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 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 1 

 

 

 
 
ภาพรวมบริษทั 

บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ด าเนินธุรกิจดา้นการผลิตและส่งออกผลิตภณัฑ์
เพาเวอร์ซัพพลายและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ โดยได้ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน 2531 ดว้ยทุนจดทะเบียน
แรกเร่ิม 40 ล้านบาท ต่อมาบริษัทฯ ได้แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน เม่ือวนัท่ี 23 กันยายน 2537 และเข้าเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2538 ภายใต้หลักทรัพย์ช่ือ 
“DELTA” โดย ปัจจุบนั บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 1,259,000,000 บาทและทุนช าระแลว้ 1,247,381,614 บาท โดยมีมูล
ค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

เดลตา้ ประเทศไทย เป็นผูผ้ลิตชั้นน าของโลกดา้นผลิตภณัฑ์เพาเวอร์ซัพพลาย และช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ประเภท พดัลมอิเล็กทรอนิกส์ (DC Fan) อีเอ็มไอ ฟิลเตอร์ (EMI Filter) และโซลินอยด์ โดยไดด้ าเนินธุรกิจเก่ียวกบั
ผลิตภัณฑ์ด้านการจดัการระบบก าลังไฟฟ้า (Power Management Solutions) ซ่ึงครอบคลุมผลิตภณัฑ์ต่างๆ หลาย
ประเภท ได้แก่ ระบบก าลังไฟ (Power Systems) ท่ีใช้ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบโทรคมนาคม 
อุปกรณ์ในภาคอุตสาหกรรม อุปกรณ์ส านักงาน อุปกรณ์การแพทย์ รวมทั้งเพาเวอร์ซัพพลายเพื่อการใช้งานกับ
เซิร์ฟเวอร์ คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย (Networking) เคร่ืองปรับระดบัแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง (DC-DC Converter) 
และอแดปเตอร์ ปัจจุบนัไดข้ยายการด าเนินงานไปยงัธุรกิจพลงังานทดแทนไดแ้ก่ระบบพลงังานแสงอาทิตย ์พลงังาน
ลม และอุปกรณ์ส าหรับยานยนตไ์ฟฟ้า (EV) และยานยนตไ์ฮบริด (HEV) 
 
พนัธกจิของบริษทั  

“มุ่งมัน่สร้างสรรค์นวตักรรมการใช้พลงังานสะอาดและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพ่ืออนาคตท่ีดีกว่า”  
วัฒนธรรมองค์กร “กล้าท่ีจะเปลี่ยนแปลงเพ่ือธุรกิจท่ียัง่ยืน” 

 
นวัตกรรม : สร้างสรรค์แนวคิดใหม่และรังสรรค์สู่
ความส าเร็จ 
ความพอใจของลูกค้า : คาดการณ์และตอบสนองความ
ต้องการ 
ของลกูค้าให้เหนือกว่าความคาดหมาย 
คุณภาพ : น าเสนอผลงานท่ีดีเยีย่มพร้อมมุ่งมัน่ปรับปรุง
คุณภาพ 
ไม่หยดุยัง้ 
ความร่วมมือ : เสริมความแขง็แกร่งด้วยพลงัของเครือข่าย  
เพ่ือความส าเร็จร่วมกัน 
ความฉับไว : มุ่งสรรหาโอกาสใหม่ๆ อยู่ เสมอ 

ส่วนที่ 1    
การประกอบธุรกจิ 
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เป้าหมายและกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกจิของบริษทั 
 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 4/2560 เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2560 ไดมี้การพิจารณาแผนกล
ยทุธ์ของบริษทัฯ ซ่ึงบริษทัฯ ตั้งเป้าหมายท่ีจะท ายอดขายใหไ้ด ้117 พนัลา้นบาทในปี 2568 ผา่นการท างานร่วมกนั
ของทีมงานและนวตักรรมท่ีเรามีอยูท่ ัว่โลก โดยมีวิสัยทศัน์คือ “เป็นผูน้ าในอุตสาหกรรมดา้นการผลิต การจดัการ
ระบบและการให้บริการดา้นโซลูชั่นทัว่ยุโรป อินเดียและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้” โดยกลุ่มผลิตภณัฑ์ EPSBG 
(Embedded Power Supplier) คาดว่าจะเป็นผลิตภณัฑ์หลกัในการท ารายไดใ้ห้กบับริษทัฯ ส าหรับมูลค่าการผลิต
โดยรวมคาดว่าโรงงานท่ีอินเดียจะมีบทบาทส าคญัเพิ่มข้ึนในอนาคตเน่ืองจากผลิตภณัฑ์และโซลูชั่นของบริษทั
สามารถสนบัสนุนงานสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลอินเดียท่ีจะเกิดข้ึนปี 2563 ซ่ึงคาดวา่จะมี
มูลค่าโครงการถึง 1 ลา้นลา้นดอลลาร์สหรัฐซ่ึงโอกาสใหญ่เหล่าน้ีจะเป็นตวัขบัเคล่ือนธุรกิจในระยะยาวได ้  

บริษทัฯ จะใชข้อ้ไดเ้ปรียบในการมีศูนยว์ิจยัพฒันากระจายอยูใ่นหลายพื้นท่ีเพื่อให้บริการลูกคา้ท่ีมีอยูท่ ัว่
โลก รวมทั้งจดัการเร่ืองวิจยัพฒันาอย่างผสมผสานและพฒันาบุคคลท่ีมีศกัยภาพอย่างต่อเน่ืองเพื่อรองรับการ
เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วของตลาดและสินคา้ 
 
การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญั 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2560 ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทั Delta 
Greentech (Netherlands) B.V (“DGN BV”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นทางออ้มร้อยละ 100 ของทุนช าระ
แลว้ทั้งหมดจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย จ านวน 4 บริษทั ใหแ้ก่ Delta Electronic (Netherlands) BV (“DEN”) 
ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ Delta Electronic Inc. หน่ึงในผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ มูลค่ารวม 24.85 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐ (เทียบเท่า 874.26 ลา้นบาท) ดงัมีรายนามบริษทัยอ่ยท่ีจ าหน่าย ดงัน้ี 

1. หุน้สามญัของบริษทั Delta Energy Systems (Switzerland) AG จ านวน 10,200 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 51 
ของหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ทั้งหมด  

2. หุน้สามญัของบริษทั Delta Electronics Industry LLC จ านวน 15,708 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 51 ของหุน้ท่ี
ออกและจ าหน่ายแลว้ทั้งหมด  

3. หุน้สามญัของบริษทั Delta Greentech (USA) จ านวน 1,500,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุน้ท่ี
ออกและจ าหน่ายแลว้ทั้งหมด  

4. หุน้สามญัของบริษทั Delta Greentech (Brasil) S.A. จ านวน 4,315,657 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
หุน้ท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ในการซ้ือขายดงักล่าว บริษทั DEN ไดข้ายส่วนของทุนช าระแลว้ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 100 ของทุน
ช าระแลว้ทั้งหมดของ Eltek, s.r.o. ใหแ้ก่ DGN BV ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการช าระราคาซ้ือขาย  



 

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั (ณ 31 ธนัวาคม 2560)  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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 โฮลดิง้ * 
 

100% บรษัิท เดลตา้ เอนเนอรย์ี ่ซสิเต็ม (ออสเตรเลยี)

(ฟินแลนด)์ 
100% บรษัิท เดลตา้ อเีลคโทรนคิส ์อนิเดยี 

100% บรษัิท เดลตา้ เพาเวอร ์โซลชูัน่ (อนิเดยี) 
 

100% บรษัิท เดลตา้ อเีลคโทรนคิส ์(เมยีนมา) 
 

49% บรษัิท เดลตา้ กรนีเทค อเีลคโทรนคิส ์อนิดสัตรี ้

   
100% บรษัิท เดลตา้ กรนีเทค (เนเธอรแ์ลนด)์ คอรป์อเรตี ้

 
100% บรษัิท เดลตา้ กรนีเทค (เนเธอรแ์ลนด)์ บวีี

 

 
 100% บรษัิท เดลตา้ เอนเนอรย์ี ่ซสิเต็ม ประเทศรัสเซยี 

บริษทัฯ มิไดมี้นโยบายแบ่งการด าเนินงานแบบเบด็เสร็จท่ีชดัเจน ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมทางดา้นธุรกิจและความพร้อมของบุคลากร 
* อยูร่ะหวา่งปิดกิจการและช าระบญัชี 

49% 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 เอลเทค เอส.อาร.์โอ 

51% บรษัิท เดลตา้ พบีเีอ เอ็นจเินยีริง่ โซลชูัน่ส ์
จ ากัด 
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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 

ธุรกจิเพ่ือการลงทุน - หุ้นสามัญ 300,000,000 
เหรียญสหรัฐ 

(USD) 

264,357,329 
เหรียญสหรัฐ 

(USD) 

100 

1.1 บริษทั ดีอีที โลจิสติค  
(ยเูอสเอ) คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 

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

บริการดา้นโลจิสติกส์ในประเทศ
สหรัฐฯ 

- หุน้สามญั 1,000,000 
เหรียญสหรัฐ 

(USD) 

500,000 
เหรียญสหรัฐ 

(USD) 

100 

1.2 บริษทั ดีอีที วดีีโอ เทคโนโลย ี
จ ากดั 

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

ธุรกิจเพ่ือการลงทุน - หุน้สามญั 100,000 
เหรียญสหรัฐ 

(USD) 

100,000 
เหรียญสหรัฐ 

(USD) 

100 

1.3 บริษทั เดลตา้ เอนเนอร์ยี ่ 
ซิสเตม็ (เยอรมนั) จ ากดั 

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

- การตลาดและการจดัจ าหน่าย 
- วจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ 
 

- Power Supply 
- Power Systems 
- Renewable Energy  
- ผลิตภณัฑอิ์เลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ 

หุน้สามญั 18,301,000 
ยโูร 

(EUR) 

18,301,000 
ยโูร 

(EUR) 

100 

1.3.1 บริษทั เดลตา้ เอนเนอร์ยี ่ 
ซิสเตม็ พร็อพเพอร์ต้ี (เยอรมนั)
จ ากดั 

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

ธุรกิจดา้นพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ - หุน้สามญั 25,000 
ยโูร 

(EUR) 

25,000 
ยโูร 

(EUR) 

100 

1.4 บริษทั เดลตา้ เอนเนอร์ยี ่ 
ซิสเตม็ (อินเดีย) จ  ากดั 

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

การตลาดและการจดัจ าหน่าย ผลิตภณัฑอิ์เลก็ทรอนิกส์ หุน้สามญั 494,500,000 
รูปีอินเดีย 

(INR) 

490,476,020 
รูปีอินเดีย 

(INR) 

100 

1.5 บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ 
(สโลวาเกีย) จ ากดั 

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

โรงงานผลิตและจ าหน่าย 
 

- 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) จ  ากดั 

76 Splaiul Unirii Blvd., Building B, 8th floor, 
District 4, 040037, Bucharest, Romania  
Tel:  +40 21 305 1770   Fax: +40 21 305 1789 

วจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์ - หุน้สามญั 395,200 
ลิวโรมาเนียใหม่ 

(RON) 

395,200 
ลิวโรมาเนียใหม่ 

(RON) 

100 

1.7 บริษทั เดลตา้ กรีนเทค  
อินเตอร์เนชัน่แนล โฮลด้ิง จ ากดั 

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

ธุรกิจเพ่ือการลงทุน  เนน้ธุรกิจดา้น Telecom Power   หุน้สามญั 100,000,000 
เหรียญสหรัฐ 

(USD) 

28,051,850 
เหรียญสหรัฐ 

(USD) 

100 
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ช่ือบริษัท สถานทีต่ั้ง ประเภทธุรกจิ ผลติภัณฑ์ ชนิดหุ้น ทุนจดทะเบียน ทุนช าระ ถือหุ้นร้อยละ 
2. บริษัท เดลต้า เอนเนอร์ยี่  
ซิสเต็ม (สิงคโปร์) จ ากดั 

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

- ธุรกจิเพ่ือการลงทุน 
- การให้บริการด้านการจัดการและที่
ปรึกษา 

- การจัดจ าหน่าย 

- หุ้นสามัญ 66,053,490 
เหรียญสหรัฐ 

(USD) 

66,053,490 
เหรียญสหรัฐ 

(USD) 

100 

2.1 บริษทั เดลตา้ เอนเนอร์ยี ่ 
ซิสเตม็ (ออสเตรเลีย) จ  ากดั 

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

การตลาดและจดัจ าหน่าย Renewable Energy Products หุน้สามญั 2,529,000 
เหรียญ

ออสเตรเลีย 
(AUD) 

2,529,000 
เหรียญ

ออสเตรเลีย 
(AUD) 

100 

2.2 บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ 
อินเดีย จ ากดั 

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

- การตลาดและการจดัจ าหน่าย 
- โรงงานผลิต 

ผลิตภณัฑอ่ื์นๆท่ีไม่ใช่ Telecom 
Power System และUPS 
 

หุน้สามญั 6,070,000,000 
รูปีอินเดีย 

(INR) 

3,243,543,250 
รูปีอินเดีย 

(INR) 

100 

2.3  บริษทั เดลตา้ เพาเวอร์ โซลูชัน่ 
(อินเดีย) จ  ากดั 

1st Floor, ASV Chamiers Square, New Door No. 87, 
Old No. 48, Chamiers Road, Raja Annamalaipuram, 
Chennai, Tamil Nadu, India, 600028 

- การตลาดและการจดัจ าหน่าย 
- 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) จ ากดั 

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

โรงงานผลิต - ช้ินส่วนเชิงกล 
- ผลิตภณัฑอิ์เลก็ทรอนิกส์ภายใต้
ระบบ CMP (Cutting, Making 
and Packaging) 

หุน้สามญั 2,350,000 
เหรียญสหรัฐ 

(USD) 
 

2,350,000 
เหรียญสหรัฐ 

(USD) 
 

100 

2.5 บริษทั เดลตา้ พีบีเอ เอน็จิเนียร่ิง 
โซลูชัน่ส์ จ  ากดั 

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

ผลิต/ประกอบและบริการติดตั้ง
อุปกรณ์อตัโนมติัในภาคอุตสาหกรรม
แบบครบวงจร 

Industrial Automation   หุน้สามญั 35,000,000 
บาท 

(THB) 

35,000,000 
บาท 

(THB) 

51 

2.6 บริษทั เดลตา้ กรีนเทค  
(เนเธอร์แลนด)์ คอร์ปอเรต้ี ยเูอ 

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

ธุรกิจเพ่ือการลงทุน  เนน้ธุรกิจดา้น Telecom Power   หุน้สามญั ไม่มีการจด
ทะเบียน 

22,349,697 
ยโูร 

(EUR) 

100 

2.6.1 บริษทั เดลตา้ กรีนเทค 
 (เนเธอร์แลนด)์ บีว ี 

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

ธุรกิจเพ่ือการลงทุน  เนน้ธุรกิจดา้น Telecom Power   หุน้สามญั 22,289,690 
ยโูร 

(EUR) 

22,289,690 
ยโูร 

(EUR) 

100 

2.6.1.1 บริษทั เดลตา้ เอนเนอร์ยี ่
ซิสเตม็ ประเทศรัสเซีย 

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

การตลาดและการจดัจ าหน่าย Power System หุน้สามญั 30,000 
รูเบิลรัสเซีย 

(RUR) 

30,000 
รูเบิลรัสเซีย 

(RUR) 

100 

2.6.1.2 บริษทั เอลเทค เอส.อาร์.โอ  Pálenica 53/79, Liptovský Hrádok  033 17, Slovakia โรงงานผลิต  Telecom Power System หุน้สามญั 3,326,031 
ยโูร 

(EUR) 

3,326,031 
ยโูร 

(EUR) 

100 
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ช่ือบริษัท สถานทีต่ั้ง ประเภทธุรกจิ ผลติภัณฑ์ ชนิดหุ้น ทุนจดทะเบียน ทุนช าระ ถือหุ้นร้อยละ 
2.6.1.3 บริษทั เดลตา้ กรีนเทค 
อีเลคโทรนิคส์ อินดสัตร้ี แอลแอลซี  

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

การตลาดและการจดัจ าหน่าย ผลิตภณัฑอิ์เลก็ทรอนิกส์ หุน้สามญั 770,000 
ไลราตุรกี 

(TRY) 

770,000 
ไลราตุรกี 

(TRY) 

49 

2.6.1.4. บริษทั เดลตา้ เอนเนอร์ยี ่ 
ซิสเตม็ (สวสิเซอร์แลนด)์ จ  ากดั 

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

- การตลาดและการจดัจ าหน่าย 
- วจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ 

Power System 
 

หุน้สามญั 20,000,000 
ฟรังกส์วสิฯ 

(CHF) 

20,000,000 
ฟรังกส์วสิฯ

(CHF) 

49 

2.6.1.4.1 บริษทั เดลตา้ เอนเนอร์ยี ่ 
ซิสเตม็ (สาธารณรัฐเช็ก) จ ากดั 

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

การตลาดและการจดัจ าหน่าย 
 

Power Systems หุน้สามญั 8,000,000 
เช็กโครูน่า 

(CZK) 

8,000,000 
เช็กโครูน่า 

(CZK) 

49 

2.6.1.4.2 บริษทั เดลตา้ เอนเนอร์ยี ่ 
ซิสเตม็ (ฟินแลนด)์ จ  ากดั 

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

- การตลาดและการจดัจ าหน่าย 
- โรงงานประกอบช้ินส่วน  

Power Systems หุน้สามญั 269,100.68 
ยโูร 

(EUR) 

134,550.34 
ยโูร 

(EUR) 

49 

2.6.1.4.3 บริษทั เดลตา้ เอนเนอร์ยี ่ 
ซิสเตม็ (ฝร่ังเศส) จ ากดั 

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

 การตลาดและการจดัจ าหน่าย Power Systems หุน้สามญั 1,000,000 
ยโูร 

(EUR) 

1,000,000 
ยโูร 

(EUR) 

49 

2.6.1.4.4 บริษทั เดลตา้ เอนเนอร์ยี ่ 
ซิสเตม็ (อิตาลี) จ  ากดั 

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

- การตลาดและการจดัจ าหน่าย 
- โรงงานประกอบช้ินส่วน  

Power Systems หุน้สามญั 100,000 
ยโูร 

(EUR) 

100,000 
ยโูร 

(EUR) 

49 

2.6.1.4.5 บริษทั เดลตา้ เอนเนอร์ยี ่ 
ซิสเตม็ (สเปน) จ ากดั 

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 

การตลาดและการจดัจ าหน่าย 
 

Power Systems 
 

หุน้สามญั 200,000 
ยโูร 

(EUR) 

200,000 
ยโูร 

(EUR) 

49 

2.6.1.4.6 บริษทั เดลตา้ เอนเนอร์ยี ่ 
ซิสเตม็ (สวเีดน) จ ากดั 

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

การตลาดและการจดัจ าหน่าย 
 

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

2,010,000 
โครนา 
(SEK) 

49 

2.6.1.4.7 บริษทั เดลตา้ เอนเนอร์ยี ่ 
ซิสเตม็ (โปแลนด)์ จ  ากดั 

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

การตลาดและการจดัจ าหน่าย Power Systems หุน้สามญั 2,500,000 
สวอ็ตต้ีโปแลนด ์

(PLN) 

2,500,000 
สวอ็ตต้ีโปแลนด ์

(PLN) 

49 

3. 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 
และให้บริการรวมทั้งจัดจ าหน่าย 

- UPS 
- Solar Inverter 
- EV Charger 
- Data Center 

หุ้นสามัญ 200,000,000 
บาท 

(THB) 

200,000,000 
บาท 

(THB) 

100 
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ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
 

2 
 

 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยด าเนินธุรกิจด้านการผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เพาเวอร์ซัพพลายและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ปัจจุบนับริษทัฯ มีโรงงานในประเทศไทย 2 แห่งตั้งอยู่ท่ีเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู จงัหวดั
สมุทรปราการ และในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา และมีโรงงานในต่างประเทศ ไดแ้ก่ประเทศ
อินเดีย (ในเมืองรูดราเพอร์และนิวเดลี) สโลวาเกีย (เมือง Dubnica nad Vahom และ Liptovsky Hradok) และเมียนมา 
(เมืองยา่งกุง้) โดยไดแ้บ่งการด าเนินธุรกิจออกเป็น 3 กลุ่มดงัน้ี  

1.  กลุ่มผลิตภณัฑเ์พาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ (Power Electronics) ประกอบดว้ย 
1.1  กลุ่มผลิตภณัฑ์ Embedded Power Solutions (EPSBG) ไดแ้ก่ เพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ก าลงัแบบฝังตวั

แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลกัไดแ้ก่ 
 ผลิตภณัฑดี์ซี-ดีซี (DC-DC Power) 
 ผลิตภณัฑ์เพาเวอร์ซพัพลายส าหรับคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย (Computer & Networking 

Power) เช่น เพาเวอร์ซัพพลายส าหรับอุปกรณ์เก็บข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ (Storage) 
เซิร์ฟเวอร์ และคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย 

 ผลิตภณัฑ์เพาเวอร์ซัพพลายท่ีมีการออกแบบเฉพาะ (Custom Design Power) เป็นเพาเวอร์ซัพ
พลายอีกประเภทหน่ึงท่ีใช้เทคโนโลยีระดบัสูงและมีการออกแบบเฉพาะส าหรับอุตสาหกรรม
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ โทรคมนาคมและภาคอุตสาหกรรม 

1.2  กลุ่มผลิตภณัฑ์ Fan & Thermal Management (FMBG) ไดแ้ก่ พดัลมอิเล็กทรอนิกส์ อีเอ็มไอ ฟิลเตอร์
และโซลินอยด ์

1.3 กลุ่มผลิตภัณฑ์  Electrics Vehicle Solutions (EVSBG) ได้แก่  เพาเวอร์ซัพพลายและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับยานยนตไ์ฟฟ้า 

1.4  กลุ่มผลิตภณัฑ์ Merchant & Mobile Power (MPBG) ไดแ้ก่ อแดปเตอร์ส าหรับ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
เพาเวอร์ซพัพลายในภาคอุตสาหกรรมและการใชง้านส่วนบุคคล 

2.  กลุ่มผลิตภณัฑ์อตัโนมติั (Automation) ไดแ้ก่ อุปกรณ์อตัโนมติัส าหรับภาคอุตสาหกรรม ระบบจกัรกล
อตัโนมติั ระบบโรงงานอจัฉริยะ เซ็นเซอร์อจัฉริยะ รวมทั้ง ระบบอตัโนมติัส าหรับอาคาร ระบบแสง
สวา่งและระบบเฝ้าระวงัอตัโนมติัส าหรับอาคาร 

3.  กลุ่มผลิตภณัฑโ์ครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ประกอบดว้ย  
3.1 กลุ่มผลิตภณัฑ์ ICT Infrastructure (ICTBG) ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์โครงสร้างพื้นฐานส าหรับเทคโนโลยี

ส่ือสารขอ้มูล แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ 
 เพาเวอร์ซิสเตม็ส าหรับระบบโทรคมนาคม (TPS) 
 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า (UPS)  

3.2 กลุ่มผลิตภณัฑ์ Energy Infrastructure Solutions (EISBG) ไดแ้ก่ผลิตภณัฑ์โครงสร้างพื้นฐานส าหรับ
ระบบพลงังาน เช่น ผลิตภณัฑพ์ลงังานทดแทนและเคร่ืองชาร์จส าหรับยานยนตไ์ฟฟ้า 

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหวัขอ้ประเภทผลิตภณัฑ)์ 
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โครงสร้างรายได้ของบริษทัฯ และบริษทัย่อย มีดงัน้ี     หน่วย : ลา้นบาท 
กลุ่มผลติภัณฑ์ 2560 2559 2558 

  รายได้ % รายได้ % รายได้ % 
กลุ่มเพาเวอร์อเิลก็ทรอนกิส์ (Power Electronics)  36,672   74.4%   33,481   71.4%  32,496   69.2%  
กลุ่มผลิตภณัฑ ์Embedded Power Solutions (EPSBG)  17,182   34.9%   16,867   36.0%  18,404   39.2%  
 - ผลิตภณัฑดี์ซี-ดีซี (DC-DC Power)  3,212   6.5%   2,572   5.5%   2,695   5.7%  
 - ผลิตภณัฑเ์พาเวอร์ซพัพลายส าหรับคอมพิวเตอร์และ
ระบบเครือข่าย (Computer & Networking Power) 

 3,072   6.2%   4,160   8.9%   4,837   10.3%  

 - ผลิตภณัฑ ์Custom Design  10,898   22.1%   10,135   21.6%  10,872   23.2%  
กลุ่มผลิตภณัฑ ์Fan & Thermal Management (FMBG)  7,021   14.3%   7,064   15.1%   6,053   12.9%  
กลุ่มผลิตภณัฑ ์Electronics Vehicle Solutions (EVSBG)  5,017   10.2%   2,897   6.2%   2,054   4.4%  
กลุ่มผลิตภณัฑ ์Merchant & Mobile Power (MPBG)   7,452   15.1%   6,653   14.2%   5,985   12.8%  
กลุ่มผลติภัณฑ์อตัโนมตั ิ(Automation)  1,796   3.6%   1,974   4.2%   1,584   3.4%  
กลุ่มผลติภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)  10,532   21.4%   11,088   23.6%  12,310   26.2%  
กลุ่มผลิตภณัฑ ์ICT Infrastructure (ICTBG)   9,354   19.0%   10,135   21.6%  11,373   24.2%  
 - เพาเวอร์ซิสเตม็ส าหรับระบบโทรคมนาคม (TPS)  8,364   17.0%   8,998   19.2%  10,321   22.0%  
 - เคร่ืองส ารองไฟฟ้า (UPS)   990   2.0%   1,137   2.4%   1,052   2.2%  
กลุ่มผลิตภณัฑ ์Energy Infrastructure Solutions (EISBG)  1,178   2.4%   953   2.0%   937   2.0%  
ผลติภัณฑ์อ่ืนๆ  269   0.5%   344   0.7%   548   1.2%  
        ยอดขายรวม  49,269   100.0%   46,887   100.0%  46,938   100.0%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      ประเภทธุรกจิประเภทธุรกจิ 

แบรนด์เดลต้า: 

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

• ผลติภณัฑอ์เิล็กทรอนกิส์

ก าลังแบบฝังตวั 
• ผลติภณัฑพ์ดัลม

อเิล็กทรอนกิส ์

• ผลติภณัฑอ์เิล็กทรอนกิส์

ส าหรับยานยนตไ์ฟฟ้า 
• ผลติภณัฑอ์เิล็กทรอนกิส์

ก าลังแบบเคลือ่นยา้ยได ้

• ผลติภณัฑ์
อตัโนมตัสิ าหรับ
อตุสาหกรรม  

• ผลติภณัฑ์
อตัโนมตัสิ าหรับ
อาคาร 

• ผลติภณัฑ์
โครงสรา้งพืน้ฐาน
ส าหรับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สือ่สาร 

• ผลติภณัฑ์
โครงสรา้งพืน้ฐาน
ส าหรับระบบ
พลังงาน 

ประเภทผลติภณัฑ์ 

Smarter . Greener . Together 

ผลติภณัฑเ์พาเวอร ์
อเิล็กทรอนกิส ์ 

ผลติภณัฑ์
อตัโนมตั ิ

ผลติภณัฑโ์ครงสรา้ง
พืน้ฐาน  
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ผลติภณัฑเ์พาเวอร ์
อเิล็กทรอนกิส ์

เพาเวอร์ซัพพลายทีม่ีการออกแบบเฉพาะ 

บริษัทฯ เป็นผูใ้ห้บริการครบวงจรด้านการจัดการพลังงานและการจดัการความร้อน  รวมทั้ งการเป็นผูผ้ลิต
ผลิตภณัฑ์สวิตช่ิงเพาเวอร์ซัพพลายและพดัลมอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้แปรงถ่านชั้นน าของโลก บริษทัฯ ได้ผลิตและ
จ าหน่ายเพาเวอร์ซพัพลายและผลิตภณัฑ์จดัการความร้อนท่ีมีความหลากหลาย ส าหรับน าไปใชง้านไดห้ลายรูปแบบ เช่น 
อุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาชนิดต่างๆ อุปกรณ์ส าหรับระบบเก็บขอ้มูลแบบ cloud เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในครัวเรือน และ
อุปกรณ์ท่ีใช้กับเคร่ืองมือทางการแพทย ์ทั้ งน้ีบริษทัฯ ยงัเป็นผูใ้ห้บริการล าดับแรกท่ีลูกค้าเลือกใช้บริการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ตามความตอ้งการของลูกคา้ประเภท OEM และ ODM นอกจากน้ี บริษทัฯยงัเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายช้ินส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งผลิตภณัฑ์และบริการท่ีเก่ียวขอ้งตามแบบของลูกคา้ เพื่อช่วยเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัให้แก่
ลูกคา้ บริษทัฯไดแ้บ่งธุรกิจในกลุ่มน้ีออกเป็น 4 กลุ่มยอ่ย ดงัน้ี ผลติภัณฑ์อเิลก็ทรอนิกส์ก าลังแบบฝังตัว  

Embedded Power Solutions (EPSBG) 

ดว้ยความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี ท าให้บริษทัฯสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภณัฑ์เพาเวอร์ซัพพลายได้
สูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง และน าเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณสมบติัทางดา้นการประหยดัพลงังานควบคู่กนั  ปัจจุบนัผลิตภณัฑ์
ในกลุ่มน้ีแบ่งยอ่ยออกเป็น 3 กลุ่มดงัน้ี 

ดีซี ดีซี เพาเวอร์เป็นคอนเวอร์เตอร์ท าหน้าท่ีป้อนแรงดนัคงท่ีให้กบั 
Micro Processor ท่ีมักมีการเปล่ียนแปลงของ (Load) ในขณะท างาน 
(Dynamic Load) ซ่ึง ดีซี  ดีซี จะช่วยท าให้การท างานของระบบ Micro 
Processor เป็นไปอยา่งราบร่ืน  ปัจจุบนั ดีซี ดีซี คอนเวอร์เตอร์ท่ีบริษทั
ฯ ออกแบบ มีขนาดเล็กแต่ให้ก าลังวตัต์และประสิทธิภาพสูง โดย
สามารถใหก้ าลงัไฟไดสู้งถึง 2,650 วตัต ์ 

ดีซี ดีซี เพาเวอร์ 

เพาเวอร์ซัพพลายส าหรับ
คอมพวิเตอร์และระบบเครือข่าย  

ผลิตภัณฑ์ ในกลุ่มน้ีประกอบด้วยเพาเวอร์ซัพพลายส าหรับ
คอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลกั
ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Workstation) อุปกรณ์เก็บข้อมูลใน
ระบบคอมพิวเตอร์ (Storage) และเพาเวอร์ซัพพลายก าลงัไฟสูงอ่ืนๆ 
โดยสามารถให้ ก าลังไฟได้ ถึ ง  7 ,200 ว ัตต์ ต่ อโมดูลและให้
ประสิทธิภาพการท างานมากกว่าร้อยละ 90 และมีก าลงัวตัต์ต่อความ
หนาแน่น (Power Density) สูงถึง 25 วตัตต่์อลูกบาศกน้ิ์ว 

ผลิตภณัฑ์เพาเวอร์ซัพพลายท่ีมีการออกแบบเฉพาะเป็นเพาเวอร์ซัพ
พลายท่ีมีนวตักรรมสูงและมีการออกแบบเฉพาะเพื่อน ามาใช้กับ
คอมพิวเตอร์ (เซิ ร์ฟเวอร์และระบบเครือข่าย) อุปกรณ์ส านักงาน
อัตโนมัติ  เค ร่ืองมื อการแพทย์ อุปกรณ์ ท่ี ใช้ ในอุตสาหกรรม
โทรคมนาคม ยานยนต์ และงานอุตสาหกรรมดา้นต่างๆ และด้วยความ
เป็นผู ้น าทางด้านเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ท่ีบริษัทฯออกแบบจึงเป็น
ผลิตภณัฑท่ี์น าเอานวตักรรมหรือเทคโนโลยใีหม่ๆ เขา้มาร่วมดว้ยเสมอ 
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ผลติภัณฑ์พดัลมอเิลก็ทรอนิกส์และระบบจัดการความร้อน 

Fan & Thermal Management  (FMBG)  

เดลตา้ผลิตพดัลมอิเล็กทรอนิกส์ตามความตอ้งการของลูกคา้ เพื่อใชใ้นการลดอุณหภูมิ ระบายความร้อน 
และขบัเคล่ือนการใชง้านของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ซ่ึงลูกคา้ส าคญัของบริษทัฯ ส่วนใหญ่เป็นผูผ้ลิตชั้นน า
ในอุตสาหกรรมยานยนต ์ โทรคมนาคม IT อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการบริโภคและภาคอุตสาหกรรม 

อเีอม็ไอ ฟิลเตอร์ โซลนิอยด์ 

ผลิตภัณฑ์ ตัวป้องกันการรบกวนของคล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้า (อีเอ็มไอฟิลเตอร์) เป็นอุปกรณ์ท่ีช่วย
ในการลดทอนหรือตดัสัญญาณรบกวนท่ีเข้าไปใน
ผลิตภณัฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ซ่ึงใช้กัน
อย่างแพร่หลายในอุปกรณ์เพื่อการอุปโภคบริโภค 
อุป ก รณ์  IT และระบบ โท รคมน าคมส าห รับ
ภาคอุตสาหกรรม 

โซลินอยด์ เป็นอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ท่ี
น าไปใช้ในการควบคุมระบบอัตโนมติั  ส าหรับ
อุปกรณ์ท่ีใชใ้นครัวเรือนและยานยนต ์ซ่ึงบริษทัฯ 
สามารถให้บริการโซลินอยด์ท่ีมีลักษณะเฉพาะ
ตามความตอ้งการท่ีหลากหลายของลูกคา้ เช่น ใช้
ส าหรับระบบเบรก ABS ในยานยนต์  เคร่ืองท า
ความเยน็ในครัวเรือน เคร่ืองท าน ้ าแข็ง และระบบ
ล็อคประตูไฟฟ้าอตัโนมติั 

ผลติภณัฑเ์พาเวอร ์
อเิล็กทรอนกิส ์

พดัลมอเิลก็ทรอนิกส์ 
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ผลติภัณฑ์อเิลก็ทรอนิกส์ส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า 
Electric Vehicle Solutions (EVSBG) 

ผลติภัณฑ์อเิลก็ทรอนิกส์ก าลังแบบเคล่ือนย้ายได้ 
Merchant & Mobile Power (MPBG) 

 ดา้นธุรกิจยานยนต์ เดลตา้มีโซลูชัน่ EV/HEV powertrain และส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ก าลงัไฟฟ้า (Power 
Electronics Components) ท่ีมีประสิทธิภาพและไวว้างใจได้ โดยเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีเน้นเทคโนโลยีในการปรับระดับ
พลงังานให้สูงข้ึน อย่างเช่น On Board Charging Module ท่ีปรับไดถึ้ง 11 กิโลวตัต์  หรือตวัแปลง DC/DC และ APM 
ท่ีใช้ในอุตสาหกรรมชั้นน า ซ่ึงมีประสิทธิภาพในการใช้พลงังานสูงถึงร้อยละ 96 ปรับไดถึ้ง 3 กิโลวตัต์ นอกจากน้ี 
เดลตา้ยงัมีสินคา้ใหม่ เก่ียวกบั Traction Inverter ซ่ึงใชก้บัเทคโนโลยยีานพาหนะไฟฟ้าแบบไฮบริด ท่ีมีใชบ้า้งแลว้บน
ทอ้งถนน และเป็นธุรกิจยานยนตใ์นอนาคตดว้ย 

สินค้าในกลุ่มธุรกิจน้ีประกอบด้วยเพาเวอร์ซัพพลาย
ส าหรับภาคอุตสาหกรรมโดยใช้แบรนด์เดลตา้เอง อแดปเตอร์
ส าหรับบรอดแบนด์ (Broadband) พร๊ินเตอร์ เคร่ืองเล่นเกมส์ 
อุปกรณ์ในภาคอุตสาหกรรมและเพื่อการบริโภค ซ่ึงเดลต้า
นบัเป็นหน่ึงในผูผ้ลิตรายใหญ่ท่ีสุดในโลกส าหรับอแดปเตอร์
ของคอมพิวเตอร์พกพาและอุปกรณ์ต่อพ่วงอ่ืนๆ ซ่ึงจากการน า
ระบบวงจรรวมชนิดพิเศษ (ASIC) วงจรไฟฟ้าแบบผสม (hybrid 
Circuit) และเทคโนโลยีฟิล์มบางมาใช้ ท าให้บริษทัฯ สามารถ
ออกแบบอแดปเตอร์ให้เป็นผูน้ าในภาคอุตสาหกรรมท่ีให้ก าลงั
วตัต์ต่อความหนาแน่นสูง และเพาเวอร์ซัพพลายมาตรฐานท่ีมี
ใหเ้ลือกหลากหลายส าหรับงานอุตสาหกรรมและการแพทย ์

ผลติภณัฑเ์พาเวอร ์
อเิล็กทรอนกิส ์
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บริษทัฯ ไดน้ าเสนอผลิตภณัฑแ์ละโซลูชัน่ระบบอตัโนมติัท่ีมีประสิทธิภาพและความน่าเช่ือถือสูงรวมถึง
ความเช่ียวชาญด้านการปรับความเร็วรอบและก าลัง (drives) ระบบควบคุมการเคล่ือนไหว (motion control 
systems) การควบคุมและการส่ือสารในภาคอุตสาหกรรม (industrial control and communication) การปรับปรุง
คุณภาพก าลงัไฟฟ้า อุปกรณ์ท่ีใช้ในการติดต่อระหว่างผูใ้ช้กบัเคร่ืองจกัรในการควบคุมและแสดงผล (human 
machine interface) เซนเซอร์ และระบบหุ่นยนต ์นอกจากน้ีเรายงัมีระบบการตรวจสอบและการจดัการขอ้มูล เช่น 
ระบบ SCADA และ EMS ส าหรับโซลูชัน่การผลิตอจัฉริยะท่ีสมบูรณ์แบบ 

ผลติภณัฑ์
อตัโนมตั ิ
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 เดลต้าเป็นผู ้บุกเบิกในการให้บริการโซลูชั่นด้านการประหยดัพลังงานท่ีจ าเป็นส าหรับเครือข่าย
โทรคมนาคม ในทุกๆ สองสถานีเครือข่ายโทรคมนาคมในอินเดีย จะเป็นจุดปฏิบติังานดว้ยโซลูชัน่ดา้นพลงังาน
ของเดลตา้ ซ่ึงการมีผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลายและครอบคลุม ท าให้เดลตา้สามารถให้บริการแก่ทั้งผูป้ระกอบการ
ดา้นโทรคมนาคม ผูผ้ลิตอุปกรณ์ส่ือสารโทรคมนาคม และผูใ้ห้บริการโครงสร้างพื้นฐานดา้นโทรคมนาคม เดลตา้
มีส่วนแบ่งทางการตลาดมากกว่าร้อยละ 50 ในการให้บริการโซลูชัน่ตามรูปแบบท่ีลูกคา้ก าหนด ทั้งการใช้งาน
ภายในและภายนอกอาคาร ทั้งน้ี เดลตา้มีโซลูชัน่ส าหรับงานทุกระดบัในระบบเครือข่าย ตั้งแต่ระดบั MSC (ระบบ
ให้พลังงานขนาดใหญ่ -  Bulk Power) ระดับ BSC (ระบบให้พลังงานขนาดกลาง - Medium Power) ระดับ 
BTS/Cell Site (ระบบให้พลังงานท่ีมีการแบ่งใช้จากผูป้ระกอบการหลายราย - Power Sharing-Multi Operator) 
และทา้ยสุด โซลูชัน่ส าหรับการเช่ือมต่อท่ีปลายทางของเครือข่ายไปยงัลูกคา้ (Last Mile Connectivity Solutions) 
เพื่อการใชง้าน 4G / LTE / Wi-Fi  พร้อมเอาตพ์ุต DC และ AC นอกจากน้ีเดลตา้ยงัมีบริการส าหรับระบบ ท่ีไม่ใช่
งานดา้นโทรคมนาคม เช่น ดา้นการรถไฟ  PGCIL  เมืองอจัฉริยะและโซลูชัน่ดา้นการสังเกตการณ์  
 กลุ่มผลิตภณัฑ ์ TPS ของเดลตา้ประกอบดว้ยตวัแปลงไฟทุกระดบัสมรรถนะ (เช่น Rectifiers, Inverters 
และ DC-DC Converters) โซลูชัน่การจดัการพลงังาน (แบบบูรณาการ-IPMS และหน่วยเช่ือมต่อพลงังาน-PIU) 
โซลูชัน่การเก็บรักษาพลงังาน (VRLA & Li-Ion Batteries) โซลูชัน่แบบไฮบริด (DG แบตเตอร่ีแบบไฮบริด และ
ระบบพลงังานแสงอาทิตยแ์บบไฮบริด) โซลูชัน่การระบายความร้อน (แบบใชพ้ดัลมแบบ HEX และแบบเคร่ือง 
ปรับอากาศ DC) โซลูชัน่ DG Cranking (ไม่ใชแ้บตเตอร่ี) โซลูชัน่ GBM และอ่ืนๆ อีกหลายหลายรูปแบบ 

