสริม
ยทุธศาสตร์การพฒันาเพื่อความย ัง่ยนืใหค้รอบคลุมทั้งองคก์รและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

5. จดัตั้งและมอบหมายอาํนาจหนา้ท่ีใหก้บัคณะอนุกรรมการ หรือคณะทาํงานตามความเหมาะสม 
6. ทบทวนและประเมินความเหมาะสมของความรับผิดชอบคณะกรรมการฯ เองปีละหน่ึงคร้ัง โดยการยื่น

ขอ้เสนอแนะท่ีตอ้งการการเปล่ียนแปลงใหก้บัคณะกรรมการบริษทัอนุมติั  
 

การสรรหากรรมการและกรรมการอสิระ  
 คณะกรรมการบริษทัได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนทาํหน้าท่ีในการ
พิจารณาคุณสมบติัและสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือให้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษทัหรือ
กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยโดยพิจารณาบุคคลท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในด้านต่างๆ เช่น ดา้นบญัชี
การเงิน ดา้นการบริหารจดัการ ดา้นกลยุทธ์ รวมถึงบุคคลท่ีมีทกัษะ ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นท่ีสอดคลอ้งกบักล
ยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจและลกัษณะธุรกิจของบริษทัฯ โดยไม่ได้จาํกดัเพศ เช้ือชาติ เพื่อให้โครงสร้างของ
คณะกรรมการมีความหลากหลาย (Board Diversity) และแข็งแกร่ง สามารถนาํพาบริษทัฯ ให้บรรลุวตัถุประสงค์
ทางธุรกิจภายใต้การบริหารจดัการตามหลักการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีตามมาตรฐานสากล ทั้ งน้ี เพื่อเป็นการ
สนบัสนุนหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้ดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการ โดยผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเขา้รับการพิจารณาเป็นกรรมการตอ้งมีคุณสมบติัเบ้ืองตน้ตามหลกัเกณฑ์
ท่ีไดก้าํหนดและดาํเนินการตามขั้นตอนท่ีไดแ้จง้ไวใ้นเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ โดยคณะกรรมการจะใช้มติเสียงขา้งมาก
ของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัในการพิจารณาคดัเลือกและนาํรายช่ือของผูส้มคัรท่ีได้รับการคดัเลือกเสนอให้ท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัต่อไป 
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หลกัเกณฑแ์ละคุณสมบติัของกรรมการบริษทั  
1. กรรมการบริษทัตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายว่าด้วยบริษทัมหาชน

จาํกดั รวมทั้งตอ้งไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รับความไวว้างใจให้บริหารจดัการ
กิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุ้นตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ประกาศ
กาํหนด  

2.  เป็นบุคคลท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมและประวติัการทาํงานท่ีดี  
3.  มีความรู้หรือประสบการณ์ในด้านการบริหารธุรกิจโดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์หรือ

โทรคมนาคม หรือดา้นการเงิน บญัชี หรือดา้นอ่ืนๆท่ีคณะกรรมการเห็นควร 
4.  สามารถเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมผูถื้อหุน้ไดทุ้กคร้ัง ยกเวน้กรณีมีเหตุจาํเป็นหรือสุดวสิัย  
5.  คุณสมบติัอ่ืนท่ีอาจกาํหนดเพิ่มเติมเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายและความเหมาะสมอ่ืนๆในภายหลงั 

คุณสมบติัของกรรมการอิสระ  
บริษทัฯ ไดก้าํหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระเท่ากบัหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด ดงัน้ี 

1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละหน่ึงของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทั
ร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ทั้งน้ีใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน/ลูกจา้ง/พนกังาน/ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนการเป็นกรรมการอิสระ 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่
สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะ
ไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหารของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ 
บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนการเป็นกรรมการอิสระโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
4.1 ความสัมพนัธ์ในลกัษณะของการใหบ้ริการทางวชิาชีพ 

4.1.1  ไม่เป็นผูส้อบบญัชีในทุกกรณี 
4.1.2  ไม่เป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพอ่ืน (เช่นท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผูป้ระเมินราคา

ทรัพยสิ์น เป็นตน้) ท่ีมีมูลค่าการทาํรายการเกิน 2 ลา้นบาทต่อปี  
4.2 ความสัมพนัธ์ทางการคา้/ทางธุรกิจอ่ืน  

4.2.1  ลกัษณะความสัมพนัธ์จะครอบคลุมรายการท่ีเป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์
รายการเก่ียวกบัสินทรัพย/์บริการ และรายการใหห้รือรับความช่วยเหลือทางการเงิน 
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4.2.2  ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีขนาดมูลค่ารายการตั้งแต่ 20 ลา้นบาท หรือ 3% ของ NTA ของ
บริษทัข้ึนไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า (การพิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการท่ีเกิดข้ึนกบั
บุคคลเดียวกนัในระหวา่ง 6 เดือนก่อนวนัท่ีมีการทาํรายการในคร้ังน้ีดว้ย) 

4.2.3  กรณีมีเหตุจาํเป็นและสมควรซ่ึงมิได้เกิดข้ึนอย่างสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง กรรมการอิสระอาจมี
ความสัมพันธ์เกินระดับนัยท่ีกําหนดในระหว่างดํารงตําแหน่งก็ได้ แต่ต้องได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษทัก่อนและมติท่ีไดต้อ้งเป็นมติเอกฉันท ์และตอ้งเปิดเผยความสัมพนัธ์ดงักล่าว
ของกรรมการรายนั้นไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปี 
(แบบ 56-2) ของบริษทัฯ และหากต่อมากรรมการอิสระรายนั้นไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อดาํรงตาํแหน่ง
ต่ออีกวาระหน่ึง จะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ดงักล่าวในหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้น
ในวาระเลือกตั้งกรรมการดว้ย   

5. เป็นกรรมการท่ีไม่ไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเป็นตวัแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษทั ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 

6. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระได ้
7.  กรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบติัตาม 1-6 อาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัใหต้ดัสินใจในการดาํเนิน

กิจการของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบองคค์ณะ (collective decision) ได ้

การแต่งตั้งกรรมการ 
หลงัจากท่ีคณะกรรมการไดพ้ิจารณาคุณสมบติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือให้เขา้มาเป็นกรรมการและได้

คดัเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมแลว้ คณะกรรมการจะทาํการเสนอช่ือดงักล่าวเพื่อให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติั โดยขอ้บงัคบั
ของบริษทัฯ ไดก้าํหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นใช้วิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยผูถื้อหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึง
หุ้นต่อหน่ึงเสียง ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลหน่ึงคนหรือหลายคนพร้อมกนั
ตามท่ีไดรั้บการเสนอช่ือโดยวิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนพร้อมกนัซ่ึงจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูห้น่ึง
ผูใ้ดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ด้รับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการเท่าจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมี ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนั
เกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมี ใหผู้เ้ป็นประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
การถอดถอนกรรมการ 

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนน
เสียงไม่นอ้ยกวา่ สามในส่ี (๓/๔)   ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่
นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น 
การปฐมนิเทศกรรมการเขา้ใหม่ 

บริษทัฯมีการปฐมนิเทศกรรมการท่ีเขา้ดาํรงตาํแหน่งในบริษทัเป็นคร้ังแรกโดยให้ผูบ้ริหารแนะนาํธุรกิจ
ของบริษทัฯและเยี่ยมชมโรงงานรวมทั้งให้เลขานุการบริษทัฯสรุปหน้าท่ีและบทบาทของกรรมการบริษทั พร้อม
กนัน้ียงัไดแ้จกเอกสารท่ีประกอบไปด้วยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบับริษทัฯ อย่างละเอียดรวมทั้งคู่มือกรรมการบริษทัจด
ทะเบียน 
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นอกจากน้ี ไดจ้ดัให้กรรมการใหม่ไปดูโรงงานท่ีต่างประเทศเพื่อทาํความเขา้ใจการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 
มากยิง่ข้ึน 

 
 
 
 
 

 
 
 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน 

เพื่อเป็นการรักษาประสิทธิภาพในการทาํงานของกรรมการและสอดคล้องกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดนโยบายในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน ดงัน้ี  

1. กรรมการสามารถดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนรวมกนัไดไ้ม่เกิน 3 แห่ง  
2. ห้ามมิให้ประธานบริหาร (President ) ไปดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ยกเวน้

กรณีท่ีเป็นการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ย  ในกรณีหากจะรับตาํแหน่งเป็นกรรมการในบริษทั
อ่ืน เพิ่มตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน  

ทั้ งน้ี การท่ีบริษัทฯ ได้สนับสนุนให้กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและผู ้บริหารระดับสูงไปดํารงตาํแหน่ง
กรรมการในบริษทัย่อยเพื่อให้การบริหารงานทั้งกลุ่มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกบันโยบายของ
บริษทัฯ 
การประชุมคณะกรรมการ 

บริษทัฯกาํหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัอย่างน้อยปีละ 4 คร้ังหรือในทุกไตรมาส โดยอาจมี
การประชุมเพิ่มเติมเม่ือมีเร่ืองตอ้งพิจารณา และมีการกาํหนดวนัประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยบริษทัฯจะจดัส่ง
หนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม
ซ่ึงตอ้งไม่น้อยกว่า 5 วนัทาํการ ในกรณีท่ีมีเหตุพิจารณาเร่งด่วนอาจส่งหนังสือเชิญประชุมน้อยกว่า 7 วนัได้ซ่ึง
กรรมการทุกท่านมีความเป็นอิสระในการเสนอเร่ืองเขา้สู่วาระการประชุม โดยมีเลขานุการบริษทัทาํหน้าท่ีจดัการ
ประชุมรวมทั้งดูแลและเสนอแนะให้การประชุมของคณะกรรมการเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และกฎระเบียบ
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และใหมี้การบนัทึกรายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษรและมีการจดัเก็บรายงานการประชุมท่ี
ผา่นการรับรองของคณะกรรมการบริษทัไวเ้ป็นหลกัฐาน  

 
 
 
 
 

นายบุญศักด์ิ เจียมปรีชาเข้าเย่ียมชม
โรงงานท่ี ประเทศจีน 



                                                                                                                                                   

                        

 77 

การเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆในปี 2559 สรุปได ้ดงัน้ี  หน่วย    คร้ัง 

รายนามกรรมการ คณะกรรมการ
บริษทั 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา
และกาํหนดค่าตอบแทน 

ประชุมสามญั
ผูถื้อหุน้ 

จาํนวนคร้ังของการประชุมทั้งหมด 5 4 4 1 
นายอ้ึง กวง ม้ิง  5/5 ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี 1/1 
นายหมิง เจ้ิง หวงั 5/5 ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี 1/1 
นายเซีย เชน เยน 5/5 ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี 1/1 
นายเซีย เหิง เซียน 5/5 ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี 1/1 
นายอนุสรณ์ มุทราอิศ 5/5 ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี 4/4 1/1 
นายบุญศกัด์ิ เจียมปรีชา 5/5 3/3 ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี 1/1 
นายชู ชี หยวน 5/5 3/3 3/3 1/1 
ดร.วฑิูรย ์สิมะโชคดี 4/5 3/4 3/4 1/1 

องคป์ระชุมในการลงมติ 
คณะกรรมการบริษทัฯ ได้มีการพิจารณาเพิ่มเติมนโยบายเก่ียวกบัการกาํหนดองค์ประชุมขั้นตํ่าของการ

ประชุมคณะกรรมการ ณ ขณะท่ีมีการลงมติ โดยกาํหนดให้ตอ้งมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวน
กรรมการทั้งหมด ทั้งน้ี รวมถึงกรณีหากกรรมการไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดอ้าจใช้ช่องทางการประชุมทางไกล
โดยให้ถือเสมือนหน่ึงอยู่ร่วมประชุม อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการยงัคงตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯท่ี
กาํหนดใหต้อ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมด 

การประชุมของคณะกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร 
กรรมการอิสระสามารถจดัประชุมโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมได้ตามท่ีเห็นสมควร ซ่ึงโดยปกติการ

ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบได้ดาํเนินการได้อย่างอิสระโดยไม่มีกรรมการบริหารเขา้ร่วมประชุมด้วยและ
ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯจะเขา้ร่วมประชุมกบัคณะกรรมการดงักล่าวในเร่ืองเก่ียวกบังบการเงินเป็นประจาํทุกไตรมาส 
และในบางกรณีกรรมการตรวจสอบอาจขอใหก้รรมการบริหารบางรายเขา้ช้ีแจงรายละเอียดในเร่ืองต่างๆตามท่ีเห็นควร  

การประเมินตวัเองของกรรมการบริษทั 
 คณะกรรมการจะจดัให้มีการประเมินผลการทาํงานของคณะกรรมการบริษทัทั้งคณะและรายบุคคลรวมทั้ง
การประเมินตวัเองของคณะกรรมการชุดยอ่ยไม่นอ้ยกวา่ปีละ 1 คร้ัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเขา้ใจท่ีดีในการ
ทาํงานร่วมกนัของกรรมการ คณะกรรมการไดน้าํแบบประเมินผลกรรมการทั้ง 5 แบบ ประกอบดว้ยแบบประเมินผล
คณะกรรมการทั้ งคณะ/ แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง)/ แบบประเมินของคณะ
กรรมการบริหาร/ แบบประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบ และแบบประเมินผลคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน โดยแบบประเมินผลมีเกณฑก์ารประเมินผล คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละขอ้ทั้งหมด ดงัน้ี 

มากกวา่ 85% = ดีเยีย่ม        
มากกวา่ 75% = ดีมาก            
มากกวา่ 65% = ดี 
มากกวา่ 50% = พอใช ้        
ตํ่ากวา่ 50% = ควรปรับปรุง 
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การประเมินตวัเองของคณะกรรมการ 
 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการท้ังคณะ มีหวัขอ้การประเมิน ดงัน้ี 

1)  โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการบริษทั (Board structure and qualifications) 
2)  บทบาท หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Roles, duties and responsibilities) 
3)  การประชุมของคณะกรรมการ (Board meeting) 
4)  การปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ (Duties of directors) 
5)  ความสัมพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ (Relationship with management) 
6)  การพฒันาตนเองของกรรมการ (Director‘s self improvement and management training) 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการทั้งคณะในภาพรวม 6 หวัขอ้ เห็นวา่การดาํเนินการส่วนใหญ่
จดัทาํไดดี้เยีย่มโดยมีคะแนนร้อยละ 100 

 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล มีหวัขอ้การประเมิน ดงัน้ี 
1)  โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการบริษทั (Board structure and qualifications)   
2)  การประชุมของคณะกรรมการ (Board meeting) 
3)  บทบาท หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการ (Roles, duties and responsibilities) 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการรายบุคคลในภาพรวมเห็นวา่การดาํเนินการส่วนใหญ่จดัทาํไดดี้
เยีย่มโดยมีคะแนนร้อยละ 100 

การประเมินตวัเองของคณะกรรมการชุดยอ่ย  
 การประเมินของคณะกรรมการบริหาร มีหวัขอ้การประเมิน ดงัน้ี 

1) โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ (Structure and qualifications) 
2) การประชุมของคณะกรรมการ (Meeting) 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการรายบุคคลในภาพรวมเห็นวา่การดาํเนินการส่วนใหญ่จดัทาํไดดี้
เยีย่ม โดยมีคะแนนร้อยละ 94.5 

 การประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ มีหวัขอ้การประเมิน ดงัน้ี 
1) ความเขา้ใจ 
2) การปฏิบติังาน 
3) การประชุม 
4) การพฒันาตนเอง 
5) การประเมินผลการปฏิบติังานโดยรวม 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบในภาพรวมเห็นวา่การดาํเนินการส่วนใหญ่จดัทาํไดดี้
เยีย่ม โดยมีคะแนนเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 95.8 

 การประเมินของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีหวัขอ้การประเมิน ดงัน้ี 
1) โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ (Committee structure and qualifications) 
2) การประชุมของคณะกรรมการ (The committee meeting) 
3) ความรับผดิชอบต่อเน้ือหาของรายงาน (Assumption of responsibility for content of the published report) 
4) การใหค้วามสาํคญัและอุทิศเวลา (Gives priority and devotes sufficient time) 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนในภาพรวมเห็นว่าการ
ดาํเนินการส่วนใหญ่จดัทาํไดดี้เยีย่ม โดยมีคะแนนเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 97.2 
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การประเมินผลการทาํงานของประธานบริหาร 
 คณะกรรมการบริษทัฯไดม้อบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเป็นผูก้าํหนดและ
นาํเสนอตวัช้ีวดัผลการทาํงาน (KPI) ในการประเมินผลการทาํงานของประธานบริหารต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อ
พิจารณาอนุมติั โดยจะมีการพิจารณาทบทวนตวัช้ีวดัผลการทาํงานตามความเหมาะสมทุกปี 

การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 
บริษทัฯมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการ ผูบ้ริหาร รวมทั้งเลขานุการบริษทั เขา้รับการอบรมเก่ียวกบัการ

กาํกบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่งต่อเน่ือง ทั้งจากการจดัอบรมภายในและการอบรมจากสถาบนัต่างๆเช่น ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย สาํนกังาน ก.ล.ต. หรือสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  

การสืบทอดตาํแหน่ง/การบริหารกลุ่มบุคคลท่ีมีศกัยภาพ 
บริษทัฯไดน้าํการบริหารกลุ่มบุคคลท่ีมีศกัยภาพ (Talent Pool) มาใช้ในการสรรหาบุคคลท่ีจะสืบทอด

ตาํแหน่งเน่ืองจากมีความยืดหยุ่นในการสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมและสามารถรองรับกลยุทธ์ธุรกิจท่ีอาจต้อง
ปรับเปล่ียนอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงมีความเหมาะสมมากกว่าการระบุบุคคลท่ีจะมาสืบทอดตาํแหน่งบริหารท่ีสําคญัอย่าง
เฉพาะเจาะจงแบบเดิม (Successor plan) ทั้งน้ี บุคคลท่ีไดรั้บการสรรหาอาจเป็นบุคคลท่ีมาจากภายในและภายนอก
บริษทั โดยโครงการน้ีจะมีการดาํเนินการอยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหไ้ดบุ้คลากรท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมอยา่งเพียงพอ 

คณะกรรมการบริษทัฯไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มบุคคลท่ีมีศกัยภาพ (Talent Pool Management 
Committee) ข้ึน เพื่อคดัเลือกและพฒันาผูมี้ศกัยภาพท่ีสอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์และแผนการดาํเนินงาน 5 ปีของ
บริษทัฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการสืบทอดตาํแหน่งท่ีสําคญั โดยขณะน้ีอยู่ในระหว่างดาํเนินการ
วางแผนงานและกระบวนการดาํเนินงานในการพฒันาบุคลากรดงักล่าว  

การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
               คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารทาํหน้าท่ีกํากับดูแลและรับผิดชอบการ
ดาํเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม คณะกรรมการบริหารมีอาํนาจอนุมติัเงินลงทุนไดใ้นระดบัหน่ึง และมี
อาํนาจหนา้ท่ีในการจะส่งกรรมการหรือผูบ้ริหารระดบัสูงไปเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารรวมทั้งอาจมีการแต่งตั้ง
บุคคลากรในทอ้งถ่ินร่วมเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารเพื่อกาํหนดนโยบายท่ีสําคญัและทิศทางในการดาํเนินธุรกิจ
ของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม ทั้งน้ีคณะกรรมการบริหารจะรายงานการส่งตวัแทนหรือแต่งตั้งกรรมการหรือ
ผูบ้ริหารระดบัสูงดงักล่าวใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ รับทราบ อยา่งไรก็ตาม หากการลงทุนในบริษทัยอ่ย
หรือบริษทัร่วมเกินกวา่ท่ีกาํหนดไวใ้นอาํนาจของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารจะตอ้งดาํเนินการ
ขออนุมติัการลงทุนจากคณะกรรมการบริษทัก่อน  

นอกจากน้ี บริษทัฯยงัไดน้าํระบบ ERP มาใช้ในการบนัทึกขอ้มูลธุรกิจทั้งดา้นการเงิน บญัชีและขอ้มูล
อ่ืนๆของกลุ่ม เพื่อให้สามารถตรวจสอบ ติดตามและดูแลการดาํเนินงานได้อย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพ 
ประกอบกบับริษทัฯยงัไดมี้หน่วยงานดา้นบริหารเงินและการลงทุนซ่ึงทาํหน้าท่ีดูแลการใช้เงินและการเพิ่มทุน
หรือลดทุนของบริษทัย่อยโดยตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษทัแลว้แต่
กรณี และเน่ืองจากบริษทัในกลุ่มเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 เกือบทั้งหมด ดงันั้น การทาํรายการ
ระหวา่งกนัจึงไม่จดัเป็นรายการเก่ียวโยง และหากมีการทาํรายการกบับริษทัในเครืออ่ืนๆ บริษทัฯไดแ้จง้ให้บริษทั
ย่อยต้องแจง้และขออนุมติัการทาํรายการท่ีสําคญัต่อผูบ้ริหารหรือคณะกรรมการบริษทัฯก่อน ซ่ึงบริษทัฯจะ
ดาํเนินการขั้นตอนตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยห์รือสาํนกังาน ก.ล.ต.ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชีของบริษทัฯ 
บริษทัฯ จ่ายค่าสอบบญัชีให้แก่สํานกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดัในรอบปี 2559 เป็นเงิน 4,620,000 

บาท ซ่ึงยงัไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเบิกตามจริง (Out of pocket expenses) เช่น ค่าเอกสาร ค่าเดินทาง ค่าขนส่งและ
อ่ืนๆ (ค่าสอบบญัชีในปี 2558 มีจาํนวน 4,620,000 บาท และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเบิกตามจริง (Out of pocket expenses) 
จาํนวน 376,651 บาท) นอกจากน้ี มีค่าสอบบญัชีบริษทัยอ่ยอีก 4 แห่งท่ีไดจ่้ายให้สํานกังานสอบบญัชีเดียวกนัน้ีรวม
เป็นเงิน 1,530,000 บาท 

ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยบางแห่งเป็นผูส้อบบญัชีจากสํานกังานบญัชีเดียวกบับริษทัฯ แต่เป็นสาขา
ในต่างประเทศเน่ืองจากบริษทัย่อยทั้งหมดตั้งอยู่ในต่างประเทศ ส่วนบริษทัย่อยบางแห่ง (ท่ีส่วนใหญ่ท่ีตั้งอยู่ใน
ยุโรป) ใชบ้ริการจากผูส้อบบญัชีจากสํานกังานบญัชีไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส (PWC) และบริษทัยอ่ยบางแห่งได้
ใช้บริการจากสํานักงานบญัชีอ่ืนๆ ทั้งน้ีการเลือกใช้ผูส้อบบญัชีของแต่ละบริษทั จะพิจารณาจากคุณภาพการ
ใหบ้ริการและค่าสอบบญัชีเป็นหลกั  

ค่าตอบแทนอ่ืน  
ไม่มี 

การปฏิบัติตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ีในเร่ืองอื่นๆ  
บริษทัได้นาํหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยมาเป็นแนวทางปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง โดยในปี 2559 บริษทัฯมีการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการ
ท่ีดีเพิ่มเติม ดงัน้ี 

1.  แต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
2.  มีการพิจารณาความเช่ียวชาญและประสบการณ์ทางด้านภาษีมาเป็นคุณสมบติัในการเสนอแต่งตั้ง

กรรมการใหม่ในการประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 เพื่อเป็นไปตามหลกั Board Diversity  
3.  มีการเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระใหม่ 2 ท่านเพื่อแทนกรรมการอิสระท่ีดาํรงตาํแหน่งครบ 9 ปี 
4.  แมไ้ม่มีการละเมิดจรรยาบรรณธุรกิจหรือมีขอ้ร้องเรียนใดๆในปี 2559 แต่เลขานุการคณะกรรมการ

บริษทัก็มีการเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื่อรับทราบ 
5. บริษทัฯ ได้ประกาศงดรับของขวญัของกาํนัลใดๆในช่วงเทศกาลปีใหม่และในโอกาสหรือเทศกาล

ต่างๆ เพื่อตอกย ํ้าเจตนารมณ์ในการดาํเนินธุรกิจตามจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) และการให้
ความสาํคญักบัมาตรการป้องกนัและต่อตา้นการทุจริต  

แต่อยา่งไรก็ตาม ยงัมีบางหลกัเกณฑท่ี์บริษทัยงัไม่สามารถปฏิบติัไดต้ามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีดงัน้ี 
1. คณะกรรมการบริษทัควรมีกรรมการอิสระท่ีเป็นผูห้ญิงอยา่งนอ้ย 1 คน 

 บริษทัอยูใ่นระหวา่งพิจารณาหาผูท่ี้เหมาะสม 
2. ควรมีการจดัตั้งคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ (Corporate Governance Committee) 

 คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดให้การกาํกบัดูแลกิจการเป็นส่วนหน่ึงในความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการพฒันาเพื่อความย ัง่ยนื (Sustainable Development Committee) 
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10 ความรับผดิชอบต่อสังคม  
 
นโยบายการพฒันาสู่ความยัง่ยนื 

บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) มีความมุ่งมัน่ในการดาํเนินธุรกิจตามนโยบาย
ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพฒันาสู่ความย ัง่ยืน ซ่ึงนโยบายดงักล่าวจะเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของ
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ เพื่อให้การดาํเนินธุรกิจเป็นไปอยา่งโปร่งใส ตรวจสอบได ้มีจริยธรรม 
เคารพต่อหลกัสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอนัไดแ้ก่ พนกังาน ผูถื้อหุ้น ลูกคา้ คู่คา้ และสังคม
อยา่งเป็นธรรม 

ในการปฏิบติัตามนโยบายขา้งตน้  บริษทัฯ จะดาํเนินการตามแนวปฏิบติัสากลและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งพร้อม
ทั้งไดจ้ดัอบรมให้ความรู้แก่พนกังานอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้สามารถดาํเนินธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
เติบโตอยา่งย ัง่ยนื 

ความมุ่งมั่นต่อความรับผดิชอบต่อสังคมเพือ่ธุรกจิยัง่ยืนของเดลต้า (CSR Commitment) 

 บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจโดยมุ่งมัน่ต่อการรับผดิชอบต่อสังคมเพื่อการพฒันาธุรกิจอยา่งย ัง่ยืนควบคู่ไปกบัการ
กาํกบัดูแลกิจการ โดยการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม รวมถึงการปกป้องสภาพแวดลอ้ม
ของโลกและการตอบแทนสังคมในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของสังคม บริษทัฯได้สนับสนุนการดาํเนินงานตาม
มาตรฐานสากลต่างๆ เช่น  จรรยาบรรณทางการคา้ของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Industry Code of 
Conduct หรือ EICC) ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights หรือ UDHR) 
ปฏิญญาขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศวา่ดว้ยหลกัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานประกอบการขา้มชาติ นโยบายทาง
สังคม (International Labor Office Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and 
Social Policy)  แนวทาง OECD สาํหรับบริษทัขา้มชาติ (OECD Guidelines for Multi-national Enterprise)  

นอกจากน้ี บริษทัฯยงัมุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินกิจการเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื ดงัน้ี   
 รักษาไวซ่ึ้งการกาํกบัดูแลกิจการและปฏิบติัตามมาตรฐานทางดา้นจริยธรรมการประกอบธุรกิจ

อยา่งเคร่งครัด  
 ปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง  
 ดูแลพนกังานให้มีสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีปลอดภยัและให้มีสุขอนามยัท่ีดีเพื่อให้พนกังาน

สามารถใชชี้วติความเป็นอยูท่ี่ดี พร้อมทั้งไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชน์ 
 สนบัสนุนการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มพร้อมทั้งให้ความรู้เร่ืองการอนุรักษ์พลงังานและส่งเสริมให้

พนกังานมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน  
 สร้างมูลค่าเพิ่มและผลตอบแทนท่ีเหมาะสมและย ัง่ยนืใหแ้ก่บริษทัฯและผูถื้อหุน้  
 ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในอุดมคติและแนวทางปฏิบติัตลอดห่วงโซ่อุปทานของบริษทัฯ 

และร่วมมือกนัเพื่อประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน  
 พฒันาผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและประหยดัพลังงาน พร้อมทั้ งลดผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม  
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 ลงทุนดา้นการสร้างสรรคน์วตักรรมและการวิจยัพฒันาสิทธิบตัรและทรัพยสิ์นทางปัญญา พร้อมทั้ง
อุทิศตนเพื่อความก้าวหน้าของวฒันธรรมและเทคโนโลยีของมวลมนุษย ์เพื่อพฒันาสังคมและ
เศรษฐกิจ เฉกเช่นเดียวกบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนืของโลกและส่ิงแวดลอ้ม 

 
กลยุทธ์สู่ความยั่งยนื 

พนัธกิจของบริษทัฯได้เป็นตวักาํหนดความมุ่งมัน่ต่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืน โดยบริษทัฯไดส้อดแทรก
แนวความคิดการพฒันาอย่างย ัง่ยืนเขา้กบัการทาํงานในองค์กรและจดัให้มีการอบรมท่ีจดัข้ึนอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อ
ขยายขอบเขตและความลึกในการดาํเนินกิจกรรมดา้นการพฒันาอย่างย ัง่ยืน รวมทั้งสร้างความเป็นพนัธมิตรและ
กาํหนดช่องทางการส่ือสารท่ีดีไปยงักลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ บริษทัฯเช่ือมัน่เป็นอยา่งยิ่งว่าการปฏิบติัตามความ
มุ่งมัน่ต่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืน้ี จะทาํใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดร่วมกนัทั้งแก่องคก์รและผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง  

จากความมุ่งมัน่เพื่อการพฒันาสู่ความย ัง่ยืน บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมนาํหลกัการดา้น CSR เขา้มาเป็นส่วนหน่ึงใน
การดาํเนินงานมาตั้งแต่ปี 2550 และเร่ิมให้ความสําคญัต่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนในสามมิติอนัไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกิจ 
สังคม และ ส่ิงแวดลอ้ม ทาํใหใ้นปีน้ี บริษทัฯยงัคงไดรั้บการคดัเลือกจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยให้เป็น
หุ้นย ัง่ยืนประจาํปี  2559 หรือ Thailand Sustainability Investment 2016 และไดรั้บการยกยอ่งให้เป็นหน่ึงใน 100 
บริษทัท่ีมีผลการดาํเนินงานดา้นธุรกิจควบคู่ไปกบัการดูแลกบักิจการด้วยสํานึกของความรับผิดชอบต่อสังคม 
(ESG 100) จากสถาบนัไทยพฒัน์เป็นปีท่ี 2 ติดต่อกนั 

การด าเนินงานด้านความรับผดิชอบต่อสังคมของกจิการ 
บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (Sustainability Development Committee) ข้ึน โดย

ไดมี้การกาํหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบัการปฏิบติัตามแนวทางจรรยาบรรณทางการคา้ของกลุ่ม
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Industry Code of Conduct - EICC) ท่ีไดมี้การกาํหนดมาตรฐานให้กลุ่ม
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีกระบวนการผลิตรวมถึงการดาํเนินธุรกิจให้มีความปลอดภยัและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและส่ิงแวดลอ้มเพื่อให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯไดใ้ช้เป็นแนวทางในการดาํเนินธุรกิจ 
โดยให้ยึดถือปฏิบติัและมุ่งมัน่พฒันา ปรับปรุง เพื่อสร้างรากฐานความรับผิดชอบต่อสังคมอยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยืน 
โดยไดส่ื้อสารใหพ้นกังาน คู่คา้ ผูรั้บเหมา และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกคนไดรั้บทราบเพื่อให้เกิดความตระหนกัถึงความสําคญั
ในการรับผดิชอบต่อสังคมร่วมกนั  

โครงสร้างคณะกรรมการพฒันาเพือ่ความยัง่ยนื (Sustainability Development Committee)    
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การด าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
บริษทัฯ ไดมี้การดาํเนินการดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมโดยไดมุ้่งเนน้ประเด็นท่ีมีผลกระทบต่อผูมี้ส่วน

ไดเ้สียของบริษทัเป็นสาํคญั ตามหลกัการของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดงัน้ี 
1. การก ากบัดูแลกจิการทีด่ี 
คณะกรรมการบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ได้ตระหนักและให้

ความสําคญัในการดาํเนินธุรกิจภายใตห้ลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีมาอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีเพื่อส่งเสริมให้กิจการมี
การเติบโตและพฒันาอยา่งย ัง่ยนื โดยไดจ้ดัทาํและอนุมติันโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีพร้อมทั้งไดมี้การเปิดเผย
ไวบ้นเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ www.deltathailand.com และระบบส่ือสารภายในขององค์กร (Intranet) ความมุ่งมัน่
และการให้ความสาํคญัต่อการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ทาํให้บริษทัฯไดรั้บการประเมินการกาํกบั
ดูแลกิจการโดยรวมของบริษทัจดทะเบียนไทยประจาํปี 2559 ในระดบั “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) โดยการสนบัสนุนของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งน้ี นโยบายการกาํกบักิจการที่ดีไดเ้ปิดเผยอยูใ่น
เวบ็ไซตบ์ริษทัฯ www.deltathailand.com และการรายงานการปฏิบติัตามการกาํกบัดูแลกิจการที่ดีในแต่ละปีได้
เปิดเผยในรายงานประจาํปีของบริษทัฯ 

2. การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 
บริษทัฯมีการดาํเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส และดว้ยความรับผิดชอบ คณะกรรมการบริษทัจึงได้

จดัทาํคู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบติังานสําหรับพนักงานข้ึน รวมทั้งนาํจรรยาบรรณทางการคา้ของอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Industry Code of Conduct หรือ EICC) มาเป็นแนวทางในการดาํเนินงานดว้ย เพื่อเป็น
แนวทางให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานได้ถือปฏิบติัเป็นมาตรฐานเดียวกนัและเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป 
บริษทัฯไดเ้ผยแพร่คู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบติังานสําหรับพนกังานไวบ้นเวบ็ไซต์ภายในขององค์กร (Intranet) 
และเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ http://www.deltathailand.com/th/about_corp_code.php โดยมีการอบรมคู่มือจรรยาบรรณใน
การปฏิบติังานให้พนกังานใหม่ทุกคนไดรั้บทราบ และนอกจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะมีหน้าท่ีดูแลการปฏิบติังาน
ของพนกังานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณแลว้ ฝ่ายตรวจสอบภายในยงัมีหน้าท่ีในการตรวจสอบการปฏิบติังานและ
รายงานต่อผูบ้ริหารในกรณีท่ีมีการปฏิบติังานผิดจรรยาบรรณท่ีสาํคญั  

พร้อมกนัน้ี บริษทัฯไดเ้ปิดช่องทางการรับแจง้ขอ้มูลให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มสามารถส่งขอ้เสนอแนะ
หรือขอ้ร้องเรียน ดงัน้ี 

   พนกังานเดลตา้สามารถส่งขอ้เสนอแนะหรือขอ้ร้องเรียนไปยงับุคคล/หน่วยงานดงัต่อไปน้ี  
(1)  หวัหนา้หน่วยงานท่ีพนกังานคนดงักล่าวสังกดัอยู ่
(2)   หวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบ หวัหนา้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือหวัหนา้ฝ่ายกฎหมาย 
(3)   กล่องรับความคิดเห็น 
(4)   จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (whistleblow@deltathailand.com) 

   ผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนสามารถส่งขอ้เสนอแนะหรือขอ้ร้องเรียนไปท่ี 
(1)   ตูรั้บความคิดเห็น (ตู ้ป.ณ. 50 บางปู สมุทรปราการ 10280) 
(2)   กล่องจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (whistleblow@deltathailand.com) 
(3)   เวบ็ไซต ์www.deltathailand.com 

http://www.deltathailand.com/
http://www.deltathailand.com/th/about_corp_code.php
mailto:csr@deltathailand.com
mailto:whistleblow@deltathailand.com
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เลขานุการคณะกรรมการจะรวบรวมและส่งข้อร้องเรียนต่อไปยงัคณะผูบ้ริหาร หรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อทาํการพิจารณาตรวจสอบแลว้แต่กรณี ซ่ึงจนถึงปัจจุบนับริษทัฯ ยงัไม่
เคยไดรั้บขอ้ร้องเรียนหรือมีประเด็นขอ้พิพาทแต่อยา่งใด  