 เดลตา้เป็นหน่ึงในบริษทัชั้นน าของโลกท่ีเป็นทั้งผูพ้ฒันาและผูจ้ดัจ  าหน่ายระบบพลงังานโทรคมนาคม 
อุปกรณ์เคร่ืองส ารองไฟฟ้า อุปกรณ์เก่ียวกบัแรงดนัไฟฟ้าขนาดกลาง ตลอดจนโซลูชัน่ดา้นพลงังานแสงอาทิตยแ์ละ
พลงังานลม นอกจากน้ียงัครองอนัดบัหน่ึงในการให้บริการโซลูชัน่ดา้นพลงังานโทรคมนาคมในประเทศอินเดีย
และบราซิล และเป็นผูจ้ดัจ  าหน่ายระดบัแนวหนา้ในยโุรป อเมริกาและเอเชียแปซิฟิก  
 ทั้งน้ี เดลตา้ไม่เพียงเป็นผูใ้ห้บริการผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลายและครอบคลุมการจดัการดา้นพลงังาน บริษทั
ยงัใชน้วตักรรมดา้นวิศวกรรมขั้นสูงของบริษทัในการออกแบบและ/หรือปรับแต่งระบบ ควบคู่กบัการท าโซลูชัน่
ส าหรับการประยุกต์ใช้งานในระบบศูนยข์อ้มูล พลงังานหมุนเวียน ยานยนต์ไฟฟ้า โครงสร้างพื้นฐานด้านการ
ขนส่งท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม อาคารเขียว (green building) และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

ผลติภณัฑ์
โครงสรา้งพืน้ฐาน  ผลติภัณฑ์โครงสร้างพืน้ฐานส าหรับ ICT 

ICT Infrastructure (ICTBG) 

เพาเวอร์ซิสเต็มส าหรับระบบโทรคมนาคม 



                                                                                                                                                   

                        

 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ธุรกิจด้านเคร่ืองส ารองไฟฟ้า (MCIS) ของเดลตา้เรียกไดว้่าเป็น "พลงังานท่ีอยู่เบ้ืองหลงัแข่งขนั" ผลิตภณัฑ ์
MCIS ของเดลต้ามีบทบาทส าคญัในการท าให้ธุรกิจของลูกค้า สามารถแข่งขันทางธุรกิจได้ดีข้ึน เดลต้าได้จดัหา
ผลิตภณัฑ์จดัการพลงังานท่ีมีประสิทธิภาพ และเช่ือถือได ้อีกทั้งมีโซลูชัน่ดา้นศูนยข์อ้มูล เพื่อให้การด าเนินงานตาม
พันธกิจท่ีส าคัญของลูกค้ามีความต่อเน่ือง และในเวลาเดียวกันก็ช่วยลดต้นทุนการเป็นเจ้าของ (Total Cost of 
Ownership: TCO) อีกดว้ย ทั้งน้ี MCIS ของเดลตา้ มีความเช่ือถือได ้และเสริมสร้างประสิทธิภาพงานใหแ้ก่ลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 

เดลตา้ได้ช่วยสนับสนุนในการจดัสร้าง
ศูนย์ข้อมูลของลูกค้าเสมอมาด้วยผลิตภัณฑ์ท่ี
สามารถใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความยืดหยุ่น ในการใช้งานและเช่ื อ ถือได ้
ส า ห รั บ ก า ร ใ ช้ ง าน ต าม ค ว าม ต้ อ ง ก า ร
เฉพาะเจาะจงของลูกค้า ผลิตภัณฑ์ส าห รับ
โซลูชั่นด้านโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูล
หรือ “InfraSuite” ของเดลต้า ครอบคลุมตั้ งแต่ 
ระบบจัดการพลังงาน ชั้ นวางอุปกรณ์พร้อม
ส่วนประกอบ ระบบระบายความร้อนท่ีเท่ียงตรง
จนถึงระบบบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

กลุ่มผลิตภณัฑ์ MCIS ของเดลต้า มีสินค้าท่ีหลากหลาย ตั้งแต่ผลิตภณัฑ์ UPS (อุปกรณ์ส ารองไฟฟ้า) ไป
จนถึงโซลูชัน่โครงสร้างพื้นฐานของศูนยข์อ้มูลหรือ “InfraSuite” ซ่ึงเดลตา้ใหบ้ริการแบบครอบคลุมและครบวงจร 

ผลติภณัฑ์
โครงสรา้งพืน้ฐาน  

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า (Mission Critical Infrastructure Solutions) 



                                                                                                                                                   

                        

 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบพลังงานไฟ ฟ้ า
แสงอาทิตยท่ี์ใชใ้นทุกระดบั ทั้งท่ี
ใช้ในภาคครัวเรือน เชิงพาณิชย ์
แ ล ะ ใน โ ร ง ง าน ข น าด ให ญ่ 
นอกจากน้ี  ลูกค้าย ังสามารถมี
รายได้อย่างสม ่ าเสมอ จากการ
ขายไฟฟ้ าเข้าระบบโครงข่ าย
ไฟฟ้าในราคารับ ซ้ือท่ี รัฐบาล
รับประกนัราคา 

  
  

ผลติภัณฑ์พลงังานแสงอาทติย์ในภาคครัวเรือน 

ระบบพลงังานไฟฟ้าแสงอาทิตยใ์นภาคครัวเรือนส าหรับบา้นท่ีเป็นครอบครัวเด่ียวและบา้นท่ีอยู่
หลายครอบครัว ช่วยให้เป็นอิสระจากราคาพลงังานท่ีเพิ่มสูงข้ึน ช่วยส่งเสริมการใชพ้ลงังานท่ีหลากหลาย 
เช่ือถือได้และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และสามารถมีรายได้อย่างสม ่าเสมอ จากการขายไฟฟ้าเขา้ระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า 
  
ผลติภัณฑ์พลงังานแสงอาทติย์ส าหรับเชิงพาณชิย์ 

บริษทัสมยัใหม่รวมถึงส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ในปัจจุบนั ไดมี้การสนับสนุนส่งเสริม การ
ปกป้องส่ิงแวดลอ้มรอบตวั ดว้ยการติดตั้งระบบพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคา ซ่ึงไม่เพียงลดตน้ทุนและ
ประหยดัพลงังาน  ยงัช่วยอนุรักษท์รัพยากรไดอี้กดว้ย 

  
ผลติภัณฑ์พลงังานแสงอาทติย์ส าหรับสถานีไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ 

อิเล็กทรอนิกส์ก าลังท่ีมีความทนทานและสมรรถนะสูงในเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตยท่ี์ใชใ้นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ สามารถรับประกนัการไดว้า่จะมีพลงังานท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม
ไวใ้ชไ้ดน้านหลายทศวรรษ 

ผลติภณัฑ์
โครงสรา้งพืน้ฐาน  ผลติภัณฑ์โครงสร้างพืน้ฐานส าหรับระบบพลงังาน  

Energy Infrastructure (EISBG) 
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ก าลงัการผลติในปี 2560 
1. กลุ่มผลติภัณฑ์ EPSBG (Embedded Power Solutions) 

1.1 ผลิตภณัฑ ์DC-DC Power (DCBU) 
สถานท่ีตั้ง  :  นิคมอุตสาหกรรมบางปู จงัหวดัสมุทรปราการ 
พื้นท่ีการผลิต :  6,863 ตารางเมตร 
จ านวนพนกังาน  :  307 คน 
สายการผลิต :  10 สาย 
ผลิตจริงเฉล่ีย :  ร้อยละ 89 ของก าลงัการผลิตเตม็ท่ี 

1.2 ผลิตภณัฑเ์พาเวอร์ซพัพลายส าหรับคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย (CNBU)   
สถานท่ีตั้ง  :  นิคมอุตสาหกรรมบางปู จงัหวดัสมุทรปราการ 
พื้นท่ีการผลิต :  5,367 ตารางเมตร 
จ านวนพนกังาน :  463 คน  
สายการผลิต :  8 สาย 
ผลิตจริงเฉล่ีย :  ร้อยละ 90 ของก าลงัการผลิตเตม็ท่ี 

1.3 ผลิตภณัฑ ์Custom Design (CDBU) 
โรงงานในประเทศไทย  
สถานท่ีตั้ง  :  นิคมอุตสาหกรรมบางปู จงัหวดัสมุทรปราการ 
พื้นท่ีการผลิต :  22,000 ตารางเมตร 
จ านวนพนกังาน :   1,406 คน 
สายการผลิต  :   25 สาย 
ผลิตจริงเฉล่ีย :   ร้อยละ 70 ของก าลงัการผลิตเตม็ท่ี 
โรงงานในสโลวาเกีย   
สถานท่ีตั้ง          :  Dubnica nad Vahom, Slovak Republic 
พื้นท่ีการผลิต     :  6,500 ตารางเมตร 
จ านวนพนกังาน : 136 คน 
สายการผลิต  :  8 สาย 
ผลิตจริงเฉล่ีย      :   ร้อยละ 60 ของก าลงัการผลิตเตม็ท่ี    

2. กลุ่มผลติภณัฑ์ Fan & Thermal Management (FMBG) 

2.1 พดัลมระบายความร้อน (DC Fan) 
พดัลมแบบอตัโนมติั (Auto Fan) 
สถานท่ีตั้ง :  นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
พื้นท่ีการผลิต :  8,566 ตารางเมตร 
จ านวนพนกังาน :  880 คน 
สายการผลิต :  39 สาย  
ผลิตจริงเฉล่ีย :  ร้อยละ 80 ของก าลงัการผลิตเตม็ท่ี 
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พดัลมท่ีใชก้บังานระบบ (System Fan) 
สถานท่ีตั้ง :  นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
พื้นท่ีการผลิต :  2,548 ตารางเมตร 
จ านวนพนกังาน :  600 คน 
สายการผลิต :  18 สาย  
ผลิตจริงเฉล่ีย :  ร้อยละ 80 ของก าลงัการผลิตเตม็ท่ี 

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

 สถานท่ีตั้ง :  นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 พื้นท่ีการผลิต :   2,620 ตารางเมตร 

จ านวนพนกังาน :   450 คน  
 สายการผลิต  :   18 สาย 
     ผลิตจริงเฉล่ีย     :  ร้อยละ 80 ของก าลงัการผลิตเตม็ท่ี 

โซลินอยด ์(Solenoid)  
สถานท่ีตั้ง :  นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
พื้นท่ีการผลิต :  645 ตารางเมตร 
จ านวนพนกังาน : 100 คน 
สายการผลิต  :  8 สาย 
ผลิตจริงเฉล่ีย :  ร้อยละ 80 ของก าลงัการผลิตเตม็ท่ี 

3. ผลติภัณฑ์เพาเวอร์ซัพพลายทีใ่ช้ส าหรับรถยนต์ (EVSBG) 
สถานท่ีตั้ง  :  นิคมอุตสาหกรรมบางปู จงัหวดัสมุทรปราการ 
พื้นท่ีการผลิต       :  16,710 ตารางเมตร 
จ านวนพนกังาน : 623 คน 
สายการผลิต         :  10 สาย  
ผลิตจริงเฉล่ีย      :  ร้อยละ 70 ของก าลงัการผลิตเตม็ท่ี 

4. กลุ่มผลติภัณฑ์ Merchant & Mobile power (MPBG) 
สถานท่ีตั้ง  :  นิคมอุตสาหกรรมบางปู จงัหวดัสมุทรปราการ 
พื้นท่ีการผลิต :   6,516 ตารางเมตร 
จ านวนพนกังาน :   1,200 คน 
สายการผลิต  :   14 สาย  
ผลิตจริงเฉล่ีย       :  ร้อยละ 80 ของก าลงัการผลิตเตม็ท่ี 

5. กลุ่มผลติภัณฑ์ ICTBG (ICT Infrastructure)  
โรงงานในประเทศไทย  

สถานท่ีตั้ง  :  นิคมอุตสาหกรรมบางปู จงัหวดัสมุทรปราการ 
พื้นท่ีการผลิต :  1,800 ตารางเมตร 
จ านวนพนกังาน :  127 คน 
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สายการผลิต  :  เพาเวอร์ซิสเตม็ส าหรับระบบโทรคมนาคม (TPS) 5 สาย 
  งานระบบ 1 สาย Power Distribution Unit (PDU) 1 สาย และ Medical PDU 1 สาย 
ผลิตจริงเฉล่ีย :  TPS : ร้อยละ 80 ของก าลงัการผลิตเตม็ท่ี 

งานระบบ : ร้อยละ 73 ของก าลงัการผลิตเตม็ท่ี 
โรงงานในอินเดีย  

สถานท่ีตั้ง           :  Plot No 38, Phase 1, Sector 5, Integrated Industrial Estate, Pantnagar  
  (Rudrapur), Udhamsingh Nagar, Uttarakhand India -263153 
พื้นท่ีการผลิต :  13,500 ตารางเมตร  
จ านวนพนกังาน :  250 คน 
สายการผลิต        :  เพาเวอร์ซิสเตม็ส าหรับงานระบบโทรคมนาคม (TPS) 10 สาย 
  เคร่ืองส ารองไฟฟ้า (UPS) 2 สาย   
ผลิตจริงเฉล่ีย   :   TPS : ร้อยละ 70 ของก าลงัการผลิตเตม็ท่ี 
   UPS : ร้อยละ 70 ของก าลงัการผลิตเตม็ท่ี  

โรงงานในสโลวาเกีย  
สถานท่ีตั้ง           :  Dubnica nad Vahom, Slovak Republic 
พื้นท่ีการผลิต :  3,000 ตารางเมตร  
จ านวนพนกังาน :  120 คน 
สายการผลิต :  เพาเวอร์ซิสเตม็ส าหรับงานระบบโทรคมนาคม (TPS) 12 สาย 
ผลิตจริงเฉล่ีย   :   ร้อยละ 75 ของก าลงัการผลิตเตม็ท่ี 

โรงงานในสโลวาเกีย (Liptovsky Eltek Plant) 
สถานท่ีตั้ง           :  Liptovsky Hradok, Slovak Republic 
พื้นท่ีการผลิต :  3,500 ตารางเมตร  
จ านวนพนกังาน :  300 คน 
สายการผลิต :  เพาเวอร์ซิสเตม็ส าหรับงานระบบโทรคมนาคม (TPS) 12 สาย 
ผลิตจริงเฉล่ีย   :   ร้อยละ 80 ของก าลงัการผลิตเตม็ท่ี 

6. กลุ่มผลติภัณฑ์ Energy Infrastructure (EISBG) 
สถานท่ีตั้ง                    :  Krishnagiri Highway, HOSUR – 635109, India 
พื้นท่ีการผลิต :  402 ตารางเมตร 
จ านวนพนกังาน          :  10 คน 
สายการผลิต        :   Solar Inverter 1 สาย 
ผลิตจริงเฉล่ีย   :   ร้อยละ 37 ของก าลงัการผลิตเตม็ท่ี 

 
โดยผลิตภณัฑส่์วนใหญ่ท่ีผลิตในประเทศไทยไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการ

ลงทุน (BOI) โดยไดรั้บสิทธิประโยชน์ดงัน้ี
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การส่งเสริมการลงทุน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยในประเทศไทยไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีอากรจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนภายใตเ้ง่ือนไขต่างๆ ท่ีก าหนดไว ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยในประเทศไทย
ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางดา้นภาษีอากรท่ีมีสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 
รายละเอียด 
 บริษทัฯ บริษทัยอ่ยในประเทศไทย 
1. บตัรส่งเสริมเลขท่ี 1541(2)/2552 1494(2)/2552 2061(1)/2553 1732(2)/2557 1158(2)/2558 1688(2)/2558 59-1316-1-00-2-0 1813(2)/2554 1814(2)/2554 
2. เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิต Electro-

magnetic products 
ผลิต DC FAN ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคม 

และช้ินส่วนอีเลคโทรนิคส์
ส าหรับยานพาหนะ 

ผลิต Electro-
magnetic products 

ผลิต Electro-
magnetic products 

ผลิต DC FAN การออกแบบทาง
อีเลคโทรนิคส์ 

ผลิต Inverter ผลิตหลอดไฟฟ้า              
โคมไฟฟ้าและ                  

อุปกรณ์แสดงภาพ 
3. สิทธิประโยชนส์ าคญัท่ีไดรั้บ          

3.1 ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้าก
การประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมและไดรั้บยกเวน้ไม่
ตอ้งน าเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมซ่ึงไดรั้บ
ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไปรวมค านวณเพื่อเสียภาษี 

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) 

8 ปี 7 ปี 
(วงเงินไม่เกิน   

182,000,000 บาท) 

7 ปี 
(วงเงินไม่เกิน   

199,000,000 บาท) 

3.2  ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัรตามท่ี
คณะกรรมการพิจารณาอนุมติั 

ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ 

3 .3  ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับวตัถุดิบและวสัดุจ าเป็นท่ีตอ้ง
น าเขา้จากต่างประเทศเพื่อใชใ้นการผลิตเพื่อการส่งออก 

ไดรั้บ ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ 

3.4 ไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดรั้บ
จากการลงทุนในอตัราร้อยละหา้สิบของอตัราปกติเป็น
ระยะเวลาหา้ปี นบัจากวนัท่ีพน้ก าหนดระยะเวลาการไดรั้บ
ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ 

ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ 

3.5 ไดรั้บอนุญาตใหห้กัค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้าและค่าประปาเป็นสอง
เท่าของค่าใชจ่้ายดงักล่าวเป็นระยะเวลาสิบปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมี
รายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 

ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ 

3.6 ไดรั้บอนุญาตใหห้กัเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างส่ิง
อ านวยความสะดวกร้อยละยี่สิบหา้ของเงินลงทุน
นอกเหนือไปจากการหกัค่าเส่ือมราคาตามปกติ 

ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ 

4. วนัท่ีเร่ิมใชบ้ตัรส่งเสริม 4 มกราคม 2553 15 มีนาคม 2556 10 มกราคม 2558 ยงัไม่ไดข้อเปิด
ด าเนินการ 

5 มกราคม 2560 1 ธันวาคม 2560 ยงัไม่ไดข้อเปิด
ด าเนินการ 

ยงัไม่ไดข้อเปิด
ด าเนินการ 

ยงัไม่ไดข้อเปิด
ด าเนินการ 

5. สิทธิและประโยชนเ์พิ่มเติม ไดรั้บประโยชน์ทาง
ภาษีอากรเพิ่มเติม
ส าหรับการลงทุน
เพื่อพฒันาทกัษะ 
เทคโนโลย ีและ
นวตักรรม 

ไดรั้บประโยชน์  
ทางภาษีอากร 

เพิ่มเติมส าหรับการ
ลงทุนเพื่อพฒันาทกัษะ 

เทคโนโลย ีและ
นวตักรรม 

- - ไดรั้บประโยชน์ทาง
ภาษีอากรเพิ่มเติม

ส าหรับการลงทุนเพื่อ
พฒันาทกัษะ 
เทคโนโลย ีและ
นวตักรรม 

- - - - 
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 รายไดข้องบริษทัฯจ าแนกตามกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนส าหรับ
ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 กิจการ 

ท่ีไดรั้บการส่งเสริม 
กิจการ 

ท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริม รวม 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
งบการเงินเฉพาะกิจการ       
รายไดจ้ากการขายและบริการ       
รายไดจ้ากการขายในประเทศ 393 356 111 96 504 452 
รายไดจ้ากการส่งออก 35,261 33,300 120 104 35,381 33,404 

รวมรายไดจ้ากการขายและ
บริการ 35,654 33,656 231 200 35,885 33,856 

 สิทธิพิเศษทางภาษีท่ีมีสาระส าคญัท่ีบริษทัยอ่ยอ่ืนๆไดรั้บ มีดงัน้ี  

- Delta Electronics (Slovakia) s.r.o. ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากรัฐบาลของประเทศสโลวาเกียเม่ือ
วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2549 ส าหรับผลิตสินคา้ประเภท Power supply และ Solar inverter ภายใตเ้ง่ือนไขท่ี
ก าหนดบางประการ สิทธิพิเศษดงักล่าวรวมถึงการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นจ านวนเงิน
รวมทั้งส้ินประมาณ 6.2 ลา้นยูโรเป็นระยะเวลา 10 ปีนบัตั้งแต่ปี 2553 ซ่ึงเป็นปีท่ีเร่ิมประกอบกิจการ 
ในปัจจุบนัคงเหลือสิทธิพิเศษดงักล่าวจ านวนทั้งส้ินประมาณ 1.2 ลา้นยโูร 

- Delta Power Solutions (India) Pvt. Ltd. ไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากรัฐบาลของประเทศอินเดียเม่ือ
วนัท่ี 1 เมษายน 2551 ส าหรับผลิตสินคา้ประเภท Telecom Power Systems และ Uninterrupted Power 
Solutions ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนดบางประการ สิทธิพิเศษดงักล่าวรวมถึงการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได้
นิติบุคคลส าหรับก าไรท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 5 ปีนบัแต่วนัท่ี
เร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้นและไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับกิจการท่ีไดรั้บ
การส่งเสริมในอตัราร้อยละ 30 ของอตัราปกติ มีก าหนด 5 ปีนบัจากวนัท่ีพน้ก าหนดไดรั้บยกเวน้ภาษี 
ซ่ึงจะครบก าหนดในวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 
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การจัดหาวตัถุดิบและผู้จ าหน่ายวตัถุดิบ 
วตัถุดิบหลกัท่ีบริษทัฯ ใช้ในการผลิตแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ไดแ้ก่ ช้ินส่วนไฟฟ้า (Electrical parts) และ

ช้ินส่วนเชิงกล (Mechanical parts) โดยช้ินส่วนไฟฟ้าประกอบดว้ยช้ินส่วนประเภทก่ึงตวัน าหรือเซมิคอนดกัเตอร์ (ไดแ้ก่ 
IC, Diode, Mosfet, PWM เป็นต้น) และช้ินส่วนประเภท Passive (ได้แก่ Capacitors, Fuse, Resister รีเลย์ เป็นต้น) ซ่ึง
วตัถุดิบส่วนใหญ่น าเขา้มาจากประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง ญ่ีปุ่น ไตห้วนั ยุโรปและ สหรัฐอเมริกา โดยใช้สกุลเงินดอลล่าร์
สหรัฐฯ เป็นหลกัในการช าระค่าสินคา้  ส าหรับช้ินส่วนเชิงกล ประกอบด้วย งานป๊ัมโลหะ (metal stamping)  งานตดั
ช้ินงาน (die-casting)  ชุดประกอบสายไฟ (wire harness)  งานฉีดข้ึนรูปพลาสติก  (plastic injection)  แผ่นวงจร (PWB) 
และบรรจุภณัฑ์ (packaging) ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการจดัหาจากผูผ้ลิตในประเทศและน าเขา้จากประเทศจีนบางส่วนเพื่อเป็น
การกระจายความเส่ียงและเปรียบเทียบทุน ทั้งน้ี สัดส่วนมูลค่าการน าเขา้ของวตัถุดิบทั้งหมดเทียบกบัสัดส่วนการสั่งซ้ือ
ในประเทศคิดเป็นอตัราส่วนประมาณร้อยละ 70 ต่อ 30  ในปัจจุบนั บริษทัฯ จดัหาวตัถุดิบหลกัโดยตรงกบัซพัพลายเออร์
ประมาณ 1,100 ราย (หลงัจากรวมฐานซัพพลายเออร์เดียวกนัแลว้) โดยการสั่งซ้ือในแต่ละรายจะไม่เกินร้อยละ 6.7 ของ
ยอดการสั่งซ้ือทั้งหมดของบริษทัฯ  ทั้งน้ี ซัพพลายเออร์ท่ีจ  าหน่ายวตัถุดิบให้เดลต้า ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน 
ISO9001, ISO14001, ONSAS18001, TS16949  และอ่ืนๆ ท่ีบริษทัก าหนดอีกดว้ย 

ตามท่ีเคยรายงานไวเ้ก่ียวกบัการวิเคราะห์สถานะทางการเงินในเชิงลึกของซัพพลายเออร์รายส าคญัหลงัจากวิกฤต
การเงินโลกนั้น บริษัทฯ ได้ศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกับการกระจายความหลากหลาย ทั้ งในส่วนของวตัถุดิบและท่ีตั้ งทาง
ภูมิศาสตร์ในห่วงโซ่อุปทานของสายการผลิตของซพัพลายเออร์เหล่านั้นดว้ยเพื่อลดความเส่ียงต่อการขาดแคลนวตัถุดิบอนั
อาจเกิดจากความผิดปกติกของสภาพอากาศหรือภยัพิบติัร้ายแรงในอนาคต  ทั้งน้ี แมใ้นปี 2560 สถานการณ์อุปทานของ
ช้ินส่วนเซมิคอนดกัเตอร์และส่วนประกอบ Passive จะค่อนขา้งตึงตวัแต่ด้วยการท างานเป็นทีมและความร่วมมืออย่าง
ใกลชิ้ดกบัซพัพลายเออร์พนัธมิตร บริษทัฯ สามารถหลีกเล่ียงปัญหาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาวตัถุดิบไปได ้

ในปี 2561 บริษทัฯ คาดวา่จะเกิดภาวะตึงตวัในการจดัหาช้ินส่วนเซมิคอนดกัเตอร์และส่วนประกอบ Passive ไป
อีกอย่างน้อยจนถึงไตรมาสท่ี 2 ทั้งน้ี บริษทัฯ จะยงัคงติดตามและท างานอย่างใกล้ชิดกบัซัพพลายเออร์พนัธมิตร เพื่อ
ป้องกนัการเกิดภาวะชงกังนัในการด าเนินงาน 

จากท่ีได้รายงานไวใ้นปีท่ีผ่านมาว่าบริษทัฯ ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO 13485 ซ่ึงเป็นมาตรฐานส าหรับการ
ผลิตแหล่งจ่ายไฟในเคร่ืองมือแพทยเ์พื่อการวินิจฉัยด้วยภาพ (Manufacturing of Power Supply for Active Medical Devices 
for Diagnostic Imaging) ซ่ึงมาตรฐานดังกล่าวได้ก าหนดเพียงให้องค์กรท่ีได้รับการรับรองต้องแสดงให้เห็นว่ามีระบบ
คุณภาพท่ีมีประสิทธิภาพและไดรั้บการบ ารุงรักษาท่ีเหมาะสม แต่ยงัมีขอ้ระบุอ่ืนท่ีแตกต่างไป เช่น การส่งเสริมและการ
สร้างความรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัขอ้ก าหนดดา้นกฎระเบียบถือเป็นความรับผิดชอบของผูบ้ริหาร กฎระเบียบระบบคุณภาพ
ส าหรับอุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์จ าหน่ายในสหรัฐอเมริกาท่ีบงัคบัใช้โดยองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (the 
United States Food and Drug Administration - FDA) หรือบทบัญญัติเคร่ืองมือแพทย์  (Medical Devices Directive) ซ่ึงเป็น
ส่ิงจ าเป็นส าหรับการท าธุรกิจในสหภาพยุโรป นอกจากน้ี บริษทัฯ ตอ้งมีการควบคุมสภาพแวดลอ้มในการท างานเพื่อให้มี
มัน่ใจในความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์ มุ่งเน้นด้านการบริหารจดัการความเส่ียงและการด าเนินการให้มีการควบคุมการ
ออกแบบในระหว่างท่ีมีการพฒันาผลิตภณัฑ์ เป็นต้น ทั้ งน้ี การปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 13485 ถือเป็นก้าวแรกท่ีจะ
น าไปสู่ความส าเร็จในการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นกฎระเบียบของยุโรปอีกดว้ย 
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การจัดการวสัดุส าหรับธุรกจิยานยนต์ 
บริษทัฯ จดัหาวตัถุดิบจากซัพพลายเออร์ท่ีผา่นการคดัเลือกแลว้ตามกระบวนการท่ีก าหนด ซ่ึงรายช่ือซัพพลาย

เออร์ท่ีผ่านการคดัเลือกจะมาพร้อมกบัรายงานขอ้ดีจากการจดัซ้ือจากซัพพลายเออร์นั้นๆ พร้อมบทวิเคราะห์ศกัยภาพ
และ/หรือรายงานการตรวจสอบซัพพลายเออร์ตามกระบวนการตรวจสอบของ VDA 6.3* อน่ึงเพื่อให้แน่ใจว่าการ
ด าเนินการจะสามารถเสร็จไดท้นัเวลาและมีคุณภาพตามท่ีก าหนดไว ้ซพัพลายเออร์จะตอ้งเสนอแผนโครงการท่ีสามารถ
สร้างประสิทธิผลตามมาตรฐาน ISO/TS 16949, VDA 2 และอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นดว้ย 

นอกจากน้ี บริษทัยงัใชป้ระโยชน์จากรหสัสากล D-U-N-S Number ซ่ึงเป็นรหสัท่ีใชร้ะบุความน่าเช่ือถือทาง
ธุรกิจของบริษทัท่ีบริษทัมีอยู ่เช่ือมโยงคน้หา D-U-N-S Number ของซพัพลายเออร์ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตรถยนตใ์น
ของสหภาพยุโรปเพื่อช่วยตรวจสอบความน่าเช่ือถือทางธุรกิจซัพพลายเออร์ด้วย ในอีกด้านหน่ึง ภาพรวมความ
แข็งแกร่งของบริษทัฯ ผ่าน D-U-N-S Number ก็ช่วยต่อยอดการเติบโตทางธุรกิจและสร้างโอกาส ในการไดส้ัญญา
การคา้มากข้ึนดว้ย 

การจัดการสารทีม่ีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม (Environment-Related Substances - ERS) ในผลติภัณฑ์ 
บริษัทฯ ใช้มาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ IECQ / QC080000  พร้อมกับส่งเสริมระบบการจัดการ

ผลิตภณัฑ์สีเขียว (Green Product Management - GPM) ในโรงงานหลกัท่ีส าคญัของบริษทัฯ  ทั้งน้ี การด าเนินการตาม
มาตรฐาน IECQ จะท าบนพื้นฐานลกัษณะความเส่ียงของแต่ละวสัดุ ส่วนระบบการจดัการผลิตภณัฑ์สีเขียว (GPM) 
เป็นส่ิงท่ีบริษทัฯ ใชเ้ป็นแนวทางในการแบ่งปันขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มในห่วงโซ่อุปทาน โดยเม่ือเร็วน้ีไดมี้การออก
ข้อก าหนดด้านส่ิงแวดล้อมในระดับนานาชาติ  เช่น สารควบคุมล่าสุดของสหภาพยุโรป คือ RoHS 2.0 REACH 
SVHC  บริษทัฯ ไดด้ าเนินการส่งต่อขอ้มูลน้ีต่อไปยงัซัพพลายเออร์พนัธมิตรเพื่อใช้เป็นขอ้มูลอา้งอิง และปฏิบติัให้
เป็นไปตามขอ้ก าหนด 

การควบคุมการใช้แร่ทีม่ีข้อขัดแย้ง 

บริษทัฯ มีนโยบายการเลิกใชแ้ร่ท่ีมีขอ้ขดัแยง้ และไดข้อให้ซพัพลายเออร์ท่ีจดัหาวตัถุดิบท่ีอาจเก่ียวขอ้งตอบ
แบบสอบถามใน "แบบส ารวจแหล่งท่ีมาของแร่และโลหะ"  (Metal Origin Survey Form) และลงนามใน "แถลงการณ์
การไม่ใช้โลหะตอ้งห้าม" (Statement of Non-use of Conflict Metals) ซ่ึงบริษทัฯ ไดส่ื้อสารนโยบายน้ีอย่างต่อเน่ือง
กบัซัพพลายเออร์หลกัของบริษทัฯ โดยเช่ือมโยงเขา้กบัความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์ร อีกทั้งยงัให้สินแร่ไดรั้บ
การตรวจสอบแหล่งก าเนิดโดย Responsible Business Alliance (RBA) (EICC เดิม) หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
ดว้ย 

ทั้งน้ี ณ ส้ินเดือนพฤศจิกายน 2560 มีซัพพลายเออร์ของบริษทัฯ ประมาณร้อยละ 99 ไดล้งนามใน "แถลงการณ์
การไม่ใชโ้ลหะตอ้งห้าม" แลว้ 

 

 

VDA 6.3 เป็นเคร่ืองมือส าหรับการตรวจสอบกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนตต์ามมาตรฐานของสมาคมอุตสาหกรรมยาน
ยนตป์ระเทศเยอรมนั  
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การให้ค าปรึกษาการตรวจสอบ RBA (RBA Verification Consultation) 

บริษัทฯ เร่ิมให้ค  าปรึกษาการตรวจสอบตามแนวทางของ RBA ตั้ งแต่ปี  2557 เพื่อลดความเส่ียงด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม สังคมและธรรมมาภิบาล (ESG risks) ในห่วงโซ่อุปทานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัในเวลา
เดียวกนั ทีมงานให้ค าปรึกษาและตรวจสอบของบริษทัฯ จดัตั้งข้ึนดว้ยความร่วมมือจากหลายฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  ฝ่ายความปลอดภยัของแรงงาน  ฝ่ายกิจการโรงงาน  และฝ่ายจดัซ้ือ โดยทีมงานจะท าการ
ตรวจสอบตามแนวทางของ RBA พร้อมให้ค  าปรึกษากบัซพัพลายเออร์รายส าคญัท่ีมีความเส่ียงดา้น ESG สูง ซ่ึงพบวา่
ยงัมีซพัพลายเออร์อีกจ านวนมาก ท่ียงัสามารถปรับปรุง ระบบการจดัการ RBA ดา้นความปลอดภยั และสุขอนามยัให้
ดีข้ึนไปไดอี้ก ทั้งน้ี เพื่อให้สามารถจดัการกบัปัญหาต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองได ้ทีมงานฯ ไดแ้บ่งปันประสบการณ์ โดยการ
แนะน าและสนบัสนุนการใช้ระบบจดัการของบริษทัฯ ให้แก่ซัพพลายเออร์ นอกจากน้ี ทีมงานยงัไดติ้ดตามสถานะ
ของซพัพลายเออร์เพื่อใหม้ัน่ใจวา่มีการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 

ณ ส้ินเดือนพฤศจิกายน 2560 ซพัพลายเออร์ของบริษทัฯ ร้อยละ 96.1 ไดล้งนามใน "ประกาศรับรองการปฏิบติั
ตามจรรยาบรรณของ RBA"  (Declaration of Compliance with RBA Code of Conduct) นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัจดัให้มี 
"การตรวจประเมิน RBA ณ สถานประกอบการ" (RBA On-Site Audit) โดยเนน้การตรวจสอบซพัพลายเออร์ในประเทศ 
ซ่ึงจากการตรวจสอบพบวา่ซัพพลายเออร์ในประเทศทั้งหมดของบริษทัฯ สามารถปฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นจริยธรรม
ของ RBA ได ้

การจัดการลดคาร์บอนไดออกไซด์ การประหยดัพลงังาน/ปริมาณก๊าซเรือนกระจก 

เพื่อให้สามารถด าเนินการตามพนัธกิจของบริษทัฯ ในการ "ใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม ประหยดัพลงังาน สร้างโลกสี
เขียว" บริษทัฯ ไดด้ าเนินการร่วมกบัซัพพลายเออร์อย่างต่อเน่ืองในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซ่ึงไม่
เพียงช่วยลดตน้ทุนการด าเนินงานของทั้งบริษทัฯ และซพัพลายเออร์ แต่ยงัช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัใน
ทั้งห่วงโซ่อุปทานอีกดว้ย 

การผนึกความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR) ลงในห่วงโซ่อุปทาน   

ในปี 2560 บริษทัฯ ไดจ้ดัท าแบบสอบถามดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ส าหรับซัพพลายเออร์ทาง 
WEB PORTAL (ว่าด้วยเร่ือง การจดัการองค์กร ความปลอดภยัด้านอาชีวอนามยั  ส่ิงแวดล้อมและพนักงาน) เพื่อ
รวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูล 

การสร้างห่วงโซ่อุปทานสีเขียว 

ในปี 2561 บริษทัฯ ยงัคงไวซ่ึ้งโครงการ "ห่วงโซ่อุปทานสีเขียว" (Green Supply Chain ) ท่ีมุ่งเนน้ นโยบายสี
เขียว เพื่อใช้กับซัพพลายเออร์ กระบวนการและผลิตภัณฑ์  ผ่านการด าเนินการตามโครงการลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ของบริษทัฯ (ไดแ้ก่ การลด GHG การลดการใชน้ ้า และการลดของเสีย) โดยบริษทัฯ จดัให้มีการ
ส่ือสารกบัซพัพลายเออร์และท ากิจกรรมเพื่อการเรียนรู้อยา่งสม ่าเสมอ และใชก้ารจดัสรรการสั่งซ้ือเป็นตวักระตุน้ให้
ซพัพลายเออร์เขา้ร่วมในกิจกรรมดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมดงักล่าวดว้ย 
 



                                                                                                                                                   

                        

 24 

การวจิยัและพฒันา (R&D) 
ค่าใชจ่้ายดา้นการวิจยัและพฒันาเปรียบเทียบยอ้นหลงั 5 ปี 

 
จ านวนพนกังานดา้นวิจยัและพฒันาในแต่ละศูนยว์จิยัและพฒันา 

ทีต่ั้งศูนย์วจัิยและพฒันา 2556 2557 2558 2559 2560 
ประเทศไทย 359 333 313 353 341 
Soest 170 175 175 172 161 
Teningen 88 85 83 83 84 
Switzerland 20 18 18 16 11 
Finland & Poland 22 23 21 25 8 
Hangzhou 45 44 49 48 71 
Gurgaon 57 64 73 120 154 
Romania 16 16 15 15 15 
East Kilbride 13 15 15 16 21 
จ านวนพนกังานรวม 790 773 762 848 866 

 
หวัใจส าคญัของงานดา้นวิจยัและพฒันาในปี 2560 คือ การต่อยอดธุรกิจและการพฒันาผลิตภณัฑ์ดา้นยาน

ยนต์อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภณัฑ์ต่างๆ ให้เหมาะกบัการใช้งานรูปแบบต่าง ๆ ส าหรับ
กลุ่มลูกคา้ท่ีหลากหลายข้ึน รวมถึงพฒันาผลิตภณัฑป์ระหยดัพลงังานใหมี้ประสิทธิภาพและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม
มากข้ึน   

เพื่อคงความเป็นผูน้ าตลาดดา้นเทคโนโลยีประหยดัพลงังานและประสิทธิภาพผลิตภณัฑ์ รวมถึงเพื่อให้เขา้
ใจความตอ้งการของลูกคา้อยา่งแทจ้ริง เดลตา้ไดล้งทุนดา้นการวจิยัและพฒันาอยา่งต่อเน่ืองในศูนยว์จิยัและพฒันาท่ี
กระจายอยูถึ่ง 10 แห่งในทวีปเอเชียและยุโรป และเดลตา้ยงัร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัชั้นน าเพื่อสร้างสรรคน์วตักรรม
ตามแนวคิดท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และเพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ท่ีมีความสามารถในการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ท่ีใช้
เทคโนโลยอีนัทนัสมยัและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มอีกดว้ย  