3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน  
ด้วยความมุ่งมัน่ในการดาํเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ ท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษทัฯคร้ังท่ี 4/2556 ท่ีจดัข้ึนในวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2556 จึงไดอ้นุมติัในหลกัการให้มีการดาํเนินการเก่ียวกบัการ
ต่อตา้นคอร์รัปชัน่และไดมี้มติมอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูดู้แลการกาํหนดหรือทบทวนนโยบาย วิธี
ปฏิบติั รวมทั้งการติดตามผลให้เป็นไปตามนโยบายต่อด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยในปี 2557 คณะกรรมการ
บริษทัฯ พิจารณาอนุมติัให้บริษทัฯ ลงนามเขา้เป็นแนวร่วมปฏิบติัเพื่อการต่อตา้นการทุจริตของภาคเอกชน และ
บริษทัฯ เพื่อประกาศเจตนารมณ์อย่างเป็นทางการในการท่ีจะดาํเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและต่อตา้นการ
ทุจริตทุกรูปแบบ  ทั้ งน้ีพนักงานท่ีเข้าใหม่ทุกระดบัจะได้รับการอบรมเร่ืองจรรณยาบรรณในการปฏิบติังานซ่ึง
ครอบคลุมถึงนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่น้ีดว้ย 

4. การเคารพสิทธิมนุษยชน  
บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะเคารพต่อหลกัสิทธิมนุษยชนโดยมีการกาํหนดเป็นนโยบายเร่ืองการปฏิบติัท่ีมิชอบ

และการไม่ล่วงละเมิด ไม่เลือกปฏิบติั โดยไม่คาํนึงถึงเพศ เช้ือชาติหรือความบกพร่องทางร่างกายรวมถึงผูท่ี้เป็นโรค
ภูมิคุม้กนับกพร่อง โรคเอดส์ วณัโรค ซ่ึงบริษทัฯ ถือเป็นนโยบายท่ีเขม้งวด โดยไดมี้การประกาศให้รับทราบและ
ส่งเสริมให้มีการจดัอบรมให้ความรู้ความเขา้ใจเพื่อให้พนกังานไดมี้ทศันะคติท่ีดีในการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งเท่า
เทียมกนั นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดมี้การเปิดช่องทางในการรับเร่ืองร้องเรียนต่างๆ ซ่ึงจนถึงปัจจุบนัยงัไม่ไดรั้บการ
ร้องเรียนในเร่ืองดงักล่าวแต่อยา่งใด  

และจากสงครามท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (Democratic Republic of the 
Congo) ท่ียงัมีทีท่าวา่จะทวคีวามรุนแรงมากข้ึนเร่ือยๆ ในขณะท่ีแหล่งเงินทุนหลกัท่ีใชส้นบัสนุนสงครามเช่ือวา่มาจาก
การทาํเหมืองแร่โลหะท่ีมีค่า ไดแ้ก่ แทนทาลมั ทอง สังกะสี และทงัสเตน ฯลฯ ซ่ึงเป็นแร่โลหะหายากท่ีเป็นวตัถุดิบ
สําคญัสําหรับการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอยู่มากในประเทศท่ียงัเต็มไปด้วยการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น 
คองโก และรวนัดา ท่ีถูกเรียกกนัว่า “แร่ท่ีมีขอ้ขดัแยง้ (Conflict Minerals Metals)” บริษทัฯไดใ้ห้ความสําคญัในเร่ือง
สิทธิมนุษยชนและตอบสนองต่อขอ้ขดัแยง้ดงักล่าว โดยการตรวจสอบแหล่งท่ีมาของแร่ธาตุ และจดัหาแหล่งแร่ท่ีอยู่
นอกพื้นท่ีขดัแยง้มาแทนท่ีทั้งหมด และไดว้างนโยบายการเลิกใช้แร่ท่ีมีขอ้ขดัแยง้ท่ีมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตย
คองโกและประเทศท่ีอยู่ติดกนัทั้งทางตรงและทางออ้ม พร้อมทั้งไดส่้งต่อนโยบายน้ีไปสู่ห่วงโซ่อุปทาน โดยปัจจุบนั
บริษทัฯ ได้ให้ผูข้ายวตัถุดิบทุกรายลงนามใน “การสํารวจแหล่งท่ีมาของแร่และโลหะ” (Minerals Metals  ource 
Survey) และ“ประกาศเก่ียวกบัการเลิกใชแ้ร่ท่ีมีขอ้ขดัแยง้” (Declaration on Non-use of Conflict Minerals/Metals) ซ่ึง
เป็นส่วนหน่ึงของขั้นตอนการคดัเลือกซพัพลายเออร์ของบริษทัฯ  

5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

บริษทัฯให้ความสําคญัต่อนโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเทียบเท่า
เป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจดา้นอ่ืนๆ ของบริษทัฯ ซ่ึงผูบ้ริหารตามสายงานจะเป็นผูรั้บผิดชอบในการดาํเนินการ
ตามนโยบายน้ีให้เป็นไปอยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมินผลกระทบในแต่ละจุดปฏิบติังานและ
จดัฝึกอบรมใหแ้ก่พนกังานอยา่งสมํ่าเสมอ 
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บริษทัฯได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ รวมถึงมีคณะปฏิบติังานด้านส่ิงแวดล้อม อาชีวอนามยั และความ
ปลอดภยัเพื่อดูแลใหมี้ การปฏิบติัตามมาตรฐานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO14001 และระบบมาตรฐานอาชีว 
อนามยัและความปลอดภยั OHSAS18001 อย่างต่อเน่ืองและถูกตอ้ง ซ่ึงปัจจุบนั บริษทัฯไดรั้บการรับรองมาตรฐาน
ดงักล่าวอยา่งต่อเน่ืองเป็นเวลา 18 ปี 

นโยบายอุบติัเหตุตอ้งเป็นศูนย ์(Zero Accident) ถือเป็นเป้าหมายหลกัอย่างหน่ึงท่ีบริษทัฯ ได้นาํมายึดถือ
ปฏิบติัในการดาํเนินงานอยา่งเคร่งครัด ทาํให้ในปี 2559 มีพนกังานไดรั้บบาดเจ็บจาํนวน 15 ราย จากจาํนวน 45 ราย
ในปี 2558 หรือคิดเป็นเพียงร้อยละ 0.14 ของพนกังานทั้งหมด โดยบริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะลดการเกิดอุบติัเหตุให้เป็นศูนย์
ใหไ้ดต้ามนโยบายท่ีวางไวต่้อไป 

แมว้่าแนวโนม้การเกิดอุบติัเหตุจากงานจะลดลง บริษทัฯก็ยงัไดร้ณรงค์จดักิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภยั 
เพื่อการลดอุบติัเหตุในโรงงานให้เป็นศูนย ์ส่งเสริมให้พนกังานมีความรู้และเขา้ใจในการปฏิบติังานให้ปลอดภยั 
กิจกรรมภายในงานประกอบดว้ย การร่วมส่งประกวดคาํขวญัและวาดภาพส่ือความหมายความปลอดภยั และร่วม
สนุกกบัเกมตอบคาํถามเพื่อส่งเสริมให้ตระหนกัถึงดา้นความปลอดภยัเป็นประจาํทุกปี 

ด้านสวสัดิการพนักงาน   
 บริษทัฯ มีการจดัตั้งคณะกรรมการสวสัดิการเพื่อดูแลผลประโยชน์ให้แก่พนักงานรวมทั้งมีการกาํหนด

นโยบายดา้นสวสัดิการและแรงงานสัมพนัธ์เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนให้พนกังานไดรั้บสิทธิและสวสัดิการอยา่งเป็น
ธรรม ซ่ึงจากการให้ความสําคญัดา้นแรงงานสัมพนัธ์และสวสัดิการท่ีดีให้แก่พนกังานมาอย่างต่อเน่ือง ทาํให้ไดรั้บ
คดัเลือกให้เป็นสถานประกอบการดีเด่นดา้นแรงงานสัมพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน ซ่ึงจดัโดยกรมสวสัดิการและ
คุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงานติดต่อกนัเป็นปีท่ี 11 

 มุมนมแม่ 

ดว้ยพนกังานส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิงถึงร้อยละ 84 บริษทัฯ จึงไดใ้หค้วามสาํคญัในการดูแลพนกังานท่ีตั้งครรภ์
เป็นพิเศษ โดยไดจ้ดัสถานท่ีทาํงานเฉพาะให้แก่พนกังานหญิงตั้งครรภแ์ละมีการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนคลอด
รวมทั้งมีการจดัมุมนมแม่ในสถานประกอบการมาตั้งแต่ปี 2551 เพื่อให้พนกังานไดมี้สถานท่ีใหจ้ดัเก็บนมไวใ้หบุ้ตร
ไดใ้นระหวา่งเวลาทาํงาน ซ่ึงช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่พนกังานและครอบครัวอีกทางหน่ึง  

 องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) 
บริษทัฯไดด้าํเนินกิจกรรมประเภทต่างๆ เพื่อส่งเสริมความเป็นอยูแ่ละคุณภาพชีวิตให้แก่พนกังาน เช่น การ

ลงนามเขา้ร่วมโครงการแนวทางการสร้างความสุข 8 ประการ (Happy 8 Workplace) เพื่อสร้างความสมดุลของการ
ใชชี้วติในครอบครัว การทาํงานและสังคมให้แก่พนกังานร่วมกบัสํานกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) ซ่ึงโครงการดงักล่าวไดส่้งผลต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตให้แก่พนกังานเป็นอยา่งดีและทาํให้บริษทัฯไดรั้บ
การคดัเลือกจากองค์กรปฏิบติัการให้เป็นองค์กรพี่เล้ียงโดยมีหนา้ท่ีให้คาํปรึกษา รวมทั้งไดเ้ป็นองค์กรตน้แบบใน
การศึกษาการดาํเนินโครงการ Happy Workplace ใหก้บัหน่วยงานอ่ืนๆ อีกดว้ย 

6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค  
บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกคา้ด้วยการนําเสนอสินค้าท่ีดีมีคุณภาพและบริการท่ี

เช่ือถือได ้โดยไดด้าํเนินการตามมาตรฐานสากลต่างๆอยา่งเคร่งครัด เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ลูกคา้ จนในปัจจุบนั 
บริษทัฯไดรั้บการรับรองมาตรฐานต่างๆ ดงัน้ี 

 มาตรฐานการจดัการดา้นคุณภาพ (ISO9001:2008)  
 มาตรฐานการจดัการดา้นคุณภาพสาํหรับอุตสาหกรรมยานยนต ์(TS16949)  
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 มาตรฐานการจดัการดา้นคุณภาพสาํหรับธุรกิจการส่ือสารและโทรคมนาคม (TL9000)  
 มาตรฐานระบบคุณภาพห้องปฏิบติัการ (ISO/IEC17025)  
 มาตรฐานการควบคุมและการตรวจวดัไฟฟ้าสถิต (IEC-61340-5-1 และ ANSI/ESD S20.20)  
 ไดรั้บใบรับรองสถานภาพเป็นผูน้าํของเขา้ ผูส่้งของออกระดบัมาตรฐานเออีโอ ของกรมศุลกากร 

(Authorised Economic Operator (AEO) Certificate - European commission) 
 มาตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ ISO 27001  

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดใ้ส่ใจและคาํนึงถึงความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค โดยเนน้การจดัการดา้นสารปนเป้ือน
ในผลิตภณัฑ์ (Environmental Related-Substances) โดยพฒันาและควบคุมให้ไม่มีการนาํสารเคมีท่ีเป็นอนัตรายมาใช้
ในขบวนการผลิต เพื่อสร้างความเช่ือมัน่วา่ผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ ไม่มีสารพิษท่ีเป็นอนัตรายต่อผูบ้ริโภค 

บริษทัฯ มีการติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้ทุกกลุ่มอยา่งใกลชิ้ด เพื่อให้เขา้ถึงและพยายามสนองตอบความตอ้งการ
ของลู กค้าให้ได้มากท่ี สุ ด ลู กค้าสามารถค้นหาข้อมู ลของบริษัทฯ และผลิ ตภัณฑ์ ต่ างๆ ได้ผ่ านทาง 
www.deltathailand.com และยงัสามารถให้ขอ้เสนอแนะต่างๆได้ทางอีเมล์ info@deltathailand.com ท่ีระบุไวใ้น
เว็บไซต์ของบริษทั ขอ้เสนอแนะต่างๆจะถูกเสนอแก่ผูบ้ริหารระดบัสูงเพื่อวิเคราะห์และหาแนวทางพฒันาอย่าง
ต่อเน่ืองต่อไป 

7.  การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม  
 บริษัทฯได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการจัดทําระบบการจัดการด้านส่ิงแวดล้อม เพื่อช่วยผลักดัน
กระบวนการทาํงานของบริษทัฯ ผ่านหลกัการ PDCA (Plan/Do/Check/Action) เพื่อจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มใน
บริบทต่างๆให้กลายมาเป็นส่วนหน่ึงของการดาํเนินกิจกรรมในชีวิตประจาํวนัของพนกังานทุกระดบัในบริษทัฯ
อย่างต่อเน่ือง ปัจจุบนับริษทัฯไดรั้บการรับรองมาตรฐานระบบการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มในระดบัประเทศและ
ระดบัโลกดงัน้ี 

 ISO14001 – มาตรฐานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
 ISO14067 – มาตรฐานระบบการประเมินปริมาณคาร์บอนฟุตพร้ินทใ์นผลิตภณัฑ์ 
 ISO14064-1 – มาตรฐานระบบการจดัการการประเมินปริมาณและการรายงานการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก 
 IECQ QC08000 – มาตรฐานการบริหารจดัการสารตอ้งหา้ม (Hazardous Substance Process 

Management) 
 ISO50001 – มาตรฐานระบบบริหารจดัการดา้นพลงังาน 
 OHSAS18001 – มาตรฐานการจดัการอนามยัและความปลอดภยัในสถานประกอบการ 

บริษทัฯ นบัเป็นรายแรกในประเทศไทยท่ีได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO14064-1 และ ISO50001 และ
ยงัคงดาํเนินการอยา่งต่อเน่ืองเพื่อยกระดบัขีดความสามารถของบริษทัฯต่อไป 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดจ้ดักิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตสํานึกดา้นการอนุรักษ์พลงังานและส่ิงแวดลอ้มให้แก่
พนกังานดว้ยการจดักิจกรรมต่างๆ ไดแ้ก่ การประกวดวาดภาพดา้นอนุรักษพ์ลงังาน การปลูกป่า เป็นตน้ 

อุตสาหกรรมสีเขียว 
บริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมโครงการ “อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)” ท่ีจดัข้ึนโดยกระทรวงอุตสาหกรรม 

เพื่อแสดงถึงความยึดมัน่ในการประกอบกิจการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการพฒันาและปรับปรุง
กระบวนการผลิตและการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มอย่างต่อเน่ือง รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและ
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ภายนอกองคก์รตลอดจนห่วงโซ่อุปทานต่างๆ เพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน โดยโรงงานทั้ง 2 แห่งท่ีนิคมอุตสาหกรรม
บางปูและอีกหน่ึงแห่งท่ีนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรวไ์ด้ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวระดับท่ี 4 
วฒันธรรมองคก์ร (Green Culture) ซ่ึงไดแ้ก่อุตสาหกรรมท่ีมีการสร้างวฒันธรรมองคก์รดา้นส่ิงแวดลอ้มและนาํมา
ปฏิบติัให้เกิดประสิทธิผล รวมถึงการไดรั้บรางวลัดา้นส่ิงแวดลอ้มและการรับรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มต่างๆ 
ซ่ึงบริษทัฯ จะมุ่งมัน่พฒันามาตรฐานสู่ระดบัเครือข่ายสีเขียวต่อไป   

การจัดการด้านพลงังาน 

บริษทัฯได้เล็งเห็นถึงความสําคญัของการอนุรักษ์พลังงานและการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงไดมี้การกาํหนดเป็นนโยบายดา้นการจดัการพลงังานข้ึนและมุ่งมัน่ให้เกิดการพฒันาอย่างต่อเน่ือง 
โดยได้มีการส่ือสารให้แก่พนักงานทุกระดับในองค์กรได้รับทราบและมีการดาํเนินการตรวจสอบ ติดตาม แก้ไข
ปรับปรุงโครงการต่างๆท่ีไดด้าํเนินการ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมเพื่อให้พนกังานไดมี้ความรู้และตระหนกัถึง
ความสําคัญของการอนุรักษ์พลังงาน โดยนําแนวคิดด้านการจัดการพลังงานมาใช้ในการปรับปรุงระบบ
เคร่ืองปรับอากาศ ระบบแสงสว่าง รวมทั้งติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตยเ์พื่อผลิตกระแสไฟฟ้าข้ึนใช้เองภายใน
โรงงาน และมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง โดยผลการดาํเนินการดา้นการจดัการพลงังานในปี 2559 มีดงัน้ี   

โครงการประหยดัพลงังาน (Energy Saving Project)  
บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํแผนดา้นระบบการอนุรักษพ์ลงังาน (Energy Management System (EnMS)) ข้ึนเพื่อวาง

แผนการลดการใชพ้ลงังานทั้งระบบโดยลดปริมาณความเขม้ของการใชไ้ฟฟ้า โดยในปี 2559 น้ี มีโครงการท่ีจดัทาํ 
39 โครงการท่ีคาดวา่จะประหยดัการใชไ้ฟฟ้าได ้1,178,838 กิโลวตัตต่์อปี  

การลดผลกระทบทีม่ีต่อการเปลีย่นแปลงของภูมิอากาศ  
ภาวะโลกร้อนนับเป็นหน่ึงในวิกฤตท่ีคุกคามการดําเนินชีวิตของมนุษย์ ซ่ึงบริษัทฯได้เล็งเห็นถึง

ความสําคญัของการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงดังกล่าว จึงได้จัดเตรียมมาตรการท่ีเป็นรูปธรรมในการ
ดาํเนินการบริหารจดัการดา้นพลงังานอยา่งต่อเน่ือง เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานและลดปริมาณการ
ปลดปล่อยคาร์บอนลง โดยไดเ้ร่ิมมีส่วนร่วมในโครงการการเปิดเผยขอ้มูลคาร์บอน (Carbon Disclosure Project - 
CDP) มาตั้งแต่ปี 2550 โดยมีการเก็บขอ้มูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางออ้มมาตั้งแต่ปี 2552 และ
ไดร้ายงานผลความกา้วหนา้ไวบ้นเวบ็ไซตข์องมาตรฐานระบบการจดัการการประเมินปริมาณและการรายงานการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ISO14064-1)  
 8.  การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม  
 บริษทัฯไดด้าํเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อร่วมพฒันาสังคมและชุมชนทั้งทางดา้นส่งเสริมการศึกษา ศาสนา การ
สาธารณะสุข และพัฒนาชุมชนในด้านอ่ืนๆ อาทิ  การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลยัต่างๆ เพื่อพฒันาศกัยภาพของนกัศึกษาดว้ยการปฏิบติังานจริง การส่งเสริมให้พนกังานเขา้ร่วมบริจาค
โลหิตแก่สภากาชาดไทยทุกไตรมาส 

9. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม  
ด้วยพันธกิจของบริษัทฯ ท่ีระบุว่า “มุ่ งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้พลังงานสะอาดและเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพ่ืออนาคตท่ีดีกว่า” บริษทัฯ จึงมีนโยบายพฒันาสินคา้ท่ีใชพ้ลงังานสะอาด เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มและประหยดัพลงังาน โดยไดพ้ฒันาและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์เพื่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มโดยแบ่งออกเป็น
กลุ่มหลกัๆ ดงัน้ี  
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1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดพลังงานหรือลดการสูญเสียของพลงังาน เช่น ผลิตภณัฑ์ในกลุ่มเพาเวอร์ซัพ
พลายท่ีมีประสิทธิภาพสูง (High efficiency) ซ่ึงบริษัทฯ สามารถพฒันาผลิตภณัฑ์ดังกล่าวให้มี
ประสิทธิภาพสูงถึงกว่าร้อยละ 90 โดยเฉพาะเพาเวอร์ซัพพลายสําหรับระบบโทรคมนาคมซ่ึงปัจจุบนั
สามารถพฒันาประสิทธิภาพสูงข้ึนถึงร้อยละ 98 ทาํให้มีการสูญเสียพลงังานน้อยมาก นอกจากน้ี ยงัมี
ผลิตภณัฑอ่ื์นๆท่ีประหยดัพลงังาน ไดแ้ก่ พดัลมอิเล็กทรอนิกส์ และหลอดไฟ LED  

2. โซลู ช่ันเพื่อการประหยัดพลังงาน  โดยส่วนใหญ่เป็นช้ินส่วนหรืออุปกรณ์อัตโนมัติ ท่ีใช้ใน
ภาคอุตสาหกรรม (Industrial Automation) ท่ีติดตั้งเขา้ไปในอุปกรณ์หลกัแล้วช่วยทาํให้อุปกรณ์
ดงักล่าวใชพ้ลงังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3. กลุ่มผลติภัณฑ์ทีผ่ลิตพลังงานสะอาดหรือลดผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก่ โซลาร์อินเวอร์เตอร์ 
เพาเวอร์ซัพพลายและสถานีประจุไฟฟ้าสําหรับรถยนต์ Hybrid รวมทั้งอุปกรณ์แปลงไฟฟ้าจาก
พลงังานลม (wind turbine)  

ผลิตภณัฑ์ทั้งสามกลุ่มหลกัขา้งตน้นอกจากจะสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจให้กบับริษทัฯโดยไดเ้ป็น
สินคา้ท่ีนาํรายไดห้ลกัมาสู่บริษทัฯ แลว้ ยงัสามารถอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มได ้

การเผยแพร่นวตักรรม 

บริษทัฯ ไดส่้งเสริมและสนับสนุนให้มีการดาํเนินการผลิตภายใตก้ฎเกณฑ์ของผลิตภณัฑ์ฉลากเขียว 
(Green Label) ท่ีมุ่งเนน้ให้มีกระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยมีการกาํกบัดูแลดา้นการจดัการของเสีย 
การลดมลภาวะและการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ มีการบนัทึกและตรวจวดัเพื่อประเมินผลกระทบท่ีเกิดข้ึน
เป็นประจาํทุกเดือน ตลอดจนจดัฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่พนกังานอยา่งสมํ่าเสมอ 

ผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑท์ั้งหมดของบริษทัฯ มีความโดดเด่นและเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภยัระดบั
สากลสอดคลอ้งตามกฎระเบียบดา้นส่ิงแวดลอ้มต่างๆ เช่น EU RoHS (Restriction of Hazardous Substances หรือ
ขอ้กาํหนดของสหภาพยุโรปว่าดว้ยเร่ืองของการใช้สารท่ีเป็นอนัตรายในอุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์) 
และ WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment หรือ “เศษเหลือทิ้งของผลิตภณัฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์”) 
ซ่ึงเป็นมาตรการในการควบคุมมลพิษและของเสียจากผลิตภณัฑ์สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากน้ี บริษทัฯยงัได้
แสดงขอ้มูลการรับรองดา้นส่ิงแวดลอ้มต่างๆ เช่น Energy Star (มาตรฐานดา้นพลงังานของผลิตภณัฑ์ไอที) และ 80 
PLUS (มาตรฐานเพาเวอร์ซพัพลาย 80 PLUS) ในผลิตภณัฑข์องบริษทัฯดว้ย 

บริษทัฯ ไดรั้บมาตรฐานการจดัการดา้นพลงังาน ISO50001 เป็นบริษทัแรกในประเทศไทย รวมทั้งประสบ
ความสําเร็จในการทาํกิจกรรมต่างๆเก่ียวกบัการอนุรักษ์พลงังานในโรงงานอย่างต่อเน่ือง และยงัได้จดักิจกรรมการ
แบ่งปันความรู้และการเผยแพร่นวตักรรมต่อชุมชน ไดรั้บทราบวิธีการอนุรักษพ์ลงังานท่ีบริษทัฯนาํมาใชแ้ละประสบ
ความสําเร็จในการลดการใช้พลงังาน รวมทั้งการนาํเสนอเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ให้กบัผูท่ี้มาร่วมงานสามารถนาํไป
ประยกุตใ์ชก้บัองคก์รและชุมชน และสังคมในวงกวา้ง 

ทั้งน้ี สามารถดูขอ้มูลเพิ่มเติมไดจ้ากรายงานเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนืปี 2559 (2016 Sustainability report) หรือ
เวปไซต ์www.deltathailand.com/th/about_csr.php. 

 
 
 
 

http://www.deltathailand.com/th/about_csr.php
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11 การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

12 รายการระหว่างกนั 

 

  

 
บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในข้ึนภายใตก้ารกาํกบัดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบตั้งแต่ปี 

2542 เพื่อทาํหนา้ท่ีในการตรวจสอบการบริหารจดัการและประสิทธิภาพการดาํเนินงานภายในของบริษทัฯ โดยไดรั้บ
การสนบัสนุนและมีการรายงานไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงเป็นผูไ้ดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัเพื่อ
ประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนระบบการบริหารความเส่ียง
ต่างๆ ขององคก์ร ปัจจุบนัหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน คือนางสาวเนธิญา ป่ีทองซ่ึงระบบการควบคุมภายใน
ของบริษทัฯ ในขณะน้ีถือวา่อยูใ่นเกณฑท่ี์น่าพอใจ 

บริษทัฯ ได้ตระหนักถึงความสําคญัของการบริหารความเส่ียงท่ีอาจมีผลต่อการดาํเนินธุรกิจจากปัจจยัทั้ง
ภายในและภายนอกขององค์กร ตั้ งแต่ปี 2553 บริษทัฯ ได้จดัให้มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง(RMC) เพื่อ
ตรวจสอบการบริหารความเส่ียงขององค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามระดบัการยอมรับขององค์กร  คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียงไดก้าํหนดนโยบายในการบริหารความเส่ียงและแนวทางในการดาํเนินงานเร่ืองดงักล่าวข้ึนเพื่อให้
เกิดการบริหารงานท่ีดีในระยะยาวอนัจะเป็นประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย  

สําหรับการพฒันาให้เกิดการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีข้ึนนั้น ทางคณะกรรมการตรวจสอบไดเ้สนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัให้มีการจดัทาํ ระบบการรับแจง้ขอ้ร้องเรียนเม่ือมีการประพฤติมิชอบ  (Whistle – Blow 
Misconduct Claim Process) ข้ึนเม่ือปี 2555 และเสนอให้มีการกาํหนดนโยบายการต่อตา้นทุจริตและรวมถึงการระบุ
เง่ือนไข/วธีิการปฏิบติั ลงในคู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบติังานของบริษทัฯ (code of conduct) เม่ือปี 2556  

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2560  เม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้
รายงานต่อท่ีประชุมวา่จากการสอบทานรายงานการตรวจสอบภายในแลว้มีความเห็นวา่ บริษทัฯ มีการควบคุมภายใน
ท่ีประสิทธิภาพเหมาะสมและเพียงพอ 

 
 
นโยบายการท ารายการระหว่างกนั  
 บริษทัฯ และบริษทัย่อยยงัคงตอ้งมีรายการระหว่างกนักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งในอนาคต เน่ืองจากเป็นการ
ดาํเนินธุรกิจตามปกติทัว่ไป นอกจากน้ี การมีธุรกิจในเครือข่ายให้การสนบัสนุน จะช่วยให้ธุรกิจของบริษทัฯ มี
ความแขง็แกร่งข้ึนและเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัในตลาดโลกได ้อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ไดก้าํหนดให้การทาํ
รายการระหวา่งกนัท่ีมีสาระสาํคญัจะตอ้งไดรั้บการพิจารณาและอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯโดยจะพิจารณาให้
การทาํรายการระหวา่งกนัเป็นไปอยา่งยุติธรรม มีนโยบายการกาํหนดราคาท่ีเหมาะสม ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบได้
กบัรายการท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัฯ โดยจะดาํเนินให้เป็นไปตามกฎเกณฑ ์
ขอ้บงัคบั และประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนหรือหน่วยงานราชการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองรายการเก่ียว
โยงตลอดจนทาํการเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการระหวา่งกนักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอยา่งเพียงพอทั้งในงบการเงิน
ประจาํไตรมาสและงบการเงินประจาํปี 
แนวทางและขั้นตอนการเข้าท ารายการระหว่างกนั 
 ขั้นตอนในการทาํรายการระหวา่งกนัของบริษทัฯ กบับุคคลท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีบริษทัฯ 
กาํหนดไวเ้พื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนในเร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยง ซ่ึงจากประกาศ
ดงักล่าวไดแ้บ่งประเภทของธุรกรรมออกเป็น 6 ประเภท ดงัน้ี 
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1.  รายการธุรกิจปกติ 
2. รายการสนบัสนุนธุรกิจปกติ  
3. รายการเช่าหรือใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพยร์ะยะสั้น (< 3 ปี)  
4. รายการเก่ียวกบัทรัพยสิ์นหรือบริการ  
5. รายการความช่วยเหลือทางการเงิน  
6. รายการอ่ืนนอกจาก 1 – 5 

ขั้นตอนการทาํรายการระหวา่งกนั 
1. กรณีรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ คณะกรรมการบริษทัได้อนุมติัในหลกัการให้

สามารถทาํรายการทั้งสองประเภทตามท่ีระบุขา้งตน้กบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งไดใ้นกรณีท่ีรายการดงักล่าวมี
เง่ือนไขการคา้โดยปกติทัว่ไปท่ีบริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ยตกลงทาํกบับุคคลอ่ืนๆ โดยปราศจากอาํนาจการ
ควบคุมใดๆ จากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. กรณีรายการอ่ืนๆ การทาํรายการจะข้ึนกบัขนาดของรายการซ่ึงแต่ละรายการมีขั้นตอนการทาํรายการดงัน้ี 
 รายการเก่ียวโยงขนาดเล็ก คือ รายการท่ีมีขนาดไม่เกิน 1 ลา้นบาทหรือไม่เกิน 0.03% ของสินทรัพยท่ี์มี

ตวัตนสุทธิ (NTA) แลว้แต่จาํนวนใดจะสูงกวา่  ผูอ้นุมติัการทาํรายการได ้คือ ผูบ้ริหาร 
 รายการเก่ียวโยงขนาดกลาง คือ รายการท่ีมีขนาดมากกว่า 1 ลา้นบาทข้ึนไปแต่น้อยกว่า 20 ลา้นบาท

หรือมากกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (NTA) แลว้แต่จาํนวนใดสูงกว่า 
(ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นรายการท่ี 5 ซ่ึงเป็นรายการเก่ียวกบัการช่วยเหลือทางการเงิน ซ่ึงตอ้งมีขนาดนอ้ย
กวา่ 100 ลา้นบาทหรือตํ่ากวา่ 3% ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากวา่) ผูอ้นุมติัการ
ทาํรายการ  คือ คณะกรรมการบริษทัและตอ้งมีการเปิดเผยรายการดงักล่าว 

 รายการเก่ียวโยงขนาดใหญ่ เป็นรายการท่ีมีขนาดตั้งแต่ 20 ลา้นบาทหรือ 3% ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตน
สุทธิข้ึนไป แลว้แต่จาํนวนใดสูงกวา่ (ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นรายการท่ี 5 - การช่วยเหลือทางการเงิน ตอ้งมี
ขนาดรายการตั้งแต่ 100 ลา้นบาทหรือ 3% ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิข้ึนไป แลว้แต่จาํนวนใดตํ่ากวา่) 
ผูอ้นุมติัการทาํรายการ คือ คณะกรรมการบริษทั พร้อมทั้งการเสนอขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นและ
ตอ้งมีการเปิดเผยรายการดงักล่าว  

สําหรับคาํนิยามและรายละเอียดอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนเร่ืองรายการ
เก่ียวโยงตามท่ีไดอ้า้งถึงขา้งตน้ 

การควบคุมการทาํรายการระหวา่งกนั 
สําหรับรายการธุรกิจปกติซ่ึงส่วนใหญ่เป็นรายการการซ้ือขายสินคา้ระหว่างบริษทัในเครือ ผูบ้ริหารจะ

เป็นผูก้าํหนดนโยบายราคาใหร้าคาท่ีซ้ือขายเป็นราคาตลาดหรือใหเ้ป็นเง่ือนไขปกติทางการคา้ ส่วนรายการท่ีไม่ใช่
รายการธุรกิจปกติ ฝ่ายบริหารโดยผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงินและบญัชี (CFO) จะเป็นผูดู้แลการทาํรายการ โดยหารือ
ร่วมกบัเลขานุการบริษทัเพื่อใหด้าํเนินรายการเป็นไปตามขอ้กาํหนดกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบจะสอบถามถึงรายการระหว่างกนักบัผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ เพื่อ
ป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และดูแลใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลในเร่ืองน้ีอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 
 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดมี้การทาํธุรกรรมกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งในกลุ่มเดลตา้ท่ีมีเครือข่ายในเกือบทุก
ภูมิภาคของโลก ซ่ึงเหตุผลและความจาํเป็นในการทาํรายการระหวา่งกนัต่างๆ สามารถสรุปไดด้งัน้ี  
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1. รายการขายสินค้า/วตัถุดิบระหว่างกนั 
  บริษทัฯมีความจาํเป็นตอ้งขายสินคา้ผา่นบริษทัในกลุ่มเดลตา้ดว้ยเหตุผลทางธุรกิจ เช่น เพื่อสร้างเครือข่าย
การคา้ในพื้นท่ี เพื่อให้การบริการท่ีดีกว่าแก่ลูกคา้ หรือเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในประเทศต่างๆเหล่านั้น การคิด
ค่าใชจ่้ายในการขายระหวา่งกนัเป็นไปตามขอ้ตกลงทางการคา้ระหวา่งกนัหรือใชร้าคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 
  รายการเก่ียวกบัการขายวตัถุดิบระหว่างกนั ส่วนใหญ่เกิดจากความตอ้งการใช้วตัถุดิบอย่างเร่งด่วนของ
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเกิดข้ึนเป็นบางโอกาส จึงจาํเป็นตอ้งทาํการสั่งซ้ือจากบริษทัในกลุ่มซ่ึงรวมถึงการซ้ือจากบริษทั
ฯดว้ย อยา่งไรก็ตาม ราคาซ้ือขายวตัถุดิบดงักล่าวจะอิงกบัราคาตลาดของวตัถุดิบท่ีทาํการซ้ือขาย 
2.  ซ้ือสินค้า/วตัถุดิบระหว่างกนั 
  ในปัจจุบนับริษทัยอ่ยไดข้ยายเครือข่ายการดาํเนินงานไปในหลายๆภูมิภาค จึงไดมี้การสั่งซ้ือสินคา้จากบริษทั
ในเครือเพื่อให้มีสินคา้ท่ีหลากหลายไวบ้ริการแก่ลูกคา้ โดยการทาํรายการจะเป็นไปตามสัญญาทางการคา้บวกกบั
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือใชร้าคาอา้งอิงกบัราคาตลาด 
  นอกจากน้ี บริษทัต่างๆ ในกลุ่มเดลตา้ไดจ้ดัตั้งเครือข่ายในการซ้ือวตัถุดิบเพื่อสร้างอาํนาจในการต่อรองอนั
จะทาํให้สามารถซ้ือวตัถุดิบได้ตามความตอ้งการและในราคาท่ีเหมาะสม ซ่ึงราคาซ้ือขายระหว่างกนัจะเป็นราคา
ตน้ทุนของวตัถุดิบบวกกบัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ค่าประกนัภยั ค่าขนส่ง และอ่ืนๆ ตามท่ีเกิดข้ึนจริง รวมทั้ง
ค่าธรรมเนียมในการจดัซ้ือซ่ึงอิงกบัมูลค่าวตัถุดิบท่ีซ้ือและขาย และเป็นไปตามเง่ือนไขปกติทางการคา้ทัว่ไป 
3. รายการค่านายหน้าระหว่างกนั 