เดลตา้เช่ือมัน่วา่การท างานอยา่งใกลชิ้ดกบัลูกคา้จะช่วยให้เราสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได้
ดีข้ึน โดยเดลตา้ไดแ้ลกเปล่ียนและรับฟังมุมมองของลูกคา้หลกัท่ีเป็นบริษทัชั้นน าระดบัโลกดา้นเทคโนโลยีท่ีล ้ า
สมยั และลูกคา้รายใหม่ในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ อย่างต่อเน่ือง ดงันั้น เราจึงมีโอกาสมากข้ึนในการพฒันาผลิตภณัฑ์
และเทคโนโลยีให้สามารถรองรับทั้งความตอ้งการของอุตสาหกรรมในปัจจุบนั และเตรียมพร้อมส าหรับความ
ตอ้งการใหม่ๆ ในอนาคต 

อย่างไรก็ตาม เดลตา้ยงัคงเป็นผูน้ าอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตลอดหลายสิบปีท่ีผ่านมา โดยเรายงัคงให้
ความส าคญักบัความเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเช่นเดิมเพื่อเป็นส่วนส าคญัในการลดมลพิษใหโ้ลกใบน้ี  
 
 

 หน่วย 2556 2557 2558 2559 2560 
ค่าใชจ่้ายวจิยัและพฒันา ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 60.96 60.12 58.15 71.52 80.08 
ค่าใชจ่้ายวจิยัและพฒันาเทียบกบัยอดขาย % ของยอดขาย 4.5% 4.4% 4.2% 5.4% 5.5% 
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ผลติภัณฑ์ทีใ่ช้กบัระบบคอมพวิเตอร์เครือข่ายและระบบเกบ็ข้อมูล (Server Storage Networking - SNT) 
ทีมวิจยัและพฒันาของเดลตา้ทัว่โลกได้สั่งสมความรู้และประสบการณ์ยาวนานหลายทศวรรษในการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์เพาเวอร์ซัพพลายท่ีใช้เทคโนโลยีขั้นสูงส าหรับลูกค้าท่ีเป็นบริษัทชั้ นน าในอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่าย และโทรคมนาคม ดงันั้น เราจึงสามารถน าความรู้ดงักล่าวมาประยุกต์ใชใ้นการ
พฒันาผลิตภณัฑ์รูปแบบใหม่ๆ ไดเ้ป็นอย่างดี เรามัน่ใจว่าศกัยภาพในการวิจยัและพฒันาของเราจะท าให้เรายืน
หยดัเป็นผูใ้หบ้ริการโซลูชนัไดอ้ยา่งครบวงจร 

ในปี 2560 เดลต้าได้รับรางว ัลพัฒนาออกแบบ
ระบบการจัดการพลังงานแบบตู้เปิด (Power Shelf) หรือ 
Rack ขนาด 19 น้ิว ตามมาตรฐานท่ีก าหนด ซ่ึงสามารถ
รองรับเพาเวอร์ซัพพลาย (PSU) ขนาดเอาต์พุต 3200W/12V  
ไดถึ้ง 6 ตวั ซ่ึงแต่ละเอาต์พุตจะถูกออกแบบให้มีการจ ากดั
กระแสไว ้อุปกรณ์น้ีสามารถแยกกระแสเอาต์พุตไดเ้ป็น 50 
เอาต์พุตย่อย และแต่ละเอาต์พุตสามารถจ่ายพลังงาน
เหมือนกบัเพาเวอร์ซัพพลายขนาดเอาต์พุต 400W โดยมี 
คุณสมบัติเช่นเดียวกับเพาเวอร์ซัพพลายแบบท่ีแปลงจากกระแสสลับเป็นกระแสตรง (AC/DC) เช่น PMBus 
Monitoring สวิตช์เปิด/ปิด ความสามารถท่ีจะถอดเขา้ถอดออกจากตู้ หรือ Rack ในกรณีตวัใดตวัหน่ึงเสียหรือ
ท างานผิดปกติ โดยระบบยงัท างานไดต้ามปกติและไม่มีการหยดุชะงกั (Hot-plug) และอุปกรณ์ควบคุมกระแสไฟ
และป้องกนัไฟลดัวงจร เป็นตน้ ทั้งน้ี อุปกรณ์ดงักล่าวจะสามารถใส่เพาเวอร์ซัพพลายไดถึ้ง 50 ตวัซ่ึงมีขนาดสูง
เท่ากบั 1U และสามารถน าไปติดตั้งใน Rack มาตรฐานไดต้ามปรกติ และยงัมีจุดเด่นท่ีสามารถจ่ายพลงังานแบบ
แยกส่วน (Distributed power architecture) โดยมีการจดัระบบแบบโมดูล (Modular) หรือ จะจดัการระบบรวม
พลังงานเข้าด้วยกันโดยมีการควบคุมระบบจากศูนย์กลางเพื่อท่ีจะท าจ่ายพลังงานได้สูงข้ึน (High-power 
centralized architecture)  

นอกจากการออกแบบและพฒันาผลิตภัณฑ์ท่ี
ซบัซ้อนแลว้ เดลตา้ไดพ้ฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีมีประสิทธิภาพ
สูงสุด (Peak Efficiency) มากกวา่ร้อยละ 98 ท่ีใหเ้อาตพ์ุต 
3000W และ 6000W และมีอตัราการจ่ายพลงังาน (Power 
density) มากกว่า 60W ต่อตารางน้ิว ส าหรับเพาเวอร์ซัพ
พลายแรงดัน  54V ย ังใช้ เทคโนโลยี  Si-Mosfet แบบ
ดั้ ง เดิม  แต่ได้ เพิ่ ม เทคนิคพิ เศษในการควบคุมและ
ปรับแต่งสัญญาณ (Modulation) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ให้สูงข้ึน โดยเทคโนโลยีพื้นฐานแบบน้ีสามารถน ามา
ดดัแปลงหรือปรับเปล่ียนให้ใชไ้ดต้ามความตอ้งการของ
ลูกคา้อยา่งรวดเร็วโดยเฉพาะกบัผลิตภณัท์ท่ีมีมาตรฐาน
แพลตฟอร์มเดียวกนัและไดผ้ลส าเร็จท่ีดี  

AC/DC Power Shelf ที่ท าให้กับ open19.org  
(19.2kW 50 fused 12Voutputs) 

เส้นกราฟโค้งท่ีแสดงประสิทธิภาพการท างานเกินพิกัดของ  
All-Si PSUs (6000W & 3000W variants) โดยใช้ต้นทุนมาตรฐาน Mosfets 

อย่างมีประสิทธิภาพ 
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นอกเหนือไปจากความสามารถในการออกแบบเพาเวอร์ซัพพลายไดเ้ป็นอย่างดีแลว้ ทีมวิจยัและพฒันา
ของเดลตา้ยงัประสบความส าเร็จในการต่อยอดผลิตภณัฑ์ต่างๆ รวมถึงผลิตภณัฑ์ส าหรับดาตา้เซนเตอร์ เช่น ชั้น
วางเซร์ิฟเวอร์ท่ีประกอบด้วยแผงและตวัจ่ายไฟย่อยแบบถอดประกอบได้ เป็นต้น ทั้งน้ี ทีมวิจยัและพฒันายงั
สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้โดยพฒันาและน าเสนอโซลูชัน่เต็มรูปแบบให้เหมาะกบัความตอ้งการ
ของลูกคา้อยา่งครบถว้น  
 
โซลูช่ันส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) 

ในปี 2560 ทีมวิจยัและพฒันาของเดลตา้ได้น าอุปกรณ์แปลงไฟ DC/DC (DC/DC Converter) และชาร์จ
เจอร์ท่ีใช้ในรถยนต์ไฟฟ้า (Onboard Charger) ออกสู่สายการผลิตเชิงพาณิชยเ์รียบร้อยแล้ว และยงัได้ปรับปรุง
พฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีมีอยู่แล้ว อาทิ อุปกรณ์ชุดเช่ือมต่อแบตเตอร่ี (Battery Junction Box) และชาร์จเจอร์ท่ีใช้ใน
รถยนตไ์ฟฟ้า (Onboard Charger) ให้เหมาะกบัการใชง้านกบัยานยนตรู์ปแบบใหม่ๆ อีกดว้ย ส าหรับในปี 2561 ทีม
วิจยัและพฒันาของเดลตา้ไดเ้ร่ิมพฒันาตน้แบบตวัตน้แบบผลิตภณัท์แปลงไฟ DC/DC 2 รุ่น (2.5kW และ 3.7kW) 
และอุปกรณ์วดัละแสดงผลค่าการท างานต่างๆในเวลาท่ีเช่ือมต่อกับ Battery Junction Box ซ่ึงจะกลายเป็น
มาตรฐานของรถยนตไ์ฟฟ้าและใชไ้ดใ้นหลายๆแพลตฟอร์ม 

เดลตา้มุ่งขยายฐานลูกค้าโดยการต่อยอดและพฒันาเทคโนโลยีปัจจุบันและปรับปรุงให้ตรงกบัความ
ต้องการท่ีหลากหลายของลูกค้าแต่ละราย ทั้ งน้ี การท่ีเดลต้าสามารถผสมผสานเทคโนโลยีและนวตักรรมท่ี
หลากหลายไวใ้นอุปกรณ์หรือระบบเดียวท าใหเ้ดลตา้กลายเป็นผูน้ าดา้นโซลูชนัแบบองคร์วมอยา่งแทจ้ริง  

ในปี 2560 เดลต้าได้เร่ิมด าเนินโครงการใหม่ให้กับ
ลูกคา้หลายโครงการ รวมถึงต่อยอดพฒันาผลิตภณัฑ์ตวัเดิม
อยา่งต่อเน่ือง เช่น พฒันา On-Board-Charger (OBC) ท่ีมีก าลงั
วตัต์หลายๆขนาด (ก าลงัไฟ 3.7kW 9.6kW และ 11kW) จากท่ี
ทีมวิจัยและพัฒนาของเดลต้าได้ด าเนินการไปแล้ว  โดย
ปัจจุบนั OBC รุ่นใหญ่ท่ีสุดสามารถใช้ได้กบัไฟฟ้าแบบเฟส
เดียวและ 3 เฟสในอเมริกา ยุโรป และเอเชีย และไดอ้อกแบบ
โดยใช้เทคโนโลยีแบบแยกส่วน (Modular Technology) ซ่ึง
เป็นเทคโนโลยีพื้นฐานของเดลต้า อีกทั้ งยงัได้พฒันา OBC 
ขนาด 800V/3.7kW ส าหรับลูกคา้รายอ่ืนอีกดว้ย  

นอกจากน้ี เดลตา้ยงัไดพ้ฒันาและผลิตอุปกรณ์ควบคุมการอดัประจุแบบกระแสตรง (DC Charging Box) 
ตามมาตรฐานท่ีใช้ในอเมริกา ยุโรป และเอเชีย (CHAdeMO และ  GB/T) และจะได้พัฒนาอุปกรณ์ให้ได้
หลากหลายข้ึนเพื่อรองรับแรงดนัและกระแสไฟท่ีแตกต่างกนัไป  

เดลตา้ไดพ้ฒันาเทคโนโลยีท่ีใชแ้พลตฟอร์มแบบแยกส่วนอยา่งต่อเน่ืองในหลายรูปแบบ เช่น การเพิ่มก าลงั
วตัต์จากโมดูล 3.7 kW จ  านวน 3 ช้ิน เป็นโมดูล 7.4 kW จ  านวน 3 ช้ินเพื่อให้ไดก้  าลงัไฟ 22 kW ส าหรับแบตเตอร่ี
ยานยนต์แบบชาร์จเร็ว โดยโมดูลเหล่าน้ีเป็นนวตักรรมล่าสุดในการประกอบช้ินส่วนและองค์ประกอบอ่ืนๆ เขา้
ดว้ยกนัเพื่อใหไ้ดอ้ตัราการจ่ายพลงังานตามความตอ้งการของลูกคา้และใชเ้ทคโนโลยท่ีีเช่ือถือได ้
 

11kW On-Board-Charger โดยสามารถปรับใช้ได้กับไฟฟ้า
แบบ 1-phase และ 3-phase ได้ 
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เพาเวอร์ซัพพลายออกแบบเฉพาะส าหรับงานอตุสาหกรรม/การแพทย์ (IM) และอปุกรณ์อดัประจุไฟ
ส าหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (IEV) 

ในปี 2560 ทีมวิจยัและพฒันาของเดลต้าได้สร้างสรรค์นวตักรรมท่ีหลากหลายเพื่อส่งต่อผลิตภณัฑ์
คุณภาพท่ีคุม้ค่าและคุม้ราคาให้กบัลูกคา้ส าหรับการใช้งานเชิงอุตสาหกรรมและการแพทย ์อาทิ ระบบอตัโนมติั
ส าหรับโรงงานอุตสาหกรรม เคร่ืองจกัรกลและหุ่นยนต ์เทคโนโลยกีารอดัประจุไฟ เคร่ืองอลัตราซาวด์ เคร่ืองช่วย
หายใจและเคร่ืองฟอกไต เป็นตน้  

การใชเ้ทคโนโลยชีั้นสูงเพื่อผลิตและควบคุมก าลงัไฟท าใหเ้ดลตา้พฒันาผลิตภณัฑท่ี์เสถียร มีประสิทธิภาพ 
ใชง้านไดห้ลากหลาย และเช่ือถือไดใ้หก้บัลูกคา้ของเรา  

ทีมวิจยัและพฒันาของเดลตา้ไดอ้อกแบบชาร์จเจอร์ไร้สายขนาด 
1kW และจะเร่ิมผลิตในเชิงพาณิชยใ์นปี 2561 โดยลูกคา้และตลาดให้การ
ตอบรับผลิตภณัฑ์น้ีเป็นอยา่งดีจากการทดลองใชง้าน นอกจากน้ีแลว้ ทีม
วิจยัและพฒันาของเดลต้ายงัคาดว่าจะได้ออกแบบและผลิตชาร์จเจอร์
แบบไร้สายขนาด 30kW และ 20kW ส าหรับรถฟอร์คลิฟทอี์กดว้ย   

ผลงานอ่ืนๆ ของทีมวิจัยและพัฒนาของเดลต้ายงัรวมถึง
อุปกรณ์แปลงไฟแบบไซน์เวฟ (Sinewave Converter) ซ่ึงเป็นเพาเวอร์
ซัพพลายท่ีแปลงไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับได้อย่างต่อเน่ือง 
และมีคุณสมบติัส าคญัคือ สามารถท าการควบคุมได้ทั้ งแบบเชิงเส้น 
(Linear) และแบบต่อเน่ือง (Continuous) ในช่วงแรงดนัเอาต์พุตตั้งแต่ 
0-100% ท  าใหอุ้ปกรณ์น้ีสามารถใชง้านไดทุ้กท่ีทัว่โลก อีกทั้งอุปกรณ์น้ี
ยงัมีประสิทธิภาพสูงสุดท่ีร้อยละ 98 และมีขนาดเล็ก  

ส าหรับในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ทีมวิจยัและพฒันาของเดลต้าก็ได้
ออกแบบเพาเวอร์ซัพพลายอีกหลายรูปแบบ เช่น เพาเวอร์ซัพพลายส าหรับ
ระบบบ าบดัน ้ า เคร่ืองพิมพ ์3D ขนาดใหญ่ ระบบควบคุมอุณหภูมิท่ีตอ้งการ
ความแม่นย  าสูง (ส าหรับการฟอกเลือด) และ ตวัขบัมอเตอร์ เป็นตน้  
 
การวจิัยและพฒันาส าหรับตลาดในอนิเดีย  

ทีมวิจยัและพฒันาของเดลตา้ในอินเดีย ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของทีมวิจยัและพฒันาของเดลตา้ (ประเทศไทย) 
ไดพ้ฒันาศกัยภาพและเทคโนโลยใีหม่ๆ เพื่อสร้างความเช่ียวชาญใหไ้ดร้อบดา้นข้ึน   

การพฒันาเคร่ืองเพิ่มแรงดนัไฟฟ้าส าหรับระบบไฟฟ้าขนาดใหญ่ (Megawatt Range Power Converter) ถือ
เป็นความช านาญหลกัของทีมวจิยัและพฒันาในอินเดีย โดยทีมไดอ้อกแบบและพฒันาระบบแปลงไฟขนาดใหญ่ท่ี
สามารถใชไ้ดใ้นหลายรูปแบบโดยเน้นในเร่ืองของการใชพ้ลงังานทดทแทน เช่น ระบบพลงังานทดแทนท่ีใชล้ม 
พลงังานแสงอาทิตย ์ระบบควมคุมคุณภาพของพลงังาน ระบบการกกัเก็บพลงังานแบบสองทิศทาง (Bi-directional 
Converter System) เป็นตน้   

ประสบการณ์ด้านการติดตั้ง PVI Base ตั้งแต่ขนาด 65MW ถึง 1MW ท่ียาวนานของทีมวิจยัและพฒันา
ของเดลตา้ในอินเดีย และความใส่ใจพฒันาโซลูชนัใหไ้ดต้ามความตอ้งการของลูกคา้เป็นพื้นฐานส าคญัท่ีท าให ้

อุปกรณ์แปลงไฟแบบไซน์เวฟ (Sinewave) Converter) 

ชาร์จเจอร์แบบไร้สาย 
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เดลตา้สามารถรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ได้เป็นอย่างดี และในปี 2560 เดลต้าได้ประสบ
ความส าเร็จในการผลิตอินเวอร์เตอร์ประสิทธิภาพสูง D-3000 PV Inverter 
ขนาด 3MW แรงดนั 1000V และออกแบบตามมาตรฐาน IP65 ซ่ึงก าหนดมา
ส าหรับผลิตภณัท์ท่ีใชง้านนอกอาคาร และสามารถให้ก าลงัวตัต์สูงสุดอยา่ง
ต่อเน่ืองโดยไม่มีลดก าลงัวตัต์ (Power De-rating) แมว้่าจะท างานท่ีอุณหภูมิ 
55 องศาเซลเซียส และมีระบบชดเชยพลังพลังงานในเวลากลางคืน  
(Reactive Power Pompensation) และมีคุณสมบัติพิเศษอ่ืน ๆ เช่น Passive 
Anti-PID ป้องกนั Over Load Capability และรับขอ้มูลสภาพอากาศไดด้ว้ย   

ในปี 2560 ทีมวิจัยและพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์  Power Quality Compensating Equipment (PQCE) ของ
อินเดียได้พฒันาผลิตภณัฑ์ 6MVAR/25kV SVG/APF ส าหรับการใช้งานในสถานีขบัเคล่ือนรถไฟฟ้า (Traction 
Substation) ร่วมกับทีม High Power Railway Traction (HPRT) ในเซ่ียงไฮ้ ซ่ึงเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของ
ทีมงานในอินเดียไปอีกขั้น ท าให้สามารถพฒันาผลิตภณัฑ์เพื่อรองรับระบบแรงดนัต ่า 33/35kV ส าหรับ 30 ระบบ
ไดโ้ดยไม่ตอ้งใชห้มอ้แปลงไฟในขบวนการออกแบบเพื่อท าใหมี้ประสิทธิภาพสูง 

ทีมวิจัยและพัฒนาของอินเดียยงัได้พัฒนาอุปกรณ์
แปลงไฟสองทิศทางส าหรับระบบกกัเก็บไฟฟ้า (Bi-directional 
Converter for Battery Energy Storage Systems - BESS) เพื่อใช้
งานร่วมกบัแบตเตอรีของเดลตา้ในระบบกกัเก็บและส ารองไฟ 
โดยอินเวอร์เตอร์น้ีไดผ้นวกระบบจดัการพลงังานไวด้ว้ย และ 
ยงัมีฟังกช์นัอ่ืนๆ เช่น การปรับความเสถียร (Smoothing) ตลอดจนปรับพีค (Peak Shave/Shift) และปรับความถ่ีใน
ขนัพื้นฐาน (Primary Frequency Regulation) เป็นตน้ และทีมงานในอินเดียจะใชค้วามส าเร็จน้ีเป็นพื้นฐานเพื่อ
พฒันาผลิตภณัฑ์อ่ืน ๆ ส าหรับระบบไฟฟ้าขนาดเล็ก (Micro-grid) ต่อไป  
 

ระบบจ่ายไฟส าหรับอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (Telecom Power Systems - TPS)  
  บริษทัในธุรกิจโทรคมนาคมตอ้งอาศยันวตักรรมและวธีิการลดตน้ทุนอยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหส้ามารถแข่งขนัและเป็น
ผูน้ าในตลาดพร้อมไปกบัการผลกัดนัโซลูชัน่ท่ีหลากหลายออกสู่ทอ้งตลาดเพื่อรองรับการขยายฐานธุรกิจ 4G อีกดว้ย  

ดงันั้น ทีมวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ TPS ของเดลตา้ในอินเดียจึง
ได้พัฒนาอุปกรณ์เรียงกระแสไฟฟ้า (Rectifier) หลายรูปแบบให้
เหมาะกบัความตอ้งการท่ีหลากหลายของลูกคา้ทัว่โลก และไดพ้ฒันา
โซลูชั่นแบบผสม (Combo Power Solution) ท่ี รองรับการแปลง
กระแสไฟทั้งแบบ AD/DC และแบบ DC/AC ในการแปลงคร้ังเดียว 
(Hybrid Conversion) โดยผลิตภณัฑ์น้ีสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายของ
ลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี และยงัช่วยประหยดัพื้นท่ีในการติดตั้งอีกดว้ย  

กลุ่มผลิตภณัฑอิ์นเวอร์เตอร์รุ่นใหม่ของเดลตา้นอกจากจะมีประสิทธิภาพสูงแลว้ยงัมีขนาดเล็ก เช่น 300VA 
ถึง 4500VA เพื่อรองรับการใชพ้ลงังานท่ีหลากหลาย  
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โซลูช่ันส าหรับระบบส ารองไฟฟ้า (MCIS Solutions) 
เดลตา้อินเดียไดพ้ฒันาอุปกรณ์ส ารองไฟขนาดกลางและใหญ่ท่ีใช้

แบตเตอรีลิเทียมไอออนออกมาหลายรุ่นเพื่อใหลู้กคา้มีแหล่งพลงังานท่ี
เสถียรและประหยดัเน้ือท่ีซ่ึงเหมาะกบัการใช้งานในพื้นท่ีจ  ากดั เช่น 
ดาต้าเซ็นเตอร์ เป็นต้น  การผสมผสานเทคโนโลยีด้านการจัดการ
อาคาร (BMS) ท  าให้ลูกคา้สามารถใช้พลงังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนยงัสามารถติดตามข้อมูลการใช้งานได้อย่างต่อเน่ืองทาง
ออนไลน์หรืออุปกรณ์มือถือต่าง ๆ ได ้ 

 
ซอฟท์แวร์ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม  

ทีมวิจยัและพฒันาของเดลตา้ในอินเดียได้เร่ิมสร้างศกัยภาพด้านซอฟท์แวร์ท าให้สามารถต่อยอดพฒันา
ซอฟทแ์วร์ระบบอตัโนมติัอุตสาหกรรม (IA) ท่ีทนัสมยัได ้โดยซอฟท์แวร์ท่ีพฒันาข้ึนใหม่น้ีจะเป็นโครงสร้าง
และแพลตฟอร์มมาตรฐานส าหรับใชง้านกบัผลิตภณัฑ์ต่างๆ ในกลุ่มน้ี  

แพลตฟอร์มเวอร์ชนัแรกท่ีจะออกสู่ทอ้งตลาดในปี 2561 จะเป็นระบบท่ีช่วยให้ลูกคา้สามารถออกแบบ 
จดัการ จ าลอง รวมถึงติดตามและวิเคราะห์โซลูชันด้านอุตสาหกรรมท่ีมีอุปกรณ์ต่างๆ ของเดลต้าเป็น
องค์ประกอบ ทั้งน้ี สมรรถนะดงักล่าวจะช่วยผลกัดนัให้เเดลตา้กา้วขา้มจากการเป็นผูผ้ลิตช้ินส่วนไปเป็นผู ้
สร้างสรรคโ์ซลูชัน่แบบองคร์วมในธุรกิจระบบอตัโนมติัอุตสาหกรรมไดเ้ป็นอยา่งดี  

แพลตฟอร์มน้ีไดรั้บการพฒันาโดยใช้มาตรฐานต่างๆ เช่น OPC-UA รวมถึง PLCOpen และเทคโนโลยี 
IIoT เพื่อให้สามารถใช้งานกับแพลตฟอร์มลกัษณะเดียวกนัหรือคล้ายคลึงกนัท่ีมีอยู่ในตลาดแล้วหรืออยู่
ระหว่างการพัฒนา และสามารถใช้งานร่วมกับซอฟท์แวร์จดัการกระบวนการผลิตอ่ืนๆ ท่ีใช้กันอย่าง
แพร่หลายในปัจจุบนั เช่น MES และ PLM & ERP 

 
 
 
 
 
 
 
 

ทศิทางในอนาคต 
ทีมวิจยัและพฒันาของเดลตา้ในอินเดียมีแผนจะพฒันานวตักรรมในด้านต่างๆ อย่างต่อเน่ือง เช่น อุปกรณ์

แปลงไฟก าลงัสูง และอุปกรณ์กกัเก็บและเปล่ียนรูปแบบพลงังาน เป็นตน้ และจะเพิ่มความสามารถด้านการ
พฒันาซอฟท์แวร์ ตลอดจนพฒันาศกัยภาพใหม่ๆ เพิ่มเติม เช่น การประยุกต์ใช้อุปกรณ์แปลงไฟก าลงัสูงใน
รูปแบบต่างๆ ซ่ึงรวมถึงการใช้งานในระบบกริดไฟฟ้าขนาดเล็ก ระบบแปลงไฟ (PCS) และการใช้งานลกัษณะ
อ่ืนๆ ดว้ย  
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ส าหรับการวิจยัและพัฒนาด้านไฟฟ้าก าสูงได้เร่ิมต่อยอดไปยงัการใช้งานส าหรับการขับเคล่ือนรถไฟฟ้า 
(Traction power) แลว้ และในปีหน้าจะเร่ิมผลิตอุปกรณ์แปลงไฟแบบออนบอร์ด (Onboard power converter) ส าหรับ
การขบัเคล่ือนรถไฟฟ้าเป็นคร้ังแรกในอินเดีย โดยอุปกรณ์ดังกล่าวจะประกอบด้วย อุปกรณ์แปลงไฟ (Auxiliary 
Power Converter) ก าลังไฟ 130 kVA 3 ตัวและอุปกรณับเคล่ือน (Main Propulsion) ขนาด 4.5 MW ส าหรับลูกค้า 
Indian Railways ทั้งน้ีเดลตา้มองว่าการพฒันาดงักล่าวเป็นการลงทุนท่ีส าคญัและเป็นพื้นฐานในการขยายธุรกิจน้ี
ต่อไปในอนาคต 

นอกจากน้ีแลว้ ทีมงานวิจยัและพฒันาในอินเดียยงัมีแผนพฒันาชาร์เจอร์แรงดนั 48V-120V ส าหรับยานยนต์
ไฟฟ้าภายใตโ้ครงการ “All EV by 2030” อีกดว้ย เน่ืองจากเล็งเห็นว่าการพฒันาศกัยภาพและเทคโนโลยีด้านการ
ขบัเคล่ือนยานยนตไ์ฟฟ้าและซอฟทแ์วร์ท่ีเก่ียวขอ้งจะช่วยผลกัดนัให้ธุรกิจของเดลตา้สามารถเติบโตไดเ้ป็นอยา่งดี
ตามเป้าหมายทางธุรกิจ โดยทีมงานวิจยัและพฒันาในอินเดียจะร่วมกบัศูนยว์ิจยัและพฒันาอ่ืนๆ ของเดลตา้ทัว่โลก
เพื่อพฒันศกัยภาพและสร้างสรรคน์วตักรรมอยา่งไม่หยดุย ั้งเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัองคก์รอยา่งย ัง่ยนื   

 
อุปกรณ์เพาเวอร์ซัพพลายมาตรฐานส าหรับอุตสาหกรรม (Standard Industrial Power Supplies) 

ในปี 2560 ทีมวิจยัและพฒันา IPS ในไทยประสบความส าเร็จ
เป็นอย่างมากในการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ในกลุ่มน้ี เช่น CliQ M 
24V/40A ส าหรับใช้งานกบัผลิตภณัฑ์ในกลุ่ม DIN rail โดยผลิตภณัฑ ์
CliQ M เป็นเพาเวอร์ซพัพลายแบบตวัเดียวใชไ้ฟ 1 เฟสท่ีใชใ้นโซลูชนั
ระบบไฟฟ้าก าลงัสูง นอกจากน้ี ยงัไดเ้พิ่มผลิตภณัฑ์ในกลุ่ม DIN Rail 
Chrome Series อีกหน่ึงรุ่นท่ีผ่านมาตรฐาน IEC60335 เดลต้าสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีหลากหลายไดเ้ป็นอยา่งดีดว้ย 
ความมุ่งมัน่พฒันาผลิตภณัฑใ์หมี้คุณภาพและมาตรฐานท่ีสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง แต่อยูใ่นราคาท่ีเหมาะสม ดงันั้น เดลตา้
จึงไดรั้บการยอมรับจากลูกคา้ทัว่โลกเพราะเราเขา้ใจความตอ้งการของตลาดท่ีแตกต่างกนัอยา่งแทจ้ริง  

ทีมวิจยัและพฒันากลุ่ม IPS ไดน้ าเพาเวอร์ซัพพลายส าหรับ LED ออกสู่ตลาด เช่น กลุ่ม LNE ท่ีไดเ้พิ่ม
ผลิตภณัฑ์รุ่นก าลงัไฟสูงถึง 320W เพื่อให้ลูกคา้มีทางเลือกท่ีหลากหลายข้ึน และกลุ่ม LNV ท่ีสามารถใชง้านกนั
แรงดนัไฟได้กวา้งข้ึนระหว่าง 180Vac ถึง 528Vac และสามารถเช่ือมต่อได้หลายวิธี (เช่น L-L หรือ L-N) และ
เหมาะกบักบัใชง้านทั้งในและนอกอาคาร เป็นตน้ ผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ท่ีหลากหลายข้ึนถือเป็นการเพิ่มตวัเลือกใหก้บั
ลูกคา้ไดอ้ยา่งแทจ้ริง  

ในขณะเดียวกนั เดลตา้ยงัไดพ้ฒันาเพาเวอร์ซพัพลายส าหรับอุปกรณ์การแพทยใ์ห้มีขนาดเล็กลง เช่น รุ่น 
MEB-1K2A และ MEU-600C ท่ีมีขนาดเพียง 5”x8”x1.59” ท าให้ใช้พื้นท่ีติดตั้ งน้อยมาก และถือเป็นอีกหน่ึง
ผลิตภณัฑท่ี์เดลตา้ภาคภูมิใจน าเสนอใหลู้กคา้  

ในปี 2561 เดลตา้ตั้งเป้าหมายจะพฒันาผลิตภณัฑ์ในกลุ่ม DIN Rail ส าหรับโซลูชนัท่ีใช้กบัระบบไฟฟ้า
พลงังานลม (Wind Power) อย่างต่อเน่ือง โดยจะน าผลิตภณัฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด อาทิ ไฟ LED ส าหรับผลิตภณัฑ์
กลุ่ม Panel Mount รวมถึงผลิตภณัฑ์กลุ่ม PJL และ PJH ท่ีไดป้รับโฉมกรอบใหม่และผ่านมาตรฐานระดบัสากล 
เป็นตน้ ทั้งน้ี จากการท่ีแบรนด์เดลตา้ไดรั้บการยอมรับท่ีดีข้ึนจากตลาดทัว่โลกอย่างต่อเน่ือง เราจะสามารถเพิ่ม
ยอดขายในกลุ่มผลิตภณัฑเ์พาเวอร์ซพัพลายอุตสาหกรรมไดอ้ยา่งต่อเน่ืองเช่นกนั  
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แนวโน้มอุตสาหกรรมปี 2560/2561  
ขอ้มูลท่ีปรากฏขา้งล่างน้ีมาจากรายการวิเคราะห์แนวโน้มตลาดจากแหล่งขอ้มูลท่ีเช่ือถือไดห้ลายแหล่ง 

โดยไดร้ะบุท่ีมาของขอ้มูลไวอ้ยา่งชดัเจนแลว้  

ภาพรวมสภาวะเศรษฐกจิ  
เศรษฐกจิโลก 

รายงานแนวโนม้เศรษฐกิจโลกประจ าปี 2560 ขององคก์รการเงินระหวา่งประเทศ (IMF) ระบุวา่ เศรษฐกิจ
โลกไดเ้ร่ิมฟ้ืนตวัข้ึนในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2559 และเห็นการเปล่ียนแปลงอยา่งชดัเจนในช่วงคร่ึงแรกของปี 2560 
ทั้งน้ี การกระเต้ืองข้ึนในภาคลงทุน การคา้และการผลิตในภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนความเช่ือมัน่ในภาคธุรกิจ
และของผูบ้ริโภค ลว้นเป็นปัจจยัสนบัสนุนให้เกิดการเติบโตของเศรษฐกิจในภาพรวม โดยในเดือนตุลาคม IMF 
ไดป้รับตวัเลขคาดการณ์การเติบโตของจีนในเดือนเมษายนจากร้อยละ 6.6 เป็นร้อยละ 6.8 ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการ
เติบโตท่ีเขม้แข็งของจีนตั้งแต่คร่ึงแรกของปี 2560 และความตอ้งการท่ีเพิ่มสูงข้ึนจากตลาดภายนอกประเทศท่ีช่วย
ส่งเสริมการเติบโตดงักล่าว ทางดา้นยโุรปก็ไดมี้การปรับเพิ่มตวัเลขน้ีเช่นเดียวกนั เน่ืองจากเศรษฐกิจของตุรกีและ
ของประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคน้ีเติบโตข้ึน อยา่งไรก็ตาม เศรษฐกิจโลกยงัไม่ไดฟ้ื้นตวัอยา่งเต็มท่ี และ IMF ไดร้ะบุ
วา่แมว้า่เศรษฐกิจโลกอาจมีแนวโนม้การขยายตวัในภาพรวม แต่หลายประเทศยงัคงเผชิญกบัภาวะเศรษฐกิจชะงกั
งนัและอตัราเงินเฟ้อยงัต ่ากว่าเป้าหมายในประเทศพฒันาแล้วส่วนใหญ่ ส่วนเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศก าลัง
พฒันาท่ีตั้งอยูท่างตอนใตข้องทะเลทรายซาฮาร่าในทวปีแอฟริกา ตะวนัออกกลาง และลาตินอเมริกานั้นแทบไม่ได้
กระเต้ืองข้ึนเลย และรายไดต่้อหัวของประชากรยงัคงอยูใ่นระดบัต ่า ส าหรับผูส่้งออกโภคภณัฑ์ โดยเฉพาะน ้ ามนั 
ต่างไดรั้บผลกระทบอยา่งมากเน่ืองจากราคาท่ีผนัผวนท าใหร้ายรับไม่แน่นอน  
แหล่งข้อมลู: IMF. World Economic Outlook, October 2017 Seeking Sustainable Growth: Short-Term Recovery, 
Long-Term Challenges. October, 2017. Accessed January 8, 2018. goo.gl/bTjyMb 

 
รายงาน As Good As It Gets ของ Goldman Sachs ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2560 ระบุว่าเศรษฐกิจโลก

ปรับตวัข้ึนดีกวา่ตวัเลขคาดการณ์ต่าง ๆ เป็นคร้ังแรกตั้งแต่ปี 2553 และรายงานดงักล่าวประเมินวา่ GDP ในปี 2561 
จะเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 4.0 จากร้อยละ 3.7 ในปี 2560 รายงานดงักล่าวยงัระบุวา่การเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศ
พฒันาแลว้ในปี 2561 จะปรับตวัข้ึนมากกวา่ท่ีคาดการณ์ไว ้ยกเวน้แต่สหราชอาณาจกัรเพียงประเทศเดียวท่ีน่าจะโต
ต ่ากวา่ท่ีคาดไว ้ในขณะเดียวกนั คาดวา่ GDP ของสหรัฐอเมริกาน่าจะอยูท่ี่ร้อยละ 2.5 ยโุรปท่ีร้อยละ 2.2 และญ่ีปุ่น
ท่ีร้อยละ 1.6 ตามล าดบั ส าหรับ GDP ของประเทศก าลงัพฒันา เช่น อินเดียและรัสเซียคาดวา่จะปรับตวัข้ึน ส่วน 
GDP ของจีนน่าจะชะลอตวัลงจากร้อยละ 6.8 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 6.1 ภายในปี 2562   
แหล่งข้อมลู: Goldman Sachs Research. 2018 Global Economic Outlook: As Good As It Gets. November, 2017. 
Accessed January 10, 2018. goo.gl/c7QaaU   

รายงาน World Economic Situation and Prospects 2561 ของสหประชาชาติคาดการณ์ว่า GDP จะโตข้ึนใน
ระดับร้อยละ 3.0 อย่างสม ่ าเสมอในปี 2561 และ 2562 ส่วนการค้าระหว่างประเทศได้ปรับตัวข้ึนในปี 2560 
โดยเฉพาะในช่วง 8 เดือนแรกของปีท่ีมีการขยายตวัเร็วท่ีสุดตั้งแต่หลงัช่วงวิกฤติเศรษฐกิจเป็นตน้มา รายงานน้ียงั
ระบุอีกว่า การฟ้ืนตวัดงักล่าวได้รับอานิสงส์หลกัจากการน าเขา้ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเพื่อตอบสนองความ
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ต้องการภายในประเทศและนโยบายท่ีเอ้ือต่อการน าเข้าเป็นส าคัญ อย่างไรก็ตาม นโยบาย Brexit และการท่ี
สหรัฐอเมริกาจะเดินหนา้เจรจา NAFTA รอบใหม่ ตลอดจนจะประเมินเง่ือนไขของขอ้ตกลงการคา้ต่าง ๆ ท่ีบงัคบัใช้
อยู่ในปัจจุบนัท าให้หลายฝ่ายกงัวลว่าจะยิ่งเป็นการเพิ่มขอ้กีดกนัทางการคา้และสร้างความขดัแยง้ในวงกวา้ง ทั้งน้ี 
แมว้า่วิกฤติการเงินโลกจะผา่นพน้ไปแลว้ แต่แนวโนม้เศรษฐกิจในภาพรวมก็ยงัไม่สดใสเสียทีเดียว เน่ืองจากปัจจยั
ลบหลายประการ เช่น นโยบายการคา้ ความขดัแยง้ทางภูมิรัฐศาสตร์ และสภาวะการเงินของโลก เป็นตน้  
แหล่งข้อมลู: UN. World Economic Situation and Prospects 2018. New York: United Nations Publications, 2018. 
 

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ จีน และอนิเดีย  
รายงาน Economic Outlook for Southeast 

Asia, China and India 2 5 6 0  ท่ี จั ด ท า โ ด ย 
Organization for Economic Cooperation and 
Development (OECD) คาดว่าภาพรวมการเติบโต
ของประเทศก าลังพฒันาในเอเชีย ประกอบด้วย 
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้จีน และอินเดีย  จะเติบโต
ข้ึนอย่างต่อเน่ืองในปี 2560 โดยเศรษฐกิจของจีน
และประเทศในกลุ่มอาเซียนจะเติบโตเน่ืองจาก
การค้าท่ี ฟ้ืนตัวและความต้องการในประเทศท่ี
สูงข้ึน ในขณะท่ีการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
อินเดียน่าจะชะลอตัวลงเล็กน้อยเน่ืองจากการ
ปฏิรูปนโยบายทางการเงินและภาษีภายในประเทศ 
อยา่งไรก็ตาม รายงานฉบบัน้ีไดป้ระเมินวา่ ตลาดเกิดใหม่ในอาเซียนจะมีอตัราการเติบโตเฉล่ียประมาณร้อยละ 6.3 
ต่อปีในระหวา่งปี 2561-2565 โดยในช่วงอีก 5  ปีขา้งหน้า อตัราการเติบโตของจีนจะชะลอตวัลงไปอยูท่ี่ร้อยละ 6.2 
ต่อปี อินเดียท่ีร้อยละ 7.3 ต่อปี (ตารางท่ี 1) และเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท่ี้ ร้อยละ 5.2 ต่อปีในระหวา่งปี 2561-2565 
เน่ืองจากการใช้จ่ายและการลงทุนของภาคเอกชนและภาครัฐท่ีกระเต้ืองข้ึนอย่างเห็นไดช้ัด ส าหรับในประเทศใน
กลุ่มอาเซียน-5 คาดวา่ฟิลิปปินส์และเวียดนามจะเป็นสองประเทศท่ีเศรษฐกิจเติบโตสูงสุด ส าหรับการเติบโตของ
เศรษฐกิจเกิดใหม่ในเอเชียนั้น การใช ้ICT ท่ีแพร่หลายข้ึนในภาคการผลิตและการบริการมีผลกระทบหลายดา้นต่อ
กิจกรรมทางธุรกิจ การคา้ และก าลงัการผลิตอยา่งชดัเจน ส่วนในระยะยาวนั้น การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีและ
การเกิดข้ึนของเศรษฐกิจดิจิทลัจะยงัคงเป็นปัจจยัส าคญัในการผลกัดนัการเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศต่าง ๆ ใน
อาเซียน 

ภาพรวมจากรายงานทั้งหมดท่ีประมวลมาช้ีให้เห็นว่าแนวโน้มเศรษฐกิจในปี 2561 จะปรับตวัข้ึนใน
ทางบวก และอยู่ในช่วงท่ีเศรษฐกิจโลกได้เร่ิมฟ้ืนตวัหลงัจากผ่านวิกฤติเศรษฐกิจหลายระลอกตั้งแต่วิกฤติทาง
การเงินในปี 2551 จนมาถึงการตกต ่าของราคาสินคา้โภคภณัฑร์อบล่าสุด นอกจากน้ี ยงัมีการปรับตวัเลขคาดการณ์
การเติบโตของเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป ญ่ีปุ่น ตลอดจนประเทศก าลงัพฒันาในเอเชียและยุโรปเพิ่มข้ึนด้วย 
อย่างไรก็ตาม แมว้่าเศรษฐกิจโลกในภาพรวมจะปรับตวัดีข้ึนแลว้ แต่เศรษฐกิจของหลายประเทศก็ยงัคงอ่อนแอ
และเผชิญความเส่ียงหลายประการอยูเ่ช่นกนั     

ตารางท่ี 1. กรอบการคาดการณ์ระยะกลางส าหรับปี 2561 
ท่ีมา: OECD Development Centre 
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ตลาดผลติภัณฑ์เพาเวอร์ซัพพลาย 
ตลาดเพาเวอร์ซัพพลายชนิด AC-DC และ DC-DC ส าหรับลูกค้าทัว่ไป 

รายงานเร่ือง Global Switching Power Supply Industry ส าหรับอุตสาหกรรมเพาเวอร์ซัพพลายของ Micro-
Techno Consultants (MTC) ให้ค  าจ  ากัดว่า บริษัทเพาเวอร์ซัพพลายส าหรับลูกค้าทั่วไป  (Merchant) คือบริษัทท่ี
ออกแบบ ผลิต และจ าหน่ายเพาเวอร์ซพัพลายเพื่อจ าหน่ายใหก้บัลูกคา้ OEM เป็นธุรกิจหลกั ในขณะท่ีบริษทัเพาเวอร์
ซพัพลายส าหรับใช้งานเอง (Captive) จะผลิตเพาเวอร์ซพัพลายเพื่อการใช้งานของตนเองและมิไดจ้  าหน่ายเพาเวอร์
ซพัพลายท่ีผลิตไดน้ั้นใหก้บัตลาดโดยทัว่ไป อีกทั้งไม่ไดท้  าธุรกิจเพาเวอร์ซพัพลายเป็นธุรกิจหลกัดว้ย  

นอกจากน้ี รายงานน้ียงัระบุว่าทิศทางตลาด
คือ บริษทัท่ีท าธุรกิจ Captive จะเปล่ียนไปท าธุรกิจ 
Merchant มากข้ึน และอุตสาหกรรมเพาเวอร์ซัพพลาย
ในปัจจุบันจะเน้นธุรกิจด้าน Merchant เป็นหลัก 
ส าหรับเดลตา้ (ประเทศไทย) จะมุ่งท าตลาด Merchant 
ส าหรับเพาเวอร์ซัพพลายทั้ งชนิด AC-DC และ DC-
DC ประกอบกนั  

รายงานดังกล่าวของ MTC ย ังระบุอีกว่า 
มูลค่าตลาดเพาเวอร์ซัพพลายแบบ Merchant อยู่ท่ี
ประมาณ 2.33 หม่ืนล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2560 
ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากประมาณ 2.31 หม่ืนล้านดอลลาร์
สหรัฐในปี 2559 และอตัราการเติบโตเฉล่ียรายปีอยูท่ี่
ร้อยละ 1.6 ต่อปีในระหวา่งปี 2559 ถึง 2564 (รูปท่ี 1)  

MTC รายงานวา่ ในปี 2559 บริษทัผูผ้ลิตพาวเวอร์ซัพพลายแบบ OEM สิบอนัดบัแรกของโลกมียอดขาย
คิดเป็นร้อยละ 44.7 ของยอดขายผลิตภณัฑ์ดงักล่าวทัว่โลก และกลุ่มบริษทัเดลตา้ ยงัคงเป็นบริษทัผลิตเพาเวอร์ซพั
พลายท่ีมีรายไดสู้งสุดในโลก โดยมีส่วนแบ่งการตลาดโลกธุรกิจ Merchant ท่ีร้อยละ 14.5 และยอดขายในปี 2559 
ยงัสูงกวา่คู่แข่งอนัดบั 2 มากกว่า 2 เท่าอีกดว้ย ทั้งน้ี MTC ประเมินวา่ เดลตา้จะยงัคงสามารถรักษาต าแหน่งผูน้ า
ตลาดในธุรกิจ Merchant ไดเ้ป็นเวลานาน  

ยอดความตอ้งการเพาเวอร์ซัพพลายในตลาด Merchant แบ่งตามภูมิภาคแสดงไวใ้นรูปดา้นล่าง (รูปท่ี 2) 
โดยภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีอตัราการเติบโตเฉล่ียรายปีสูงสุดในระหวา่งปี 2559 ถึง 2564  
 
 
 
 
 
 

รูปที ่2. Global Consumption of AC-DC & DC-DC Merchant Power Supplies by Region 
ท่ีมา: MTC Report, “Global Switching Power Supply Industry – 2017” 

รูปท่ี 1. Global consumption of AC-DC & DC-DC Merchant Power 
Supplies 2016-2021 

ท่ีมา: MTC report, “Global Switching Power Supply Industry – 2017” 
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ธุรกจิเพาเวอร์ซัพพลายแบบ AC-DC ส าหรับตลาด Merchant  
MTC คาดการณ์ว่าความตอ้งการเพาเวอร์ซพัพลายแบบ AC-DC ของตลาด Merchant ทัว่โลกน่าจะขยบัข้ึนไป

อยูท่ี่สูงกวา่ 2.25 หม่ืนลา้นดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2564 โดยอตัราการเติบโตเฉล่ียรายปีโดยประมาณจะอยูท่ี่ร้อยละ 1.8 
ในระหว่างปี 2559 ถึง 2564 (รูปท่ี 3) โดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม AC-DC switcher 3 ชนิด คือ External Power Supplies 
(EPS) Front End Power Supplies (FES) และ Central Power Supplies (CPS) น่าจะเติบโตเฉล่ียท่ีร้อยละ 0.7 และ ร้อยล 
2.5 และ ร้อยละ 3.2 ต่อปีตามล าดบั ส าหรับการเติบโตของยอดขายแต่ละผลิตภณัฑ์นั้นเป็นผลจากปัจจยัหนุนท่ีต่างกนั 
กล่าวคือ ผลิตภณัฑ์ EPS เหมาะส าหรับการใช้งานกบัอุปกรณ์แบบพกพาและเป็นท่ีตอ้งการของตลาดแบตเตอรียาน
ยนตไ์ฟฟ้า ส่วนผลิตภณัฑ์ FES มกัถูกน ามาใชใ้นงานกระจายก าลงัไฟ (Distributed power architecture) และผลิตภณัฑ ์
CPS เป็นท่ีตอ้งการของตลาด LED ซ่ึงเป็นตลาดท่ีมีการเติบโตสูงและคาดวา่จะมียอดขายประมาณ 2.5 พนัลา้นดอลลาร์
สหรัฐภายในปี 2564 และมีอตัราการเติบโตเฉล่ียรายปีท่ีร้อยละ 17.6 ในระหวา่งปี 2559 ถึง 2564 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่3. Global Consumption of Merchant AC-DC Switchers 2016-2021 
ท่ีมา: MTC report, “Global Switching Power Supply Industry – 2017” 

อุปกรณ์แปลงไฟ DC-DC 
MTC คาดวา่ความตอ้งการอุปกรณ์แปลงไฟแบบ DC-DC จะอยูท่ี่เฉล่ียร้อยละ -0.2 ต่อปีในระหวา่งปี 2559 

ถึง 2564 (รูปท่ี 4) และยอดขายน่าจะลดลงจากประมาณ 2.53 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2559 ไปอยู่ท่ี 2.50 
พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐในปี 2564 ส าหรับอุปกรณ์แปลงไฟแบบติดตั้งบนบอร์ด (Board-mounted converter) และ
แบบกล่อง (Box-type converter) คาดวา่จะเติบโตในอตัรา ร้อบละ -0.5 และ ร้อยละ 0.4 ตามล าดบั ในขณะเดียวกนั 
LED ถือวา่เป็นตลาดท่ีโตเร็วท่ีสุดส าหรับอุปกรณ์แปลงไฟแบบ DC-DC โดยมีอตัราการเติบโตเฉล่ียท่ีร้อยละ 7.2 
ต่อปีในระหวา่งปี 2559 ถึง 2564 
 
 
 
 

รูปที ่4. Global Consumption of Merchant DC-DC Converters 2016-2021 
ท่ีมา: MTC report, “Global Switching Power Supply Industry – 2017” 

 
ตลาดประเทศก าลงัพฒันา   

ตลาดอนิเตอร์เน็ตออฟธิงส าหรับงานอุตสาหกรรม (IIoT)  
รายงานของ Bain & Company ในปี 2560 คาดวา่ตลาด IoT ส าหรับลูกคา้ท่ีเป็นผุป้ระกอบการเหมือนกนั 

(B2B) จะสร้างเม็ดเงินได้กว่า 3 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2563 (รูปท่ี 5) ในขณะท่ีตลาดส าหรับลูกค้า
บุคคลจะสร้างรายไดป้ระมาณ 1.5 แสนลา้นดอลลาร์สหรัฐในช่วงเวลาเดียวกนั นอกจากน้ี รายงานฉบบัดงักล่าวยงั
ระบุอีกดว้ยวา่ IoT เป็นปัจจยัผลกัดนัให้เกิดการควบรวมกิจการ (M&A) มูลค่ากวา่ 8 หม่ืนลา้นดอลลาร์สหรัฐในปี 
2560 ตลอดจนการร่วมลงทุน (Venture capital) มูลค่ากวา่ 3 หม่ืนลา้นดอลลาร์สหรัฐ  
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รูปที ่5. Bain & Company IOT Revenue Forecast by Segment 2015-2020 
ท่ีมา: Bain & Company 

เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) มุ่งจบักระแสการเติบโตของ IoT และพฒันาผลิตภณัฑแ์ละโซลูชัน่ IoT 
ส าหรับภาคอุตสาหกรรมให้หลากหลายข้ึน อีกทั้งยงัเดินหนา้บูรณาการศกัยภาพดา้นอุตสาหกรรมหลกัเชา้กบัระบบ
การติดตามและการจดัการฐานขอ้มูลเพื่อปรับปรุงโรงงานใหท้นัสมยัเพื่อเป็น Smart Factory อยา่งแทจ้ริง 

ตลาดพลงังานทดแทน  
รายงานเร่ือง Renewables 2017 ซ่ึงจดัท าโดยส านักงานพลังงานสากล (IEA) ระบุว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตยใ์นจีนและทัว่โลกเพิ่มสูงข้ึนเน่ืองจากตน้ทุนท่ีลดลงอยา่งมากและนโยบายท่ีเอ้ือมากข้ึน ในปี 2559 ก าลงัการ
ผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท์ัว่โลกโตข้ึนกวา่ร้อยละ 50 ไปอยูท่ี่มากกวา่ 74 GW โดยกวา่คร่ึงหน่ึงของก าลงัการผลิต
ท่ีเพิ่มข้ึนมาจากจีนเพียงประเทศเดียว ซ่ึงเป็นคร้ังแรกของจีนท่ีการเพิ่มก าลงัการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยสู์งกว่า
การผลิตไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงรูปแบบอ่ืน รวมถึงถ่านหินด้วย นอกจากน้ีแล้ว รายงานดงักล่าวยงัคาดการณ์ว่าภายในปี 
2565 ก าลังการผลิตไฟฟ้าจะเพิ่มข้ึนสูงกว่า 920 GW ซ่ึงถือว่าเพิ่มข้ึนร้อยละ 43 และก าลังการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตยจ์ะสูงกวา่ก าลงัการผลิตจากพลงังานลมและน ้ า และจะกลายเป็นแหล่งพลงังานทดแทนท่ีมีก าลงัการผลิตมาก
ท่ีสุดภายในอีก 5 ปีขา้งหนา้  

เดลตา้มองเห็นอนาคตท่ีสดใสของตลาดไฟฟ้าพลงังานทดแทนท่ีเติบโตอย่างกา้วกระโดด และได้พฒันา
โซลูชนัต่าง ๆ ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของอุตสาหกรรมน้ี โดยโซลูชนัส าหรับไฟฟ้าพลงังานลมของเดลตา้นั้น
ไดรั้บการยอมรับเป็นอยา่งดีจากลูกคา้ระดบั Top 10 ของโลก และ ผลิตภณัฑ์อุปกรณ์แปลงพลงังานแส่งอาทิตยเ์ป็น
ไฟฟ้า (PV inverter) ของเดลตา้มีประสิทธิภาพสูงกวา่ร้อยละ 98.8 ซ่ึงเป็นระดบัท่ีสูงสุดในตลาด   

ตลาดยานยนต์ไฟฟ้า (EV) 
Bloomberg New Energy Finance (BNEF) ไดป้รับตวัเลขคาดการณ์การเติบโตของตลาดยานยนตไ์ฟฟ้าวา่จะ

เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 54 จากยอดขายรถยนตข์นาดเล็กทัว่โลกภายในปี 2583 จากเดิมท่ีประเมินวา่จะเติบโตร้อยละ 35 
ตั้งแต่เม่ือปี 2559 นอกจากน้ี รายงานดงักล่าวยงัคาดว่าภายในปี 2583 ยานยนต์ไฟฟ้าจะทดแทนการใช้น ้ ามนัถึง 8 
ลา้นบาร์เรลต่อวนั และท าใหก้ารใชไ้ฟฟ้าเพิ่มข้ึนถึง ร้อยละ 5 
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รายงานของ BNEF ประจ าปี  2560 ประเมินว่า
ยอดขายยานยนตไ์ฟฟ้าจะเพิ่มข้ึนอยา่งชดัเจนในช่วงคร่ึงหลงั
ของปี 2563 เน่ืองจากรถยนตไ์ฟฟ้าจะมีราคาถูกกวา่รถยนต์ท่ี
ใช้เคร่ืองยนต์แบบสันดาปภายใน (ICE) (รูปท่ี 6) โดยมีราคา
แบตเตอรีท่ีถูกลงอย่างเห็นได้ชัดเป็นปัจจยัสนับสนุนหลัก 
ทั้งน้ี รายงานดงักล่าวระบุว่า “ตั้งแต่ปี 2553 เป็นตน้มา ราคา
แบตเตอรีชนิดลิเทียม-ไอออน ลดลงถึงร้อยละ 73 ต่อ kWh 
นอกจากน้ี การผลิตท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึนและอตัราการ
จ่ายไฟท่ีเพิ่มข้ึนกว่า 2 เท่าจะยิ่งท าให้ราคาของแบตเตอรี
ลดลงกวา่ร้อยละ 70 ภายในปี 2573” และภายในปี 2583 ยาน 
ยนตไ์ฟฟ้าจะมีสัดส่วนมากกวา่ร้อยละ 33 ของรถยนตข์นาดเล็กท่ีใชง้านในทอ้งถนน แต่การชาร์จไฟก็ยงัคงเป็นเหตุผล
ส าคญัท่ีท าใหไ้ม่ไดค้าดการณ์การเติบโตของยานยนตไ์ฟฟ้าใหสู้งกวา่น้ี  

เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ไดติ้ดตามแนวโนม้ต่าง ๆ ของตลาดยานยนตไ์ฟฟ้าอยา่งต่อเน่ือง และ
พยายามพฒันาศกัยภาพดา้นการวิจยัและพฒันาตลอดจนดา้นการผลิตเสมอมา กระทัง่ไดรั้บการยอมรับเป็นอยา่งมาก
ในอุตสาหกรรมส าหรับยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท่ี้มีความตอ้งการสูงข้ึนเร่ือย ๆ ปัจจุบนั
เดลตา้เป็นผูผ้ลิตช้ินส่วนรถยนตใ์ห้กบัผุป้ระกอบรถยนตร์ายส าคญัของโลก นอกจากน้ี เดลตา้ยงัมีผลิตภณัฑ์ดา้นยาน
ยนต์ไฟฟ้าและยานยนตไ์ฮบริดท่ีหลากหลาย เช่น ผลิตภณัฑ์ (ประจุ) ชาร์จไฟฟ้าภายในรถยนต ์(On Board Charger) 
อุปกรณ์ชุดเช่ือมต่อระหว่างแบบเตอร่ีกบัชาร์จเจอร์ (Battery Junction Box) อินเวอร์เตอร์ ตลอดจนพดัลมประหยดั
พลงังานท่ีปราศจากเสียงรบกวนส าหรับยานยนตห์ลายรูปแบบ เป็นตน้  
 

ทิศทางการด าเนินธุรกจิในปี 2561 
ภาพรวมการด าเนินงานของเดลต้า (ประเทศไทย) 

ปี 2560 เป็นปีท่ี 2 ท่ีเดลตา้ด าเนินงานตามกลยุทธ์ Delta Smart Manufacturing ระยะ 5 ปี และประสบความส าเร็จ
ในการเร่ิมเดินสายการผลิตตามแนวทางน้ีถึง 2 สายการผลิตดว้ยกนั โดยสายการผลิตแบบสมาร์ทไลน์น้ีออกแบบภายใต้
แนวคิด Industrial 4.0 ซ่ึงสามารถเช่ือมโยงการท างานของเคร่ืองจกัรกบัเคร่ืองจกัร (Machine-to-machine) และเคร่ืองจกัร
กบัคน (Machine-to-human) จึงสามารถตรวจจบัปัญหาได้แบบเรียลไทม์และปรับการท างานเพื่อลดการใช้แรงงานให้
สอดคลอ้งกนั นอกจากน้ี เดลตา้ยงัไดเ้ร่ิมใชร้ะบบ MES เพื่อติดตามกระบวนการผลิตและเก็บขอ้มูลการผลิตส าหรับการ
ตรวจสอบสินคา้ (Product tracking) และวิเคราะห์ข้อมูลท่ีมีขนาดใหญ่หรือบ๊ิกดาต้าในอนาคตอีกด้วยและในปี 2561 
เดลตา้จะน าเคร่ืองจกัรแบบสมาร์ทมาใชอ้ยา่งทัว่ถึงใหเ้ป็นมาตรฐานต่อไป  

นอกจากน้ี เดลตา้ยงัด าเนินกิจกรรมปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเน่ืองตามท่ีไดว้างแผนไว ้เช่น โครงการ
ผลิตแบบลีน (Lean Manufacture) โครงการปรับปรุงการผลิตแบบไคเซน (Kaizen Improvement) และโครงการพฒันา
นวตักรรม เป็นต้น ทั้งน้ี กิจกรรมเหล่าน้ีท าให้เดลตา้สามารถเพิ่มความสามารถในการผลิตได้ถึงร้อยละ 5.25 และลด
ตน้ทุนไดร้้อยละ 10 เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา   

 

รูปท่ี 6. Global annual light-duty vehicle sales projection 2015-2040 
ท่ีมา: Bloomberg 2017 report, “Electric Vehicles to Accelerate to 54% 

of New Car Sales by 2040” 
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ในปี 2558 เดลต้าได้เร่ิมด าเนินกิจกรรมเพื่อพฒันาคุณภาพ (Quality Diagnosis) ซ่ึงท าให้เราสามารถปรับ
กระบวนการด าเนินงานประจ าวนัได้อย่างต่อเน่ือง และในปี 2561 เดลต้าจะเร่ิมด าเนินท าการตรวจสอบคุณภาพ
ประจ าปีเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่ระบบควบคุมคุณภาพของเราเป็นไปตามแนวทางท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

เดลตา้ยงัให้ความส าคญักบัการประหยดัพลงังานและการรีไซเคิลอีกดว้ย โดยในปี 2560 โรงงานบางปูของ
เดลตา้ (ประเทศไทย) ผา่นการรับรอง Green Building LEED ระดบั Gold และไดมี้การติดตั้งแผงพลงังานแสงอาทิตย์
บนหลงัคาอาคารหลกัของโรงงานบางปูและบางส่วนของอาคารโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเวลล์โกรวแ์ละสามารถ
ผลิตไฟฟ้าได ้3MKh ต่อปี อีกทั้งไดล้งทุนโครงการรีไซเคิลพลงังาน (Burn-In Energy Recycle) เป็นเงิน 4.3 ลา้นบาท 
ท าให้สามารถประหยดัไฟฟ้าได้ถึง 1.5MKh ต่อปี และในปี 2561 เดลต้าจะด าเนินโครงการระบบไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตยแ์ละโครงการรีไซเคิลพลงังานท่ีโรงงานเวลล์โกรวใ์ห้เสร็จสมบูรณ์ ตลอดจนจะเร่ิมด าเนินโครงการดา้น
การประหยดัพลงังานอีกหน่ึงโครงการ พร้อมไปกบัการรีไซเคิลความร้อนจากกระบวนการผลิต เน่ืองจากกระบวนการ
ผลิตต่างๆ เช่น การบดักรีแบบ Reflow การบดักรีแบบ Wave และเตาอบนั้นตอ้งใชค้วามร้อนสูงถึง 270 องศาเซลเซียส
เพื่อให้ความร้อนอย่างต่อเน่ือง และกระบวนการให้ความร้อนเหล่าน้ีใช้ไฟฟ้ามากกว่าร้อยละ 37 ของการใช้ไฟฟ้า
ทั้งหมดในโรงงาน ดงันั้น การรีไซเคิลความร้อนส่วนเกินน้ีจะช่วยลดการใชพ้ลงังานไดม้ากถึงประมาณร้อยละ 40-50 
ส่วนในปี 2561 เดลต้าจะปรับปรุงเคร่ืองจกัรมากกว่า 100 เคร่ืองในโรงงานให้ประหยดัพลังงานมากข้ึน และจะ
ด าเนินการกบัเคร่ืองจกัรทั้งหมดให้เสร็จส้ินภาพในปี 2562  
 
กลุ่มธุรกจิเพาเวอร์ซัพพลายแบบมาตรฐานส าหรับภาคอตุสาหกรรม (Standard Industrial Power Supply)   

ปี 2560 เป็นอีกปีหน่ึงท่ีทีมเพาเวอร์ซัพพลายเชิงอุตสาหกรรม (IPS) ประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี โดย
รายไดแ้ละก าไรยงัคงเติบโตเป็นเลข 2 หลกัเม่ือเทียบกบัปี 2559 เน่ืองจากลูกคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมการแพทยแ์ละ
การควบคุมเชิงอุตสาหกรรมมีความตอ้งการเพาเวอร์ซัพพลายเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทีม IPS ของเดลตา้จึงได้เพิ่ม
บุคลากรดา้นการวิจยัและพฒันาและดา้นการขายทัว่โลกใหส้อดคลอ้งกบัแนวโนม้ดงักล่าว ความเขา้ใจความตอ้งการ
ของลูกคา้และความสามารถดา้นการวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ของเดลตา้ท าให้เราสามารถน าเสนอเพาเวอร์ซพัพลาย
รุ่น DRM-24V960W1PN รุ่น MEU-600C24 และ รุ่น MEB-1K2A24 ออกสู่ตลาดและไดรั้บเสียงตอบรับจากลูกคา้
เป็นอยา่งดี จุดเด่นของเพาเวอร์ซพัพลายกลุ่มน้ีคือ มีรูปแบบเมนบอร์ด (Form factor) ขนาดเล็กและมีประสิทธิภาพ
สูงสุดถึงร้อยละ 95 และเดลตา้มุ่งจะพฒันาฟอร์มแฟคเตอร์ของผลิตภณัฑ์กลุ่มน้ีอยา่งต่อเน่ืองใหเ้หมาะสมกบัการใช้
งานกบัอุปกรณ์การแพทยม์ากยิง่ข้ึน  

ในปี 2560 ผูผ้ลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์หลายรายได้หันมาให้ความส าคญักบัอุตสาหกรรมยานยนต์และ
เทคโนโลยสีารสนเทศมากข้ึน ซ่ึงเป็นการปรับทิศทางจากลูกคา้กลุ่มอุตสาหกรรมเดิม การปรับทิศทางธุรกิจดงักล่าว
ส่งผลกระทบต่อเวลาและก าลงัการผลิต และคาดว่าผลกระทบดงักล่าวจะยงัคงมีต่อเน่ืองในปี 2561 ดว้ย อย่างไรก็
ตาม เดลตา้ไดป้ระสานงานกบัซพัพลายเออร์ของเราอยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหทุ้กฝ่ายสามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งราบร่ืน 

เม่ือผลิตภณัฑ์ของเดลตา้มีความหลากหลายมากข้ึน เดลตา้จึงเขา้ร่วมงานแสดงสินคา้ทัว่โลกมากข้ึนเกือบ 2 เท่า
จากเดิม และได้เพิ่มกิจกรรมการตลาดผ่านเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียอ่ืนๆ เพื่อสร้างการรับรู้ต่อแบรนด์เดลตา้อย่าง
ต่อเน่ือง และในปี 2561 เดลตา้จะยงัคงเดินหนา้อยา่งไม่หยดุย ั้งเพื่อสร้างความเติบโตทางธุรกิจท่ีมัน่คงและย ัง่ยืน  
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กลุ่มธุรกจิเซิร์ฟเวอร์ เครือข่าย และโทรคมนาคม (Server, Networking and Telecom - SNT) 
ธุรกิจ SNT ของเดลตา้เร่ิมฟ้ืนตวัในปี 2560 หลงัจากการเติบโตของธุรกิจโทรคมนาคมชะงกังนัในช่วงก่อน

หน้าน้ีเน่ืองจากการขยายฐาน 4G ของผูใ้ห้บริการรายต่างๆ เร่ิมอ่ิมตวั ส าหรับธุรกิจดาตา้เซ็นเตอร์ของเดลตา้ไดเ้ร่ิม
เพิ่มก าลังการผลิตให้สอดคล้องกับการเติบโตของลูกค้าในกลุ่มธุรกิจน้ี แม้ว่ายอดขายเซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่จะ
ค่อนขา้งคงท่ีในปี 2560 เน่ืองจากตลาดไดห้ันไปใช้บริการคลาวด์และเซิร์ฟเวอร์ขนาดกลางและเล็กแทน แต่ตลาด
ส าหรับเซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่ก็ยงัคงมีอยู ่ส าหรับยอดขายผลิตภณัฑ์ระบบเครือข่ายยงัคงเติบโตต่อเน่ืองและคาดวา่จะ
เป็นเช่นน้ีต่อไปในอีกหลายปีขา้งหนา้ นอกจากฐานลูกคา้เดิมแลว้ ทีม SNT ของเดลตา้ยงัมุ่งสร้างฐานลูกคา้ใหม่ๆ ท่ี
หลากหลายข้ึน พร้อมกบัการพฒันาโซลูชนัส าหรับดาตา้เซ็นเตอร์ท่ีทนัสมยัและมีประสิทธิภาพสูง ซ่ึงในปี 2561 จะ
เป็นอีกปีท่ีเดลตา้น าผลิตภณัฑ์ส าหรับดาตา้เซ็นเตอร์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างต่อเน่ืองเพื่อต่อยอดโอกาสทางธุรกิจ 
โดยทีมธุรกิจและวิศวกรรมของเดลตา้จะร่วมกนัแปลงความตอ้งการของลูกคา้ออกมาเป็นผลิตภณัฑ์คุณภาพสูงเพื่อ
รองรับความตอ้งการของลูกคา้ และขยายธุรกิจไปทัว่โลก 
 
กลุ่มธุรกจิด้านอตุสาหกรรมและการแพทย์ (IM) 

ในปี 2560 ธุรกิจ IM ของเดลตา้สามารถท ารายได้และก าไรได้สูงกว่าเป้าหมายท่ีวางไว ้เน่ืองจากตลาด
เพาเวอร์ซพัพลายแบบ DIN Rail สามารถเติบโตไดเ้ป็นอยา่งดีตามการพฒันานวตักรรมเพื่อการใชง้านรูปแบบใหม่ๆ 
ในอนาคต โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การเติบโตแบบกา้วกระโดดของตลาดการพิมพแ์บบ 3D ท่ีท าให้ยอดขายผลิตภณัฑ์ใน
กลุ่มน้ีพุ่งสูงข้ึนกวา่ท่ีคาดการณ์ไวเ้ป็นอยา่งมาก ส าหรับธุรกิจการแพทยข์องเดลตา้นั้นยงัคงเติบโตไปในทิศทางท่ีดี
เช่นกนั เน่ืองจากลูกคา้ผูผ้ลิตอลัตราซาวด์รายหลกัอีกรายหน่ึงของเดลตา้ไดเ้ร่ิมการผลิตเชิงพาณิชย ์และผลิตภณัฑ์
กลุ่ม IMA ของเดลต้าท่ีสามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายได้รับการตอบรับจากตลาดเป็นอย่างดีอีกด้วย 
นอกจากน้ี เดลตา้คาดวา่ผลิตภณัฑ์กลุ่มชาร์จไฟส าหรับยานยนตไ์ฟฟ้าจะขยายตวัเช่นกนั เน่ืองจากลูกคา้รายหลกัราย
หน่ึงจะเร่ิมเดินสายการผลิตส าหรับยานยนตรุ่์นใหม่ๆ ในปี 2561  ทั้งน้ี ทีมงานดา้นต่างๆ ของเดลตา้ เช่น ทีมวิจยัและ
พฒันาผลิตภณัฑ์ สายการผลิต ทีมขาย และทีมควบคุมคุณภาพ สามารถท างานร่วมกนัไดเ้ป็นอยา่งดี และเดลตา้คาด
วา่ในปีขา้งหนา้ เราจะยงัสามารถรับมือกบัความทา้ทายในตลาดไดเ้ป็นอยา่งดี เน่ืองจากเรามีศกัยภาพและความมุ่งมัน่
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้อยา่งแทจ้ริง   

 
กลุ่มธุรกจิอตุสาหกรรมยานยนต์ 

ธุรกิจยานยนต์ของเดลต้าประสบความส าเร็จเป็นอย่างดีในปี 2560 ดังจะเห็นได้จากยอดขายท่ีสูงกว่า
เป้าหมายกวา่ ร้อยละ 40 ทั้งน้ีเน่ืองจากลูกคา้มีความตอ้งการผลิตภณัฑม์ากข้ึน และเดลตา้ไดผ้ลกัดนัผลิตภณัฑ์ออกสู่
ทอ้งตลาดมากข้ึนใหส้อดคลอ้งกบัการเติบโตของตลาดยานยนตไ์ฟฟ้าท่ีขยายตวัอยา่งเห็นไดช้ดัในแต่ละไตรมาสดว้ย
เช่นกนั ในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2560 นั้น เดลตา้ไดอ้านิสงค์เพิ่มเติมจากยอดขายในกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบ 
(BEV) ต่างจากในปี 2559 ท่ียอดขายมาจากตลาดยานยนตแ์บบปลัก๊อินไฮบริด (PHEV) เป็นหลกั 

ส าหรับผลิตภณัฑ์ออนบอร์ดชาร์จเจอร์ (OBC) ก าลงัไฟ 3.3kW และ 7.2kW เป็นผลิตภณัฑ์ของเดลต้าท่ี
ไดรั้บความนิยมจากตลาดอย่างกวา้งขวางในปี 2560 และเดลตา้ยงัคงพฒันา OBC ก าลงัไฟ 11kW ซ่ึงจะน าออกสู่
ตลาดในอีกไม่ก่ีปีขา้งหนา้เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในอุตสาหกรรมยานยนตช์ั้นน าในยุโรป นอกจาก
ธุรกิจ OBC ท่ีขยายตวัข้ึนในปี 2560 แลว้ ธุรกิจกลุ่มผลิตภณัฑ์ DC/DC อินเวอร์เตอร์และกล่องเช่ือมต่อแบตเตอรีก็
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ขยายตวัเช่นกนั และเดลตา้ยงัสามารถขยายฐานลูกคา้กลุ่มธุรกิจยานยนตไ์ดอ้ยา่งต่อเน่ืองในปี 2561 ซ่ึงจะท าให้ธุรกิจ
น้ีของเดลตา้เติบโตไดเ้ป็นอยา่งดีในปี 2561 และในปีต่อๆ ไป ทั้งน้ี การขยายฐานลูกคา้จะส่งผลดีกบัการเติบโตของ
ผลิตภณัฑอ์ดัประจุทั้งกลุ่ม AC และ DC ดว้ย   
 
ตลาดภูมภิาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (SEA) และตลาดออสเตรเลยีและนิวซีแลนด์ (ANZ)  
กลุ่มธุรกจิระบบอตัโนมัติส าหรับภาคอุตสาหกรรม (Industrial Automation - IA) 

ปี 2560 ถือเป็นปีท่ีดีอีกปีหน่ึงส าหรับทีม IA ของเดลตา้ซ่ึงประสบความส าเร็จในปรับธุรกิจปัจจุบนัให้เป็น
ธุรกิจแบบบูรณาการระบบ (System integration - SI) และธุรกิจแบบโซลูชันครบวงจร โดยทีม IA ของเดลต้าได้
จัดตั้ งบริษัท Delta PBA Engineering (DPE) ซ่ึงเป็นบริษัทใหม่ท่ีพัฒนาโซลูชันแบบครบวงจรโดยเฉพาะเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของตลาดในประเทศไทยท่ีมองหาระบบอตัโนมติัโรงงานหรือการบูรณาการระหว่าง
เคร่ืองจกัรต่างๆ ในโรงงานอยา่งเต็มรูปแบบ นอกจากน้ีแลว้ ทีมงาน IA ของเดลตา้ยงัไดบ้รรลุขอ้ตกลงระดบัโลกกบั
ผูผ้ลิตชั้นแนวหน้าจากไตห้วนับริษทัหน่ึง ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตสินคา้ให้กบัแบรนด์ยกัษใ์หญ่ระดบัโลก เช่น ไนก้ีและอาดิ
ดาส โดยลูกคา้รายดงักล่าวจะไดน้ านวตักรรม Industry 4.0 ต่างๆ ของเดลตา้ไปใชง้านดว้ย  

นอกจากน้ีแลว้ เดลตา้ยงัเร่ิมพฒันาผลิตภณัฑ์กลุ่มใหม่ คือ HVAC และ VFD แนวตั้ง รุ่น WWW ท่ีมีพดัลม/
ป๊ัม และ VFD รุ่น P55 (ก าลงัไฟสูงสุด 90KW) นอกจากน้ี ลูกคา้หลายรายของเดลตา้ เช่น โครงการ Poko Sena ใน
มาเลเซีย หรือ MK13 Business Park ในสิงคโปร์ซ่ึงอยู่ในระหว่างการก่อสร้างจะมีส่วนส าคญัในการเพิ่มยอดขาย
ให้กบัเดลตา้ในอนาคต ส าหรับในออสเตรเลีย ธุรกิจของเดลตา้โตข้ึนกว่า 45% จากการสร้างช่องทางธุรกิจแบบ
บูรณาการกบัพาร์ทเนอร์ชั้นน าเช่น NHP และ SAGE Automation ท าให้เดลตา้สามารถเติบโตและพฒันาธุรกิจได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ  
 
กลุ่มธุรกจิโซลูช่ันระบบส ารองไฟฟ้า (Mission Critical Infrastructure Solution - MCIS) 

ทีมงาน MCIS ของเดลตา้ยงัคงครองต าแหน่งผูน้ าธุรกิจดา้นการจดัการพลงังานและการใช้พลงังานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ โดยอุปกรณ์ส ารองไฟฟ้า (UPS) ตลอดจนอุปกรณ์และโซลูชนัจดัการระบบงานดาตา้เซ็นเตอร์แบบ
ครบวงจร (DCIM) ของเดลตา้ลว้นไดรั้บการยอมรับจากลูกคา้ในวงกวา้งทั้งในแง่คุณภาพและราคา 

ในปี 2560 ธุรกิจของเดลตา้เติบโตใกลเ้คียงร้อยละ 60 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้าน้ี เน่ืองจากเดลตา้ไดลู้กคา้เป็น
โครงการรัฐหลายโครงการในประเทศไทย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และออสเตรเลีย อีกทั้งยงัสามารถขยายฐานลูกคา้ใน
กลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ได้เป็นอย่างมาก เช่น อุตสาหกรรมโทรคมนาคม การผลิตท่ีใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และการ
โรงแรม เป็นตน้  

ส าหรับในปี 2561 เดลต้าจะเจาะธุรกิจ MCIS ให้ลึกข้ึนเป็นรายประเทศ คือ ไทย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย 
ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และออสเตรเลีย พร้อมไปกับการขยายฐานธุรกิจร่วมกับลูกค้ากลุ่มดาต้าเซ็นเตอร์และผู ้
ใหบ้ริการ/เจา้ของธุรกิจเช่าพื้นท่ีส าหรับเซิร์ฟเวอร์ (Colocation) ในระดบัโลกและภูมิภาค  

เดลตา้ไดเ้พิ่มโมดุลใหม่ลงในโซลูชนั DCIM ท าให้โซลูชนั DCIM ของเดลตา้ยิ่งไดรั้บการยอมรับในฐานะ
ผูน้ าส าหรับธุรกิจจดัการและติดตามการด าเนินงานดาตา้เซ็นเตอร์ท่ีดียิ่งข้ึน นอกจากน้ี เดลตา้ยงัมีแผนพฒันาศกัยภาพ
ของเราเพื่อให้สามารถรองรับการเติบโตของลูกคา้ระดบัภูมิภาค/โลกไดอ้ยา่งเต็มท่ี โดยจะผสมผสานความเช่ียวชาญ
ของหลายทีมงาน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ จากทีมงานพลงังานทดแทน ท่ีมีส่วนส าคญัในการสร้างนวตักรรมใหท้นัโลก 
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การประสานพลงัความแข็งแกร่งดา้นแบรนด ์ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการประสานงานกบัลูกคา้อยา่งลง
ตวัของทีมงาน MCIS ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตจ้ะเป็นปัจจยัผลกัดนัให้เกิดการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองในหลาย
กลุ่มธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ การผลิตชั้นสูง และสุขภาพ เป็นตน้ และเดลตา้จะยงัคง
เดินหนา้ขยายตลาด โดยร่วมมือกบัพาร์ทเนอร์ท่ีส าคญัและสร้างห่วงโซ่มูลค่า (Value chain) ในอุตสาหกรรมเพาเวอร์
ซพัพลายเพื่อการเติบโตอยา่งย ัง่ยนื   
 
กลุ่มธุรกจิเพาเวอร์ซิสเต็มส าหรับระบบโทรคมนาคม  

ปัจจุบนั อินเดียมีจ านวนผูจ้ดทะเบียนใช้โทรศพัท์มือถือและอินเตอร์เน็ตมากเป็นอนัดบัสองของโลก และ
เน่ืองจากตลาดโทรคมนาคมของอินเดียยงัมีการแข่งขนัสูงมาก ผูบ้ริโภคจึงไดป้ระโยชน์จากการแข่งขนัทางราคาท่ีท า
ให้ค่าบริการอยูใ่นระดบัต ่า นอกจากน้ี การท่ี Reliance JIO เร่ิมให้บริการ 4G ยิง่ท  าให้ค่าบริการถูกลงกวา่เดิม ส าหรับ
ภาพรวมของอุตสาหกรรมน้ี ผูใ้ห้บริการรายใหญ่ไดมี้การควบรวมกิจการเร่ือยมาท าให้ขณะน้ีมีผูป้ระกอบการเอกชน
รายใหญ่เพียง 3 ราย และผูป้ระกอบการภาครัฐอีกเพียง 1 รายเท่านั้น และบริษทัท่ีให้บริการดา้นเสาสัญญาณก็ไดเ้ร่ิม
ควบรวมกิจการในลกัษณะน้ีเช่นกนั   