เน่ืองจากธุรกิจของบริษทัฯ จาํเป็นตอ้งมีการให้บริการลูกคา้ท่ีอยูใ่นทุกภูมิภาคของโลกเพื่อให้การบริการ
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ บริษทัในกลุ่มเดลตา้จึงมีการสร้างเครือข่ายในการบริการลูกคา้โดยมีสํานกังานลูกคา้
สัมพนัธ์ในหลายพื้นท่ีทัว่โลกเพื่อใหบ้ริการดา้นการตลาดรวมทั้งบริการหลงัการขายท่ีมีประสิทธิภาพดว้ยตน้ทุนท่ี
เหมาะสม ทั้งน้ีการคิดค่านายหน้าระหว่างกนัจะเป็นไปตามเง่ือนไขปกติทางการคา้ทัว่ไปท่ีอา้งอิงกบัมูลค่าของ
ธุรกรรมท่ีเกิดข้ึน (เช่น มูลค่าการซ้ือหรือขาย) 
4.  ค่าบริการระหว่างกนั 

เน่ืองจากปัจจุบนับริษทัฯ ไดมี้บริษทัย่อย ซ่ึงมีสํานกังานในหลายทวีปโดยเฉพาะยุโรป ดงันั้นบริษทัใน
เครืออ่ืนๆจึงอาจตอ้งขอความช่วยเหลือจากกลุ่มบริษทัยอ่ยดงักล่าวเป็นบางคร้ังในการให้บริการต่างๆ แก่ลูกคา้ใน
พื้นท่ีนั้น เช่น การปรับแต่งสินคา้ รวมทั้งการใชเ้คร่ืองมือหรืออุปกรณ์และบริการอ่ืนๆ ซ่ึงลกัษณะของบริการจะ
แตกต่างกนัไปในแต่ละคร้ัง ดงันั้น การคิดค่าบริการ จึงคิดตามอตัราค่าแรง (man hour) และเวลาท่ีใช้ในการ
ใหบ้ริการแต่ละคร้ัง 

ส่วนค่าบริการจ่าย เป็นค่าบริการสําหรับการให้ความช่วยเหลือและคาํปรึกษาสําหรับงานบริหารจดัการ
ดา้นต่างๆ เพื่อช่วยใหก้ารบริหารงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  
5. ค่าออกแบบและวศิวกรรม 
เพื่อรองรับการขยายตวัของการดาํเนินงาน บริษทัฯ ไดว้า่จา้งบริษทั Delta Electronics (Shanghai) ให้ทาํการวิจยัและ
ออกแบบผลิตภณัฑ์บางรายการให้แกบ้ริษทัฯรวมทั้งให้การสนบัสนุนดา้นเทคนิคให้แก่ลูกคา้ของบริษทัฯเน่ืองจาก
บริษทัดงักล่าวมีความเช่ียวชาญในการออกแบบผลิตภณัฑ์เหล่านั้น โดยค่าวิจยัและออกแบบผลิตภณัฑ์จะคิดจาก
ตน้ทุนในการดาํเนินการวิจยัของผูใ้ห้บริการบวกกบัอตัรากาํไรจาํนวนหน่ึงซ่ึงเป็นอตัราท่ีเทียบเคียงกบัอตัราตลาด
ในธุรกิจการวจิยัและพฒันา 
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ที ่ ลกัษณะรายการ บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั ลกัษณะธุรกจิ มูลค่ารายการ ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

    2559 2558  
1 ขายสินคา้ 1.Delta Electronics (Japan) Inc. ตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ 106.0  82.7  บริษทัฯ มีความจาํเป็นตอ้งขายสินคา้ผา่น

บริษทัในกลุ่มเดลตา้ดว้ยเหตุผลทางธุรกิจ 
อาทิเช่น เพ่ือขจดัขอ้จาํกดัทางการคา้ในบาง
ประเทศท่ีมีขอ้กาํหนดเก่ียวกบัสดัส่วนการใช้
วสัดุในประเทศ หรือเพ่ือสร้างเครือข่ายการคา้
ในพ้ืนท่ีเพ่ือใหก้ารบริการท่ีดีกวา่แก่ลูกคา้ 
หรือเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจในประเทศต่างๆ
เหล่านั้น การคิดค่าใชจ่้ายในการขายระหวา่ง
กนัเป็นไปตามขอ้ตกลงทางการคา้ระหวา่งกนั
หรือใชร้าคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 

    2.Delta Electronics (Korea) Inc. ตวัแทนจาํหน่ายสินคา้     33.5       18.9  
    3.Delta Electronics (Netherlands) ตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ 33.6  361.1  
    4.Delta Electronics (Shanghai) ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์  199.9  23.5  
    5.Delta Electronics Inc. ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์  81.5  10.6  
    6.Delta Electronics International (Singapore) Pte. Ltd. ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์  301.7  231.4  
    7.Delta Electronics International Mexico SA de CV ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์  5.0  7.7  
    8.Delta Greentech (China) Co., Ltd. ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์  6.9  58.7  
    9.Delta Networks International Ltd.-Macao commercial offshorer ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์ -    56.9  
    10.Delta Networks, Inc. (Taiwan) ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์ 62.9  64.5  
    11.Delta Products Corporation  ตวัแทนจาํหน่ายสินคา้  746.7     716.6  
    12.Deltronics (Netherlands) B.V. ตวัแทนจาํหน่ายสินคา้          -          7.8  
    13.Eltek Group ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์ 37.6  0.7  
    14.อ่ืนๆ   1.1  0.9  
2 ขายวตัถุดิบ 1.Delta Electronics (Netherlands) ตวัแทนจาํหน่ายสินคา้  1.09   2.51  รายการเก่ียวกบัการขายวตัถุดิบระหวา่งกนั 

ส่วนใหญ่เกิดจากความตอ้งการใชว้ตัถุดิบ
อยา่งเร่งด่วนของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเกิดข้ึน
เป็นบางโอกาส จึงจาํเป็นตอ้งทาํการสัง่ซ้ือจาก
บริษทัในกลุ่มซ่ึงรวมถึงการซ้ือจากบริษทัฯ
ดว้ยอยา่งไรก็ตาม ราคาซ้ือขายวตัถุดิบ
ดงักล่าวจะอิงกบัราคาตลาดของวตัถุดิบท่ีทาํ
การซ้ือขาย 

    2.Delta Electronics Inc. ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์   0.77   0.68  

    3.Delta Electronics International (Singapore) Pte. Ltd. ตวัแทนจาํหน่ายสินคา้  16.54   20.55  

    4.Delta Electronics International Mexico SA de CV ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์   -     0.65  

    5.Delta Products Corporation  ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์   0.29   0.34  

    6.Eltek Group ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์  1.36   0.79  

    7.Others ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์   0.16   0.57  

ยอดรวม 1,636.4  1,668.1    
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3 ซ้ือสินคา้ 1.Delta Electronics Inc ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์        351.9    368.6  ในปัจจุบนับริษทัยอ่ยไดข้ยายเครือข่ายการ
ดาํเนินงานไปในหลายๆ ภูมิภาค จึงไดมี้การ
สัง่ซ้ือสินคา้ของบริษทัในเครือ เพื่อใหมี้สินคา้ท่ี
หลากหลายไวบ้ริการแก่ลูกคา้ โดยการทาํ
รายการจะเป็นไปตามสญัญาทางการคา้บวกกบั
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือใชร้าคาอา้งอิงกบั
ราคาตลาด   

    2.Delta Products Corporation ตวัแทนจาํหน่ายสินคา้   0.2                -    
     3.Delta Electronics (Netherlands)  ตวัแทนจาํหน่ายสินคา้        314.6                -    
    4.Vivitek Corporation ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑแ์สดงภาพ            1.5                 -    
    5.DelBio Inc. ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์                -               1.1  
    6.Deltronics (Netherlands) B.V.  ตวัแทนจาํหน่ายสินคา้                -           178.1  
    7.Delta Electronics International (Singapore) Pte. Ltd. ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์      2,268.8      3,366.0  
    8.Delta Greentech (China) Co., Ltd  ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์                -               0.8  
    9.DNI Logistics (USA) Corp. ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์               -               0.2  
    10.Cyntec International Ltd ตวัแทนจาํหน่ายสินคา้            0.0             0.3  
    11.Delta Electronics (Korea) Inc. ตวัแทนจาํหน่ายสินคา้            0.6                -    
    12.Eltek Group ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์            0.7             0.4  
    13.อ่ืนๆ              0.9             0.0  
4 ซ้ือวตัถุดิบ 1.Delta Electronics Inc. ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์           19.0           33.3  บริษทัต่างๆ ในกลุ่มเดลตา้ไดจ้ดัตั้งเครือข่ายใน

การซ้ือวตัถุดิบเพ่ือสร้างอาํนาจในการต่อรองอนั
จะทาํใหส้ามารถซ้ือวตัถุดิบไดต้ามความตอ้งการ
และในราคาท่ีเหมาะสมซ่ึง ราคาซ้ือขายระหวา่ง
กนัจะเป็นราคาตน้ทุนของวตัถุดิบบวกกบั
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ค่าประกนัภยั 
ค่าขนส่ง และอ่ืนๆ ตามท่ีเกิดข้ึนจริง รวมทั้ง
ค่าธรรมเนียมในการจดัซ้ือซ่ึงอิงกบัมูลค่า
วตัถุดิบท่ีซ้ือและขาย และเป็นไปตามเง่ือนไข
ปกติทางการคา้ทัว่ไป   

    2.Delta Electronics (Japan) ตวัแทนจาํหน่ายสินคา้          53.2           30.8  
    3.Delta Products Corporation ตวัแทนจาํหน่ายสินคา้          26.3           19.3  
    4.Cyntec International Ltd. ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์           19.3           20.6  
    5.Delta Electronics Component (Wujiang) Ltd.  ตวัแทนจาํหน่ายสินคา้            1.1             0.3  
    6.Delta Networks Inc. (Taiwan) ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์          21.0           76.2  
    7.Delta Electronics International (Singapore) Pte. Ltd. ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์      1,297.1         883.9  
    8.Eltek Group ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์            1.2                -    
    9.อ่ืนๆ   0.3  0.1  

ยอดรวม 4,378.0  4,980.1    
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5 ค่าบริการจ่าย Delta Electronics Inc.         168.4        122.2  ค่าบริการจ่าย เป็นค่าบริการสาํหรับการใหค้วาม
ช่วยเหลือและคาํปรึกษาสาํหรับงานบริหาร
จดัการดา้นต่างๆ เพ่ือช่วยใหก้ารบริหารงาน
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ส่วนค่าบริการรับ
เป็นค่าบริการท่ีไดจ้ากการบริการเพ่ือการ
สนบัสนุนการขาย โดยการคิดค่าบริการจะคิด
ตามอตัราค่าแรง (man hour) และเวลาท่ีใชใ้น
การใหบ้ริการแต่ละคร้ัง 

ยอดรวม        168.4         122.2  
6 ค่าบริการรับ 1.Delta Electronics Inc. ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์            3.9            7.3  
    2.Delta Electronics Europe Limited ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์             7.7             4.3  
    3.Delta Products Corporation ตวัแทนจาํหน่ายสินคา้               -               0.9  
    4.Deltronics Netherlands B.V. ตวัแทนจาํหน่ายสินคา้          42.9         282.3  
    5.Delta Electronics (Netherlands) BV ตวัแทนจาํหน่ายสินคา้        346.6                 -    
    6.Delta Electronics International (Singapore) Pte. Ltd. ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์           14.6           20.1  
    7.Cyntec Co., Ltd. ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์           10.6           11.5  
    8.Digital Projection Ltd ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑแ์สดงภาพ          20.7          18.8  
    9.Eltek Group ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์           0.2               -    
    10.อ่ืนๆ              0.3                -    

ยอดรวม        447.6         345.3    
7 ค่านายหนา้รับ 1.Delta Products Corporation ตวัแทนจาํหน่ายสินคา้และบริการหลงัการขาย 3.1  -    เน่ืองจากธุรกิจของบริษทัฯ จาํเป็นตอ้งมีการ

ใหบ้ริการลูกคา้ท่ีอยูใ่นทุกภูมิภาคของโลก
เพ่ือใหก้ารบริการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
บริษทัในกลุ่มเดลตา้จึงมีการสร้างเครือข่ายใน
การบริการลูกคา้โดยมีสาํนกังานลูกคา้สมัพนัธ์
ในหลายพ้ืนท่ีทัว่โลกเพ่ือใหบ้ริการดา้น
การตลาดรวมทั้งบริการหลงัการขายท่ีมี
ประสิทธิภาพดว้ยตน้ทุนท่ีเหมาะสม ทั้งน้ีการคิด
ค่านายหนา้ระหวา่งกนัจะเป็นไปตามเง่ือนไข
ปกติทางการคา้ทัว่ไปท่ีอา้งอิงกบัมูลค่าของ
ธุรกรรมท่ีเกิดข้ึน (เช่น มูลค่าการซ้ือหรือขาย) 

    2.Delta Electronics (Netherlands) BV ตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ 109.5  -    
    3.Deltronics Netherlands B.V. ตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ -    46.5  
    4.Delta Electronics (Singapore) Pte. Ltd. ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์  14.0  20.9  
    5.Vivitek Corporation ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑแ์สดงภาพ -    1.1  

ยอดรวม 126.6  68.6  
8 ค่านายหนา้จ่าย 1.Delta Electronics (Japan) ตวัแทนจาํหน่ายสินคา้  26.8  24.5  
    2.Delta Electronics Europe Limited ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์  66.4  3.7  
    3.Delta Products Corporation ตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ 350.2  265.5  
    4.Delta Electronics (Korea) Inc ตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ 2.7  4.8  
    5.Deltronics Netherlands B.V. ตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ 47.8  93.3  

ยอดรวม 494.0  391.7    
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9 ค่าออกแบบและ
วศิวกรรมจ่าย 

1.Delta Electronics (Shanghai)  ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์         389.9         216.6  เพื่อรองรับการขยายตวัของการดาํเนินงาน 
บริษทัฯ ไดว้า่จา้งบริษทั Delta Electronics 
(Shanghai) ใหท้าํการวจิยัและออกแบบ
ผลิตภณัฑบ์างรายการใหแ้กบ้ริษทัฯรวมทั้งให้
การสนบัสนุนดา้นเทคนิคใหแ้ก่ลูกคา้ของบริษทั
ฯเน่ืองจากบริษทัดงักล่าวมีความเช่ียวชาญใน
การออกแบบผลิตภณัฑเ์หล่านั้น โดยค่าวจิยัและ
ออกแบบผลิตภณัฑจ์ะคิดจากตน้ทุนในการ
ดาํเนินการวจิยัของผูใ้หบ้ริการบวกกบัอตัรา
กาํไรจาํนวนหน่ึงซ่ึงเป็นอตัราท่ีเทียบคียงกบั
อตัราตลาดในธุรกิจการวจิยัและพฒันา 

  2.Delta Electronics Inc. ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์  225.7  -    

ยอดรวม 615.5  216.6    
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ยอดลูกหน้ีการคา้ เจา้หน้ีการคา้และเงินทดรองจ่ายกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 
หน่วย : ล้านบาท 

บริษัท ลูกหนีก้ารค้า เจ้าหนีก้ารค้า เงินทดรองจ่าย* 

  2559 2558 2559 2558 2559 2558 

Delta Electronics (Shanghai) Co., Ltd. 53.80 21.63 - - 33.00 130.61 
Delta Products Corporation  208.54 160.50 9.30 13.37 46.74 35.84 
Eltek Group 14.71 - 0.54 - 1.61 - 
Delta Electronics International Ltd. (Macao) - - - 0.19 - 0.34 
Delta Electronics International (Singapore) Pte.Ltd. 70.96 109.46 878.51 932.13 69.78 40.76 
Delta Electronics International (Mexico)  1.75 2.86 - - - - 
Delta Electronics Inc 15.26 8.25 114.78 144.12 131.15 78.00 
Delta Electronics (Jiangsu) Ltd. - 0.13 - - - - 
Delta Electronics (Korea) Inc 14.84 9.96 - 0.03 0.23 0.42 
Deltronics (Netherland) BV  159.91 132.05 100.16 79.28 4.19 8.81 
Delta Networks Inc. 14.00 21.13 1.95 28.58 - - 
Delta Greentech (China) Co.,Ltd.  12.68 - - - - 
Delta Electronics (Japan) Inc 21.66 27.24 15.04 8.63 3.13 4.64 
Delta Electronics Europe Limited 3.45 1.42 2.39 6.37 19.48 15.38 
DEI Logistics (USA) Corporation 2.01 2.44 - - - 4.06 
Cyntec International Ltd 0.90 0.95 4.61 5.20 - - 
Digital Projection Ltd 5.62 6.20 - - - - 
อ่ืนๆ 0.36 3.01 0.38 1.38 0.01 0.03 
รวม 587.76 519.92 1,127.66 1,219.11 309.31 318.89 

* เงินทดรองจ่ายขา้งตน้ส่วนใหญ่เกิดจากยอดคา้งชาํระท่ีเกิดจากการทาํธุรกรรมการคา้ และโดยทัว่ไปบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ยจะ
ชาํระคืนเงินทดรองจ่ายดงักล่าวภายในหน่ึงปีและไม่มีการคิดดอกเบ้ียระหวา่งกนั 
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13 ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคญั 
 

 
 
สรุปรายงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

ช่ือผู้สอบบัญชี : นายณรงค ์พนัตาวงษ ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315  
บริษทัสาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะบริษทัตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรอง
ทัว่ไปของไทย สาํหรับ ปี 2559 โดยท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาต มีความเห็นดงัน้ี 

สรุปรายงานของผู้สอบบัญชีส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2559 

ผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)                            
และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 งบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปี ส้ินสุดวนัเดียวกนั 
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสําคญั และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) แลว้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน 
ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และเฉพาะของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) โดย
ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ท่ี 25.3.1 เก่ียวกบัการท่ีบริษทัฯไดรั้บหนงัสือประเมินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับปี 2540 ถึงปี 2549 และหนงัสือ
ประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะสาํหรับปี 2548 และปี 2549 จากกรมสรรพากร ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีมิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมี
เง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 

 
 
 

ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดท่ีจะกล่าวในเอกสารฉบบัน้ีเป็นขอ้มูลสําหรับรอบปีบญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559, 2558 และ 2557 และไดจ้ดัทาํข้ึนในรูปของงบการเงินรวม (Consolidated Basis)  
สรุปข้อมูลทางการเงนิ (จากงบการเงนิรวม)  2559 2558 2557 
สินทรัพยร์วม ลา้นบาท 46,319 43,763 38,242 
หน้ีสินรวม ลา้นบาท 14,428 13,205 11,076 
ส่วนของผูถื้อหุน้ ลา้นบาท 31,891 30,558 27,166 
ทุนจดทะเบียน ลา้นบาท 1,259 1,259 1,259 
ทุนชาํระแลว้ ลา้นบาท 1,247 1,247 1,247 
อตัราส่วนสภาพคล่อง     
อตัราส่วนสภาพคล่อง  เท่า 3.14 3.31 3.44 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว  เท่า 2.43 2.67 2.80 
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด  เท่า 0.45 0.68 0.74 
อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้  เท่า 4.67 5.23 5.34 

ส่วนที่ 3 
ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
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สรุปข้อมูลทางการเงนิ (จากงบการเงนิรวม)  2559 2558 2557 
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย  วนั 77 69 67 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ  เท่า 5.13 5.96 5.73 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย  วนั 70 60 63 
อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี  เท่า 5.00 5.70 5.67 
ระยะเวลาชาํระหน้ี  วนั 72 63 63 
วงจรเงินสด  วนั 75 66 67 
ข้อมูลและอตัราส่วนทีแ่สดงความสามารถในการหาก าไร    
ขาย ลา้นบาท 46,887 46,938 44,071 
อตัราการเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ของยอดขาย (%) (0.11%) 6.51% 6.97% 
กาํไรขั้นตน้  ลา้นบาท 12,416 12,811 11,787 
อตัรากาํไรขั้นตน้  (%) 26.48% 27.29% 26.75% 
ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงาน (รวมค่าวจิยัและพฒันา)  ลา้นบาท 7,319 6,599 6,381 
อตัราค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงาน (รวมค่าวจิยัและพฒันา) ต่อยอดขาย (%) 15.61% 14.06% 14.48% 
อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน  (%) 10.87% 13.23% 12.27% 
อตัรารายไดอ่ื้น/รายไดร้วม (%) 1.60% 2.20% 2.23% 
กาํไรสุทธิ  ลา้นบาท 5,516 6,714 5,943 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน    
อตัราการเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ของกาํไรสุทธิ (%) (17.84%) 12.97% 9.74% 
อตัรากาํไรสุทธิต่อยอดขาย  (%) 11.77% 14.30% 13.49% 
อตัรากาํไรสุทธิต่อรายไดร้วม (%) 11.58% 13.99% 13.18% 
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (%) 17.67% 23.26% 22.76% 
อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ (%) 12.25% 16.37% 15.83% 
อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยถ์าวร  (%) 116.94% 161.08% 147.51% 
อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ เท่า 1.06 1.17 1.20 
อตัราส่วนการวเิคราะห์ฯ นโยบายทางการเงนิ     
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้  เท่า 0.45 0.43 0.41 
อตัราส่วนในความสามารถชาํระดอกเบ้ีย  เท่า 94.91 249.18 115.54 
อตัราการจ่ายเงินปันผล  (%) 67.84%* 57.60% 62.97% 

* อยูร่ะหวา่งการนาํเสนอเพื่ออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี 2560 
 
 
 

คาํอธิบายและการวเิคราะห์ท่ีจะกล่าวต่อไปน้ีควรศึกษาควบคู่ไปกบังบการเงินรวมและหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ในกรณีท่ีไม่ไดมี้การกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดท่ีแสดงในเอกสารฉบบัน้ีไดถู้ก
นาํเสนอในสกุลเงินบาท โดยบริษทัไดน้าํเสนองบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS) ท่ี
ปรับปรุงเพื่อใหส้อดคลอ้งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ (IFRS)  

 
 

14 การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 
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ผลการด าเนินงานเปรียบเทยีบระหว่างรอบปีบัญชี 2559 กบัรอบปีบัญชี 2558 และ 2557 
หน่วย : ลา้นบาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
รายได้จากการขายและบริการแบ่งตามกลุ่มธุรกจิ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  
 กลุ่มเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ประกอบดว้ยผลิตภณัฑ์ในกลุ่มผลิตภณัฑ ์EPSBG (ผลิตภณัฑ์เพาเวอร์ซัพพลายท่ีใช้ในอุปกรณ์เก็บขอ้มูลในระบบ

คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย ผลิตภณัฑเ์พาเวอร์ซพัพลายท่ีใช้เทคโนโลยีระดบัสูงและมีการออกแบบเฉพาะ ผลิตภณัฑเ์พาเวอร์ซัพ
พลายท่ีใชส้าํหรับรถยนตแ์ละผลิตภณัฑดี์ซี-ดีซี คอนเวอร์เตอร์) กลุ่มผลิตภณัฑ ์MPBG (ชาร์จเจอร์/อแดปเตอร์สาํหรับอุปกรณ์ในภาคอุตสาหกรรม
และการใชง้านส่วนบุคคล บรอดแบนดแ์ละพร๊ินเตอร์) และกลุ่มผลิตภณัฑ ์FMBG (พดัลมอิเล็กทรอนิกส์ อีเอม็ไอ ฟิลเตอร์และโซลินอยด)์ 

 กลุ่มการจัดการพลงังานประกอบดว้ยผลิตภณัฑใ์นกลุ่มเพาเวอร์ซิสเต็มสาํหรับระบบโทรคมนาคม (Telecom power solution) เคร่ืองสาํรองไฟฟ้า 
(UPS) และกลุ่มผลิตภณัฑอุ์ปกรณ์อตัโนมติัท่ีใชใ้นภาคอุตสาหกรรม (Industrial Automation) 

 กลุ่มสมาร์ท กรีน ไลฟ์ประกอบดว้ยผลิตภณัฑจ์อแสดงภาพ และหลอดไฟ LED 
 

รายละเอียดของโครงสร้างรายไดจ้ากการขายของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย แบ่งตามประเภทของผลิตภณัฑ ์
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ยอดขายตามงบการเงินรวมในปี 2559 ลดลงจากปี 2558 เพียงเล็กนอ้ยคิดเป็นร้อยละ 0.1 โดยมียอดขายจาํนวน 
46,887 ลา้นบาท ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปี 2557 จาํนวน 2,815.9 ลา้นบาทหรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 6.4 โดยยอดขายท่ีลดลงเน่ืองจาก
ผลิตภณัฑ์ในกลุ่มการจดัการพลงังาน (Energy Management) โดยเฉพาะยอดขายในกลุ่มเพาเวอร์ซิสเต็มส์ท่ีใชใ้นระบบ
โทรคมนาคม (Telecom power) ซ่ึงลดลงจากปี 2558 จาํนวน 1,225.1 ลา้นบาทหรือลดลงร้อยละ 11.9 และลดลงจากปี 2557 
จาํนวน 756.5 ลา้นบาทหรือลดลงร้อยละ 7.7 เน่ืองจากการลดลงของยอดขายในยุโรปเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงเป็นผลมาจากการ
ฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจท่ีเป็นไปอย่างล่าช้า อย่างไรก็ตาม ผลิตภณัฑ์ในกลุ่มธุรกิจเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ไดเ้พิ่มข้ึนอย่าง
ต่อเน่ืองโดยเฉพาะยอดขายจากผลิตภณัฑ์ FMBG (Fan & Thermal Management) ซ่ึงเพิ่มข้ึนจาํนวน 1,011.6 ลา้นบาทหรือ
คิดเป็นร้อยละ 16.7 เม่ือเทียบกบัปี 2558 และเพิ่มข้ึนจาํนวน1,551.4 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 28.1 เม่ือเทียบกบัปี 2557 
ซ่ึงอุปกรณ์ในกลุ่มน้ีได้แก่พดัลมอิเล็กทรอนิกส์ ระบายความร้อนท่ีใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ รวมทั้งใน
อุตสาหกรรมยานยนต ์โทรคมนาคม และอุปกรณ์เพื่อการบริโภคและภาคอุตสาหกรรม  นอกจากน้ียงัมีการเพิ่มข้ึนของ
ผลิตภณัฑ ์MPBG (Mobile Power) และเพาเวอร์ซพัพลายสาํหรับรถยนต ์โดยผลิตภณัฑ ์MPBG เพิ่มข้ึนจาํนวน 488.0 ลา้น
บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 8.6 จากปี 2558 และจาํนวน 1,328.5 ลา้นบาทหรือร้อยละ 27.5 จากยอดขายปี 2557  เน่ืองจากการ
เพิ่มข้ึนของผลิตภณัฑ์เพาเวอร์ซพัพลายท่ีใชใ้นอุปกรณ์เคร่ืองมือช่าง (Power tool) ซ่ึงส่วนใหญ่ใชใ้นการก่อสร้าง ทั้งน้ี
บริษทัฯไดมี้การพฒันาผลิตภณัฑน้ี์ใหมี้ความหลากหลายและรองรับความตอ้งการของลูกคา้ไดม้ากข้ึน  ส่วนยอดขายใน
ผลิตภณัฑเ์พาเวอร์ซพัพลายท่ีใชส้ําหรับรถยนต ์ก็ไดเ้พิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสําคญัโดยเพิ่มข้ึน จาํนวน 472.1 ลา้นบาทหรือคิด
เป็นร้อยละ 33.8 เม่ือเทียบกบัปี 2558 และเพิ่มข้ึน 299.9 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 19.1 เม่ือเทียบกบัปี 2557  

  
โครงสร้างรายได้จากการขายแบ่งตามเขตภูมิศาสตร์ 
รายละเอียดของโครงสร้างรายไดข้องบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย แบ่งตามประเภทของสถานท่ีตั้งของลูกคา้ 

 
 
 
 
 

 
 
ยอดขายในประเทศสหรัฐอเมริกายงัครองอนัดบัหน่ึงในปี 2559 แต่มีสัดส่วนลดลงจากร้อยละ 28 ในปี 2558 

เป็นร้อยละ 25 ส่วนประเทศจีนและอินเดียมีการเพิ่มสัดส่วนข้ึนมาจากปี 2558 ร้อยละ 1- 2 ทั้งน้ีจะเห็นไดว้า่ ยอดขาย
ในประเทศอินเดียก็ไดเ้พิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2557 เป็นตน้มา 

รายได้อืน่   
รายไดอ่ื้นจาํนวน 764.5 ลา้นบาทในปี 2559 ประกอบดว้ยรายการหลกั ดงัน้ี 
- รายไดจ้ากดอกเบ้ียรับจาํนวน 197.4 ลา้นบาทซ่ึงลดลงจากปี 2558  จาํนวน 26.7 ลา้นบาท เน่ืองจากเงิน

สดลดลงจาํนวน 371.2 ลา้นบาท เพราะมีการลงทุนเพิ่มในท่ีดิน อาคารและเคร่ืองจกัรของบริษทัฯ และ
บริษทัยอ่ย  ประกอบกบัการลดลงของอตัราดอกเบ้ียเงินฝากในประเทศไทย  
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- กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนจาํนวน 183.0 ลา้นบาท ซ่ึงลดลงจากจาํนวน 412.1 ลา้นในปีก่อนและจาํนวน 
231.1 ลา้นบาทในปี 2557 อย่างไรก็ตาม บริษทัฯมิไดมี้นโยบายเก็งกาํไรจากการเปล่ียนแปลงในอตัรา
แลกเปล่ียน แต่มีนโยบายป้องกนัความเส่ียงแบบคุม้ครองสถานะสุทธิของเงินแต่ละสกุลแบบเต็ม
จาํนวน เพื่อลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเป็นหลกั  

ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย 
ตน้ทุนขายในปี 2559 เม่ือเทียบกบัยอดขายคิดเป็นร้อยละ 73.5 เพิ่มข้ึนเพียงเล็กนอ้ยจากปี 2558 และปี 2557 

ซ่ึงมีอตัราร้อยละ 72.7 และร้อยละ 73.3 ตามลาํดบั  โดยสัดส่วนของโครงสร้างตน้ทุนขายยงัคงไม่มีการเปล่ียนแปลง  
โดยต้นทุนด้านวตัถุดิบมีสัดส่วนค่อนข้างสูงประมาณร้อยละ 78 ของต้นทุนขาย จึงเป็นเหตุผลท่ี   บริษทัฯ ให้
ความสําคญักบัการบริหารความเส่ียงทางดา้นราคาวตัถุดิบตลอดมา ซ่ึงตน้ทุนขายของบริษทัฯ ส่วนใหญ่อยูใ่นสกุล
เงินสหรัฐฯ เงินบาท ยโูร รูปีอินเดีย ตามลาํดบั  

ในปี 2559 ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร(รวมค่าวิจยัและพฒันา) เพิ่มสูงข้ึน สาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มข้ึนของ
ค่าใช้จ่ายในการวิจยัและพฒันาจาํนวน 529.6 ลา้นบาทและค่าใช้จ่ายในการขายจาํนวน 167.5 ลา้นบาทเม่ือเทียบกบัปี 
2558  การเพิ่มข้ึนของค่าใชจ่้ายในการวจิยั ส่วนใหญ่เป็นการพฒันาผลิตภณัฑ์ในกลุ่มยานยนตซ่ึ์งเป็นกลุ่มธุรกิจค่อนขา้ง
ใหม่ของบริษทัฯ รวมทั้งการพฒันาผลิตภณัฑ์ประเภทอ่ืนเพื่อสนองความตอ้งการท่ีหลากหลายของลูกคา้   ส่วนการ
เพิ่มข้ึนของค่าใชจ่้ายในการขายเกิดจากการเพิ่มจาํนวนพนกังานขายและดา้นการตลาด เพื่อขยายตลาดสําหรับผลิตภณัฑ์
บางกลุ่มโดยเฉพาะในประเทศอินเดียและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้จึงทาํให้อตัราค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อ
ยอดขายในปี 2559 เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 14.1 ในปี 2558 และร้อยละ 14.5 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 15.6  ในปี 2559 

ตน้ทุนทางการเงินหรือดอกเบ้ียจ่ายจาํนวน 45.2 ลา้นบาทเพิ่มข้ึน 5.8 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 14.6 เม่ือ
เทียบกบัปีก่อน เน่ืองจากบริษทัฯ ย่อยในประเทศอินเดียมีการขยายการดาํเนินงาน เป็นเหตุให้บริษทัยอ่ยดงักล่าวมี
การกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงินเพื่อเพิ่มเงินทุนหมุนเวยีนสาํหรับรองรับการเติบโตทางธุรกิจ  

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดจ้าํนวน 169.9 ลา้นบาทลดลงจากจาํนวน  274.8 ลา้นบาทเม่ือเทียบกบัปี 2558 เน่ืองจาก
กาํไรท่ีลดลงของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยในปี 2559  

ก าไร 
อตัรากาํไรขั้นตน้ของบริษทัคิดเป็นร้อยละ 26.5 ปรับลดลงเพียงเล็กนอ้ยเม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีมีอตัราร้อยละ 

27.3 และใกลเ้คียงกบัปี 2557 ซ่ึงมีอตัราร้อยละ 26.8 เม่ือประกอบกบัอตัราค่าใชจ่้ายจากการขายและบริหาร(รวมค่า
วิจยัและพฒันา) ท่ีเพิ่มข้ึนจึงส่งผลให้อตัรากาํไรจากการดาํเนินงานในปี 2559 ลดลงเป็นร้อยละ 10.9 โดยลดลงจาก
ร้อยละ 13.2 และ 12.3 ในปี 2558 และ 2557 ตามลาํดบั ทาํให้กาํไรสุทธิในปี 2559 มีจาํนวน 5,516.3 ลา้นบาท ลดลง
ร้อยละ 17.8  และร้อยละ 7.1 เม่ือเทียบกบักาํไรสุทธิในปี 2558  และ 2557 ตามลาํดบั ส่งผลให้มีอตัรากาํไรต่อหุ้น 
4.42 บาทในปี 2559 ลดลงจาก 5.38 บาทในปี 2558 และ 4.76 บาทในปี 2557  

ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯมีสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน 46,319.3 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2558 จาํนวน 

2,556.4 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.8 และเพิ่มข้ึนจากปี 2557 จาํนวน 8,077.5 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 21.1 
และมีอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมเฉล่ียร้อยละ 12.3 ลดลงจากปี 2558 และ 2557 ท่ีมีอตัราร้อยละ 16.4 และ 
15.8 ตามลาํดบั สืบเน่ืองจากกาํไรท่ีลดลงในปีน้ีประกอบกบัมีการลงทุนในท่ีดิน อาคารและเคร่ืองจกัรเพิ่มข้ึน 
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สินทรัพยข์องบริษทัฯแบ่งเป็นกลุ่มหลกัๆ และมีการเปล่ียนแปลง ดงัน้ี   หน่วย : ลา้นบาท 
             

 
 
 
 
 
 

สัดส่วนของสินทรัพย์แต่ละประเภทระหว่างปี 2559 2558 และ 2557  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เงินสดและเงินฝากธนาคาร (รวมเงินลงทุนช่ัวคราว) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีจาํนวน 20,116.7 ลา้นบาท ลดลง
เพียงเล็กนอ้ยจากปี 2558 แต่เพิ่มข้ึนจากปี 2557 จาํนวน 2,185.4 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 12.2 เน่ืองจากมีการ
ลงทุนในท่ีดิน  อาคารและเคร่ืองจกัรเพิ่มข้ึนรวม 2,693 ลา้นบาทโดยเฉพาะการลงทุนของบริษทัยอ่ยในประเทศ
อินเดีย และการซ้ือเคร่ืองจกัรของบริษทัฯ   