ในแง่การใช้งานพบว่า การใช้ดาตา้เพิ่มข้ึนอย่างชัดเจนเน่ืองจากค่าบริการและราคาค่าเคร่ืองท่ีลดลงอย่าง
ต่อเน่ือง โดย 4G ถือเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้การใชด้าตา้เพิ่มข้ึน โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 60 ของการใชง้านดาตา้
ทั้งหมด และในช่วงปี 2559-2560 การลงทุนของต่างชาติในธุรกิจโทรคมนาคมของอินเดียไดเ้พิ่มข้ึนกวา่ 4 เท่า ดงันั้น
จึงคาดว่าการเติบโตของตลาดโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม (รวมทั้ งระบบไฟฟ้าส าหรับอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมดว้ย) น่าจะชะลอตวัในปี 2561 เน่ืองจากมีการควบรวมกิจการของผูใ้ห้บริการรายใหญ่ท่ีน่าจะเสร็จส้ิน
ภายในปีน้ี ส าหรับการเติบโตระลอกต่อไปของธุรกิจน้ีน่าจะมาจากการน าเทคโนโลยี 5G มาใชช่้วงประมาณปี 2563 
ซ่ึงจะท าใหเ้กิดการลงทุนมหาศาลในการขยายและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานต่อไป  

เดลตา้มีแผนจะพฒันานวตักรรมเพื่อตอบสนองให้ทนักบัความตอ้งการใหม่ๆ ของเทคโนโลยี 4G และ 5G 
ของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม โดยผลิตภณัฑ์ท่ีเดลตา้จะพฒันาเพิ่มเติมรวมถึงระบบไฟฟ้าขนาดเล็กส าหรับใช้กบั 
Picocell ระบบ Wi-Fi และอุปกรณ์เก็บไฟ Li-Ion ปัจจุบนั เดลตา้ยงัไดเ้ร่ิมพฒันาผลิตภณัฑเ์พื่อการใชง้านรูปแบบอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากการใช้งานในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมแบบเดิมเพื่อทดแทนความตอ้งการท่ีลดลงในอุตสาหกรรม
ดงักล่าว โดยเดลตา้มองวา่ การใชง้านในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น ในระบบการจดัการเมืองและความปลอดภยั การคมนาคม
ระบบราง ระบบรถใตดิ้น รวมถึง DTH และ บอร์ดแบนด์ ต่างมีศกัยภาพและจะเป็นปัจจยัส าคญัในการเติบโตของ
เดลตา้ในปี 2562-2563  
 
ธุรกจิอนิเวอร์เตอร์พลงังานแสงอาทติย์ในอนิเดีย  

ตลาดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของอินเดียก าลังเจริญเติบโต โดยก าลังการผลิตในปี 2560 ขยบัข้ึนเป็น 
8.8GW หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 76 เม่ือเทียบกบัปี 2559 นอกจากน้ี ปัจจุบนั อินเดียเป็นตลาดไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์
ใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของโลก และการประมูลโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยห์ลายโครงการท่ีมีก าลงัไฟรวม
ประมาณ 12.4GW ไดเ้สร็จส้ินลงและเขา้สู่ขั้นตอนการเร่ิมด าเนินการแลว้ ทั้งน้ี ผูป้ระกอบการจ านวน 7 รายไดด้ าเนิน
โครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์มีก าลงัการผลิตรวมมากกว่า 1GW  อย่างไรก็ตาม ตลาดไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตยย์งัไม่สามารถเดินหนา้ไดอ้ยา่งเต็มท่ีเน่ืองจากการประกาศประมูลโครงการใหม่ๆ ไดเ้ร่ิมชะลอตวัลงอยา่ง
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3 ปัจจยัความเส่ียง 

 

ชดัเจนในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา (ในอตัราร้อยละ -68 และร้อยละ -59 ตามล าดบั) ส าหรับรัฐทางใตข้องอินเดียท่ีมีก าลงั
การผลิตรวมจากปัจจุบนัและท่ีไดเ้ปิดประมูลไปแลว้ (Front-loaded capacity buildout) ไดแ้ก่ รัฐกรณาฏกะ (ก าลงัการ
ผลิตรวมคิดเป็นร้อยละ 69 ของเป้าในเดือนมีนาคม 2565) รัฐอานธรประเทศ (ร้อยละ 74) และรัฐเตลงัคานา (ร้อยละ 
70) ไดเ้ร่ิมชะลอการเพิ่มก าลงัการผลิตแลว้ ส่วนรัฐขนาดใหญ่อ่ืนๆ เช่น รัฐมหาราษฏระ รัฐคุชราต และรัฐอ่ืนๆ ต่างมี
ก าลงัการผลิตเกินความตอ้งการอยูแ่ลว้ และไม่มีแผนจะน าไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยม์าใชแ้ต่อยา่งใด  

อย่างไรก็ตาม การชะลอตวัดงักล่าวคาดว่าจะส่งผลดีต่อทั้งผูป้ระกอบการและนักลงทุน เน่ืองจากจะได้มี
โอกาสใหค้วามส าคญักบัการระดมทุนและการด าเนินโครงการอยา่งแทจ้ริง แต่ในขณะเดียวกนัก็คาดวา่การระดมทุน
รูปแบบต่างๆ เช่น การเปิด IPO การออกตราสารหน้ี และการควบรวมกิจการ จะเร่ิมฟ้ืนตวัอีกคร้ังและจะเพิ่มข้ึนอยา่ง
ต่อเน่ืองในปีต่อๆไป 
มุมมองระยะยาวของอุตสาหกรรมน้ีคือ หากตน้ทุนต่างๆ ยงัคงลดลงอยา่งต่อเน่ือง การใชไ้ฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์
ร่วมกบัระบบกกัเก็บน่าจะยงัคงเป็นทางเลือกท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งต่อเน่ืองในอีกหลายปีขา้งหนา้นอกเหนือจากการ
ใช้เช้ือเพลิงแบบดั้งเดิม นอกจากน้ี โลกในปัจจุบนัมีแนวโน้มมุ่งสู่การใชพ้ลงังานทดแทนมากข้ึน และรัฐบาลอินเดีย
ยงัเล็งเห็นศกัยภาพในการใชพ้ลงังานทดแทนเพื่อสร้างความกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจดว้ย   

ปัจจุบนั เดลต้าเป็นผูน้ าตลาด PVI ในอินเดียท่ีมีส่วนแบ่งการตลาดถึงร้อยละ 30.7 และยงัเป็นผูน้ าตลาด
อินเวอร์เตอร์ส าหรับติดตั้งบนหลงัคาอีกดว้ย อุปกรณ์ของเดลตา้เป็นท่ีนิยมอยา่งมากในตลาดอินเดีย เช่น MW Inverter 
กวา่ 800 เคร่ือง String Inverter กวา่ 17,000 เคร่ือง และ PV Plant กวา่ 2,000 แห่งทัว่อินเดีย และทีม PVI ของเดลตา้ตั้ง
เป้ารายไดไ้วสู้งกวา่ 50 ลา้นดอลลาร์สหรัฐภายในปี ร้อยละ 563 

 
 
 

ความเส่ียงกลายมาเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารจดัการและกิจกรรมทางธุรกิจท่ีนบัวนัยิ่งมีความซับซ้อน ตาม
การเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วของสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจในปัจจุบนั บริษทัฯ ยกระดบัเร่ืองการบริหารความเส่ียงให้ทุก
คนตระหนักอย่างต่อเน่ืองทัว่ทั้ งองค์กรเน่ืองจากบริษทัฯ เช่ือมัน่ว่าการบริหารความเส่ียงถือเป็นหน่ึงในเคร่ืองมือท่ีมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด ท่ีนอกจากจะช่วยให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการบริหารจดัการท่ีดีแล้ว ยงัช่วยให้องค์กรบรรลุ
วตัถุประสงค์ไดต้ามเป้าหมาย  คณะกรรมการบริษทั ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยไดก้ าหนดนโยบาย
การบริหารความเส่ียงท่ีครอบคลุมทั้งองคก์รและขยายไปยงัเครือข่าย เพื่อให้แน่ใจวา่บริษทัฯ มีกระบวนการบริหารความ
เส่ียงหรือวางระบบต่างๆ ท่ีจะช่วยบรรเทาผลกระทบใหก้บัองคก์รไดอ้ยา่งเหมาะสม 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียงด ารงต าแหน่งโดยประธานบริหารและ เป็นหน่ึง ในคณะกรรมการ

บริษทั คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีสมาชิกไม่นอ้ยกวา่ห้า คน ประกอบดว้ยหวัหนา้ของฝ่ายบริหารหลกัต่างๆ และ/
หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษทั หรือประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ในกรณีท่ีจ าเป็น 
คณะกรรมการฯ อาจเชิญบุคคลอ่ืนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง หรือผูท่ี้รับผิดชอบเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมนั้นๆ เขา้ร่วม
ประชุมกบัคณะกรรมการบริหารความเส่ียงดว้ย 
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หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
1. ก าหนดกระบวนการบริหารความเส่ียง 
2.  ด าเนินการบริหารจดัการความเส่ียงดว้ยการมอบหมายการจดัการความเส่ียงใหก้บัผูจ้ดัการท่ีรับผิดชอบงานโดยตรง 
3. พฒันาและทบทวน แผนกลยทุธ์การจดัการความเส่ียง 
4.  รายงานผลการบริหารความเส่ียงทุกคร่ึงปี และ/หรือ เม่ือเห็นวา่มีความจ าเป็น ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 
5.  ตรวจสอบ และปรับปรุงการบริหารจดัการความเส่ียงอยา่ง สม ่าเสมอและต่อเน่ือง  
6.  คณะกรรมการฯ อาจขอค าแนะน าจากท่ีปรึกษาในสาขาวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเส่ียงไดใ้นบางกรณี 

โครงสร้างคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการบริหารจัดการความเส่ียง 
เพื่อให้กรอบการบริหารความเส่ียงท่ีวางไวส้ามารถน าไปสู่ขั้นตอนปฏิบติังาน คณะกรรมการบริหารความ

เส่ียง ไดก้ าหนดแนวทางปฏิบติัและแนวทางการบริหารความเส่ียง ให้กบัผูบ้ริหารไดรั้บทราบ โดยขอ้มูลดงักล่าวจะ
ถูกบนัทึกไวใ้น " กฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง" 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะให้ค  าปรึกษาฝ่ายบริหาร ในการด าเนินการบริหารความเส่ียงตามนโยบาย
ท่ีวางไว  ้โดยได้รับการสนับสนุนจากผูจ้ดัการบริหารความเส่ียงท่ีท าหน้าท่ีในแต่ละแผนก ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารและ
หวัหนา้ฝ่ายงานหลกัจะตอ้งระบุความเส่ียงต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน พร้อมกบัช้ีแจงสาเหตุท่ีท าให้เกิดความเส่ียงนั้นๆ  ส่ิงท่ี
เป็นประเด็นความเส่ียง วิธีการวดัความเส่ียง ระดบัของความเส่ียง และล าดบัความส าคญั  ทั้งหมดน้ีเพื่อให้สามารถ
ก าหนดกระบวนการ และกลยุทธ์ในการบริหารความเส่ียง  โดยผูจ้ดัการความเส่ียงมีหน้าท่ีสรุปขอ้มูลต่างๆ เพื่อ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะทบทวนขอ้มูลดงักล่าว โดยจดัล าดบัความส าคญั พฒันาและทบทวนแผน
กลยุทธ์การจดัการความเส่ียงท่ีเสนอมาจากแต่ละหน่วยงาน (ถา้มี)  พร้อมพิจารณาความสอดคลอ้งกบัการประเมิน
ความเส่ียง และขั้นตอนด าเนินการบริหารจดัการ หลงัจากนั้นจึงจดัส่งรายงานสถานะของการบริหารจดัการความเส่ียง 
ใหก้บัคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการของบริษทั อยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 
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ความเส่ียงหลกัทีส่ าคญัและกลยุทธ์การบริหารจัดการ 
1. การบริหารความเส่ียงทางการเงิน 

ความเส่ียงจากความผนัผวนของเศรษฐกจิโลก  
ในปี 2560 เศรษฐกิจโลกมีการปรับตัวดีข้ึนอย่างมากเม่ือเทียบกับปีก่อน แต่อย่างไรก็ตาม ความเส่ียงทาง

การเมืองท่ีเพิ่มข้ึนจากเกาหลีเหนือ ตะวนัออกกลาง และละตินอเมริกายงัคงมีความคลุมเครือ บริษทัฯ  จึงเช่ือวา่เศรษฐกิจ
โลกจะยงัคงมีความผนัผวนต่อไป และไดค้งความระมดัระวงัต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและด าเนินสองมาตรการเพื่อ
ช่วยลดความเส่ียงดงักล่าว โดยจะยงัคงพฒันาผลิตภณัฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตลาด และมุ่งเน้น
ปรับปรุงการด าเนินงานภายในของบริษทัฯ เพื่อใหส้ามารถรักษาความสามารถในการท าก าไรไวไ้ด ้ 

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยน 
เศรษฐกิจโลกมีอตัราเติบโตปรับตวัดีข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในปี 2560 จากการขยายตวัอย่างต่อเน่ืองของเศรษฐกิจ

โลก  ความกงัวลในเร่ืองนโยบายกีดกนัทางการคา้ของสหรัฐไม่ไดด้ าเนินการแบบรุนแรงต่อประเทศคู่คา้ส าคญั รวมทั้ง
ความเส่ียงทางการเมืองในยุโรปท่ีลดลงหลงัผลการเลือกตั้งในฝร่ังเศสออกมาในดา้นดี รวมทั้ง ปัญหาฟองสบู่ในภาค
อสังหาริมทรัพย ์และประเด็นเงินทุนไหลออกของจีนอยู่ในระดบัท่ีควบคุมได ้เหล่าน้ีล้วนท าให้ภาพการฟ้ืนตวัของ
เศรษฐกิจโลกยงัมีแนวโนม้ท่ีแขง็แกร่งข้ึน  

ประมาณการการเติบโตเศรษฐกิจไทยในปี 2560 คาดวา่จะเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 3.5 – 3.9 จากปีก่อนจากภาคการ
ส่งออกท่ีฟ้ืนตวัไดดี้ข้ึน ซ่ิงเป็นผลมาจากเศรษฐกิจโลกโดยรวมท่ีปรับตวัดีข้ึน ประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่อยา่งสหรัฐ 
ยโูรโซน ญ่ีปุ่น และจีนเติบโตไดดี้ ทั้งยงัไดรั้บแรงหนุนจากมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของภาครัฐซ่ึงมีส่วนช่วยกระตุน้
การจา้งงานและการอุปโภคบริโภค รวมถึงภาคการท่องเท่ียวท่ีเร่ิมมีการฟ้ินตวั 

ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงประมาณร้อยละ 9 จากระดับ 35.80 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐเม่ือตน้ปีมาเป็น
ระดบั 32.60 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐเม่ือปลายปีซ่ึงเป็นผลมาจากความไม่แน่นอนทางการเมืองในสหรัฐ ท าให้มีเงินทุน
ไหลเขา้สู่ตลาดเอเชียมากข้ึนส่งผลให้เงินบาทและเงินสกุลเอเชียแข็งค่าข้ึน เช่นเดียวกบัเงินยูโรท่ีแข็งค่าข้ึนกวา่ร้อยละ 
11 เม่ือเทียบกบัเงินดอลลาร์สหรัฐจากระดบั 1.05 ดอลลาร์สหรัฐต่อยูโรเม่ือตน้ปี มาเป็นระดบั 1.19 ดอลลาร์สหรัฐต่อยู
โร เน่ืองจากเศรษฐกิจยูโรโซนท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ืองและความกังวลทางการเมืองท่ีลดลงหลังผลการเลือกตั้งผูน้  า
ฝร่ังเศสเป็นไปตามคาด ซ่ึงจะส่งผลกระทบการด าเนินงานของบริษทัฯ เน่ืองจากรายไดห้ลกัของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย
ส่วนใหญ่อยูใ่นรูปของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ท าให้ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนลดลงจาก 183 ลา้นบาทในปีท่ี 2559 เป็น 
64 ลา้นบาทในปี 2560  

บริษทัฯ ยงัคงด าเนินนโยบายการป้องกนัความเส่ียงเพื่อช่วยลดภาระจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน  โดย
เลือกวิธีการป้องกนัความเส่ียงแบบธรรมชาติ (Natural Hedge) ในการสร้างสมดุลของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัฯ ท่ี
เป็นสกุลเงินต่างประเทศ และเก็บรักษาเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐไวใ้นระดบัต ่า นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัคงใช้สัญญาซ้ือขาย
เงินตราต่างประเทศเพื่อคุม้ครองสถานะสุทธิของแต่ละสกุลเงินแบบเต็มจ านวน ซ่ึงนโยบายน้ีมีประสิทธิภาพในการช่วย
ลดความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนหรืออตัราดอกเบ้ียได้ดี  ทั้งน้ี ในการบริหารจดัการความเส่ียงจาก
อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯ มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อลดความเส่ียงและหลีกเล่ียงการเก็งก าไร ด้วย
ค่าใชจ่้ายท่ีสมเหตุสมผลต่อการท าธุรกรรมป้องกนัความเส่ียงนั้นๆ  
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นอกเหนือจากการจดัการความเส่ียงในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแลว้ บริษทัฯ ยงัตอ้งบริหารจดัการสกุลเงินอ่ืนๆ ท่ี
ใชด้ าเนินงานในประเทศท่ีบริษทัยอ่ยตั้งอยู ่เช่น เงินรูปีของอินเดียและอ่ืนๆ การบริหารความเส่ียงของแต่ละสกุลเงินจะ
แตกต่างกนัตามสถานการณ์ในแต่ละประเทศนั้นๆ ดงันั้น บริษทัฯ จ าเป็นตอ้งติดตามสถาณการณ์อยา่งใกลชิ้ด 

ความเส่ียงในการเรียกช าระหนี้ 
แมจ้ะมีสัญญาณการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลกแต่บริษทัฯ ยงัคงติดตามสถานการณ์ดงักล่าวอยา่งใกลชิ้ดและมี

การประเมินสถานการณ์เป็นระยะๆ ว่าจะมีปัจจยัใดท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ และฐานะ
ทางการเงินของลูกคา้ เพื่อให้มัน่ใจว่าจะสามารถเรียกช าระหน้ีจากลูกคา้ได ้ ขณะเดียวกนั บริษทัฯ ไดใ้ชบ้ริการการ
ประกนัภยัสินเช่ือเพื่อช่วยลดความเส่ียงทางการคา้อีกทางหน่ึงดว้ย 

บริษทัฯ มีประสบการณ์และความสามารถในการจดัการลูกหน้ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  มีระบบการควบคุม
สินเช่ือและมีบุคลากรท่ีมีความช านาญงาน ดงันั้น เม่ือตอ้งประสบความทา้ทายหลากหลายรูปแบบในช่วงหลายปีท่ี
ผ่านมา บริษทัฯ ก็สามารถบริหารจดัการบญัชีลูกหน้ีและการเรียกช าระหน้ีไดใ้นระดบัท่ีน่าพอใจ ดงัจะเห็นไดจ้าก
จ านวนลูกหน้ีการคา้คา้งช าระตั้งแต่ 6 เดือนข้ึนไป คิดเป็นเพียงประมาณร้อยละ 1.3 ของยอดลูกหน้ีการคา้ทั้งหมด ซ่ึง
ท าใหเ้ช่ือมัน่ไดว้า่ บริษทัฯ มีสภาพคล่องของกระแสเงินสดเพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ 
2. การบริหารความเส่ียงการลงทุนขององค์กร 

โดยทัว่ไป การลงทุนและการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษทัยอ่ยเป็นธุรกรรมท่ีมีความเส่ียง แนวทางการ
บริหารความเส่ียงท่ีบริษทัฯ ท าคือการตรวจสอบอยา่งใกลชิ้ด มีการควบคุมรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย บญัชีลูกหน้ีและกิจกรรม
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการและการเงิน นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัจดัให้มีการพบปะกนัเป็นคร้ังคราวของผูบ้ริหารจาก
บริษทัย่อยในลกัษณะของการฝึกอบรม การประชุมหรือการประเมินผลการด าเนินงาน  ซ่ึงปกติบริษทัฯ ก็จดัให้มีการ
ประชุมวิดีโอทางไกล อย่างสม ่าเสมอ ทั้งน้ี ไม่เพียงเพื่อให้มัน่ใจถึงประสิทธิภาพการบริหารงานให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั แต่ยงัช่วยสร้างขวญัและก าลงัใจในการท างานร่วมกนัอีกดว้ย 

3. การจัดการความเส่ียงในห่วงโซ่อุปทาน 
บริษทัฯ มีการประเมินปัจจยัความเส่ียงท่ีส าคญัตลอดห่วงโซ่อุปทานอยา่งสม ่าเสมอ เพราะการบริหารจดัการ

ห่วงโซ่อุปทานท่ีไม่ถูกตอ้งจะส่งผลกระทบต่อความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคและผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ อีกทั้งยงัอาจ
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานในอนาคตได้อีกด้วย ในปี 2560 อุปทานของช้ินส่วนเซมิคอนดักเตอร์และ
ส่วนประกอบ Passive ค่อนข้างตึงตัว แต่ด้วยการท างานเป็นทีมและความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับซัพพลายเออร์
พนัธมิตร ท าให้บริษทัฯ ไม่ไดป้ระสบผลกระทบจากปัญหาดา้นอุปทานมากนัก ส าหรับในปี  2561 บริษทัฯ คาดว่า
อุปทานของช้ินส่วนเซมิคอนดกัเตอร์และส่วนประกอบ Passive จะยงัคงตึงตวัต่อไปอยา่งนอ้ยก็จนถึงไตรมาสท่ี 2 และ
แมว้า่ยงัไม่เห็นวา่จะเกิดผลกระทบจากปัญหาดา้นอุปทาน แต่บริษทัฯ ก็จะติดตามและท างานอยา่งใกลชิ้ดกบัซพัพลาย
เออร์พนัธมิตรเพื่อเป็นการป้องกนัการเกิดภาวะชงกังนัในการด าเนินงาน 

เพื่อให้แน่ใจว่ามีอุปทานท่ีมีคุณภาพดีและมีความต่อเน่ือง บริษทัฯ จึงให้ความส าคญักบัการจดัการ ทั้งซัพ
พลายเออร์หลกั (Key/Critical suppliers)  และวตัถุดิบท่ีส าคญั (Key/Critical parts) ในกรอบจดัการซัพพลายเออร์ของ
เรา นอกเหนือจากการประเมินเทคโนโลยี คุณภาพ การตอบสนอง ประสิทธิภาพการส่งมอบ และราคาสินคา้ของซัพ
พลายเออร์แลว้ บริษทัฯ ยงัเนน้ไปท่ีการจดัการอุปทาน และอุปสงคข์องวตัถุดิบท่ีส าคญันั้นๆ โดยใชป้ระมาณการของ
ผูใ้ช ้ความตอ้งการติดตั้งระบบ และระดบัสินคา้คงคลงัของซพัพลายเออร์ โดยทัว่ไปบริษทัฯ จะเลือกซพัพลายเออร์ใน
ทอ้งถ่ิน เน่ืองจากมีความได้เปรียบในด้านเวลาการส่งมอบและการตอบสนองต่อค าสั่งซ้ือ ทั้งน้ี ซัพพลายเออร์ใน
ทอ้งถ่ินเหล่านั้นตอ้งมีเทคโนโลย ีคุณภาพและราคาตามมาตรฐานท่ีบริษทัฯ ก าหนดดว้ย 
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หลงัวิกฤตการเงินทัว่โลก บริษทัฯ ไดด้ าเนินการวิเคราะห์สถานะทางการเงินในเชิงลึกของซัพพลายเออร์ท่ี
ส าคญั รวมทั้งไดจ้ดัหาผูข้ายวตัถุดิบให้มีมากราย และมีวตัถุดิบกระจายอยูใ่นหลายภูมิภาคของสายการผลิตของซัพ
พลายเออร์ เพื่อลดความเส่ียงจากการขาดแคลนวตัถุดิบท่ีอาจเกิดจากความผิดปกติอยา่งรุนแรงของสภาพอากาศ หรือ
ภยัพิบติัร้ายแรงในวนัขา้งหนา้  

ส าหรับความพยายามท่ีจะลดความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (ESG Risk) ให้กบัซัพพลาย
เออร์ในห่วงโซ่อุปทานและเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั เดลตา้ประเทศไทยไดส่้งเสริมให้มีฝ่ายปฏิบติัการ
ตรวจสอบและให้ค าปรึกษาตามแนวทางของ RBA (RBA Verification Consultation) ตั้งแต่ปี 2557 ทั้งน้ี ฝ่ายงานดงักล่าว
ไดถู้กจดัตั้งข้ึนจากการร่วมมือของหลายฝ่ายภายในบริษทัฯ ประกอบดว้ยฝ่ายพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ฝ่ายความปลอดภยั
แรงงาน ฝ่ายกิจการโรงงาน และฝ่ายจดัซ้ือ โดยทีมจะด าเนินการตรวจสอบและให้ค  าปรึกษาตามแนวทาง RBA แก่ซัพ
พลายเออร์หลกัท่ีมีความเส่ียงดา้น ESG สูง  ทั้งน้ี ซัพพลายเออร์ส่วนใหญ่ยงัมีปัญหาเก่ียวกบัเร่ืองสุขลกัษณะและความ
ปลอดภยัตามแนวระบบบริหารจดัการของ RBA จ  านวนชัว่โมงการท างานท่ีมากเกินไป เป็นอีกปัญหาท่ีพบบ่อยส าหรับ
การบริหารจดัการในอุตสาหกรรมน้ี  เพื่อช่วยแก้ปัญหาต่างๆ เหล่าน้ี ทีมให้ค  าปรึกษาตรวจสอบของเดลต้า ได้ช่วย
ถ่ายทอดประสบการณ์ พร้อมกับแนะน าและส่งเสริมระบบการจดัการให้ซัพพลายเออร์ โดยทีมฯ จะติดตามผลอย่าง
ต่อเน่ือง เพื่อใหแ้น่ใจวา่ซพัพลายเออร์จะมีการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง  

ปัจจุบนั ร้อยละ 96 ของซพัพลายเออร์ไดล้งนามใน "ปฏิญญาวา่ดว้ยการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ RBA" (RBA 
Declaration) และบริษทัฯยงัได้จดัตั้งทีม “RBA On Site Audit” เพื่อลงพื้นท่ีตรวจสอบการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ
ของ RBA โดยมุ่งเนน้ผูผ้ลิตในทอ้งถ่ิน ซ่ึงผูผ้ลิตในทอ้งถ่ินเหล่านั้น ก็สามารถปฏิบติัตามจรรยาบรรณ RBA ไดต้าม
ขอ้ก าหนด 
4. การบริหารความเส่ียงระบบสารสนเทศ 

บริษทัฯ เช่ือว่าระบบการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีดีและมีความปลอดภยัสูงขององค์กร สามารถให้
ขอ้มูลท่ีโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และรวดเร็วเพื่อการตดัสินใจแก่ฝ่ายบริหาร และยงัช่วยลดภยัคุกคามความปลอดภยั
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศอีกดว้ย 

ส าหรับการจดัการโปรแกรมประยุกต์ใช้งานภายในบริษทัฯ ทางแผนกสารสนเทศจะด าเนินการร่วมมือกบั
ผูข้าย ติดตั้งโปรแกรมเตือนและวางแผนการตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อปรับปรุง แกไ้ข ให้เป็นไปตามขอ้ก าหนด
ของซอฟแวร์ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัก าหนดแนวทางการควบคุม และกระบวนการการพฒันาซอฟตแ์วร์ เพื่อดูแลการ
พฒันาชุดค าสั่ง รวมทั้งการลดขอ้บกพร่องของชุดค าสั่ง ท่ีใชใ้นการปฏิบติังานภายในบริษทัฯดว้ย 

ส าหรับการจดัการโครงสร้างพื้นฐานของระบบสารสนเทศ บริษทัฯ ไดร่้วมกบัผูรั้บเหมาและผูใ้ห้บริการมือ
อาชีพ สร้างด่านป้องกนัการบุกรุกระบบคอมพิวเตอร์ (firewall) ด าเนินการวางระบบซ ้ าซ้อนกรณีมีเหตุจ าเป็นท่ีไม่
คาดคิด (hardware redundancy) จดัการการบ ารุงรักษาและดูแลระบบเชิงป้องกนั เพื่อลดความเส่ียงจากความเสียหาย
ของอุปกรณ์ การสูญหายของขอ้มูล รวมทั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภยัขอ้มูลดว้ย 

มีการโจมตีของไวรัสเรียกค่าไถ่ (ransomware) และพวกเซียนเจาะระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อยา่งต่อเน่ืองใน
โลกสารสนเทศเครือข่ายทางอินเตอร์เน็ต (cyberspace) การกระท าดงักล่าว กลายเป็นภยัคุกคามต่อการด าเนินงานของ
ผูป้ระกอบการทัว่โลก บริษทัฯ จึงจดัการฝึกอบรมในหลากหลายรูปแบบ เพื่อเพิ่มความรับรู้ของพนกังาน และท าการ
ตรวจสอบจุดอ่อนของระบบ เพื่อไม่ให้เกิดการคุกคามจากการเจาะระบบเครือข่าย มีการทบทวนสิทธ์ิขั้นสูงในการ
เขา้ถึงระบบเป็นระยะ เพื่อจ ากดัการติดตั้งโปรแกรมต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ท่ีใชง้าน และมีการติดตั้งระบบการป้องกนั
ขอ้มูลสูญหาย เพื่อไม่ใหมี้การเขา้ถึงระบบ จากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคลท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต หรือจากระบบการ
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จัดเก็บข้อมูลแบ่งปันภายนอก (external cloud storage) รวมทั้ งจากช่องทางมาตรฐานเช่ือมต่ออุปกรณ์ (USB) 
นอกจากน้ียงัมีการปรับปรุงซ่อมแซมจุดบกพร่องของโปรแกรม พร้อมกบัประเมินซอฟแวร์ท่ีติดตั้งไว ้เพื่อจดัการและ
ลดความเส่ียงเป็นระยะๆ ดว้ย 

5. การบริหารความเส่ียงด้านสิทธิทางกฎหมายและทรัพย์สินทางปัญญา 
ทรัพยสิ์นทางปัญญาหมายถึงสิทธิตามกฎหมายในการสร้างโดยสติปัญญาของมนุษยใ์นรูปแบบของการ

ประดิษฐ์ ทรัพยสิ์นทางปัญญาประกอบดว้ยลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร เคร่ืองหมายการคา้ อนุสิทธิบตัร ความลบัทางการคา้และ
แบบผงัภูมิของวงจรรวม เป็นตน้ 

ทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าและมูลค่าในเชิงพาณิชยท่ี์ตอ้งใช้ความสามารถทางสติปัญญา ความรู้ 
เงินทุนและเวลาในการสร้างสรรค์ข้ึนมา สิทธิของผูป้ระดิษฐ์หรือผูส้ร้างสรรค์จึงควรต้องได้รับการปกป้องและ
คุม้ครองจากการละเมิดในลกัษณะต่างๆ ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งเคารพและใชท้รัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้นอยา่งถูกตอ้ง
ตามกฎหมายดว้ย  

จากการเล็งเห็นความส าคญัของทรัพยสิ์นทางปัญญา บริษทัฯ จึงมีนโยบายท่ีจะปกป้องและคุม้ครองรักษา
ทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทัฯ ให้พน้จากการละเมิดหรือถูกน าไปใช้โดยไม่ไดรั้บอนุญาต และเคารพต่อสิทธิใน
ทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้นอยา่งเคร่งครัดเช่นกนั  

การน ามาใช้ ท าซ ้ า ดัดแปลง เปิดเผย หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนในงานอนัมีลิขสิทธ์ิ ไม่ว่าทั้ งหมดหรือ
บางส่วน พนกังานควรท าภายใตค้วามเห็นชอบหรือไดรั้บอนุญาตจากเจา้ของลิขสิทธ์ิ หากมีขอ้สงสัยดา้นลิขสิทธ์ิ เป็น
หนา้ท่ีท่ีส าคญัในการท่ีจะตอ้งติดต่อขอความเห็นจากฝ่ายกฎหมายก่อนเสมอ 

การน าเคร่ืองหมายการค้าหรือตราสินค้าท่ีได้จดทะเบียนตามกฎหมายของบริษทัฯ หรือบริษทัในกลุ่มไปใช ้
พนกังานควรพิจารณาถึงความเหมาะสมและใชด้ว้ยความระมดัระวงัเพื่อประโยชน์ของบริษทัฯ หรือบริษทัในกลุ่มเท่านั้น 

การประดิษฐ์ การออกแบบผลิตภณัฑ์ หรือการคิดคน้อนัไดม้าซ่ึงกรรมวิธีหรือนวตักรรมใหม่ท่ีช่วยในการ
พฒันาซ่ึงผลิตภณัฑ์หรือกรรมวิธี อนัยงัไม่ไดรั้บการจดทะเบียนสิทธิบตัร หรืออนุสิทธิบตัรโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย 
จะตอ้งไดรั้บการปกป้องและรักษาใหป้ลอดภยั 

การท าซ ้ า ดัดแปลง เปิดเผย หรือเผยแพร่ต่อบุคคลภายนอกหรือต่อสาธารณชน ทั้ งน้ี ไม่ว่าทั้ งหมดหรือ
บางส่วนในงานอนัมีลิขสิทธ์ิของผูอ่ื้น หรือขอ้มูลความลบัของผูอ่ื้น ตอ้งได้รับอนุญาตหรือได้รับความยินยอมจาก
เจา้ของลิขสิทธ์ิอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย 

พนกังานไม่ควรเปิดเผยไม่วา่ดว้ยวธีิการหรือการกระท าอ่ืนใด ท่ีเก่ียวกบัการประดิษฐ ์การออกแบบผลิตภณัฑ ์
หรือการคิดคน้อนัไดม้าซ่ึงกรรมวิธีใหม่ ท่ีท  าให้พนกังานผูเ้ก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลอนัเป็นความลบัทางการคา้ เช่น ขอ้มูล
การคา้ ขอ้มูลตน้ทุนการผลิตผลิตภณัฑ์ สูตรการผลิต สูตรราคาผลิตภณัฑ์ รูปแบบ โปรแกรม (Software) วธีิการเทคนิค 
กรรมวิธีการผลิต ขอ้มูลการบริหารธุรกิจ รายละเอียดเก่ียวกบัราคาสินคา้ บญัชีรายช่ือลูกคา้ กลยุทธ์การโฆษณาสินคา้ 
เป็นตน้ ตอ้งเก็บรักษาและปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามคู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบติังาน (Code of Conduct) ของบริษทัฯ 

6. การบริหารจัดการความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม 
จากรายงานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของคณะกรรมการระหวา่งรัฐบาลวา่ดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ (IPCC) ไดช้ี้ให้เห็นว่าภาวะโลกร้อนจะท าให้อุณหภูมิโลกเพิ่มข้ึนโดยเฉล่ีย 0.2 องศาเซลเซียสในทุกสอง
ทศวรรษขา้งหนา้ และในระยะยาวคาดวา่จะเพิ่มข้ึนเป็น 2 ถึง 4.5 องศาเซลเซียส ในขณะท่ีระดบัน ้ าทะเลคาดวา่จะเพิ่ม
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สูงข้ึนระหว่าง 18 ถึง 59 เซนติเมตรเม่ือส้ินศตวรรษท่ี 21 ทั้งน้ี การประมาณการดงักล่าวเป็นการประมาณการแบบ
อนุรักษนิ์ยมตามหลกัวทิยาศาสตร์ล่าสุด 

บริษทัฯ ไดมี้การส่งเสริมเทคโนโลยีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และด าเนินการเพื่อลดการปล่อยก๊าซ
ดงักล่าวโดยไดท้  ากิจกรรมและด าเนินการเพื่อช่วยในการลดความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดงัต่อไปน้ี 

ธุรกิจสีเขียว (Green Business): บริษทัฯ ได้เสริมสร้างและเพิ่มขีดความสามารถในการวิจยัและพฒันาของ
บริษทัฯ ในการพฒันาผลิตภณัฑ์และโซลูชัน่ดา้นการประหยดัพลงังานและพลงังานสีเขียว เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก (carbon footprint) รวมทั้ งออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ด้วยนวตักรรมสีเขียวเพื่อลด
ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม  

การด าเนินงานสีเขียว (Green Operations): บริษัทฯ เข้าร่วมในโครงการ "อุตสาหกรรมสีเขียว" (Green 
Industry) และ "โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ" (ECO Factory) ของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อแสดงความมุ่งมัน่อยา่ง
จริงจงัในการด าเนินงานท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยโรงงานทั้งสองแห่งของบริษทัฯ ท่ีนิคมอุตสาหกรรมบางปู และ
นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรวไ์ดรั้บการรับรองมาตรฐานระบบสีเขียว (Green System) ซ่ึงเป็นการรับรองอุตสาหกรรมท่ีมี
กระบวนการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งเป็นระบบ ท่ีรวมถึงการมีการตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุงดว้ย 

บริษทัฯ ไดต้ั้งเป้าหมายในการจดัการพลงังานส าหรับสายการผลิตหลกั และด าเนินโครงการประหยดัพลงังาน
ประจ าปี โดยบริษทัฯ ถือเป็นบริษทัแรกในประเทศไทยท่ีได้รับการรับรอง ISO14064-1 ซ่ึงเป็นมาตรฐานระบบการ
จดัการปริมาณและการรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ ISO50001 ซ่ึงเป็นมาตรฐานระบบการจดัการพลงังาน 
ทั้งน้ี บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะรักษามาตรฐานดงักล่าวเพื่อเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ต่อบริษทัฯ ในอนาคต 

บริษทัฯ ยงัด าเนินการส่งเสริมดา้นพลงังานทดแทนดว้ยการติดตั้งระบบผลิตพลงังานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย ์(PV 
Solar) ท่ีโรงงานในนิคมบางปูและเวลโกรว ์ควบคู่ไปกบัโครงการประหยดัพลงังานและลดการปล่อยก๊าซก๊าซเรือน
กระจก หลายโครงการ บริษทัฯ ได้พฒันาระบบ SCADA ซ่ึงเป็นระบบควบคุม ดูแลและเก็บขอ้มูล พร้อมชุดค าสั่ง
คอมพิวเตอร์ท่ีออกแบบเฉพาะ (in-house software) ร่วมกบัเทคโนโลยีมาตรวดัดิจิตอล (digital metering technology) ท่ี
โรงงานหลกัในประเทศไทยเพื่อเฝ้าสังเกต รวบรวม และประมวลผลขอ้มูล ทั้งน้ี การเฝ้าติดตามแบบ real-time และผล
วเิคราะห์จากระบบจะช่วยสร้างแนวทางในการประหยดัพลงังานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได ้ 

อาคารสีเขียว (Green buildings):  บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะปรับปรุงอาคารใหม่ให้เป็นอาคารสีเขียวมาตั้งแต่ปี 2549 
และในปีท่ีผ่านมาอาคารส านักงานใหญ่ของบริษทัฯ ในนิคมบางปูจงัหวดัสมุทรปราการไดรั้บการรับรองมาตรฐาน 
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) อาคารสีเขียวระดบั Gold ในหมวด EBOM (ส าหรับอาคาร
เดิมท่ีเน้นการบริหารจัดการและมีการบ ารุงรักษา) โดยเป็นโรงงานแห่งแรกในประเทศไทยท่ีได้รับการรับรอง
มาตรฐานในหมวด EBOM 

ห่วงโซ่อุปทานสีเขียว: คณะกรรมการบริหารห่วงโซ่อุปทานสีเขียวของบริษทัฯ ไดด้ าเนินการอย่างต่อเน่ือง
เพื่อพฒันาและปรับปรุงซัพพลายเออร์ใน 3 ด้านเพื่อช่วยสนับสนุนการด าเนินธุรกิจ (ได้แก่ การท าข้อตกลง การ
ฝึกอบรม การตรวจสอบ) และการช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้ งน้ี การประหยดัพลังงานเป็นหน่ึงใน
ประเด็นท่ีส าคัญของกลุ่มพันธมิตรด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Industry Citizenship Coalition - 
EICC) หรือกลุ่มพนัธมิตรผูมี้ความรับผดิชอบทางธุรกิจ (RBA) โดยบริษทัฯ ไดมี้การด าเนินการดงัน้ี 
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1)  ซพัพลายเออร์จะตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัในทอ้งถ่ินอยา่งเคร่งครัด และมีการก าหนดกลไกในการควบคุม
ความเส่ียงของตนเอง 