- ยอดลูกหนี้การค้าสุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  จาํนวน 10,696.5 ลา้นบาทเพิ่มข้ึนร้อยละ 9.0 เม่ือเทียบกบัปี 
2558 และเพิ่มข้ึนจากปี 2557 ร้อยละ 27.8 โดยลูกหน้ีการคา้ส่วนใหญ่เป็นยอดคา้งชาํระท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระคิด
เป็นร้อยละ 88.3 ของยอดลูกหน้ีการคา้ทั้งหมดและมีระยะเวลาการเก็บหน้ีเฉล่ียในปี 2559 จาํนวน 77 วนั ซ่ึงสูง
กวา่ปี 2558 ท่ีมีระยะเวลา 69 วนัและปี 2557 ท่ีมีระยะเวลา 67 วนั ทั้งน้ีเน่ืองจากสัดส่วนการขายของธุรกิจภายใต้
แบรนด์เพิ่มมากข้ึน ซ่ึงธุรกิจน้ีโดยรวมแลว้จะมีการให้ระยะเวลาการชาํระหน้ีเฉล่ียยาวกวา่ประเภท ODM แต่ยงั
ถือเป็นระยะเวลาปกติของธุรกิจ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯและบริษทัย่อยมีการติดตาม บริหารจดัการลูกหน้ี และมี
การประเมินสถานะทางการเงินของลูกคา้อยา่งใกลชิ้ด รวมทั้งมีการทาํประกนัภยัลูกหน้ีกบับริษทัประกนัภยัชั้นนาํ
ของโลกเพื่อช่วยลดความเส่ียงในการเรียกชาํระเงินจากลูกหน้ีการคา้ ประกอบกบับริษทัฯใชน้โยบายการตั้งค่าเผื่อ
หน้ีสงสัยจะสูญแบบระมดัระวงั มีการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเม่ือมีความเส่ียงท่ีจะไม่ไดรั้บชาํระเงินหรือชาํระ
เงินล่าชา้ โดยทัว่ไปลูกหน้ีคา้งชาํระเกินกาํหนดชาํระมากกว่า 15 วนั บริษทัฯมีนโยบายตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
ในอตัราร้อยละ  0.5 โดยจะตั้งในอตัราท่ีสูงข้ึนเม่ือลูกหน้ีการคา้คา้งชาํระเกินกาํหนดชาํระนานข้ึน โดย ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2559  บริษทัฯ และบริษทัย่อยไดมี้ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเป็นจาํนวน 182.1ลา้นบาท ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปี 
2558 และ 2557 ท่ีมีจาํนวน 157.2 ลา้นบาทและ 131.4 ลา้นบาทตามลาํดบั โดยยอดลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน
สุทธิ ณ ส้ินปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 23.1 ของสินทรัพยท์ั้งหมดของบริษทัฯ 
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     ตารางเปรียบเทยีบยอดค้างช าระของลูกหนีก้ารค้าระหว่างปี 2559 2558 และ 2557   
 

 
 
 
 
 

 
 
 
- สินค้าคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  มีจาํนวน 7,296.8 ลา้นบาทซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปี 2558 และปี 2557 จาํนวน 

1,155.5 ลา้นบาทหรือร้อยละ 18.8 และ 1,976.6 ลา้นบาทหรือร้อยละ 37.2 ตามลาํดบั โดยระยะเวลาการหมุน
สินคา้คงเหลือในปี 2559  ใชเ้วลา 70 วนั เพิ่มข้ึนจากปี 2558  ซ่ึงใชเ้วลา 60 วนัและ 63 วนัในปี 2557 อยา่งไรก็ตาม 
บริษทัฯใชน้โยบายการตั้งสาํรองสินคา้ลา้สมยัแบบระมดัระวงั มีการตั้งสํารองดงักล่าวสําหรับสินคา้คงคา้งท่ีไม่มี
การเคล่ือนไหว 3 เดือนข้ึนไปและตั้งในอตัราท่ีสูงข้ึนเม่ือสินคา้คงคา้งไม่มีการเคล่ือนไหวเป็นระยะเวลานานข้ึน
ตามลาํดบั โดยสํารองค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยัในปี 2559 จาํนวน 968.0 ลา้นบาท ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปี 2558 และ 2557  ท่ีมี
จาํนวน 887.0 ลา้นบาทและ 931.8 ลา้นบาทตามลาํดบั  

-    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มีจาํนวน 5,965.7 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 1,023.8 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 20.7 จากปี 
2558 และเพิ่มข้ึนจากปี 2557 จาํนวน 1,604.4 ลา้นบาทหรือร้อยละ 36.8 โดยในระหวา่งปี 2559 บริษทัฯ และ
บริษทัยอ่ยมีการลงทุนในอาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์จาํนวน 2,693 ลา้นบาท โดยในประเทศไทยมีการลงทุน
ในอาคารและอุปกรณ์เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจากปี 2557 – 2559 ดว้ยเงินลงทุนจาํนวน 789.4 ลา้นบาท 1,319.5 
ลา้นบาทและ 1,824.6 ลา้นบาทตามลาํดบั ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ เพื่อทดแทน
เคร่ืองจกัรเก่า รวมทั้งเพิ่มกาํลงัการผลิตและประสิทธิภาพในการผลิต นอกจากน้ีบริษทัยอ่ยในประเทศอินเดีย มี
การลงทุนในท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์จาํนวน 699.0 ล้านบาท โดยมีการลงทุนส่วนใหญ่ท่ี Bangalore เพื่อ
รองรับแผนการขยายธุรกิจในประเทศอินเดีย  

กราฟเปรียบเทยีบมูลค่าสุทธิตามบัญชีของทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ระหว่างปี 2559 2558 และ 2557 
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หนีสิ้นและสภาพคล่อง 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯ มีหน้ีสินรวมทั้งส้ิน 14,428.2 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2558 และ 

2557 จาํนวน 1,223.1 ลา้นบาท และ 3,352.6 ลา้นบาทหรือเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 9.3 และร้อยละ 30.3 
ตามลาํดบั นอกจากน้ี อตัราหน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุ้น ณ 31 ธนัวาคม 2559 เท่ากบั 0.45 เท่า ซ่ึงใกลเ้คียงกบัปี 
2558 และปี 2557 ซ่ึงมีอตัราหน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุ้น 0.43 เท่าและ 0.41 เท่าตามลาํดบั ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า
บริษทัฯ สามารถดาํรงโครงสร้างเงินทุนท่ีเหมาะสมและมีความเส่ียงทางการเงินในระดบัตํ่า  

  โดยหน้ีสินแบ่งเป็นกลุ่มหลกัๆ ดงัน้ี      หน่วย : ลา้นบาท 
          
 
 
 
 

 
 
เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน เป็นรายการท่ีเกิดในบริษทัยอ่ย โดยมียอดหน้ีคงคา้ง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เป็นเงิน 321.1 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 69.1 และ ร้อยละ 28.6 เม่ือเทียบกบัปี 2558 และ 2557 
ตามลาํดบั เน่ืองจากบริษทัฯ ยอ่ยในประเทศอินเดียมีการขยายการดาํเนินงาน เป็นเหตุให้บริษทัยอ่ยดงักล่าวมีการกูย้ืม
เงินจากสถาบนัการเงินเพื่อเพิ่มเงินทุนหมุนเวยีนสาํหรับรองรับการเติบโตทางธุรกิจตามท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้  

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 เพิ่มข้ึนจากปี 2558 จาํนวน 1,076.5 ลา้นบาทหรือ
เพิ่มข้ึนในอตัราร้อยละ 10.5 และเพิ่มข้ึนจากปี 2557 จาํนวน 2,694.2 ลา้นบาทหรือเพิ่มข้ึนในอตัราร้อยละ 31.1 และมี
ระยะเวลาการชาํระเงินแก่เจา้หน้ีการคา้เฉล่ียในปี 2559 เพิ่มข้ึนเป็นระยะเวลา 72 วนัจาก 63 วนัในปี 2558 และ 2557  

ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ส่วนของผูถื้อหุ้นมีจาํนวน 31,891.1 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 1,333.3 ลา้นบาทหรือคิด

เป็นร้อยละ 4.4 จากปี 2558 และเพิ่มข้ึนจากปี 2557 จาํนวน 4,724.9 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 17.4 เน่ืองจากมีผล
กาํไรอยา่งต่อเน่ือง อยา่งไรก็ตาม จากการท่ีมีผลกาํไรท่ีลดลงในปี 2559 จึงส่งผลให้อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู ้
ถือหุ้นในปี 2559 ลดลงจากปี 2558 และ 2557 ซ่ึงมีอตัราใกลเ้คียงกนัในอตัราร้อยละ 23.3 และร้อยละ 22.8 
ตามลาํดบั ลงเหลือร้อยละ 17.7 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัขอ
รับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํให้ผูอ่ื้นสําคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ใน
สาระสาํคญั นอกจากน้ี บริษทัขอรับรองวา่ 

(1)  งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีไดแ้สดงขอ้มูลอยา่ง
ถูกตอ้งครบถว้นในสาระสําคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทั
ยอ่ยแลว้  

(2)  บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพื่อให้แน่ใจวา่บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็น
สาระสําคญัทั้งของบริษทัและบริษทัย่อยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบ
ดงักล่าว 

(3)  บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และ
บริษทัไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2560 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของระบบการควบคุมภายใน 
รวมทั้งการกระทาํท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ 
บริษทัไดม้อบหมายให้นายอนุสรณ์ มุทราอิศ เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหน้าดว้ย หากเอกสารใดไม่มี
ลายมือช่ือของนายอนุสรณ์ มุทราอิศ กาํกบัไว ้บริษทัจะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูล
แลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

                      ช่ือ                ต าแหน่ง             ลายมือช่ือ 

 

1. นายเซีย เชน เยน (Mr. Hsieh, Shen-Yen)                กรรมการ                _____________________ 

 

2. นายอนุสรณ์ มุทราอิศ (Mr. Anusorn Muttaraid)              กรรมการ                _____________________ 

 

ผูรั้บมอบอาํนาจ    นายอนุสรณ์ มุทราอิศ      กรรมการ                _____________________ 
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ช่ือและนามสกลุ อาย ุ วฒิุการศึกษา  การอบรม ความสมัพนัธ์  ประสบการณ์การทาํงาน  

นายอ้ึง กวง ม้ิง (เจมส์) 
 ประธานกรรมการบริษทั  

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

 
การถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ม.ค. 60 
ไม่มี 

70 
 

 M. Sc (Electronic Engineering),  
University of Southampton, 
ประเทศองักฤษ 

 Bachelor Degree (Electrical 
Engineering), National Taiwan 
University ประเทศไตห้วนั 
 

 Director Accreditation Program (DAP) 
สถาบนักรรมการบริษทัไทย ปี 2550 

 Director Certification Program (DCP) 
สถาบนักรรมการบริษทัไทย ปี 2552 

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

ไม่มี บริษัทจดทะเบียน 
ปี 2533-ปัจจุบัน 
ประธานกรรมการบริษทั บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)  
ปี 2547-2551 
กรรมการบริหาร บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
ปี 2533-2549 
ประธานบริหาร  บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
ปี 2543-2547 
ประธานบริหาร  บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ อ้ิงค ์(ไตห้วนั) 
บริษัททีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ปี 2555-ปัจจุบัน 
กรรมการบริษทั Delta Electronics International (Singapore) 
Pte.,Ltd.  

นายหมิง เจ้ิง หวงั (สตรองเกอร์) 
 รองประธานกรรมการบริษทั 

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

การถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ม.ค. 60 
ไม่มี 

71 
 

 EMBA, National Taipei 
University of Technology ประเทศ
ไตห้วนั    

 Industrial Engineering (Diploma), 
National Taipei Institute of 
Technology ประเทศไตห้วนั    

Director Accreditation Program (DAP)  
สถาบนักรรมการบริษทัไทย ปี 2558 

ไม่มี บริษัทจดทะเบียน 
ปี 2533-ปัจจุบัน 
รองประธานกรรมการบริษทั  
บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
ปี 2552-ม.ค. 2557  
รองประธานกรรมการบริหารความเส่ียง บมจ. เดลตา้ อีเลคโทร
นิคส์ (ประเทศไทย) 
ปี 2542-ม.ค. 2557 
กรรมการบริหาร บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
ปี 2533-ม.ค. 2557 
รองประธานบริหาร  บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

 
 

เอกสารแนบ 1 : รายละเอยีดของกรรมการบริษัท 
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ช่ือและนามสกลุ อาย ุ วฒิุการศึกษา การอบรม ความสมัพนัธ์ ประสบการณ์การทาํงาน 
นายเซีย เชน เยน (ด๊ิก)  
 กรรมการบริษทั  

(กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม) 
(ไดรั้บแตง่ตั้ง 13 ส.ค. 2556) 

 ประธานบริหาร 
 ประธานกรรมการบริหาร 
 ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
 ประธานกรรมการเพื่อการพฒันาท่ี

ย ัง่ยนื 
 
การถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ม.ค. 60 
ไม่มี 

65 
 

 EMBA, National Taipei University 
of Technology ประเทศไตห้วนั 

 B.A. Navigation, China Maritime 
College 
 

Director Accreditation Program 
(DAP) สถาบนักรรมการบริษทั
ไทย ปี 2557 

ไม่มี บริษัทจดทะเบียน 
ปี 2556-ปัจจุบัน  
กรรมการบริษทั บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
ปี 2557-ปัจจุบัน 
 ประธานบริหาร บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
 ประธานกรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  

บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)  
ปี 2558-ปัจจุบัน 
ประธานกรรมการเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื บมจ. เดลตา้ อีเลคโทร
นิคส์ (ประเทศไทย) 
ส.ค. 2556–ก.พ. 2557 
กรรมการบริหาร บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
ปี 2534-2546 
รองประธานฝ่ายจดัการดา้นการตลาด บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ 
(ประเทศไทย) 
บริษัททีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ปี 2556-ปัจจุบัน 
กรรมการบริษทั Taiwan Powder Technologies Co.,Ltd  
ปี 2555-ปัจจุบัน 
กรรมการบริษทั Delta Greentech (China) Co Ltd  
ปี 2546-ปัจจุบัน 
รองประธานกรรมการบริหาร Delta Electronics (Dongguan) 
Co.,Ltd  

 
 
 

เอกสารแนบ 1 : รายละเอยีดของกรรมการบริษัท 
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ช่ือและนามสกลุ อาย ุ วฒิุการศึกษา การอบรม ความสมัพนัธ์ ประสบการณ์การทาํงาน 
นายชู ชี หยวน (โรเจอร์) 
 กรรมการอิสระ 

(ไดรั้บแตง่ตั้งเป็นกรรมการเม่ือ 30 
เม.ย. 2531 และไดรั้บแต่งตั้งเป็น
กรรมการอิสระเม่ือ 27 ต.ค. 2558) 

 กรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 
 
การถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ม.ค. 60 
ไม่มี 

70 
 

 B.A in Economics, Chinese 
Culture University, 
ประเทศไตห้วนั 

 Executive Program of Graduate 
School of Business 
Administration, Chung Yuan 
Christian University, ประเทศ
ไตห้วนั 

 

Director Accreditation 
Program (DAP) สถาบนั
กรรมการบริษทัไทย ปี 2550 

ไม่มี 
 

บริษัทจดทะเบียน 
ปี 2531-ปัจจุบัน  
กรรมการบริษทั บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
(ไดรั้บแตง่ตั้งเป็นกรรมการอิสระเม่ือ 27 ต.ค. 2558) 
ต.ค. 2558-ปัจจุบัน 
 กรรมการตรวจสอบ บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
 กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ 

(ประเทศไทย) 
ม.ิย. 2559-ปัจจุบัน 
กรรมการอิสระ บริษทั C Sun Manufacturing Ltd 
ปี 2529-ก.ย. 2556 
Senior Vice President and Corporate CFO  
บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ อ้ิงค ์(ไตห้วนั) 
บริษัททีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ปี 2554-ปัจจุบัน 
กรรมการบริษทั Digital Projection International Holding Ltd. 
ปี 2553-ส.ค. 2559 
Supervisor บริษทั Delta Electronics Capital Company  
ปี 2552-ม.ิย. 2558 
Supervisor บริษทั Neo Energy Microelectronics Inc.   
ปี 2555-ม.ีค. 2557 
supervisor บริษทั Delta Green Life Co.,Ltd.   
ปี 2547-ม.ีค. 2557 
 กรรมการบริษทั Delta Electronics International Ltd. (Labuan)  
 Supervisor บริษทั Delta Electronics (Korea), Inc. 
ปี 2545-ม.ีค. 2557 
Supervisor บริษทั Delta Greentech (China) Co.,Ltd.  

เอกสารแนบ 1 : รายละเอยีดของกรรมการบริษัท 
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ช่ือและนามสกลุ อาย ุ วฒิุการศึกษา การอบรม ความสมัพนัธ์ ประสบการณ์การทาํงาน 
     ปี 2541-ม.ีค. 2557 

Supervisor บริษทั Addtron Technology (Japan) Co.,Ltd  
ปี 2538-ม.ีค. 2557 
กรรมการบริษทั Delta Power Sharp Ltd.  
ปี 2534-ม.ีค. 2557 
Supervisor บริษทั Delta Electronics (Japan), Inc.  
ปี 2555-ม.ีค. 2556 
Supervisor บริษทั Allied Material Technology Corp. 

นายเซีย เหิง เซียน (เฮนร่ี) 
 กรรมการบริษทั 
(กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม) 
(ไดรั้บแตง่ตั้ง 30 มี.ค. 2549) 
 
การถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ม.ค. 60 
ไม่มี 

53 
 

 MBA, California Miramar 
University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 MBA , Pacific Western 
University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 Electrical Engineering 
(Diploma), National Taipei 
University of Technology 
ประเทศไตห้วนั 
 

Director Accreditation Program 
(DAP) สถาบนักรรมการบริษทั
ไทย ปี 2549 

ไม่มี 
 

บริษัทจดทะเบียน 
ปี 2549-ปัจจุบัน 
กรรมการบริษทั  บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)   
ปี 2552-ม.ีค. 2557 
 ประธานกรรมการบริหาร บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
 ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ 

(ประเทศไทย) 
ปี 2550-ม.ีค. 2557 
ประธานบริหาร บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
ปี 2547-2551 
กรรมการบริหาร บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
ปี 2546-2549 
รองประธานฝ่ายจดัการดา้นการตลาด บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ 
(ประเทศไทย) 
บริษัททีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ปี 2547-ม.ีค. 2557 
ประธานบริหารกลุ่มบริษทั เดลตา้ เอนเนอร์ยี ่ซิสเตม็   

 
 

เอกสารแนบ 1 : รายละเอยีดของกรรมการบริษัท 
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ช่ือและนามสกลุ อาย ุ วฒิุการศึกษา การอบรม ความสมัพนัธ์ ประสบการณ์การทาํงาน 
นายอนุสรณ์ มุทราอิศ 
 กรรมการบริษทั  

(กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม) 
(ไดรั้บแตง่ตั้ง 22 ส.ค. 2537) 

 กรรมการบริหาร 
 กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 
 กรรมการบริหารความเส่ียง  
 กรรมการเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
 ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารและ

ทรัพยากรบุคคล /ประชาสมัพนัธ ์
 
การถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ม.ค. 60 
ไม่มี 

63 
 

ปริญญาตรี สาขา
วทิยาศาสตร์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 

Director Certification 
Program (DCP) 
สถาบนักรรมการบริษทั
ไทย ปี 2547 

ไม่มี บริษัทจดทะเบียน 
ปี 2537-ปัจจุบัน  
กรรมการบริษทั บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
ปี 2542-ปัจจุบัน 
กรรมการบริหาร บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
ปี 2558-ปัจจุบัน 
กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน /กรรมการเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  
บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
ปี 2552-ปัจจุบัน 
กรรมการบริหารความเส่ียง บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
ปี 2536-ปัจจุบัน 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล/ประชาสมัพนัธ์ บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
ปี 2550-ต.ค. 2558 
กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
บริษัททีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ปี 2559-ปัจจุบัน 
ประธานคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี/ประธานท่ีปรึกษาฝ่ายบริหาร/ท่ีปรึกษา
คณะกรรมการเทคโนโลยสีาร ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่ง
ประเทศไทย (SME Bank) 
ปี 2558-ปัจจุบัน 
ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน /ประธานคณะกรรมการกิจการสมัพนัธ์
สนเทศ ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย (SME Bank)  
 ปี 2554-ปัจจุบัน 
 กรรมการ/กรรมการบริหาร, ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่ง

ประเทศไทย (SME Bank)  
 คณะอนุกรรมการความตกลงหุน้ส่วนเศรษฐกิจระหวา่งอาเซียนกบั 6 ประเทศ (ASEAN + 6) 

สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

เอกสารแนบ 1 : รายละเอยีดของกรรมการบริษัท 
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ช่ือและนามสกลุ อาย ุ วฒิุการศึกษา การอบรม ความสมัพนัธ์ ประสบการณ์การทาํงาน 
     ปี 2553-ปัจจุบัน 

หุน้ส่วนผูจ้ดัการ หจก.อนุพงศ ์โกลบอลไลซ์ 
ปี 2552-ปัจจุบัน 
ประธานคณะกรรมการกิจการอินเดีย สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย  
ปี 2550-ปัจจุบัน 
 ประธานสภาธุรกิจ ไทย-อินเดีย สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย  
 หุน้ส่วนผูจ้ดัการ  หจก.อนุสรณ์ โกลบอลไลซ์  
ปี 2558-2559 
ประธานคณะกรรมการเทคโนโลยสีารสนเทศธนาคารพฒันาวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย (SME Bank) 
ปี 2554-2558 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย (SME Bank) 
ปี 2554-2557  
กรรมการท่ีปรึกษาดา้นยทุธศาสตร์เศรษฐกิจการคา้ระหวา่งประเทศ 
กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย ์

นายบุญศกัด์ิ เจียมปรีชา  
 กรรมการอิสระ 

(ไดรั้บแตง่ตั้ง 5 เม.ย. 2559) 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 

การถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ม.ค. 60 
13,000 หุน้ (ร้อยละ 0.001 ของทุน
ชาํระแลว้) 

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

 ปริญญาตรีการบญัชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ปริญญาบตัรหลกัสูตรการ
ป้องกนัราชอาณาจกัร
ภาครัฐร่วมเอกชน 
วทิยาลยัป้องกนั
ราชอาณาจกัร (ปรอ.4111)  

 Director Certification Program (DCP) 
สถาบนักรรมการบริษทัไทยปี 2552 

 Director Accreditation Program 
(DAP) สถาบนักรรมการบริษทัไทย ปี 
2552 

 Role of the Chairman Program (RCP) 
สถาบนักรรมการบริษทัไทย ปี 2550 

 Corporate Governance for Capital 
Market Intermediaries (CGI) สถาบนั
กรรมการบริษทัไทย ปี 2557 

ไม่มี  บริษัทจดทะเบียน 
ปี 2559-ปัจจุบัน 
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)  
ปี 2553-ปัจจุบัน 
 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียง บมจ. เพรซิเดนท ์เบเกอร่ี  
 ประธานกรรมการ บมจ. จี แคปปิตอล 
 ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 

บมจ. อินทรประกนัภยั  
 

เอกสารแนบ 1 : รายละเอยีดของกรรมการบริษัท 
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ช่ือและนามสกลุ อาย ุ วฒิุการศึกษา การอบรม ความสมัพนัธ์ ประสบการณ์การทาํงาน 
     บริษัททีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

ปี2558-ปัจจุบัน 
ผูเ้ช่ียวชาญ สาํนกังานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ปี 2557-ปัจจุบัน 
กรรมการผูท้รงคุณวฒิุสาํนกังานขา้ราชการศาลยติุธรรม 
ปี 2556-ปัจจุบัน 
กรรมการบริหารการเงิน เนติบณัฑิตสภา  
ปี 2555-ปัจจุบัน 
 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บลจ.ซีไอเอม็บี พร๊ินซิเพิล จาํกดั 
 กรรมการผูท้รงคุณวฒิุและประธานกรรมการตรวจสอบ มหาวทิยาลยั

มหาสารคาม  
ดร.วฑิูรย ์ สิมะโชคดี 
 กรรมการอิสระ  
 กรรมการตรวจสอบ 
 ประธานกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน 
 
การถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ม.ค. 60 
ไม่มี 

63  ปริญญาเอก วศิวกรรมศาสตร์ดุษฎี
บณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวศิวกรรม
ความปลอดภยั 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต รัฐ
ประศาสนตศาสตร์ การบริหารจดัการ
ภาครัฐและภาคเอกชน มหาวทิยาลยั
รามคาํแหง 

 ปริญญาเอก วทิยาศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ สาขาเทคโนโลยคีวาม
ปลอดภยั และ อาชีวอนามยั มหาวทิย
ลยัราชภฎัสวนสุนนัทา 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

 Director Certification 
Program (DCP) สถาบนั
กรรมการบริษทัไทยปี 2552 

 Financial Statements for 
Directors (FSD) สถาบนั
กรรมการบริษทัไทยปี 2552 

ไม่มี บริษัทจดทะเบียน 
ปี 2558-ปัจจุบัน 
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทน บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)  
ปี 2554 
กรรมการ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 
ปี 2551 
 ประธานกรรมการ บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลด้ิง 
 กรรมการ บมจ. ปตท. เคมิคอล 
 กรรมการ บมจ. ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ 
บริษัททีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ปี 2556-ปัจจุบัน 
ประธานกรรมการ มูลนิธิเพื่อการพฒันาการประกอบการธุรกิจและ
อุตสาหกรรม  
ปี 2557 
รักษาการรัฐมนตรีวา่การกระทรวงอุตสาหกรรม 

เอกสารแนบ 1 : รายละเอยีดของกรรมการบริษัท 
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ช่ือและนามสกลุ อาย ุ วฒิุการศึกษา  ความสมัพนัธ์ ประสบการณ์การทาํงาน 
   ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต 

วศิวกรรมไฟฟ้า 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

  ปี 2552-2557 
ปลดักระทรวงอตุสาหกรรม 
ปี 2554 
 ประธานกรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 กรรมการ ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่ง

ประเทศไทย (SME Bank) 
ปี 2552 
 อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
 รองปลดักระทรวงอุตสาหกรรม 
ปี 2551 
 อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
 กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
 

ช่ือและนามสกลุ/ 
ตาํแหน่ง  

อาย ุ วฒิุการศึกษา / การอบรม 
 

การอบรม ความสมัพนัธ์ ประสบการณ์การทาํงาน  
 

นางสาววไิลลกัษณ์  ฟุ้ งธนะกลุ 
 เลขานุการบริษทั 
(ไดรั้บแตง่ตั้ง 8 ส.ค. 2551) 
 
การถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ม.ค. 60 
100 หุน้ (ร้อยละ 0.000008 ของ
ทุนชาํระแลว้) 

49  ปริญญาตรีเอกภาษาองักฤษ 
คณะมนุษยศ์าสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  

 หลกัสูตร Company Secretary Program (CSP) 
สถาบนักรรมการบริษทัไทย ปี 2548 

 หลกัสูตรพ้ืนฐานกฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง
กบับริษทัจดทะเบียน สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

 หลกัสูตรผูป้ฏิบติังานเลขานุการบริษทั สมาคม
บริษทัจดทะเบียนไทย 

 Risk Management Workshop สมาคมบริษทัจด
ทะเบียนไทย 

 หลกัสูตร Anti-Corruption the Practical Guide 
(ACPG) สถาบนักรรมการบริษทัไทย ปี 2559 

ไม่มี บริษทัจดทะเบียน 
 เลขานุการบริษทั (ปี 2551-ปัจจุบนั) 
 เลขานุการผูบ้ริหาร (ปี 2540-ปัจจุบนั) 
บมจ.เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
 

หนา้ท่ีความรับผดิชอบของเลขานุการบริษทั โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหวัขอ้ “โครงสร้างการจดัการ” 

เอกสารแนบ 1 : รายละเอยีดของกรรมการบริษัท 

เอกสารแนบ 1 : รายละเอยีดของเลขานุการบริษัท 
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ช่ือและนามสกลุ อาย ุ วฒิุการศึกษา / การอบรม ความสมัพนัธ์ ประสบการณ์การทาํงาน  
 

นายเซีย เชน เยน (ด๊ิก) 
 ประธานบริหารบริษทัฯ  

(โปรดดูขอ้มูลเพ่ิมเติมในรายละเอียดของคณะกรรมการ) 
 

นายอนุสรณ์ มุทราอิศ 
 ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารและทรัพยากร

บุคคล /ประชาสมัพนัธ ์

(โปรดดูขอ้มูลเพ่ิมเติมในรายละเอียดของคณะกรรมการ) 
 

นายวชิยั ศกัด์ิสุริยา 
 รองประธานฝ่ายปฏิบติัการ 

 
การถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ม.ค. 60 
ไม่มี 

55  EMBA, National Taipei University of Technology ประเทศไตห้วนั 
 Electrical Engineering, National Taipei Institute of Technology 

ประเทศไตห้วนั 
 Director Accreditation Program (DAP) สถาบนักรรมการบริษทัไทย ปี 

2557 

ไม่มี บริษัทจดทะเบียน 
ปัจจุบัน 
 รองประธานฝ่ายปฏิบติัการ (ปี 2554–ปัจจุบนั) 
 กรรมการเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (ปี 2558-ปัจจุบนั) 
บมจ.เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
ปี 2553–2554 
ผูอ้าํนวยการอาวโุส ฝ่ายการดาํเนินงานการผลิต 
บมจ.เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

นางอรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ 
 ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน (CFO) 

 
การถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ม.ค. 60 
1,000 หุน้ (0.00008% ของทุนชาํระแลว้) 

54  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาวชิาการบญัชี มหาวทิยาลยัรามคาํแหง ไม่มี บริษัทจดทะเบียน 
ปัจจุบัน 
 ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน (CFO) (ปี 2559-ปัจจุบนั) 
 ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี (ปี 2556-ปัจจุบนั) 
บมจ.เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
ปี 2542-2556  
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี บมจ.เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

นาย ชิน หมิง เฉิน  
 ผูอ้าํนวยการฝ่ายสารสนเทศ (CIO) 
 
การถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ม.ค. 60 
ไม่มี 

46  EMBA, National Taipei University of Technology ประเทศไตห้วนั 
 EMBA of Information Management, National Taiwan University of 

Science and Technologyประเทศไตห้วนั 
 Industrial Management, National United University ประเทศไตห้วนั 

ไม่มี บริษัทจดทะเบียน 
ปัจจุบัน 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายสารสนเทศ (CIO) (พ.ย 2554-ปัจจุบนั)  
บมจ.เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
ปี 2542-ส.ค. 2554 
Business IT, บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ อ้ิงค ์(ไตห้วนั) 

เอกสารแนบ 2 : รายละเอยีดของผู้บริหาร 
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 บมจ. เดลตา้ 
อีเลคโทรนิคส์ 
(ประเทศไทย) 
“DE ” 

บริษทั เดลตา้ 
กรีน 

อินดสัเตรียล 
(ประเทศไทย) 

โดย DET 
100% 

บริษทั ดีอีที  
อินเตอร์เนชัน่
แนล โฮลด้ิง  
“DE H” 
โดย DET 

100% 

บริษทัยอ่ยในกลุ่ม DETH  
(ณ 31 ธนัวาคม 2559) 

บริษทั เดลตา้ 
เอนเนอร์ยี่ 

ซิสเตม็ 
(สิงคโปร์) 
“DE  ” 

โดย DET 
100% 

บริษทัยอ่ยในกลุ่ม DESS 
(ณ 31 ธนัวาคม 2559) 

บริษทั ดีอีที 
โลจิสติค 
(ยเูอสเอ) 

คอร์ปอเรชัน่ 
100% 

บริษทั ดีอีที 
วดีีโอ 

เทคโนโลย ี 
100% 

บริษทั  
ดีอีเอส 

(โรมาเนีย) 
100% 

บริษทั  
ดีอีเอส 

(อินเดีย) 
100% 

บริษทั เดลตา้  
กรีนเทค อินเตอร์ 

เนชัน่แนล  
โฮลด้ิง  
100% 

บริษทั เดลตา้  
กรีนเทค อินเตอร์ 

เนชัน่แนล 
(สิงคโปร์) 

100% 

บริษทั เดลตา้ 
อีเลคโทรนิคส์ 
อินเดีย 100% 

บริษทั เดลตา้ 
เพาเวอร์  
โซลูชัน่  
(อินเดีย) 

100% 

บริษทั เดลตา้ 
อีเลคโทรนิคส์ 

(เมียนมา) 
100% 

 

1. นายอ้ึง กวง ม้ิง X  /  /   / / /    
2. นายเซีย เชน เยน / / /  / / X   / X  / 
3. นายอนุสรณ์ มุทราอิศ / / /         / / 
4.นายวชิยั ศกัด์ิ สุริยา //            / 
5. Mr. Yu, Po-Wen     /   /   / /   
6. Mr. Chung-Hsiu Yao     /          
7. Ms. Judy Lee    /          
8. Mr. Chang Ling Yik         / /    
9. Mr. Dalip Sharma       /    /   
10. Mr. Sim Kuik Keong            X  
11. Mr. Deepak Sharma            /  
12. Dr. Basile Margaritis      /        

X     ประธาน                       /     กรรมการ                  //   ผูบ้ริหาร 
 
หมายเหตุ :   บ.ดีอีเอส (เยอรมนั) บ.ดีอีเอส (สโลวาเกีย) บ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (สโลวาเกีย) ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ 
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 บริษทั เดลตา้ 
เอนเนอร์ยี่ ซิสเตม็ 

(สิงคโปร์) 
“DE  ” 
โดย DET 

100% 

บริษทัยอ่ยในกลุ่ม DESS (ณ 31 ธนัวาคม 2559) 

 บริษทั เดลตา้ 
เอนเนอร์ยี ่ 

ซิสเตม็ 
(ออสเตรเลีย) 

100%  

บริษทั เดลตา้  
กรีนเทค 

(เนเธอร์แลนด)์ 
คอร์ปอเรต้ี 

100% 

บริษทั เดลตา้  
กรีนเทค 

(เนเธอร์แลนด)์ 
บีว ี

100% 

บริษทั เดลตา้  
กรีนเทค  

อีเลคโทรนิคส์ 
อินดสัตร้ี 

100% 

บริษทั เดลตา้  
กรีนเทค  
(ยเูอสเอ)  

คอร์ปอเรชัน่ 
100% 

บริษทั 
เดลตา้  

กรีนเทค 
(บราซิล) 

100% 

บริษทั ดีอีเอส
สวสิเซอร์แลนด ์ 

100%  

บริษทัยอ่ยของบริษทัดีอีเอส (สวสิเซอร์แลนด)์ (ณ 31 ธนัวาคม 2559) 
บริษทั  
ดีอีเอส

ฟินแลนด ์
100% 

บริษทั  
ดีอีเอส
ฝร่ังเศส 
100% 

บริษทั  
ดีอีเอส 
อิตาลี 
100% 

บริษทั  
ดีอีเอส 
สเปน 
100% 

บริษทั 
 ดีอีเอส
สวเีดน 
100% 

บริษทั  
ดีอีเอส

โปแลนด ์
100% 

1.นายอ้ึง กวง ม้ิง / X / /           
2.นายเซีย เชน เยน / /    / X X X X X X  X 
3.Mr.Yu, Po-Wen  /              
4.Mr.Chang Ling Yik /              
5.Mr.Jackie Chang   / /           
6.Mr.Peter Hofstetter        /       
7.Mr.Peter Ernst Bigler     /     /  /   
8. Mr. Chung-Hsiu Yao      /         
9.Mr.Ming Hsiao Huang      / /        
10.Mr.Hewton seji Hiroki       /        
11.Te-An, Yu       /        
12.Ms.Maggie Hao        / / / / /  / 
13.Mr.Jorma Autio         /      
14.Mr.Allen Chao  /             
15.Mr.Krzysztof Puczko              / 
16.Mr.Andreas Grewing             X  
17.Mr.Magnus Runesson             /  
18.Mr.Idilio Ciuffarella           /    

X     ประธาน                       /     กรรมการ                  //   ผูบ้ริหาร 
หมายเหตุ :  1. ดีอีเอส (DES) หมายถึง เดลตา้ เอนเนอร์ยี ่ซิสเตม็         2. บ.ดีอีเอส (สาธารณรัฐเชก็) และบ.ดีอีเอส (ประเทศรัสเซีย) ไม่มีการแต่งตั้งกรรมการ 
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เอกสารแนบ 3 : รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

 

นางสาว เนธิญา ป่ีทอง  
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ประวติัการทาํงาน:     
         RD Engineer, Delta Thailand     1998 - 2000 
         New Model Engineer, MINEBEA  2000 - 2004        

Customer Service, Delta Thailand                 2006 - 2008   
Project Manager, Delta Thailand                   2008 - 2013  
Internal Auditor, Delta Thailand                    2013 - Present                        
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