2)  ซพัพลายเออร์จะตอ้งจดัให้มีระบบการจดัการดา้นการป้องกนัส่ิงแวดลอ้ม การประหยดัพลงังาน และการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

3)  มีการปฏิบติัตามมาตรฐานท่ีเก่ียวของเดลตา้ตามแนวระบบบริหารจดัการของ EICC / RBA 
 สังคมสีเขียว (ในส่วนของพนักงานและชุมชน): บริษทัฯ ไดส่้งเสริมให้พนกังานไดเ้ป็นจิตอาสาเพื่อให้ความรู้
ด้านพลังงาน (DEEP & SEED) รวมทั้งสนับสนุนทุนการศึกษา มอบผลิตภณัฑ์และจดัฝึกอบรมให้แก่โรงเรียนและ
มหาวิทยาลยัต่างๆ เพื่อช่วยกนัลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดแ้ลกเปล่ียนประสบการณ์ในการ
สร้างอาคารท่ีช่วยประหยดัพลงังานและมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณต ่าและการสร้างอาคารเขียวส าหรับ
ส านักงานโรงงานผ่านกิจกรรมเปิดบา้นสู่โครงการอาคารสีเขียว รวมถึงการท างานร่วมกบักลุ่มอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
ทอ้งถ่ินเพื่อส่งเสริมโครงการการศึกษาดา้นส่ิงแวดลอ้มและแนวคิดเร่ืองการประหยดัพลงังานของอาคารสีเขียวร่วมกบั
ภาครัฐ โรงเรียน ส่ือ ชุมชนและภาคประชาชน นอกจากน้ี บริษทัฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลด้านการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกของบริษทัฯ ผ่านโครงการเปิดเผยข้อมูลคาร์บอน (Carbon Disclosure Project - CDP) แบบประเมินของดชันี
หลักทรัพย์ท่ีใช้ประเมินประสิทธิผลการด าเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างย ัง่ยืนของบริษัท (Dow Jones 
Sustainability Indices - DJSI) ตลอดจนเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งดา้นนกัลงทุนสัมพนัธ์และการตอบแบบสอบถามขององคก์ร
ท่ีไม่แสวงหาก าไร (NGO)  นอกจากน้ี ยงัไดเ้ผยแพร่การวดัการจดัการก๊าซเรือนกระจก (GHG) และผลสรุปในรายงาน
ความย ัง่ยนืและรายงานประจ าปีของบริษทัฯ อีกดว้ย 
7. การจัดการความเส่ียงด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (OHS) 

บริษทัฯ  ด าเนินการบริหารความเส่ียงดา้น OHS ดว้ยกิจกรรมต่อไปน้ี  
1. จดัเตรียมโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อความปลอดภยัขั้นพื้นฐาน เช่น การป้องกนัไฟไหม ้การปฐมพยาบาล

เบ้ืองต้น การจดัให้มีพนักงานด้านความปลอดภัยในระดับการจดัการและควบคุมดูแล มีการฝึกอบรมด้านความ
ปลอดภยัขั้นพื้นฐานแก่พนกังาน ผูรั้บเหมาช่วงและคู่คา้ ความปลอดภยัในงานไฟฟ้า ความปลอดภยัจากรังสี การขบัรถ
ยก หลักสรีรศาสตร์ (Ergonomic) ความปลอดภยัจากเคร่ืองจกัรกล จดัให้มีทีมรับมือเหตุฉุกเฉิน การซ้อมหนีไฟ / 
สารเคมีและการฝึกอบรมความปลอดภยัในการท างานในพื้นท่ีอบัอากาศ 

2. จดัตั้งคณะกรรมการความปลอดภยัเพื่อด าเนินการตรวจสอบและปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในสถานท่ีท างาน
อยา่งสม ่าเสมอ เช่น การตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในสถานท่ีท างาน การตรวจวดัปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก การตรวจสอบน ้าเสียและน ้าด่ืม การเฝ้าระวงัการแผรั่งสีจากเคร่ืองเอก็ซ์เรย ์เป็นตน้  

3.  ระบุ ประเมิน และจดัการความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มตลอดจนสุขภาพและความปลอดภยัของ
พนักงาน ผูรั้บเหมาช่วง คู่คา้และผูท่ี้อาศยัอยู่ในชุมชนของบริษทัฯ เป็นคร้ังคราว เช่น การรณรงค์สัปดาห์ความ
ปลอดภยั การท าโครงการดา้นความปลอดภยัเพื่อความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR) เป็นตน้ 
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ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

 

4  
 
ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ดงัน้ี 

1) ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์         (หน่วย : ลา้นบาท)  

ประเภททรัพย์สิน ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ     มูลค่า ภาระผูกพนั 
ท่ีดิน เป็นเจา้ของ 859 ไม่มี 
อาคารส านกังานและอาคารโรงงาน  เป็นเจา้ของ 2,835 ไม่มี 
เคร่ืองจกัร/อุปกรณ์ เป็นเจา้ของ 2,174 ไม่มี 
แม่พิมพ ์ เป็นเจา้ของ 108 ไม่มี 
เคร่ืองติดตั้ง เป็นเจา้ของ 531 ไม่มี 
งานระหวา่งก่อสร้าง เป็นเจา้ของ 515 ไม่มี 
คอมพิวเตอร์ เป็นเจา้ของ 85 ไม่มี 
อ่ืน ๆ เป็นเจา้ของ 195 ไม่มี 

   รวม                          7,302    
 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 2560 มีจ  านวนทั้ งส้ิน 1,033 ล้านบาท (2559: 852 ล้านบาท) โดยค่าเส่ือมราคา

จ านวน 788 ล้านบาท (2559: 621 ลา้นบาท) รวมอยู่ในตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือจ านวน 245 ลา้นบาท (2559: 
231 ลา้นบาท) เป็นค่าใชจ่้ายในการขาย บริหารและวจิยัพฒันา  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีอาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์จ านวนหน่ึงซ่ึงตดัค่า
เส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจ านวนเงิน
ประมาณ 5,577 ลา้นบาท (2559: 6,035 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 4,019 ลา้นบาท 2559: 4,387 ลา้นบาท) 

 
2) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน  มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 แสดงไดด้งัน้ี 

                          (หน่วย:ลา้นบาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 
   

สิทธิบตัร 
คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์ 

ความสัมพนัธ์ 
กบัลูกคา้ 

 
อ่ืนๆ 

 
รวม 

คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์ 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 372 24 128 1 487 3 

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย:ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ท่ีดินใหเ้ช่า อาคารส านกังานให้เช่า รวม 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 37 173 210 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยเช่ือวา่ มูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560
ท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินมีจ านวนใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม  
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ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 

5 

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษทัร่วม 
 บริษัทในกลุ่มส่วนใหญ่ด าเนินธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์หรือธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองหรือ
สนบัสนุนการด าเนินงานของบริษทัฯ ซ่ึงจากการท่ีบริษทัเหล่าน้ี มีจุดแข็งท่ีแตกต่างท าใหส้ามารถช่วยเหลือสนบัสนุนซ่ึง
กนัและกนัได ้ประกอบกบับริษทัฯ ได้มีการควบคุมดูแลการด าเนินงานโดยเฉพาะบริษทัย่อยอย่างใกล้ชิดด้วยการส่ง
กรรมการหรือผูบ้ริหารไปดูแลในดา้นนโยบายและทิศทางการด าเนินธุรกิจ รวมทั้งให้มีการรายงานผลประกอบการและ
ติดตามผลการด าเนินงานอย่างใกล้ชิดและต่อเน่ือง ท าให้บริษทัย่อยในกลุ่มมีความเขา้ใจในทิศทางการท างานและมี
จุดมุ่งหมายในการท างานร่วมกนัในการใหบ้ริการท่ีดีท่ีสุดแก่ลูกคา้รวมทั้งเสริมสร้างความแขง็แกร่งให้แก่ธุรกิจของกลุ่ม 
 
 

 
ก. ในปี 2549 บริษทัฯไดรั้บหนงัสือประเมินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากกรมสรรพากรส าหรับปี 2540 ถึง 2543 เป็นจ านวน

เงินประมาณ 740 ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) บริษทัฯไดย้ื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของ
กรมสรรพากร (“คณะกรรมการฯ”) และในระหวา่งปี 2554 คณะกรรมการฯดงักล่าวมีค าวินิจฉยัอุทธรณ์ให้ปรับลด
จ านวนเงินลงเหลือประมาณ 734 ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) อย่างไรก็ตาม บริษทัฯไดย้ื่นฟ้องต่อศาลภาษี
อากรกลางให้พิจารณาเพิกถอนการประเมินภาษีดงักล่าวของกรมสรรพากร และในระหว่างปี 2555 ศาลภาษีอากร
กลางก็ได้มีค  าพิพากษาให้กรมสรรพากรลดเฉพาะเบ้ียปรับลงร้อยละ 50 (กล่าวคือ เบ้ียปรับลดลงเหลือจ านวน
ประมาณ 121 ลา้นบาท จากเดิมท่ีกรมสรรพากรค านวณไวท่ี้ 241 ลา้นบาท) ส่วนค าขออ่ืนของบริษทัฯ ศาลภาษีอากร
กลางให้ยกฟ้อง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯไม่เห็นด้วยกับค าพิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง จึงได้ยื่นอุทธรณ์ค า
พิพากษาดงักล่าวต่อศาลฎีกา  

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2560 ศาลฎีกาไดมี้ค าพิพากษาใหย้กค าฟ้องท่ีบริษทัฯไดย้ืน่ฟ้องต่อศาลฎีกาให้มี
การพิจารณาเพิกถอนการประเมินภาษีของกรมสรรพากร ส่งผลให้บริษทัฯตอ้งช าระภาษีรวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม
ดงักล่าวให้แก่กรมสรรพากรจ านวน 734 ลา้นบาท ในระหวา่งปี บริษทัฯได้จ่ายช าระภาษีรวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม
ดงักล่าวใหแ้ก่กรมสรรพากรเรียบร้อยแลว้ 

ข. ในปี 2555 บริษทัฯไดรั้บหนงัสือประเมินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากกรมสรรพากรส าหรับปี 2544 ถึง 2547 เป็นจ านวน
เงินประมาณ 401 ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) และบริษทัฯไดย้ื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ของกรมสรรพากร ซ่ึงในระหว่างปี 2556 คณะกรรมการฯมีค าวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ทั้งหมดของบริษทัฯ ดังนั้ น 
บริษทัฯไดย้ื่นฟ้องต่อศาลภาษีอากรกลางให้พิจารณาเพิกถอนการประเมินภาษีดงักล่าวของกรมสรรพากรและเม่ือ
วนัท่ี 24 มิถุนายน 2557 ศาลภาษีอากรกลางไดมี้ค าพิพากษาให้กรมสรรพากรลดเบ้ียปรับและเงินเพิ่มลงเหลือจ านวน
ประมาณ 201 ลา้นบาท จากเดิมท่ีกรมสรรพากรค านวณไวท่ี้ 270 ลา้นบาท ส่วนค าขออ่ืนของบริษทัฯ ศาลภาษีอากร
กลางให้ยกฟ้อง อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ ไม่เห็นด้วยกับค าพิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง จึงได้ยื่นอุทธรณ์ค า
พิพากษาดงักล่าวต่อศาลฎีกา  

เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2561 ศาลฎีกาไดมี้ค าพิพากษาให้ยกค าฟ้องท่ีบริษทัฯไดย้ื่นฟ้องต่อศาลฎีกาให้มีการ
พิจารณาเพิกถอนการประเมินภาษีของกรมสรรพากรส าหรับปี 2544 ถึง 2547 ส่งผลให้บริษทัฯตอ้งช าระภาษีรวมเบ้ีย
ปรับและเงินเพิ่มดงักล่าวให้แก่กรมสรรพากรจ านวน 401 ลา้นบาท 
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ค. ในปี 2558 บริษทัฯได้รับหนังสือประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกรมสรรพากรส าหรับปี  2548 เป็นจ านวนเงิน
ประมาณ 1.96 ลา้นบาท และ หนงัสือประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะส าหรับปี 2548 จ านวนประมาณ 0.06 ลา้นบาท (รวม
เบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) ซ่ึงบริษทัฯได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมสรรพากร ปัจจุบนัค า
อุทธรณ์อยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของคณะกรรมการฯ และในปี 2559 บริษทัฯไดรั้บหนงัสือประเมินภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลจากกรมสรรพากรส าหรับปี 2549 เป็นจ านวนเงินประมาณ 169 ล้านบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) และ 
หนงัสือประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะส าหรับปี 2549 จ านวนประมาณ 2 ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) ซ่ึงบริษทัฯ
ไดย้ื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมสรรพากร ปัจจุบนัค าอุทธรณ์อยู่ในระหว่างการพิจารณา
ของคณะกรรมการฯ 

ง. เม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2560 บริษทัฯไดรั้บหนังสือประเมินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากกรมสรรพากรส าหรับปี 2550 
เป็นจ านวนเงินประมาณ 79 ลา้นบาท และ หนงัสือประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะส าหรับปี 2550 จ านวนประมาณ 3 ลา้น
บาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) ซ่ึงบริษทัฯได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมสรรพากร 
ปัจจุบนัค าอุทธรณ์อยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของคณะกรรมการฯ  

อยา่งไรก็ตามทั้ง 3 กรณีขา้งตน้ (ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นขอ้ ข ค และ ง) บริษทัฯไดบ้นัทึกส ารองหน้ีสินจากการ
ถูกประเมินภาษีดงักล่าวจ านวนประมาณ 617 ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) โดยแสดงอยูภ่ายใตร้ายการ “หน้ีสิน
และประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดจ้ากการถูกประเมินภาษี” ในงบแสดงฐานะการเงิน และจ านวนประมาณ 1,259 
ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) โดยแสดงอยูภ่ายใตร้ายการ “ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดจ้ากการถูกประเมินภาษี” ในงบ
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

นอกจากน้ี บริษทัยอ่ยในประเทศอินเดียไดถู้กหน่วยจดัเก็บภาษีของประเทศอินเดียประเมินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
ส าหรับปี 2546 - 2558 เป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ินประมาณ 148 ล้านรูปีอินเดียหรือประมาณ 75 ล้านบาท และได้ถูก
ประเมินภาษีขายและภาษีสรรพสามิตส าหรับปี 2548 - 2560 เป็นจ านวนเงินประมาณ 158 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 81 
ล้านบาท ปัจจุบนัอยู่ในระหว่างการอุทธรณ์ ฝ่ายบริหารของบริษทัย่อยเช่ือว่าผลของการอุทธรณ์จะเป็นคุณต่อบริษทั 
ดงันั้นบริษทัยอ่ยจึงมิไดบ้นัทึกส ารองส าหรับการประเมินภาษีดงักล่าวไวใ้นบญัชี 
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6 ข้อมูลทั่วไป 

 

 
 
 
ช่ือ บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)   
เลขท่ีทะเบียนบริษทั 0107537002559  
ท่ีอยูท่ี่ติดต่อ 909 ซอย 9 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต าบลแพรกษา  

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

ประเภทธุรกิจ ผลิตและส่งออกผลิตภณัฑ์เพาเวอร์ซพัพลาย อุปกรณ์และช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ 
เวบ็ไซต ์      www.deltathailand.com  
ทุนจดทะเบียน                            หุน้สามญั 1,259,000,000 หุ้น มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 
ทุนเรียกช าระแลว้                       หุน้สามญั 1,247,381,614 หุ้น มูลค่าหุน้ละ 1 บาท  
(ณ วนัท่ี 18 มกราคม 2561) 
นิติบุคคลท่ีบริษทัฯ ถือหุน้ โปรดดูรายละเอียดในหวัขอ้ “โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั” 
มากกวา่ร้อยละ 10 
บุคคลอา้งอิงอ่ืน                            1.  ผู้สอบบัญชี  

    บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั (เดิมช่ือบริษทั ส านกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จ  ากดั) 
                                                          ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย  
 กรุงเทพฯ 10110 
                                                          โทรศพัท ์:  (662) 264-0777 
                                                          โทรสาร  :  (662) 264-0789 
 
                                                     2.  นายทะเบียนหลกัทรัพย์  

                 บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
                                                      อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ชั้น 14 
 93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพ ฯ 10400 
  โทรศพัท ์  : (662) 009-9000   โทรสาร   : (662) 009-9991 
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7 ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

 
 
 
 
ทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีดงัน้ี 
 

 รำยกำร    จ ำนวนหุ้น มูลค่ำหุ้น (บำท)   จ ำนวนเงิน (บำท) 
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 

 ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 10 รำยแรก (ณ วนัท่ี 9 มีนาคม 2561)  

ท่ี รายช่ือ จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 Citibank Nominees Singapore Pte Ltd-CBHK-PBGSG-Restricted Shares 718,158,350 57.6% 
2 บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จ  ากดั                                                 73,552,953 5.9% 
3 Delta Electronics Inc. 69,128,140 5.5% 
4 UBS AG Singapore, Branch 53,172,220 4.3% 
5 RBC Investor Services Trust 27,151,240 2.2% 
6 State Street Europe Limited 25,446,895 2.0% 
7 The Bank of New York (Nominees) Limited                                                    19,669,931 1.6% 
8 South East Asia UK (Type A) Nominees Limited 18,894,359 1.5% 
9 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. Lend 11,139,600 0.9% 
10 HSBC Bank PLC-HSBC Institutional TST SVS(IRE) LTD First State Global 

Umbrella Fund PLC - First State Asian EQU 
11,077,500 0.9% 

11 อ่ืนๆ 219,990,426 17.6% 
 รวม 1,247,381,614 100.0% 

 
ผู้ถือหุ้นสำมัญรำยย่อย  

บริษทัฯ มีผูถื้อหุ้นสามญัรายยอ่ย (Free float) ณ วนัท่ี 9 มีนาคม 2561 จ  านวน 4,987 ราย คิดเป็นร้อยละ 
36.88 

ข้อตกลงระหว่ำงผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ (Shareholding Agreement)  
บริษทัไม่มีขอ้ตกลงระหวา่งกนัในกลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ในเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อการบริหารงานของบริษทั 

กำรออกหลกัทรัพย์อ่ืน 
 บริษทัไม่มีการออกหุน้ประเภทอ่ืนนอกเหนือจากหุน้สามญั 

 

ส่วนที่ 2 
กำรจัดกำรและกำรก ำกบัดูแลกจิกำร 
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นโยบำยกำรจ่ำยปันผล 
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต ่ากว่าร้อยละ 30 ของผลก าไรสุทธิ บริษัทฯ อาจเปล่ียนแปลงอตัรา

ดงักล่าวหากบริษทัฯ มีแผนการลงทุนและ/หรือความจ าเป็นในการใชเ้งินทุนท่ีอาจมีในอนาคต 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2561 ประชุมเม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2561 ไดมี้มติอนุมติัจ่ายเงินปัน

ผลจากผลการด าเนินงานในปี 2560 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 2.20 บาท (สองบาทยี่สิบสตางค์) หรือคิดเป็น
ประมาณร้อยละ 55.7 ของก าไรสุทธิต่อหุน้ ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลข้ึนอยูก่บัมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึงคณะกรรมการจะ
เสนอเร่ืองดงักล่าวต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป (ในปี 2560 เงินปันผลจ่ายในอตัราหุ้น
ละ 3.00 บาท (สามบาทถว้น) หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 67.8 ของก าไรสุทธิต่อหุน้) 

นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ย 
ส าหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษทัย่อยนั้นจะพิจารณาจากความสามารถในการท าก าไรและโอกาสในการ

ลงทุนหรือความต้องการใช้เงินทุนในการขยายงานของแต่ละบริษทั นอกจากน้ี ยงัได้พิจารณาถึงข้อก าหนดด้าน
กฎหมายหรือกฎระเบียบอ่ืนๆ รวมทั้ง โครงสร้างทางภาษีและนโยบายการควบคุมอตัราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จ่ายเงินปันผลของแต่ละประเทศ ทั้งน้ี การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจะค านึงถึงประโยชน์สูงสุดโดยรวมของบริษทัฯ 
และผูถื้อหุน้เป็นหลกั 
 
กำรจ่ำยเงินปันผลปี 2553 – 2560 

ปี 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 
อตัราก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 3.33 2.30 3.49 4.34 4.78 5.38 4.42 3.95 
อตัราเงินปันผลต่อหุน้ (บาท) 1.7 1.2 2.4 2.7 3.0 3.1 3.0 2.2* 
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ (%) 51% 52% 69% 62% 63% 58% 68% 56% 
* อยูร่ะหวา่งการน าเสนอเพ่ืออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 2561 ในวนัท่ี 2 เมษายน 2561 เพ่ืออนุมติัจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี 2560 
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8 โครงสร้ำงกำรจดักำร 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้ งหมด 8 ท่าน โดยเป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 2 รายและ
กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 6 ราย โดยรายช่ือคณะกรรมการของบริษทัฯ ตามหนงัสือรับรองของกระทรวงพาณิชย ์ลง
วนัท่ี 18 มกราคม 2561 มีดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 
การเขา้ร่วม
ประชุม 

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

 นางสาววิไลลกัษณ์ ฟุ้งธนะกลุ เป็นเลขานุการบริษทัและเลขานุการคณะกรรมการบริษทั 
* กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร  

กรรมการผูมี้อ านาจลงนามแทนบริษทั 
 กรรมการผูมี้อ านาจลงนามประกอบดว้ยกรรมการรวม 5 ท่านและมีเง่ือนไขการลงนามแทนบริษทัฯ ดงัน้ี 
“นายอ้ึง กวง มิ้ง หรือนายหมิง เจ้ิง หวงั หรือนายอนุสรณ์ มุทราอิศ คนใดคนหน่ึงในสามคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกบั
นายเซีย เหิง เซียน หรือ นายเซีย เชน เยน รวมเป็นสองคนและประทบัตราส าคญัของบริษทัฯ”  

โครงสร้างการบริหารจดัการของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
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ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการ  
1. คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ  

ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ 
2. ก าหนดวสิัยทศัน์ พนัธกิจและกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทัโดยมีการทบทวนและอนุมติั เป็นประจ าทุกปี 
3. ก าหนดหรืออนุมติันโยบาย แผนงานทางธุรกิจและงบประมาณของบริษทัฯ ควบคุมก ากบัดูแลการบริหารและ

การจดัการรวมถึงการติดตามดูแลให้มีการน าไปปฏิบติัและติดตามวดัผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ
บริหาร โดยให้มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษทัอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าได้
ด าเนินการปฏิบติังานตามแผนงาน นโยบาย และงบประมาณท่ีวางไวอ้ยา่งเหมาะสม  

4. ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียงว่าไดมี้การด าเนินการอย่างถูกตอ้งและมี
ประสิทธิผล 

5. ก ากับดูแลให้บริษัทปฏิบตัิตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงหมายรวมถึงหลกัเกณฑ์ ขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อาทิเช่น การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั
และการซ้ือหรือขายทรัพยสิ์นท่ีส าคญัตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

6. จดัให้มีการท างบดุลและงบก าไรขาดทุนของบริษทัฯ ณ วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชีของบริษทัฯ ซ่ึงผูส้อบ
บญัชีตรวจสอบแลว้และน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมติั 

7. ตรวจสอบการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯ ต่อสาธารณชนใหมี้ความถูกตอ้งครบถว้นภายในเวลาท่ีก าหนด 
8. กรรมการบริษทัอาจแต่งตั้งบุคคลอ่ืนใดให้ด าเนินกิจการของบริษทัฯ ภายใตก้ารควบคุมของกรรมการ หรืออาจ

มอบอ านาจเพื่อให้บุคคลดงักล่าวมีอ านาจตามท่ีกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน
เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขอ านาจนั้นๆ ไดเ้ม่ือเห็นสมควร  

ทั้งน้ี การมอบอ านาจนั้นจะตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจท่ีท าให้ผูรั้บมอบอ านาจสามารถพิจารณา
และอนุมติัรายการท่ีผูรั้บมอบอ านาจ หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้มีส่วนได้เสียหรือมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการท่ี เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ ท่ี
คณะกรรมการพิจารณาและอนุมติัไวแ้ลว้ 

อ านาจหนา้ท่ีของประธานกรรมการ 
1.  เป็นผูน้ าในการก าหนดนโยบายในการก ากับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และ

คณะอนุกรรมการอ่ืนๆ ใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามแผนงานท่ีก าหนดไว ้ 
2.  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและผูถื้อหุน้ของบริษทั  
3.  เป็นผูล้งคะแนนเสียงช้ีขาดในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีการลงคะแนนเสียงเท่ากนั 
4. ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดไวโ้ดยเฉพาะใหเ้ป็นหนา้ท่ีของประธานกรรมการ 
 
 
 



                                                                                                                                                   

                        

 

57 
 

 คณะผู้บริหาร    

 คณะบริหารของบริษทัฯ ประกอบดว้ยผูบ้ริหาร 5 ท่าน มีรายช่ือดงัน้ี 
รายช่ือผูบ้ริหาร ต าแหน่ง 

1. นายเซีย เชน เยน ประธานบริหารบริษทั 
2. นายอนุสรณ์ มุทราอิศ                        ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล/ประชาสัมพนัธ์ 
3. นายวชิยั ศกัด์ิสุริยา รองประธานฝ่ายปฏิบติัการ 
4. นางอรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ  ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน 
5. นายชิน หมิง เฉิน ผูอ้  านวยการฝ่ายสารสนเทศ 

ขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของประธานบริหาร 
1. บริหาร ควบคุม และรับผิดชอบต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ ในแนวทางท่ีไดก้ าหนดไวใ้นงบประมาณของ

บริษทัฯ ท่ีไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ แลว้ รวมถึงการดูแล
ใหค้  าแนะน าและปรับปรุงการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 

2. น าเสนอนโยบาย กลยุทธ์ของบริษทัฯและของหน่วยธุรกิจในบริษทัฯ เพื่อให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั
รับทราบและอนุมติั และรับผดิชอบต่อการน ากลยทุธ์ดงักล่าวไปปฏิบติั 

3. ร่วมกับคณะกรรมการบริหารรับผิดชอบต่อการจดัท างบประมาณประจ าปีและแผนการด าเนินงานของบริษทัฯ 
ทบทวนงบประมาณประจ าปีทุกไตรมาส และน าเสนองบประมาณหลงัการปรับปรุงต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทั 

4. รายงานผลการด าเนินงานประจ าไตรมาสต่อกรรมการบริษทั  
5. มีอ านาจพิจารณาอนุมติัวงเงินค่าใช้จ่ายในเร่ืองต่างๆ อย่างไรก็ตาม เร่ืองใดๆท่ีไม่ใช่การด าเนินงานตามปกติ

ของธุรกิจนั้น จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัก่อน 
6. มีหนา้ท่ีและรับผิดชอบในการก าหนดให้มีระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ตลอดจนส่งเสริม สนบัสนุนควบคุม

และติดตามการปฎิบติัตามการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี รวมทั้งการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ เพื่อให้มัน่ใจวา่ส่ือสารไปยงั
พนกังานและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายไดมี้การปฏิบติัตาม ตลอดจน ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการ
ต่างๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ขอ้บงัคบัและขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

7. มีอ านาจแต่งตั้งและบริหารงานคณะท างานชุดต่างๆ เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพการจดัการท่ีดีและ
โปร่งใส และให้มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนปฏิบติังานแทนไดโ้ดยการ
มอบอ านาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดงักล่าวให้อยู่ภายใตข้อบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนงัสือมอบ
อ านาจฉบบัน้ี และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ขอ้ก าหนด หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษทั 
และ/หรือบริษทัฯไดก้ าหนดไว ้

ทั้งน้ี การมอบหมายอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของประธานบริหารนั้น จะไม่มีลกัษณะเป็น
การมอบอ านาจหรือมอบอ านาจช่วงท่ีท าให้ประธานบริหาร หรือผูรั้บมอบอ านาจจากประธานบริหารสามารถ
อนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (ตามท่ีนิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย)์ มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 
เวน้แต่เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามธุรกิจปกติท่ีมีการก าหนดขอบเขตชดัเจน 

8. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
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เลขานุการบริษทั 
คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติแต่งตั้งนางสาววไิลลกัษณ์ ฟุ้งธนะกุลเป็นเลขานุการบริษทั ท าหนา้ท่ีจดัเตรียมการ

ประชุม รวมทั้งให้ค  าแนะน าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งให้คณะกรรมการบริษทัทราบและปฏิบติั
หน้าท่ีดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้ งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ เพื่อให้การ
บริหารงานของบริษทัฯ มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี รวมทั้งมีหน้าท่ีความ
รับผดิชอบตามท่ีกฎหมายก าหนด 
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพ้ิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ คณะอนุกรรมการ 
ประธานบริหารและผูบ้ริหารโดยจะเสนอค่าตอบแทนดงักล่าวให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัต่อไป ทั้งน้ีใน
ส่วนของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัและคณะอนุกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดยมี
นโยบายและแนวทางการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารสรุปไดด้งัน้ี 

1. นโยบายและแนวทางการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย  
1.1 อตัราค่าตอบแทนตอ้งมีความเหมาะสมเพื่อสามารถดึงดูดและรักษากรรมการท่ีมีความสามารถให้

ท างานกบับริษทัฯ โดยปัจจยัหลกัในการพิจารณาการก าหนดค่าตอบแทนมีดงัน้ี 
 หนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 อตัราค่าตอบแทนกรรมการโดยเฉล่ียของตลาด 
 ผลประกอบการของบริษทัฯ 
 ปัจจยัอ่ืนท่ีอาจพิจารณาเพิ่มเติมโดยคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการบริษทัฯ 

1.2 ประธานกรรมการบริษทัหรือประธานกรรมการชุดย่อยจะไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มข้ึนตาม
ความรับผดิชอบท่ีเพิ่มข้ึน 

1.3 กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารจะได้รับค่าตอบแทนโดยเทียบเคียงกับอตัราของตลาดซ่ึงอาจสูงกว่า
กรรมการบริหาร  ทั้ งน้ี เพื่อจูงใจบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถให้เข้ามาเป็นกรรมการท่ีไม่เป็น
ผูบ้ริหารหรือกรรมการอิสระ 

1.4 โครงสร้างของค่าตอบแทนอาจเป็นแบบคงท่ีทั้งจ  านวนหรือแบบคงท่ีบางส่วนและค่าตอบแทนแปร
ผนับางส่วน โดยอาจมีค่าเบ้ียประชุมหรือค่าตอบแทนอ่ืนร่วมดว้ย 

2.  นโยบายและแนวทางก าหนดค่าตอบแทนส าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง 
2.1 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูก้  าหนดหลกัเกณฑ์และโครงสร้างค่าตอบแทน

ของประธานบริหารและผูบ้ริหารระดบัสูง (ระดบั 11 ข้ึนไป) โดยพิจารณาตามหลกัการและนโยบาย
ท่ีคณะกรรมการบริษทัฯก าหนด โดยให้มีความสอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และผล
การบริหารงานของผูบ้ริหารแต่ละท่าน 

2.2 ค่าตอบแทนต้องมีความเหมาะสมเพียงพอในการท่ีจะรักษาผูบ้ริหารให้ท างานกับบริษัทฯและ
สามารถจูงใจใหผู้บ้ริหารท างานไดอ้ยา่งเต็มท่ี  
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2.3 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีหนา้ท่ีก าหนดตวัช้ีวดัผลงานหลกั (Key Performance 
Indicator-KPI) ของผูบ้ริหารและจะน าเสนอให้คณะกรรมการบริษทัเป็นผูอ้นุมติัก่อนส้ินสุดปีการเงิน
ต่อไป  

2.4 ประธานบริหารจะเป็นผูพ้ิจารณาความเหมาะสมในการก าหนดค่าตอบแทนซ่ึงรวมถึงการปรับอตัรา
เงินเดือน โบนสัประจ าปี และ/หรือค่าตอบแทนอ่ืน (ถา้มี) ของผูบ้ริหารระดบัสูงโดยจะพิจารณาจาก
การประเมินผลการท างานเทียบกบั KPI ท่ีก าหนดไว ้ 

2.5 ในการก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาอตัราค่าตอบแทนเฉล่ียของตลาดหรืออุตสาหกรรมท่ีใกลเ้คียง
กันเป็นเกณฑ์เทียบเคียง นอกจากน้ี ยงัอาจจดัให้มีข้อมูลด้านค่าตอบแทนของตลาดหรืออาจขอ
ค าปรึกษาจากผูเ้ช่ียวชาญด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อช่วยประกอบการพิจารณา โดยบริษัทฯ เป็น
ผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายดงักล่าว 

รำยละเอยีดค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรในปี 2560 มีดงัน้ี 
1. ค่ำตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงิน 

1.1 ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท  
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ไดอ้นุมติัค่าตอบแทนของกรรมการประจ าปี 2560 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/ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน      1,250,000          10,000 
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ        1,150,000          10,000 
หมายเหตุ : 1. เบ้ียประชุมจะไดรั้บเฉพาะประธานกรรมการบริษทั กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และกรรมการอิสระในการเขา้ร่วมประชุม

คณะกรรมการทุกชุดและการประชุมผูถื้อหุ้น 
2. ค่าตอบแทนอ่ืน : ไม่มี 

 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทในปี 2560 มีดงัน้ี 
รำยช่ือกรรมกำร ค่ำตอบแทนกรรมกำร เบีย้ประชุม ค่ำตอบแทนอ่ืน รวมค่ำตอบแทน 

หน่วย  บาท 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
นายอ้ึง กวง ม้ิง  1,650,000  1,650,000  70,000 60,000 - - 1,720,000 1,710,000 
นายหมิง เจ้ิง หวงั 1,150,000 1,150,000 70,000 60,000 - - 1,220,000 1,210,000 
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 1,150,000 150,000 120,000 - - 1,300,000 1,270,000 
นายบุญศกัด์ิ เจียมปรีชา 1,250,000 1,250,000 110,000 90,000 - - 1,360,000 1,340,000 
ดร.วฑิูรย ์สิมะโชคดี  1,250,000 1,250,000 120,000 110,000 - - 1,370,000 1,360,000 
รวมเป็นเงนิทั้งส้ิน 8,600,000 8,600,000 580,000 500,000 - - 9,180,000 9,100,000 
หมายเหตุ :  บริษทัฯไม่มีค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบอ่ืน เช่น โบนสั บ าเหน็จ และสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ 
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1.2 ค่ำตอบแทนผู้บริหำร  
ในปี 2560 บริษทัฯ ไดจ่้ายค่าตอบแทนของผูบ้ริหารซ่ึงรวมถึงเงินเดือนและโบนสัรวม 5 ท่านคิดเป็นเงินรวม

ทั้งส้ินประมาณ 40,829,950 บาท เม่ือเทียบกบัจ านวน 46,284,931 บาทท่ีจ่ายในปี 2559  
 
2. ค่ำตอบแทนทีไ่ม่เป็นตัวเงิน    
 - ไม่มี – 

 
รำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ของกรรมกำรและผู้บริหำร  

รำยช่ือกรรมกำร กำรถือหุ้นของบริษัทฯ (หุ้น) 
ตนเอง คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

 31 ม.ค.61 31 ม.ค.60 เพิ่ม (ลด) 31 ม.ค.61 31 ม.ค.60 เพิ่ม (ลด) 
นายอ้ึง กวง มิ้ง - - - - - - 
นายหมิง เจ้ิง หวงั - - - - - - 
นายเซีย เชน เยน           - - - - - - 
นายเซีย เหิง เซียน - - - - - - 
นายอนุสรณ์ มุทราอิศ - - - - - - 
นายชู ชี หยวน - - - - - - 
นายบุญศกัด์ิ เจียมปรีชา                 13,000 17,000 (4,000) - - - 
ดร.วฑูิรย ์สิมะโชคดี - - - - - - 
นายวชิยั ศกัด์ิสุริยา - - - - - - 
นางอรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ 1,000 1,000 - 4,000 5,000 (1,000) 
นายชิน หมิง เฉิน - - - - - - 
 
บุคลากร 

 
ในปี 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีพนกังานรวมประมาณ 12,965 คน มีผลตอบแทนซ่ึงรวมเงินเดือน 

โบนสั และเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีจ่ายใหแ้ก่พนกังานรวมเป็นเงินประมาณ 7,501 ลา้นบาท โดยใน
ประเทศไทยมีพนกังานรวมทั้งส้ิน 10,624 คน ผลตอบแทนซ่ึงรวมเงินเดือน โบนสั และเงินสมทบกองทุนส ารอง
เล้ียงชีพท่ีจ่ายใหแ้ก่พนกังานรวมเป็นเงิน 4,521 ลา้นบาท โดยมีพนกังานตามส่วนงานต่างๆ ดงัน้ี  

1. พนกังานในแต่ละสายงานการผลิต               จ านวนพนกังาน (31 ธ.ค.60) 
 กลุ่มผลิตภณัฑ ์EPSBG       3,644 
 กลุ่มผลิตภณัฑ ์MPBG                1,501  
 กลุ่มผลิตภณัฑ ์FMBG                    3,388 
 กลุ่มผลิตภณัฑ ์EVSBG                   1,073  

2. พนกังานในส่วนบริหารและอ่ืนๆ    1,018 
รวม              10,624 
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9 กำรก ำกบัดูแลกจิกำร 

 

กำรพฒันำบุคลำกร 
บริษทัฯมุ่งมัน่และใหค้วามส าคญัในการพฒันาบุคลากรของบริษทัฯทั้งในดา้นของการศึกษาและการพฒันา

ดา้นคุณภาพ โดยมีนโยบายส่งเสริมการฝึกอบรมในองคก์รรวมทั้งมีโครงการความร่วมมือกบัสถานศึกษาต่างๆในการ
พฒันาบุคลากรใหแ้ก่พนกังานอยา่งต่อเน่ือง  
 การสนบัสนุนดา้นการศึกษา 

  โครงการพฒันาดา้นภาษาให้กบัพนกังานโดยร่วมกบัมหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติเปิดสอนหลกัสูตร
ภาษาองักฤษและภาษาไทยให้กับพนักงานและผูบ้ริหารต่างชาติเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะการใช้
ภาษาองักฤษและภาษาไทยได้อย่างถูกตอ้ง สามารถส่ือสารในชีวิตประจ าวนัและในการท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

  โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่พนักงานและบุตรของพนักงานท่ีมีผลการเรียนดีเด่นต่อเน่ืองเป็น
ประจ าทุกปี  

 
 การพฒันาคุณภาพ 

บริษทัฯ มีนโยบายในการส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพนกังานอย่างสม ่าเสมอ โดยมีการก าหนดขั้นตอนการ
ฝึกอบรมอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่พนักงานท่ีเขา้มาใหม่และพนักงานท่ีท างานอยู่เดิม เพื่อพฒันาศกัยภาพและ
คุณภาพการท างานอยา่งต่อเน่ือง โดยในปี 2560 มีชัว่โมงการฝึกอบรมพนกังานดงัน้ี 

 พนกังานประจ า จ านวน 3,155 คน มีการฝึกอบรมรวม 27,027 ชัว่โมงคิดเป็นเฉล่ีย 8.6 ชัว่โมงต่อคน 
 พนกังานฝ่ายผลิตจ านวน 6,926 คน มีการฝึกอบรมรวม 81,501 ชัว่โมงคิดเป็นเฉล่ีย 11.8 ชัว่โมงต่อคน 

 
 
 
 
นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำร  

คณะกรรมการบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ไดต้ระหนกัและให้ความส าคญั
ในการด าเนินธุรกิจภายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยไดจ้ดัท าและอนุมติันโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีมา
ตั้งแต่ปี 2550 ทั้งน้ี ในการประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 5/2558 เม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2558 คณะกรรมการบริษทัมีมติ
อนุมติัปรับปรุงนโยบายการก ากบัดูแลกิจการเป็นฉบบัท่ี 4 โดยรายละเอียดของนโยบายการก ากบัดูแลกิจการไดมี้การ
เปิดเผยไวบ้นเว็บไซต์ของบริษัทฯ  http://www.deltathailand.com/th/about_corp.php และระบบส่ือสารภายในของ
องคก์ร (Intranet)  

จากความมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ท าให้ในปี 2560 บริษทัฯได้รับผลการ
ประเมินและรางวลัต่างๆ ดงัน้ี 

 รางวลั Rising Star จากเวทีรางวลัตน้แบบองคก์รธุรกิจท่ีย ัง่ยนืปี 2560 (SET Sustainability Awards 2017) 
 หุน้ย ัง่ยนืประจ าปี 2560 จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยติดต่อกนัเป็นปีท่ี 3 
 ไดรั้บการจดัอนัดบัเป็นหน่ึงใน 5 สุดยอดบริษทัดา้นไอทีซี อุปกรณ์และช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยดชันี
ดาวโจนส์เพื่อความย ัง่ยนื (DJSI) 

http://www.deltathailand.com/th/about_corp.php
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 ไดรั้บการประเมินการก ากบัดูแลกิจการโดยรวมของบริษทัจดทะเบียนไทยประจ าปี 2560 ในระดบั “ดีเลิศ” 
(Excellent) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ติดต่อกนัเป็นปีท่ี 2 

 หลกัทรัพยใ์น ESG100 ประจ าปี 2560 โดยการจดัอนัดบัของสถาบนัไทยพฒัน์ติดต่อกนัเป็นปีท่ี 3 
 ได้รับการประเมินคุณภาพในระดับ “ดีเยี่ยม” จากการจัดประชุมผูถื้อหุ้นสามัญประจ าปี 2560 (AGM 

Assessment) จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 
 
การด าเนินธุรกิจตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีตาม 5 หมวดหลกัในปี 2560 มีดงัน้ี 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น   
บริษทัฯตระหนักและให้ความส าคญักบัสิทธิของผูถื้อหุ้นโดยมีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนและอ านวย

ความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ทุกกลุ่มรวมถึงนกัลงทุนสถาบนัใหไ้ดรั้บสิทธิพื้นฐานต่างๆ ในการไดรั้บข่าวสารขอ้มูลของ
กิจการอย่างเพียงพอพร้อมทั้งขอ้มูลท่ีส าคญัท่ีเป็นปัจจุบนัผ่านเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรัพยฯ์และเว็บไซต์ของ
บริษทัฯ การเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อใชสิ้ทธิในการตดัสินใจในเร่ืองส าคญัต่างๆ ท่ีกระทบหรือเก่ียวขอ้งกบัสิทธิ
และผลประโยชน์ เป็นต้น  บริษัทฯมิได้มีการกีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถ
ติดต่อส่ือสารระหว่างกนัหรือหากผูถื้อหุ้นจะเขา้ท าขอ้ตกลงระหว่างกนั (Shareholders Agreement) บริษทัฯจะใช้
ความพยายามอยา่งเตม็ท่ีในการดูแลมิให้ขอ้ตกลงระหวา่งผูถื้อหุ้นนั้นส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อบริษทัฯหรือ
ผูถื้อหุน้รายอ่ืน 
 บริษทัฯไดก้ าหนดให้จดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีภายใน 4 เดือนนบัจากวนัส้ินสุดรอบปีบญัชี โดยใน
ปี 2560 บริษทัฯไดจ้ดัให้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีข้ึนในวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 ณ ส านกังานของบริษทัฯ 
ท่ีนิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ ซ่ึงได้ด าเนินการจดัประชุมโดยยึดถือและปฏิบติัตามหลกัการก ากบั
กิจการท่ีดีในดา้นการจดัการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีดี ทั้งน้ี ในระหวา่งปีไม่มีการเรียกประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ 
 นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ขา้งตน้แลว้ บริษทัฯยงัไดด้ าเนินการในเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเป็นการส่งเสริมและ
อ านวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุ้นเพิ่มเติม ดงัน้ี 

 การด าเนินการก่อนวนัประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษทัฯใชว้ิธี Record Date ในการรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมโดยไดม้อบหมายให้บริษทั

ศูนยรั์บฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด ซ่ึงเป็นนายทะเบียนของบริษัทฯจดัส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้ ง
เอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ทั้งภาษาไทยและองักฤษให้แก่ผูถื้อหุ้นล่วงหนา้มากกวา่ 14 วนัก่อนวนัประชุม โดย
ไดส่้งออกวนัท่ี 15 มีนาคม 2560 พร้อมทั้งประกาศบอกกล่าวการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นผ่านหนังสือพิมพ์รายวนัฉบบั
ภาษาไทยต่อเน่ืองกันเป็นเวลา 3 วนัและก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 3 วนั รวมทั้ งได้เผยแพร่เอกสารดังกล่าวทั้ ง
ภาษาไทยและองักฤษบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมเป็นเวลา 30 วนั (ตั้งแต่วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2560) 
ซ่ึงขอ้มูลท่ีเปิดเผยเป็นขอ้มูลเดียวกบัท่ีจะจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นในรูปแบบเอกสาร เพื่อให้ผูถื้อหุ้นได้รับทราบขอ้มูลได้
โดยสะดวกรวดเร็วและมีเวลาพิจารณาศึกษาขอ้มูลอย่างเพียงพอ โดยในหนังสือเชิญประชุมได้ระบุขอ้เท็จจริงและ
เหตุผล รวมทั้งรายละเอียดในแต่ละวาระอยา่งชดัเจนวา่เป็นเร่ืองเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมติั หรือเพื่อพิจารณาพร้อมทั้ง
ความเห็นของคณะกรรมการและเอกสารขอ้มูลประกอบท่ีมีรายละเอียดเพียงพอ เพื่อให้ผูถื้อหุ้นได้ใช้ประกอบการ
พิจารณา และไดแ้นบเอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งแสดงก่อนเขา้ร่วมประชุม วธีิการมอบฉนัทะ และการ
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ลงทะเบียน ไปพร้อมกบัหนังสือนัดประชุม พร้อมทั้งมีขอ้มูลของกรรมการอิสระท่ีบริษทัก าหนดให้เป็นผูรั้บมอบ
ฉันทะจากผูถื้อหุ้นไวใ้นหนังสือนัดประชุม รวมทั้งแนบหนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบท่ีกระทรวงพาณิชยก์ าหนด) 
เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิในการมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระหรือบุคคลอ่ืนมาประชุมแทนตน  

นอกจากน้ีบริษทัไดมี้การโทรแจง้และเชิญนกัลงทุนสถาบนัใหม้าเขา้ร่วมประชุมและไดอ้ านวยความสะดวก
ในการไปรับใบมอบฉนัทะและเอกสารประกอบในกรณีท่ีมาร่วมประชุมดว้ยตนเองไม่ได ้

 วนัประชุมผู้ ถือหุ้น 
บริษทัฯไดจ้ดัให้มีรถรับ-ส่งผูถื้อหุ้นจากบริเวณอาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมายงัสถานท่ีประชุม

เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีสนใจเขา้ร่วมการประชุม โดยไดเ้ปิดให้ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมไดล่้วงหน้า
ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง และยงัให้สิทธิผูถื้อหุ้นท่ีมาร่วมประชุมหลงัจากท่ีได้เร่ิมการประชุมไปแล้ว
สามารถออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระท่ียงัไม่ไดล้งมติได ้และนบัเป็นองคป์ระชุมตั้งแต่วาระท่ีไดเ้ขา้ประชุมเป็น
ตน้ไป เวน้แต่ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน นอกจากน้ี ได้น าระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการ
ลงทะเบียนพร้อมทั้งจดัพิมพ์บตัรลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผูถื้อหุ้น พร้อมทั้งให้บริการอากรแสตมป์ส าหรับติด
หนงัสือมอบฉนัทะโดยไม่คิดค่าใชจ่้ายใดๆ  

ในการประชุมผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 มีกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมทั้ งหมด 8 ท่าน ซ่ึงประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานบริหาร รวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้งในแต่ละวาระ อาทิเช่น ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน
และผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและตอบขอ้ซักถามของผูถื้อหุ้นเช่นเดียวกบัปี
ก่อนๆ บริษทัฯไดน้ าระบบการลงทะเบียน นบัคะแนนและแสดงผลมาใชเ้พื่อให้การด าเนินการประชุมกระท าไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว โดยก่อนเร่ิมการประชุมไดมี้การแจง้องคป์ระชุมและจ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีมาประชุมดว้ยตนเองและมอบ
ฉนัทะ รวมทั้งมีการช้ีแจงวิธีการลงคะแนนและวิธีการนบัคะแนนอย่างชดัเจน โดยนบัคะแนนแบบ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง
และถือเสียงข้างมากเป็นมติ (ยกเวน้กรณีหากมีการลงมติอ่ืนท่ีก าหนดให้เป็นไปตามข้อบังคบัของบริษัทฯ หรือ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง) กรณีท่ีผูถื้อหุ้นคนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระการประชุมเร่ืองใด ผูถื้อหุน้ท่านนั้นไม่มีสิทธิ
ออกเสียงในเร่ืองนั้นๆ และในวาระเลือกตั้งกรรมการ ผูถื้อหุ้นสามารถเลือกกรรมการไดเ้ป็นรายบุคคล ซ่ึงในการนับ
คะแนนบริษทัฯจะจดัเก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะกรณีท่ีมีผูถื้อหุ้นคดัคา้นหรืองดออกเสียงน ามาหกัออกจากจ านวนเสียง
ท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระนั้นๆ เพื่อให้กระบวนการนบัคะแนนเป็นไปอยา่งรวดเร็ว ในวาระค่าตอบแทนของกรรมการ
ไดช้ี้แจงให้ผูถื้อหุ้นไดท้ราบจ านวนและประเภทของค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละคนไดรั้บ โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทน
กรรมการและเบ้ียประชุมใหผู้ถื้อหุ้นพิจารณา  

การประชุมไดด้ าเนินไปตามล าดบัวาระ โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมท่ีไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุ้นทราบเป็น
การล่วงหน้า และผลคะแนนในขั้นตน้ไดมี้การรายงานในท่ีประชุมอย่างเปิดเผย และจดัให้มีเจา้หน้าท่ีจากบริษทั 
ส านกังานกฎหมาย แคปปิตอล จ ากดั ท าหนา้ท่ีเป็นคนกลางในการตรวจนบั รวมทั้งมีการเก็บบตัรลงคะแนนเหล่าน้ี
ไวเ้พื่อให้สามารถตรวจสอบไดภ้ายหลงั ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดโตแ้ยง้หรือขอตรวจสอบผลคะแนนในภายหลงั และ
ระหว่างการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามโดยให้เวลาอย่างเหมาะสม 
นอกจาก น้ี  บ ริษัท ฯได้ เปิ ดโอก าส ให้ ผู ้ ถื อ หุ้ น ส าม ารถ ส่ งค าถ าม เป็ นก ารล่ วงหน้ าผ่ านท าง อี เม ล ์
info@deltathailand.com หรือโดยทางไปรษณียห์รือโทรสารเพื่อให้คณะกรรมการไดต้อบขอ้ซกัถามในท่ีประชุมอีก
ดว้ย โดยในปีน้ี บริษทัฯไดเ้ผยแพร่การเปิดรับเร่ืองดงักล่าวไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤศจิกายน – 
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31 ธนัวาคม 2560 โดยทัว่ไป ส านกัแลขานุการบริษทัจะเป็นผูก้ลัน่กรองค าถามเพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการพิจารณา 
ซ่ึงค าถามท่ีจะได้รับการคัดเลือกจะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกับการด าเนินกิจการหรือเร่ืองท่ีอาจมีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ อยา่งมีนยัส าคญัเป็นหลกั โดยในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 ไม่มีผูถื้อหุ้นราย
ใดส่งค าถามเป็นการล่วงหนา้และไม่มีค  าถามในท่ีประชุม 

 ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษทัฯได้รายงานผลการลงมติในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 1 วนั

หลงัจากเสร็จส้ินการประชุม และไดบ้นัทึกมติท่ีประชุมโดยแบ่งเป็นจ านวนเสียงท่ีเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง 
และไม่มีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรในรายงานการประชุม โดยมีการบนัทึกค าถาม ค าช้ีแจง 
และความคิดเห็นของท่ีประชุมไวเ้พื่อให้สามารถตรวจสอบได้ภายหลัง นอกจากน้ียงัได้น าส่งรายงานการประชุม
ดงักล่าวต่อกระทรวงพาณิชยแ์ละเผยแพร่รายงานดงักล่าวทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ภายใน 14 วนัหลงัการประชุมผูถื้อ
หุน้ (รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูไดจ้ากรายงานการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 2560 บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ) 

2. กำรปฏบัิติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทยีมกนั 
บริษทัฯ ไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของการให้สิทธิขั้นพื้นฐานแก่ผูถื้อหุ้นท่ีเท่าเทียมกนั จึงสนบัสนุนใหมี้การ

ปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั ดงัน้ี 
การมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ประชุมผูถื้อหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน 
ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นรายใดไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้ผูถื้อหุ้นสามารถใชสิ้ทธิในการมอบฉนัทะ

ให้บุคคลอ่ืนหรือกรรมการอิสระท่ีบริษทัฯเสนอช่ือให้เป็นผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แทนได ้โดยบริษทัฯไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉันทะพร้อมทั้งรายละเอียดการมอบฉันทะและรายละเอียดของกรรมการ
อิสระไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

การเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม และเสนอช่ือบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
บริษทัฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยได้ใช้สิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอช่ือ

บุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัเป็นการล่วงหน้า โดยได้เผยแพร่
ขั้นตอนการเสนอและรายละเอียดอ่ืนๆ ไวบ้นเว็บไซต์ของบริษัทฯ http://www.deltathailand.com/th/ir_share.php 
และเปิดรับเร่ืองตั้งแต่ช่วงวนัท่ี 18 ตุลาคม - 31 ธนัวาคม 2559 โดยส านกัเลขานุการบริษทัจะเป็นผูก้ลัน่กรองเบ้ืองตน้
ก่อนน าเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาซ่ึงในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดใช้สิทธิ
ดงักล่าว ทั้งน้ี ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 2561 บริษทัฯไดเ้ปิดรับเร่ืองดงักล่าวตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤศจิกายน - 
31 ธนัวาคม 2560  

กำรดูแลและป้องกนักำรใช้ข้อมูลภำยใน 
บริษทัฯ มีนโยบายจ ากดัการใชข้อ้มูลภายในให้อยูใ่นวงเฉพาะผูบ้ริหารตั้งแต่ระดบักลางถึงระดบัสูงท่ีเก่ียวขอ้ง 

และก าหนดห้ามพนกังานน าเอกสารหรือขอ้มูลของบริษทัฯ ไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตวั หรือเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก
ก่อนไดรั้บอนุญาต ซ่ึงบริษทัฯ จะถือว่าเป็นความผิดทางวินยัซ่ึงไดมี้การเผยแพร่นโยบายดงักล่าวรวมทั้งบทลงโทษไว้
ในคู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานเพื่อให้คณะกรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานทราบโดยทั่วกัน รวมทั้ งห้าม

http://www.deltathailand.com/th/ir_share.php
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กรรมการและผูบ้ริหารซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นช่วง 1 เดือน ก่อนประกาศผลการด าเนินงานของบริษทัฯ สู่สาธารณชนผา่น
ทางตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพื่อคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุ้นจากการไดเ้ปรียบของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  

นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัมีนโยบายก าหนดให้กรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทัฯ (ซ่ึงไดร้วมถึงคู่สมรส และ
บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ) รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย ์ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 3 วนัท าการ นบัจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย ์และตอ้งแจง้ใหเ้ลขานุการ
บริษทัทราบเพื่อแจง้ใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ รับทราบต่อไป 

ในปี 2560 ไม่ปรากฏการกระท าหรือขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัการกระท าผิดของกรรมการ ผูบ้ริหารระดบัสูง 
และพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการใชข้อ้มูลภายในแต่อยา่งใด 

การป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
โดยทัว่ไป การตดัสินใจใดๆ ท่ีกระท าโดยกรรมการและฝ่ายบริหารตอ้งเป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ

บริษัทฯ ในกรณีหากเกิดความขัดแยง้ด้านผลประโยชน์ กรรมการหรือผูบ้ริหารจะน าเร่ืองดังกล่าวเสนอให้
คณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาถึงความจ าเป็นในการท ารายการดงักล่าวแลว้แต่กรณีรวมทั้ง
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับบริษทัฯ ในการพิจารณาอนุมติัรายการท่ีอาจก่อให้เกิดผลความขดัแยง้ทางประโยชน์ 
กรรมการท่ี มีส่วนได้เสียในกรณีดังกล่าวจะไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในมติดังกล่าวได้ และตาม
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยฉ์บบัใหม่ ไดก้  าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ จะตอ้งจดัท ารายงานการมี
ส่วนไดเ้สียของตนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งให้บริษทัฯรับทราบ โดยให้เลขานุการบริษทัเป็นผูน้ าส่งส าเนาให้แก่ประธาน
กรรมการบริษทัและประธานกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงทางบริษทัฯไดก้ าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ
จะตอ้งจดัท าฉบบัปรับปรุงและน าส่งรายงานดงักล่าวทุกปี นอกจากน้ี บริษทัฯยงัไดด้ าเนินการเก่ียวกบัรายการเก่ียว
โยงตามกฎเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด รวมทั้งได้เปิดเผยรายการระหว่างกนัท่ีมีกบั
บริษทัในเครือไวใ้นงบการเงินและในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1)  

รายการเก่ียวโยงท่ีส าคญั 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2560 ได้มีมติอนุมติัให้บริษัท Delta 

Greentech (Netherlands) B.V (“DGN BV”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นทางออ้มร้อยละ 100 ของทุนช าระแล้ว
ทั้งหมดจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัย่อย จ านวน 4 บริษทั ให้แก่ Delta Electronic (Netherlands) BV (“DEN”) ซ่ึงเป็น
บริษัทย่อยของ Delta Electronic Inc. หน่ึงในผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ มูลค่ารวม 24.85 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
(เทียบเท่า 874.26 ลา้นบาท) ดงัมีรายนามบริษทัยอ่ยท่ีจ าหน่าย ดงัน้ี 

1. หุน้สามญัของบริษทั Delta Energy Systems (Switzerland) AG จ านวน 10,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51 
ของหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ทั้งหมด  

2. หุน้สามญัของบริษทั Delta Electronics Industry LLC จ านวน 15,708 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 51 ของหุน้ท่ี
ออกและจ าหน่ายแลว้ทั้งหมด  

3. หุน้สามญัของบริษทั Delta Greentech (USA) จ านวน 1,500,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุน้ท่ีออก
และจ าหน่ายแลว้ทั้งหมด  

4. หุน้สามญัของบริษทั Delta Greentech (Brasil) S.A. จ านวน 4,315,657 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุน้ท่ี
ออกและจ าหน่ายแลว้ทั้งหมด 
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ทั้งน้ี ในการซ้ือขายดงักล่าว บริษทั DEN ไดข้ายส่วนของทุนช าระแลว้ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนช าระ
แลว้ทั้งหมดของ Eltek, s.r.o. ใหแ้ก่ DGN BV ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการช าระราคาซ้ือขาย   

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาเห็นว่าการจ าหน่ายเงินลงทุนใน 4 บริษทัย่อยตามรายละเอียด
ข้างต้นจะช่วยเสริมสร้างศกัยภาพธุรกิจหลักของบริษทัฯให้แข็งแกร่งมากข้ึน ร่วมกับการพฒันาธุรกิจใหม่ท่ีมี
แนวโน้มดีเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตลาดในอนาคต นอกจากน้ี ในการจ าหน่ายหุ้นของบริษทัยอ่ยและไดม้า
ซ่ึงส่วนของทุนขา้งตน้ไดใ้ชร้าคาตามมูลค่าตลาดท่ีอา้งอิงกบัราคาประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงิน ประกอบกบัการ
ได้พิจารณามุมมองทางธุรกิจในระยะยาวของผูบ้ริหาร คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่าการจ าหน่ายเงินลงทุนใน
บริษทัย่อยขา้งตน้ ในราคา และเง่ือนไขการช าระเงินและเง่ือนไขอ่ืนๆ ตามท่ีเสนอมีความเหมาะสมและได้กระท า
อย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arms’ length)  และไม่มีกรรมการหรือ
กรรมการตรวจสอบท่านใดมีความเห็นต่าง  

3. กำรปฏบัิติต่อผู้มส่ีวนได้เสีย 
บริษทัฯมีนโยบายให้ความส าคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียในทุกกลุ่ม อนัไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น ลูกคา้ พนกังาน 

คู่คา้ คู่แข่ง เจา้หน้ี และสังคมในการไดรั้บการดูแลจากบริษทัฯ ตามสิทธิท่ีมีตามกฎหมายหรือขอ้ตกลงท่ีมีกบัทาง
บริษทัฯ โดยไดเ้ปิดช่องทางให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มสามารถส่งขอ้เสนอแนะหรือขอ้ร้องเรียนต่างๆ มายงับริษทัฯ 
และไดก้ าหนดแนวทางในการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ ดงัน้ี 

ผู้ถือหุ้น :   
บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะด าเนินธุรกิจให้เติบโตอยา่งย ัง่ยืน เพื่อเพิ่มมูลค่าของบริษทัฯ อนัจะมีผลให้ผูถื้อหุน้ของ

บริษทัฯ ไดรั้บผลตอบแทนท่ีดีอย่างสม ่าเสมอและในอตัราท่ีน่าพอใจ ซ่ึงตั้งแต่ปี 2553 ถึงปี 2560 บริษทัฯ ไดจ่้ายเงิน
ปันผลอตัราเฉล่ียเกินกวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิในแต่ละปี  

ลูกค้ำ :   
บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบติัตามพนัธกิจในการจดัหาผลิตภณัฑแ์ละการใหบ้ริการท่ีครบวงจร (Solutions) 

เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัมีนโยบายท่ีจะผลิต
ผลิตภณัฑใ์หมี้คุณภาพ ทั้งยงัตอ้งใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากลท่ีก าหนดไว ้ เพื่อใหลู้กคา้มีความมัน่ใจและพึงพอใจ
ในสินคา้  

บริษทัฯ มีการก าหนดกระบวนการส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้ (Customer Satisfaction Procedure) รวมทั้ง
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของลูกคา้ (Customer Feedback Process) เพื่อน าผลท่ีไดม้าพฒันา ปรับปรุงและสร้าง
ความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ในระยะยาว 

พนักงำน : 
บริษทัฯ ถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยสิ์นท่ีมีค่าสูงสุด ดงันั้น บริษทัฯ จึงให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมและ

สอดคลอ้งกบัภาวะตลาด รวมทั้งให้ ให้สิทธิและเสรีภาพในการเขา้ร่วมชมรม องค์กรต่างๆ และให้พนักงานโอกาสใน
การก้าวหน้าทางด้านการงานอย่างเท่าเทียมตามความถนัดและความสามารถของแต่ละบุคคล รวมทั้ งมีการพฒันา
บุคลากรอยา่งสม ่าเสมอดว้ยการจดัฝึกอบรมทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการปฏิบติังานโดยได้
ก าหนดนโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี  



                                                                                                                                                   

                        

 

67 
 

 นโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน   
 นโยบายค่าตอบแทนพนกังาน 
 นโยบายดา้นแรงงานสัมพนัธ์  
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 นโยบายการปฏิบติัท่ีมิชอบ การไม่ล่วงละเมิดและการไม่เลือกปฏิบติั 

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

คู่ค้ำ :   
บริษทัฯ มีนโยบายในการเคารพต่อสิทธิและปฏิบติัต่อคู่คา้ทุกรายดว้ยความเสมอภาคและเป็นธรรม ปฏิบติั

ตามสัญญา หรือเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีตกลงกนัไวอ้ยา่งเคร่งครัด  
นอกจากน้ี บริษทัฯไดมี้การจดั Delta Annual Partner Meeting & Partner Award ประจ าปี 2560 เพื่อส่งเสริม

ใหคู้่คา้มีการปรับปรุงคุณภาพสินคา้และบริการใหมี้มาตรฐานท่ีสูงข้ึนและเพื่อรักษามาตรฐานให้เป็นไปอยา่งต่อเน่ือง 
ซ่ึงบริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะจดังานดงักล่าวข้ึนทุกปี 

คู่แข่ง :  
บริษทัฯ มีนโยบายส่งเสริมการแข่งขนัทางการคา้อยา่งเสรี และเป็นธรรม ดว้ยความเป็นมืออาชีพ ภายใตก้รอบ

กติกาของการแข่งขนัท่ีดี โดยมีการก าหนดไวใ้นคู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบติังานของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นการปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนดของจรรยาบรรณทางการคา้ของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ "RBA" Responsible Business Alliance (EICC 
เดิม) ทั้งน้ีบริษทัฯยงัมีนโยบายการสนบัสนุนการแข่งขนัทางการคา้อยา่งเป็นธรรมและป้องการการผูกขาด บรรจุไว้
ในนโยบายการก ากบัดูแลกิจการใหผุ้บ้ริหารและพนกังานทุกคนปฏิบติัตาม 

เจ้ำหนี ้:    
บริษทัฯ มีนโยบายปฏิบติัตามสัญญาหรือเง่ือนไขต่างๆ ท่ีตกลงกนัไวอ้ยา่งเคร่งครัด รวมถึงภาระผกูพนัและ

หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึงหรือมีเหตุท าให้ผิดนดัช าระหน้ี ตอ้งรีบ
แจง้ให้เจา้หน้ีทราบโดยไม่ปกปิดขอ้เท็จจริง เพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขโดยใชห้ลกัความสมเหตุสมผล 
ทั้งน้ีบริษทัฯ จะด าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อให้การด าเนินงานเติบโตอย่างย ัง่ยืนและมี
ฐานะทางการเงินท่ีมั่นคง เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้แก่เจ้าหน้ี โดยในปีท่ีผ่านมาบริษัทฯและบริษัทย่อยมี
ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัสถาบนัการเงินโดยมีการช าระหน้ีและปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนัไวอ้ยา่งครบถว้น 

สังคมและส่ิงแวดล้อม : 
บริษทัฯ มีนโยบายในการด าเนินธุรกิจตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมซ่ึงรวมถึงส่ิงแวดลอ้ม โดย

นโยบายดงักล่าวจะเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ เพื่อให้การ
ด าเนินธุรกิจเป็นไปอยา่งโปร่งใส ตรวจสอบได ้มีจริยธรรม เคารพต่อหลกัสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการปฏิบติัต่อผูมี้
ส่วนไดเ้สียอยา่งเป็นธรรม 

ในฐานะท่ีเราเป็นส่วนหน่ึงของสังคม บริษทัฯ ไดส้นบัสนุนมาตรฐานสากลต่างๆ เช่น RBA ปฏิญญาสากลวา่ 
ด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights หรือ UDHR) ปฏิญญาขององค์การแรงงานระหว่าง

http://www.deltathailand.com/th/about_corp.php
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ประเทศว่าด้วยหลกัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานประกอบการขา้มชาติและนโยบายทางสังคม (International Labor Office 
Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy) และกรอบการรายงาน
สากล (Global Reporting Initiative หรือ GRI)  

ทั้งน้ี สามารถดูรายละเอียดเก่ียวกบัการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียเพิ่มเติมไดจ้ากหวัขอ้รายงานความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

การรับข้อร้องเรียนเมื่อมีการประพฤติมิชอบ  
บริษทัฯ มีนโยบายสนบัสนุนให้มีการรับขอ้ร้องเรียนเม่ือมีการประพฤติมิชอบโดยไดจ้ดัท านโยบายการแจง้

เบาะแส (Whistle Blowing Policy) ข้ึน เพื่อเป็นช่องทางให้พนักงานและผูมี้ส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ สามารถแจ้ง
เบาะแสการปฏิบติัหน้าท่ีโดยมิชอบ รวมทั้งกิจกรรมใดๆ ท่ีขดัต่อกฎหมาย พฤติกรรมท่ีขดัต่อกฎระเบียบและหลกั
จรรยาบรรณของบริษทัฯ มาท่ีฝ่ายบริหารหรือคณะกรรมการ เพื่อช่วยกนัปรับปรุงแกไ้ขหรือด าเนินการให้เกิดความ
ถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส และยุติธรรมต่อไป โดยได้เปิดช่องทางการรับแจง้ข้อมูลให้ผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
สามารถส่งขอ้เสนอแนะหรือขอ้ร้องเรียนมาทางช่องทางต่างๆ ดงัน้ี 

 พนกังานเดลตา้สามารถส่งขอ้เสนอแนะหรือขอ้ร้องเรียนไปยงับุคคล/หน่วยงานดงัต่อไปน้ี  
(1)   หวัหนา้หน่วยงานท่ีพนกังานคนดงักล่าวสังกดัอยู ่
(2)   หวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบ หวัหนา้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือหัวหนา้ฝ่ายกฎหมาย 
(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 เพื่อท าการพิจารณาตรวจสอบแลว้แต่กรณี 

ทั้งน้ี ขอ้มูลของผูแ้จง้เบาะแสและเร่ืองท่ีแจง้จะถูกเก็บเป็นความลบั เพื่อป้องกนักรณีถูกละเมิดสิทธิ 
ในการประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 1/2561 เลขานุการคณะกรรมการไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณารับทราบวา่

ในปี 2560 ท่ีผา่นมา ทางบริษทัฯ ไดรั้บการร้องเรียนเร่ืองการละเมิดจรรยาบรรณ (code of conduct) 2 เร่ือง การต่อตา้น
การทุจริต (anti-corruption) 1 เร่ือง ส่วนการป้องกนัการคา้อยา่งเป็นธรรมและป้องกนัการผูกขาด (anti-trust and fair 
competition) ไม่มีการร้องเรียนแต่อยา่งใด 

การด าเนินการในการต่อต้านคอร์รัปช่ัน 
คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัให้ประกาศใชน้โยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่ เพื่อก าหนดหลกัการ แนวปฏิบติั 

การส่ือสารและจดัฝึกอบรมในเร่ืองการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ให้ชัดเจนแก่พนกังาน และบริษทัไดร่้วมลงนามแสดง
เจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต โดยประธานบริหารไดร่้วมให้สัตยาบนั เพื่อ
รับทราบขอ้ตกลงค าประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบติั (Collective Action Coalition) เพื่อการต่อตา้นการทุจริตใน

mailto:whistleblow@deltathailand.com
mailto:whistleblow@deltathailand.com
http://www.deltathailand.com/
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ภาคเอกชนและเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายสามารถส่งขอ้เสนอแนะและขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัการประพฤติมิ
ชอบมาท่ี whistleblow@deltathailand.com 

บริษัทฯ ได้มีการจดัท าข้อตกลงระหว่างฝ่ายจดัซ้ือ และซัพพลายเออร์ (The Procurement and Supplier 
Covenants) มาตั้งแต่ปี 2544 เพื่อสร้างระบบการจดัซ้ือท่ีดี และหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของตวับุคคล ซ่ึงมี
ผลกระทบต่อธุรกิจปรกติ โดยให้รับทราบขอ้ตกลงในการท าการคา้ร่วมกนั ดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต ปราศจากการ
ให้สินบนและผลตอบแทนใดๆ ทั้งน้ี บริษทัฯ ได้บรรจุหัวข้อการต่อตา้นการคอร์รัปชั่นเป็นหัวข้อหน่ึงในการ
ประชุม Delta Annual Partner Meeting & Partner Award ประจ าปี 2560 เพื่อประกาศให้ทราบถึงนโยบายและ
เจตนารมณ์ในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ของบริษทัฯ  

ในปีน้ีบริษทัฯไดจ้ดัอบรมเร่ืองการปฎิบติัตามคู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบติังาน (Code of Conduct) และ
การต่อตา้นคอร์รัปชัน่เพื่อให้พนกังานทุกคนไดรั้บทราบและประกาศขอความร่วมมือจากซัพพลายเออร์ในการงด
ใหข้องขวญัหรือของก านลัใดๆ แก่ผูบ้ริหาร พนกังาน ครอบครัวพนกังานในเทศกาลปีใหม่และเทศกาลอ่ืนใด 

 
 
 
 
 
 
ทั้งน้ี สามารถดูนโยบายและแนวปฏิบติัดา้นการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ของบริษทัฯ ไดจ้ากเวปไซตข์องบริษทัฯ 

http://www.deltathailand.com/th/about_corp_anti_corruption.php 

4. กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส 
บริษทัฯ มีนโยบายในการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศของบริษทัฯอย่างถูกต้องครบถ้วนและทนัเวลา 

เพื่อให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆสามารถรับทราบขอ้มูลท่ีแสดงให้เห็นถึงผลการด าเนินงานฐานะทางการเงิน พฒันาการ
ท่ีส าคญัและขอ้มูลต่างๆ ของบริษทัฯ เช่น งบการเงิน รายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการขอ้มูล (แบบ 56-1) ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ได้จากเว็บไซต์ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้แก่ ตลาดหลักทรัพยฯ์ และส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ฯ รวมทั้ งเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.deltathailand.com โดยผูท่ี้สนใจสามารถ
โทรศพัทติ์ดต่อขอขอ้มูลเพิ่มเติมหรืออีเมล์มาท่ี info@deltathailand.com ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีหน่วยงานนกัลงทุน
สัมพนัธ์ ท าหนา้ท่ีในการดูแลใหข้อ้มูลของบริษทัฯ แก่ผูถื้อหุ้น นกัลงทุน นกัวิเคราะห์หลกัทรัพยแ์ละหน่วยงานอ่ืน
ท่ีเก่ียวขอ้งโดยสามารถติดต่อไดท่ี้ ir@deltathailand.com 

ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมาโดยความอนุเคราะห์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทัฯได้มีการจดัการ
ประชุมทุกไตรมาศเพื่อแถลงขอ้มูลของงบการเงินรวม ผลการด าเนินงานและแผนการในอนาคตต่อนักวิเคราะห์ นัก
ลงทุนสถาบนั  นักข่าวและผูส้นใจทัว่ไปและเปิดโอกาสให้มีการพบปะพูดคุยกับผูบ้ริหารระดับสูง เพื่อสร้างความ
เช่ือมัน่ให้แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย  รวมทั้งมีการประชุมเพื่อพบปะและให้ขอ้มูลแก่นกัวิเคราะห์หลกัทรัพยเ์ป็นประจ า
ทุกไตรมาส  โดยในปี 2560 บริษทัฯ ไดจ้ดัประชุมเพื่อพบปะและให้ขอ้มูลแก่นกัวิเคราะห์จ านวน 4 คร้ังโดยเป็นการจดั
ในช่วงงาน Opportunity Day 1 คร้ังและนอกงาน Opportunity Day 3 คร้ัง 

mailto:whistleblow@deltathailand.com
http://www.deltathailand.com/th/about_corp_anti_corruption.php
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นอกจากน้ีนักลงทุนสัมพนัธ์ยงัจดัประชุมกลุ่มย่อยให้กบันักลงทุนในโอกาสต่างๆเพื่อสร้างความเขา้ใจท่ีดี
เก่ียวกบัการด าเนินงานและนโยบายทางดา้นธุรกิจของบริษทัฯ เม่ือมีการร้องขอ โดยในปีท่ีผ่านมาไดจ้ดัให้นักลงทุน
สถาบนัทั้งในและต่างประเทศเขา้เยี่ยมชมโรงงานท่ีนิคมบางปู จ.สมุทรปราการและท่ีนิคมเวลโกรล์ จ.ฉะเชิงเทรา 
เพื่อใหเ้ขา้ใจถึงกระบวนการผลิตของบริษทัฯ จ านวนทั้งส้ิน 8 คร้ัง และ Roadshow ต่างประเทศจ านวน 5 คร้ัง 

ทั้ งน้ี นักลงทุนสัมพันธ์ยงัเป็นตัวแทนผูบ้ริหารในการเข้าร่วมประชุมกับบริษัทหลักทรัพย์และงาน
ประชุมสัมมนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้ความรู้เร่ืองหุ้นในแถบภูมิภาคปีละหลายๆคร้ังเพื่อให้ขอ้มูลล่าสุดด้านการ
ด าเนินงานและภาพรวมของธุรกิจ   

5. ควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำร 
โครงสร้างคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 8 ราย โดยเป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 2 ราย และ

กรรมการท่ีไม่เป็นผู ้บริหาร 6 รายซ่ึงเป็นกรรมการอิสระ 3 ราย เกินกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้ งหมด โดย
คุณสมบติัของกรรมการอิสระเท่ากบัเกณฑท่ี์ส านกังาน ก.ล.ต ก าหนด 

บุคคลผูด้  ารงต าแหน่งประธานกรรมการและประธานบริหารในปัจจุบนัของบริษทัฯเป็นคนละบุคคล และ
ไดก้ าหนดอ านาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบแยกออกจากกนั รวมถึงแบ่งแยกบทบาทหนา้ท่ีระหวา่งคณะกรรมการและ
ฝ่ายจดัการเพื่อความโปร่งใสในการบริหารงาน (รายละเอียดของคณะกรรมการซ่ึงประกอบดว้ยรายช่ือและขอบเขต
หนา้ท่ีความรับผดิชอบของคณะกรรมการสามารถดูเพิ่มเติมไดใ้นหวัขอ้โครงสร้างการจดัการขององคก์ร) 

วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี กรรมการบริษทัจ านวนหน่ึงในสามหรือใกลเ้คียงกบัจ านวนหน่ึงใน

สามมากท่ีสุดตอ้งออกจากต าแหน่ง โดยกรรมการซ่ึงพน้ต าแหน่งน้ีอาจไดรั้บเลือกตั้งกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่อีก
วาระได ้ทั้งน้ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในส่ีของจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่
นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้นและกรรมการ
อิสระสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการไดไ้ม่เกิน 3 วาระ  

อ านาจอนุมติัของคณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนุมติัเร่ืองต่างๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าท่ีท่ีก าหนดโดยกฎหมาย 

ข้อบังคับของบริษัท และมติท่ีประชุมผู ้ถือหุ้น ซ่ึงรวมถึงการก าหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการ
ด าเนินงาน แผนหลกัในการด าเนินงาน นโยบายในการบริหารความเส่ียง แผนงบประมาณและแผนการด าเนินงาน
ธุรกิจประจ าปี แผนธุรกิจระยะปานกลาง การก าหนดเป้าหมาย การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามแผนท่ีก าหนดไว ้และการดูแลรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) การเขา้ควบรวมกิจการการแบ่งแยกกิจการ 
และการเขา้ร่วมทุน 
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คณะกรรมกำรชุดย่อย 
คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยเพื่อช่วยปฏิบติังานในการศึกษาและกลัน่กรองงานใน

แต่ละดา้นและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ซ่ึงในปัจจุบนั บริษทัฯ มีคณะกรรมการชุดยอ่ยจ านวน 5 คณะ ซ่ึงอยู่
ภายใตก้ารก ากบัดูแลของคณะกรรมการบริษทัจ านวน 3 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของประธานบริหารจ านวน 2 คณะ
ไดแ้ก่คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและคณะกรรมการพฒันาเพื่อความย ัง่ยนื โดยรายละเอียดของคณะกรรมการแต่
ละคณะมีดงัต่อไปน้ี 
คณะกรรมการบริหาร  

คณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการ 5 ท่านดงัน้ี 
รายช่ือกรรมการ        ต าแหน่ง 

1. นายเซีย เชน เยน ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายอนุสรณ์  มุทราอิศ กรรมการบริหาร 
3. นายวชิยั  ศกัด์ิสุริยา กรรมการบริหาร 
4. นายซิม กุย เกียง กรรมการบริหาร 
5. นายชุง ไช หลง กรรมการบริหาร 

ขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  
1. ด าเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษทัฯ ตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบียบ ขอ้ก าหนด ค าสั่ง และ

มติของท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ทุกประการ 
2. ก าหนดนโยบาย แผนธุรกิจ ทิศทาง กลยุทธ์ งบประมาณ และโครงสร้างการบริหารงานหลกัและอ านาจการ

บริหารต่างๆ ของบริษทัฯ ในการด าเนินธุรกิจรวมทั้งผงัองคก์รของบริษทัฯ เพื่อเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัพิจารณาและอนุมติัและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงาน
ของบริษทัฯ ตามนโยบายท่ีก าหนด 

3. ใหมี้อ านาจในการเขา้ท าธุรกรรมกบัธนาคารในเร่ืองดงัต่อไปน้ี แต่จะตอ้งรายงานธุรกรรมท่ีไดท้  าไปใหท่ี้ประชุม
คณะกรรมการบริษทัทราบในการประชุมคร้ังถดัไปหลงัการท ารายการดงักล่าว 

(ก) ใหมี้อ านาจในการเปิดหรือปิดบญัชีธนาคาร 
(ข) ให้มีอ านาจในการเขา้ท าสัญญาเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษทัฯและหรือท าธุรกรรมใดๆ กบั

ธนาคารและสถาบนัการเงินต่างๆ ภายในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านเหรียญสหรัฐหรือเทียบเท่าในเงินตรา
สกุลอ่ืนต่อหน่ึงธนาคาร และในกรณีท่ีตอ้งใช้ทรัพยสิ์นของบริษทัฯเป็นหลกัประกนัตอ้งน าเสนอขอ
อนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

(ค) ใหมี้อ านาจในการออกหนงัสือค ้าประกนัจากบริษทัฯ เพื่อค ้าประกนัใหแ้ก่บริษทัยอ่ยในวงเงินไม่เกิน 50 
ลา้นเหรียญสหรัฐหรือเทียบเท่าในเงินตราสกุลอ่ืนต่อหน่ึงบริษทั 

(ง) ใหมี้อ านาจในการขอต่ออายุวงเงินสินเช่ือกบัธนาคารโดยไม่จ  ากดัจ านวน 
4. ใหมี้อ านาจในการอนุมติัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยภายในวงเงินไม่เกิน 5 ลา้นเหรียญสหรัฐหรือเทียบเท่าในเงินตรา

สกุลอ่ืนต่อหน่ึงต่อโครงการ แต่เม่ือรวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกิน 20 ลา้นเหรียญสหรัฐหรือเทียบเท่าในเงินตราสกุลอ่ืน
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เม่ือรวมกับโครงการอ่ืนในหน่ึงปีปฏิทิน ทั้ งน้ี  การอนุมัติการลงทุนดังกล่าวต้องรายงานให้ ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัทราบในการประชุมคร้ังถดัไป 

5.  ใหมี้อ านาจในการอนุมติัแต่งตั้ง โยกยา้ย เล่ือน หรือถอดถอนกรรมการและ/หรือผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ย 
6.  ให้มีอ านาจในการมอบอ านาจให้บุคคลคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบติัการอยา่งหน่ึงอยา่งใด โดย

อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้บุคคลดงักล่าวมีอ านาจตามท่ีคณะ
กรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการบริหาร
อาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขบุคคลท่ีได้รับมอบอ านาจ หรือการมอบอ านาจนั้นๆได้ตามท่ี
เห็นสมควร 

ทั้งน้ี การมอบหมายอ านาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลกัษณะ
เป็นการมอบอ านาจหรือมอบอ านาจช่วงท่ีท าใหก้รรมการบริหารหรือผูรั้บมอบอ านาจจากกรรมการบริหาร 
สามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (ตามท่ีนิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย)์ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทัฯ หรือ
บริษทัยอ่ย เวน้แต่เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามปกติธุรกิจท่ีมีการก าหนดขอบเขตชดัเจน 

7. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 3 รายซ่ึงกรรมการทุกรายด ารง

ต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ มีวาระด ารงต าแหน่งตามวาระการแต่งตั้งกรรมการบริษทัโดยมีคุณสมบติัและหน้าท่ี
ความรับผดิชอบตามท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ก าหนด โดยมีรายช่ือดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
1. นายบุญศกัด์ิ เจียมปรีชา* ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2.  นายชู ชี หยวน* กรรมการตรวจสอบ 
2.  ดร.วฑูิรย ์สิมะโชคดี กรรมการตรวจสอบ 
หมายเหตุ * เป็นกรรมการผูมี้ความรู้และมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 
  

คุณสมบติัของคณะกรรมการตรวจสอบ   
1. ทุกคนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 
2. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทัฯ  

บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
3. ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย และบริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนัท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
4. มีหนา้ท่ีตามท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ก าหนด 
5. มีกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย 1 คนท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะท าหน้าท่ีในการสอบทานความ

น่าเช่ือถือของงบการเงินได ้  
6. ไดรั้บแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้  
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ขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  
1. สอบทานใหบ้ริษทัฯมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษทัฯมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และ

พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ ง 
โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลและเลิกจา้งบุคคลเพื่อท าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย
อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5. สอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์วา่เป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทั้งน้ี เพื่อให้มัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษทัฯ  

6. จดัท ารายงานการก ากบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทัฯ ซ่ึง
รายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอย่ำงน้อยดงัต่อไปน้ี 

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทัฯ 
(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ 
(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรัพยฯ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ  
(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการเก่ียวโยงและรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
(ช) ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัรของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 
(ซ) รายการอ่ืนท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ท่ี

และความรับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
7. ปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่านซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระ

จ านวน 2 ท่านและกรรมการบริหาร 1 ท่าน มีวาระด ารงต าแหน่งตามวาระการแต่งตั้งกรรมการบริษทั โดยมีรายช่ือดงัน้ี 
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รายช่ือกรรมการ                                ต าแหน่ง 
1. ดร.วฑูิรย ์สิมะโชคดี ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) 
2. นายอนุสรณ์ มุทราอิศ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
3. นายชู ชี หยวน กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) 

ขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
1. ประเมินผลการปฏิบติังานของประธานบริหารรวมทั้งผูบ้ริหารตั้งแต่ระดบั 11 ข้ึนไปทุกปี 
2. พิจารณาค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทัฯ คณะอนุกรรมการซ่ึงรวมถึงค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ีย

ประชุม โบนสัประจ าปี และผลประโยชน์อ่ืนๆ ทั้งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงิน โดยมีหลกัเกณฑ์หรือวิธีการ
และโครงสร้างท่ีเป็นธรรมและสมเหตุสมผล และเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมติั 

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

4. พิจารณาทบทวนนโยบายค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ประธานบริหารรวมทั้งผูบ้ริหาร
ตั้งแต่ระดับ 11 ข้ึนไป โดยพิจารณาตามผลการปฏิบัติงาน ผลการด าเนินงานของบริษัท แนวปฏิบัติใน
อุตสาหกรรมและบริษทัจดทะเบียนชั้นน าในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
คณะกรรมการชุดน้ีมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในเร่ืองการสรรหาดงัน้ี 

5. ก าหนดคุณสมบติัท่ีส าคญัของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงพร้อมทั้งสรรหาบุคคล
และทาบทามผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมใหค้ณะกรรมการพิจารณา 

6. ประเมินโครงสร้าง ขนาด องค์ประกอบของคณะกรรมการ/ คณะอนุกรรมการ รวมถึงแนะน าขอ้คิดเห็นเพื่อ
การพฒันาต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

7. จดัให้มีการประเมินการปฏิบติังานประจ าปีและความส าเร็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการรวมถึง
สมาชิกแต่ละคน โดยรายงานผลการประเมินผลต่อท่ีประชุมคณะกรรมการทุกปี 

8. ช่วยในการจดัตั้งให้มีแผนการสืบทอดต าแหน่ง และ/หรือ พฒันาโครงการบริหารกลุ่มบุคคลท่ีมีศกัยภาพเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการต าแหน่งท่ีส าคญัของฝ่ายบริหารระดบักลางและสูง 

9. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย  ในการปฏิบติัหน้าท่ีตามขอ้น้ีคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนอาจหาความเห็นจากท่ีปรึกษาอิสระทางวิชาชีพอ่ืน เม่ือเห็นวา่มีความจ าเป็นและเหมาะสม 
รวมทั้งให้กรรมการชุดน้ีได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งต่อการด าเนินงานได้ดว้ย 
โดยบริษทัฯเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้าย 
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คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบดว้ยสมาชิกทั้งหมด 10 ท่านโดยมีรายช่ือดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
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. จดัท าขั้นตอนการปฏิบติังานในการบริหารความเส่ียง  
2. ด าเนินการการบริหารความเส่ียงและมอบหมายใหห้วัหนา้งานในแต่ละส่วนงานเป็นผูรั้บผดิชอบการประเมิน

และบริหารความเส่ียงในส่วนงานของตน 
3. พฒันาและทบทวนแผนกลยทุธ์ท่ีใชใ้นการบริหารความเส่ียง 
4. รายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาสและ/หรือรายปีและ/หรือเม่ือมีเหตุการณ์อาจมีผลกระทบท่ีมีนยัส าคญัให้

คณะกรรมการบริษทัหรือคณะกรรมการตรวจสอบทราบ 
5. ติดตามผลและปรับปรุงการบริหารความเส่ียงอยา่งต่อเน่ือง 
6. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงอาจขอปรึกษาหรือขอค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญพิเศษในบางกรณี  

 
คณะกรรมการพฒันาเพือ่ความยัง่ยนื 

คณะกรรมการพฒันาเพื่อความย ัง่ยนืประกอบดว้ยกรรมการ 4  ท่าน โดยมีรายช่ือดงัน้ี 
รายช่ือกรรมการ                   ต าแหน่ง 

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 ัง่ยนื พร้อมกรอบแนวทาง กระบวนการ และการปฏิบติั ท่ีเก่ียวขอ้งของ

บริษทัฯ เพื่อใหค้  าแนะน าท่ีเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นประจ าทุกปี  
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2. ท าให้เป็นท่ีเช่ือมัน่ไดว้่าบริษทัฯ มีมาตรการท่ีเหมาะสมท่ีจะจดัท าและการด าเนินโครงการพฒันาเพื่อความ
ย ัง่ยนืใหป้ระสบผลส าเร็จ พร้อมกบัตรวจสอบนโยบายพฒันาเพื่อความย ัง่ยนืเป็นคร้ังเป็นคราว 

3. ประสานงานกบับริษทัฯ ทั้งดา้นการด าเนินโครงการท่ีวางไวแ้ละการท าความมุ่งหมายไปสู่ความส าเร็จตาม
แนวนโยบายพฒันาเพื่อความย ัง่ยืน โดยจะท าการประเมินผลแต่ละโครงการพฒันาเพื่อความย ัง่ยืนอย่างนอ้ย
ไตรมาสละหน่ึงคร้ัง 

4. จัดให้มีการให้ค  าปรึกษา และให้การสนับสนุนทั้ งด้านทรัพยากรและบุคคลท่ีเหมาะสม เพื่อส่งเสริม
ยทุธศาสตร์การพฒันาเพื่อความย ัง่ยนืใหค้รอบคลุมทั้งองคก์รและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

5. จดัตั้งและมอบหมายอ านาจหนา้ท่ีใหก้บัคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานตามความเหมาะสม 
6. ทบทวนและประเมินความเหมาะสมของความรับผิดชอบคณะกรรมการฯ เองปีละหน่ึงคร้ัง โดยการยื่น

ขอ้เสนอแนะท่ีตอ้งการการเปล่ียนแปลงใหก้บัคณะกรรมการบริษทัอนุมติั  
 

กำรสรรหำกรรมกำรและกรรมกำรอสิระ  
 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท าหน้าท่ีในการ
พิจารณาคุณสมบติัและสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัหรือ
กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยโดยพิจารณาบุคคลท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในด้านต่างๆ เช่น ด้านบญัชี
การเงิน ดา้นการบริหารจดัการ ดา้นกลยุทธ์ รวมถึงบุคคลท่ีมีทกัษะ ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นท่ีสอดคลอ้งกบักล
ยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจและลกัษณะธุรกิจของบริษทัฯ โดยไม่ไดจ้  ากดัเพศ เช้ือชาติ สัญชาติ เพื่อให้โครงสร้างของ
คณะกรรมการมีความหลากหลาย (Board Diversity) และแข็งแกร่ง สามารถน าพาบริษทัฯ ให้บรรลุวตัถุประสงค์
ทางธุรกิจภายใตก้ารบริหารจดัการตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีตามมาตรฐานสากล ทั้งน้ี เพื่อเป็นการสนบัสนุน
หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการ โดยผูท่ี้ได้รับการเสนอช่ือเขา้รับการพิจารณาเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบติัเบ้ืองต้นตามหลักเกณฑ์ท่ีได้
ก าหนดและด าเนินการตามขั้นตอนท่ีไดแ้จง้ไวใ้นเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ โดยคณะกรรมการจะใช้มติเสียงขา้งมากของท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทัในการพิจารณาคดัเลือกและน ารายช่ือของผูส้มคัรท่ีไดรั้บการคดัเลือกเสนอให้ท่ีประชุมผู ้
ถือหุน้อนุมติัต่อไป 
หลกัเกณฑแ์ละคุณสมบติัของกรรมการบริษทั  
1. กรรมการบริษทัตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั 

รวมทั้งตอ้งไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจให้บริหารจดัการกิจการท่ีมี
มหาชนเป็นผูถื้อหุน้ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ประกาศก าหนด  

2.  เป็นบุคคลท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมและประวติัการท างานท่ีดี  
3.  มีความรู้หรือประสบการณ์ในด้านการบริหารธุรกิจโดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์หรือ

โทรคมนาคม หรือดา้นการเงิน บญัชี หรือดา้นอ่ืนๆท่ีคณะกรรมการเห็นควร 
4.  สามารถเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมผูถื้อหุน้ไดทุ้กคร้ัง ยกเวน้กรณีมีเหตุจ าเป็นหรือสุดวสิัย  
5.  คุณสมบติัอ่ืนท่ีอาจก าหนดเพิ่มเติมเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายและความเหมาะสมอ่ืนๆในภายหลงั 
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คุณสมบติัของกรรมการอิสระ  
บริษทัฯ ไดก้ าหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระเท่ากบัหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด ดงัน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทั
ร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ทั้งน้ีใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน/ลูกจา้ง/พนักงาน/ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนการเป็นกรรมการอิสระ 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่
สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะ
ไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหารของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทั
ใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้
ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนการเป็นกรรมการอิสระโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
4.1 ความสัมพนัธ์ในลกัษณะของการใหบ้ริการทางวชิาชีพ 

4.1.1  ไม่เป็นผูส้อบบญัชีในทุกกรณี 
4.1.2  ไม่เป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพอ่ืน (เช่นท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผูป้ระเมินราคา

ทรัพยสิ์น เป็นตน้) ท่ีมีมูลค่าการท ารายการเกิน 2 ลา้นบาทต่อปี  
4.2 ความสัมพนัธ์ทางการคา้/ทางธุรกิจอ่ืน  

4.2.1  ลักษณะความสัมพนัธ์จะครอบคลุมรายการท่ีเป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์
รายการเก่ียวกบัสินทรัพย/์บริการ และรายการใหห้รือรับความช่วยเหลือทางการเงิน 

4.2.2  ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีขนาดมูลค่ารายการตั้ งแต่ 20 ล้านบาท หรือ 3% ของ NTA ของ
บริษทัข้ึนไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า (การพิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการท่ีเกิดข้ึนกับ
บุคคลเดียวกนัในระหวา่ง 6 เดือนก่อนวนัท่ีมีการท ารายการในคร้ังน้ีดว้ย) 

4.2.3  กรณีมีเหตุจ าเป็นและสมควรซ่ึงมิได้เกิดข้ึนอย่างสม ่าเสมอและต่อเน่ือง กรรมการอิสระอาจมี
ความสัมพันธ์เกินระดับนัยท่ีก าหนดในระหว่างด ารงต าแหน่งก็ได้ แต่ต้องได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษทัก่อนและมติท่ีไดต้อ้งเป็นมติเอกฉันท์ และตอ้งเปิดเผยความสัมพนัธ์ดงักล่าว
ของกรรมการรายนั้นไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 
56-2) ของบริษทัฯ และหากต่อมากรรมการอิสระรายนั้นไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อด ารงต าแหน่งต่ออีก
วาระหน่ึง จะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ดงักล่าวในหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ในวาระ
เลือกตั้งกรรมการดว้ย   
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5. เป็นกรรมการท่ีไม่ไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเป็นตวัแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษทั ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 

6. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระได ้
7.  กรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบติัตาม 1-6 อาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัใหต้ดัสินใจในการด าเนิน

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

การแต่งตั้งกรรมการ 
หลงัจากท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาและคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัท่ีเหมาะสมให้

เขา้มาเป็นกรรมการแล้ว จะน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาเสนอช่ือดงักล่าวเพื่อให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
อนุมัติ โดยข้อบงัคบัของบริษทัฯ ได้ก าหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นใช้วิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยผูถื้อหุ้นมี
คะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดเลือกตั้งบุคคลหน่ึงคนหรือ
หลายคนพร้อมกนัตามท่ีไดรั้บการเสนอช่ือโดยวิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนพร้อมกนัซ่ึงจะแบ่งคะแนน
เสียงให้แก่ผูห้น่ึงผูใ้ดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได ้บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ด้รับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนน
เสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี ใหผู้เ้ป็นประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
การถอดถอนกรรมการ 

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนน
เสียงไม่นอ้ยกวา่ สามในส่ี (๓/๔) ของจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่
นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น 
การปฐมนิเทศกรรมการเขา้ใหม่ 

บริษทัฯมีการปฐมนิเทศกรรมการท่ีเขา้ด ารงต าแหน่งในบริษทัเป็นคร้ังแรกโดยให้ผูบ้ริหารแนะน าธุรกิจ
ของบริษทัฯ และเยี่ยมชมโรงงานรวมทั้งให้เลขานุการบริษทัฯ สรุปหนา้ท่ีและบทบาทของกรรมการบริษทั พร้อม
กนัน้ียงัได้แจกเอกสารท่ีประกอบไปด้วยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบับริษทัฯ อย่างละเอียดรวมทั้งคู่มือกรรมการบริษทัจด
ทะเบียน 
การด ารงต าแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน 

เพื่อเป็นการรักษาประสิทธิภาพในการท างานของกรรมการและสอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดนโยบายในการด ารงต าแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน ดงัน้ี  

1. กรรมการสามารถด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนรวมกนัไดไ้ม่เกิน 3 แห่ง  
2. ห้ามมิให้ประธานบริหาร (President) ไปด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ยกเวน้

กรณีท่ีเป็นการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ย  ในกรณีหากจะรับต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษทั
อ่ืน เพิ่มตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน  

ทั้งน้ี การท่ีบริษทัฯ ไดส้นบัสนุนให้กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและผูบ้ริหารระดบัสูงไปด ารงต าแหน่งกรรมการ
ในบริษทัยอ่ยเพื่อใหก้ารบริหารงานทั้งกลุ่มเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทัฯ 
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การประชุมคณะกรรมการ 
บริษทัฯ ก าหนดใหมี้การประชุมคณะกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ังหรือในทุกไตรมาส โดยอาจมีการ

ประชุมเพิ่มเติมเม่ือมีเร่ืองตอ้งพิจารณา และมีการก าหนดวนัประชุมล่วงหนา้ตลอดทั้งปี โดยบริษทัฯจะจดัส่งหนงัสือ
เชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุมซ่ึงตอ้ง
ไม่นอ้ยกวา่ 5 วนัท าการ ในกรณีท่ีมีเหตุพิจารณาเร่งด่วนอาจส่งหนงัสือเชิญประชุมนอ้ยกวา่ 7 วนัไดซ่ึ้งกรรมการทุก
ท่านมีความเป็นอิสระในการเสนอเร่ืองเขา้สู่วาระการประชุม โดยมีเลขานุการบริษทัท าหน้าท่ีจดัการประชุมรวมทั้ง
ดูแลและเสนอแนะให้การประชุมของคณะกรรมการเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
และให้มีการบนัทึกรายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษรและมีการจดัเก็บรายงานการประชุมท่ีผา่นการรับรองของ
คณะกรรมการบริษทัไวเ้ป็นหลกัฐาน  

 
การเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆในปี 2560 สรุปได ้ดงัน้ี  หน่วย    คร้ัง 

รายนามกรรมการ คณะกรรมการ
บริษทั 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน 

ประชุมสามญั
ผูถื้อหุน้ 

จ านวนคร้ังของการประชุมทั้งหมด 6 4 4 1 
นายอ้ึง กวง ม้ิง  6/6 ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี 1/1 
นายหมิง เจ้ิง หวงั 6/6 ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี 1/1 
นายเซีย เชน เยน 6/6 ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี 1/1 
นายเซีย เหิง เซียน 5/6 ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี 1/1 
นายอนุสรณ์ มุทราอิศ 6/6 ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี 3/4 1/1 
นายบุญศกัด์ิ เจียมปรีชา 6/6 4/4 ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี 1/1 
นายชู ชี หยวน 6/6 4/4 4/4 1/1 
ดร.วฑิูรย ์สิมะโชคดี 5/6 3/4 3/4 1/1 

องคป์ระชุมในการลงมติ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาเพิ่มเติมนโยบายเก่ียวกับการก าหนดองค์ประชุมขั้นต ่าของการ

ประชุมคณะกรรมการ ณ ขณะท่ีมีการลงมติ โดยก าหนดใหต้อ้งมีกรรมการอยูไ่ม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมด ทั้งน้ี รวมถึงกรณีหากกรรมการไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดอ้าจใช้ช่องทางการประชุมทางไกลโดยให้ถือ
เสมือนหน่ึงอยูร่่วมประชุม อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการยงัคงตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯท่ีก าหนดให้ตอ้งมี
กรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

การประชุมของคณะกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร 
กรรมการอิสระสามารถจดัประชุมโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมได้ตามท่ีเห็นสมควร ซ่ึงโดยปกติการ

ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบได้ด าเนินการได้อย่างอิสระโดยไม่มีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยและ
ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯจะเขา้ร่วมประชุมกบัคณะกรรมการดงักล่าวในเร่ืองเก่ียวกบังบการเงินเป็นประจ าทุกไตรมาส 
และในบางกรณีกรรมการตรวจสอบอาจขอใหก้รรมการบริหารบางรายเขา้ช้ีแจงรายละเอียดในเร่ืองต่างๆตามท่ีเห็นควร  
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การประเมินตวัเองของกรรมการบริษทั 
 คณะกรรมการจะจดัให้มีการประเมินผลการท างานของคณะกรรมการบริษทัทั้งคณะและรายบุคคลรวมทั้ง
การประเมินตวัเองของคณะกรรมการชุดยอ่ยไม่น้อยกวา่ปีละ 1 คร้ัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเขา้ใจท่ีดีในการ
ท างานร่วมกนัของกรรมการ คณะกรรมการไดน้ าแบบประเมินผลกรรมการทั้ง 5 แบบ ประกอบดว้ยแบบประเมินผล
คณะกรรมการทั้ งคณะ/ แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง)/ แบบประเมินของคณะ
กรรมการบริหาร/ แบบประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบ และแบบประเมินผลคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน โดยแบบประเมินผลมีเกณฑก์ารประเมินผล คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละขอ้ทั้งหมด ดงัน้ี 

มากกวา่ 85% = ดีเยีย่ม        
มากกวา่ 75% = ดีมาก            
มากกวา่ 65% = ดี 
มากกวา่ 50% = พอใช ้        
ต ่ากวา่ 50% = ควรปรับปรุง 

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 เห็นวา่การด าเนินการส่วนใหญ่
จดัท าไดดี้เยีย่มโดยมีคะแนนร้อยละ 100 

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

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการรายบุคคลในภาพรวมเห็นวา่การด าเนินการส่วนใหญ่จดัท าไดดี้
เยีย่มโดยมีคะแนนร้อยละ 100 

การประเมินตวัเองของคณะกรรมการชุดยอ่ย  
 การประเมินของคณะกรรมการบริหาร มีหวัขอ้การประเมิน ดงัน้ี 

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

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการรายบุคคลในภาพรวมเห็นวา่การด าเนินการส่วนใหญ่จดัท าไดดี้
เยีย่ม โดยมีคะแนนร้อยละ 100 
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 การประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ มีหวัขอ้การประเมิน ดงัน้ี 
1) ความเขา้ใจ 
2) การปฏิบติังาน 
3) การประชุม 
4) การพฒันาตนเอง 
5) การประเมินผลการปฏิบติังานโดยรวม 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบในภาพรวมเห็นวา่การด าเนินการส่วนใหญ่จดัท าไดดี้
เยีย่ม โดยมีคะแนนเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 100 

 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) การใหค้วามส าคญัและอุทิศเวลา (Gives priority and devotes sufficient time) 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนในภาพรวมเห็นวา่การด าเนินการ
ส่วนใหญ่จดัท าไดดี้เยีย่ม โดยมีคะแนนเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 100 

การประเมินผลการท างานของประธานบริหาร 
 คณะกรรมการบริษทัฯไดม้อบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูก้  าหนดและ
น าเสนอตวัช้ีวดัผลการท างาน (KPI) ในการประเมินผลการท างานของประธานบริหารต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อ
พิจารณาอนุมติั โดยจะมีการพิจารณาทบทวนตวัช้ีวดัผลการท างานตามความเหมาะสมทุกปี 

การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 
บริษทัฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการ ผูบ้ริหาร รวมทั้งเลขานุการบริษทั เข้ารับการอบรมเก่ียวกบัการ

ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่งต่อเน่ือง ทั้งจากการจดัอบรมภายในและการอบรมจากสถาบนัต่างๆ เช่น ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ส านกังาน ก.ล.ต. หรือสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  

ในปี 2560 นายเซีย เชน เยน ไดเ้ขา้ร่วมงาน IOD Breakfast Briefing 3/2017 "Corporate disclosures: what 
are investors looking for beyond financial measures?" และดร.วิฑูรย ์สิมะโชคดี ไดเ้ขา้ร่วมงาน Audit Committee 
Forum 2017 “The Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical Culture Oversight” โดยสถาบันกรรมการ
บริษทัไทย (IOD) และเขา้อบรมหลกัสูตร Green Technology and Sustainable Development Training Course โดย 
China Productivity Center (CPC) 

การสืบทอดต าแหน่ง/การบริหารกลุ่มบุคคลท่ีมีศกัยภาพ 
บริษัทฯได้น าการบริหารกลุ่มบุคคลท่ีมีศักยภาพ (Talent Pool) มาใช้ในการสรรหาบุคคลท่ีจะสืบทอด

ต าแหน่งเน่ืองจากมีความยืดหยุ่นในการสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมและสามารถรองรับกลยุทธ์ธุรกิจท่ีอาจต้อง
ปรับเปล่ียนอย่างรวดเร็ว ซ่ึงมีความเหมาะสมมากกว่าการระบุบุคคลท่ีจะมาสืบทอดต าแหน่งบริหารท่ีส าคญัอย่าง



                                                                                                                                                   

                        

 

82 
 

เฉพาะเจาะจงแบบเดิม (Successor plan) ทั้งน้ี บุคคลท่ีได้รับการสรรหาอาจเป็นบุคคลท่ีมาจากภายในและภายนอก
บริษทั โดยโครงการน้ีจะมีการด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหไ้ดบุ้คลากรท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมอยา่งเพียงพอ 

คณะกรรมการบริษทัฯได้จดัตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มบุคคลท่ีมีศกัยภาพ  (Talent Pool Management 
Committee) ข้ึน เพื่อคดัเลือกและพฒันาผูมี้ศกัยภาพท่ีสอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์และแผนการด าเนินงาน 5 ปีของ
บริษทัฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการสืบทอดต าแหน่งท่ีส าคญั โดยขณะน้ีอยู่ในระหว่างด าเนินการ
วางแผนงานและกระบวนการด าเนินงานในการพฒันาบุคลากรดงักล่าว  

กำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
               คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารท าหน้าท่ีก ากับดูแลและรับผิดชอบการ
ด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม คณะกรรมการบริหารมีอ านาจอนุมติัเงินลงทุนได้ในระดบัหน่ึง และมี
อ านาจหน้าท่ีในการจะส่งกรรมการหรือผูบ้ริหารระดบัสูงไปเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารรวมทั้งอาจมีการแต่งตั้ง
บุคคลากรในทอ้งถ่ินร่วมเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารเพื่อก าหนดนโยบายท่ีส าคญัและทิศทางในการด าเนินธุรกิจ
ของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม ทั้งน้ีคณะกรรมการบริหารจะรายงานการส่งตวัแทนหรือแต่งตั้งกรรมการหรือ
ผูบ้ริหารระดบัสูงดงักล่าวให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ รับทราบ อยา่งไรก็ตาม หากการลงทุนในบริษทัยอ่ย
หรือบริษทัร่วมเกินกวา่ท่ีก าหนดไวใ้นอ านาจของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารจะตอ้งด าเนินการขอ
อนุมติัการลงทุนจากคณะกรรมการบริษทัก่อน  

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัได้น าระบบ ERP มาใช้ในการบนัทึกขอ้มูลธุรกิจทั้งด้านการเงิน บญัชีและขอ้มูล
อ่ืนๆของกลุ่ม เพื่อให้สามารถตรวจสอบ ติดตามและดูแลการด าเนินงานได้อย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพ 
ประกอบกบับริษทัฯยงัไดมี้หน่วยงานดา้นบริหารเงินและการลงทุนซ่ึงท าหนา้ท่ีดูแลการใชเ้งินและการเพิ่มทุนหรือ
ลดทุนของบริษทัยอ่ยโดยตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษทัแลว้แต่กรณี และ
เน่ืองจากบริษทัในกลุ่มเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 เกือบทั้งหมด ดงันั้น การท ารายการระหวา่งกนั
จึงไม่จดัเป็นรายการเก่ียวโยง และหากมีการท ารายการกบับริษทัในเครืออ่ืนๆ บริษทัฯไดแ้จง้ให้บริษทัยอ่ยตอ้งแจง้
และขออนุมติัการท ารายการท่ีส าคญัต่อผูบ้ริหารหรือคณะกรรมการบริษทัฯก่อน ซ่ึงบริษทัฯจะด าเนินการขั้นตอน
ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยห์รือส านกังาน ก.ล.ต.ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชีของบริษทัฯ 
บริษทัฯ จ่ายค่าสอบบญัชีให้แก่ส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดัในรอบปี 2560 เป็นเงิน 4,620,000 

บาท ซ่ึงยงัไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเบิกตามจริง (Out of pocket expenses) เช่น ค่าเอกสาร ค่าเดินทาง ค่าขนส่งและ
อ่ืนๆ (ค่าสอบบญัชีในปี 2559 มีจ านวน 4,620,000 บาท และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเบิกตามจริง (Out of pocket expenses) 

จ านวน 224,162 บาท) นอกจากน้ี มีค่าสอบบญัชีบริษทัยอ่ยอีก 5 แห่งท่ีไดจ่้ายให้ส านกังานสอบบญัชีเดียวกนัน้ีรวม
เป็นเงิน 1,530,000 บาท 

ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยบางแห่งเป็นผูส้อบบญัชีจากส านกังานบญัชีเดียวกบับริษทัฯ แต่เป็นสาขาใน
ต่างประเทศเน่ืองจากบริษทัยอ่ยทั้งหมดตั้งอยู่ในต่างประเทศ ส่วนบริษทัยอ่ยบางแห่ง (ท่ีส่วนใหญ่ท่ีตั้งอยูใ่นยุโรป) 
ใชบ้ริการจากผูส้อบบญัชีจากส านกังานบญัชีไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส (PWC) และบริษทัยอ่ยบางแห่งไดใ้ชบ้ริการ
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10 ควำมรับผดิชอบต่อสังคม 

จากส านกังานบญัชีอ่ืนๆ ทั้งน้ีการเลือกใชผู้ส้อบบญัชีของแต่ละบริษทั จะพิจารณาจากคุณภาพการให้บริการและค่า
สอบบญัชีเป็นหลกั  

ค่าตอบแทนอ่ืน  
ไม่มี 

กำรปฏิบัติตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ีในเร่ืองอ่ืนๆ  
บริษทัไดน้ าหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยมาเป็นแนวทางปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง โดยบริษทัฯมีการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเพิ่มเติม ดงัน้ี 
1.  สรรหากรรมการอิสระท่ีเป็นผูห้ญิงเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษทัฯ โดยจะน าเสนอต่อ

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561พิจารณาอนุมติั เน่ืองจากคณะกรรมการปัจจุบนัไม่มีกรรมการท่ี
เป็นผูห้ญิง 

2.  มีการพิจารณาความเช่ียวชาญและประสบการณ์ทางด้านภาษีมาเป็นคุณสมบติัในการเสนอแต่งตั้ง
กรรมการใหม่ในการประชุมผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 เน่ือจากยงัเป็นคุณสมบติัท่ียงัขาดในคณะกรรมการ
บริษทัชุดปัจจุบนัเพื่อเป็นไปตามหลกั Board Diversity  

3.  มีการจดัตั้งคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ (Corporate Governance Committee) เป็นคณะกรรมการชุด
ยอ่ยเพิ่มเติมอีก 1 คณะ 

 

 
 
เป้ำหมำยควำมยัง่ยืนขององค์กำรสหประชำชำติและเดลต้ำ 

ในฐานะท่ีบริษัทฯ เป็นเสมือนพลเมืองคนหน่ึงของโลก เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) มุ่งมัน่สร้างสรรค์นวตักรรมการใช้พลงังานสะอาดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลงังานเพื่ออนาคตท่ี
ดีกวา่ ตามพนัธกิจของบริษทัฯ ซ่ึงยึดถือเป็นแนวทางการด าเนินธุรกิจในทุกๆ ดา้น นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัเดินหน้า
ตอบสนองต่อเป้าหมายความย ัง่ยนืขององคก์ารสหประชาชาติทั้ง 17 ขอ้ 

โดยมุ่งเนน้การด าเนินการใน 6 ขอ้เป็นหลกั ซ่ึงเป้าหมายทั้ง 6 ขอ้น้ีมีความสอดคลอ้งเก่ียวพนักนักบัถ่ินท่ีตั้ง
ของสถานประกอบการและประเภทธุรกิจท่ีบริษทัฯ มีอยู ่โดยเป้าหมายบางส่วนมีดงัน้ี 

 มุ่งมัน่สร้างสรรคน์วตักรรมโดยคงไวซ่ึ้งงบประมาณดา้นการวจิยัและพฒันาประมาณร้อยละ 5 ของ
รายได ้

 ลดความเขม้การใชพ้ลงังานอีกร้อยละ 30 ในปี 2563 
 อุบติัเหตุในการด าเนินงานประจ าวนัตอ้งเป็นศูนย  ์
 ลดความเขม้ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใหไ้ดร้้อยละ 30 ในปี 2563 
 เพิ่มสัดส่วนการใชพ้ลงังานสะอาดในการด าเนินกิจการประจ าวนัเป็นร้อยละ 10 ภายในปี 2563 
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โครงกำรด้ำนส่ิงแวดล้อม 
บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) มุ่งมัน่ต่อการสนับสนุนการปกป้องและ

อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มตามนโยบายซ่ึงเรายดึถือเป็นแนวทางปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
กฎหมำยและกฎระเบียบ 

ติดตามและปฏิบติัตามกฎระเบียบและข้อบงัคบัด้านส่ิงแวดล้อมทั้งในระดับชาติและระดบัสากลอย่าง
เคร่งครัด 
ลดผลกระทบด้ำนส่ิงแวดล้อม 

ท าให้แน่ใจวา่การด าเนินกิจการ การไดม้าและการใช้วตัถุดิบเป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบติัเพื่อความย ัง่ยืน
รับฟังควำมคิดเห็นและปรับปรุงอย่ำงต่อเน่ือง 

รับฟังและตอบสนองความคิดเห็นเชิงสร้างสรรคจ์ากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มให้
ดียิง่ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
ด ำเนินกจิกำรโดยก่อมลภำวะให้น้อยทีสุ่ด 

ด าเนินโครงการต่างๆ เพื่อการลดมลพิษและการจดัการของเสียอยา่งจริงจงัและมีประสิทธิภาพ 
กำรอบรมและเผยแพร่ควำมรู้ 

สนับสนุนและส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม รวมทั้งมีการเผยแพร่ขอ้มูลท่ีทนัต่อ
สถานการณ์แก่พนกังาน 

กำรพฒันำอำคำรเขยีว 
เป้าหมาย: 
 ลดการใชพ้ลงังานลงร้อยละ 30 ในปี 2563 
 ผลกัดนัใหซ้พัพลายเออร์ทุกรายลงนามสัญญาด าเนินธุรกิจอยา่ง
ซ่ือสัตยต์ามหลกัจรรยาบรรณแห่งแนวร่วมประชาคมอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ 

ผลงาน: 
 ประหยดัพลงังานไดร้้อยละ 23 จากการปรับปรุงอาคารเป็นอาคารเขียว
ตามมาตรฐาน LEED Green building ในระดบัทอง (Gold) 

 ใชพ้ลงังานแสงอาทิตยใ์นการด าเนินงานประจ าวนั 3 ลา้นกิโลวตัต์
ชัว่โมงต่อปี ลดดชันีการสะทอ้นแสงอาทิตยบ์นหลงัคาอาคารได ้78 SRI 

 ผลิตภณัฑท่ี์ออกแบบและผลิตตามมาตรฐานการควบคุมสารโลหะ 
RoHS ไดร้้อยละ 100 

เลกิใช้ขวดพลำสติกในชีวิตประจ ำวนั 
 ผลงาน: 

 ลดขยะจากการใชข้วดพลาสติกได ้9.43 เมตริกตนั หรือ 742,500 ขวดใน
ปีท่ีผา่นมา 

 ช่วยพนกังานประหยดัเงินได ้5,250 บาทต่อคนต่อปีส าหรับการซ้ือน ้าด่ืม
ปริมาณ 1.5 ลิตรท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการต่อวนั 
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โครงกำรด้ำนสังคม 
โครงกำรสนับสนุนผู้ประกอบกำรรำยใหม่ 

ช่วยพฒันาวงการอุตสาหกรรม ICT และเพิ่มโอกาสในการแสวงหา
พนัธมิตรทางธุรกิจ โดยร่วมมือกบัภาครัฐบาลและวสิาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดยอ่ม (SME) ดงัน้ี 
 1 ธนาคาร 2 หน่วยงานภาครัฐ 
 254 ทีมผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีสมคัรร่วมกิจกรรม 
 459 ผูป้ระกอบการและเจา้หนา้ท่ีจากภาคส่วนต่างๆ ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม 
 13 ทีมผูป้ระกอบการรายยอ่ยไดรั้บเงินทุนสนบัสนุนในการสร้างงาน
และพฒันานวตักรรม 

 
โครงกำรเตรียมควำมพร้อมเยำวชนไทยสู่ยคุอตุสำหกรรม 4.0 และประเทศไทย 4.0    

 220 วา่ท่ีวศิวกรในอนาคตท่ีไดรั้บการฝึกอบรมท่ีเทคโนโลยชีั้นสูง 

เพื่อตอบสนองความเปล่ียนแปลงในอุตสาหกรรม ITC 
 24 นกัศึกษาและคณาจารยไ์ดเ้ดินทางไปต่างประเทศเพื่อแลกเปล่ียน
ความรู้ดา้นเทคโนโลยกีบับุคลากรในวงการการศึกษาและ
ผูเ้ช่ียวชาญชาวต่างชาติ 

 166 นกัศึกษาจากโครงการ Delta Academy Program ไดเ้ขา้ท างาน
กบับริษทัฯ 

 5 สถาบนัในระดบัอุดมศึกษาในประเทศไทยท่ีเขา้ร่วมโครงการ 

 
โครงกำรมุมนมแม่ 

 17.2 เดือนท่ีบุตรของพนกังานท่ีเขา้ร่วมโครงการมีนมแม่เพื่อบริโภค
เพียงพอต่อความตอ้งการ 

 61 กิโลกรัมต่อเดือน ส าหรับปริมาณนมแม่ท่ีเขา้ร่วมโครงการซ่ึง 

สามารถใชเ้ล้ียงดูบุตรไดโ้ดยไม่ตอ้งมีค่าใชจ่้ายในการซ้ือนมผง 
 4,890 บาทต่อคนต่อเดือน ส าหรับจ านวนเงินเฉล่ียท่ีคุณแม่ท่ีเขา้ร่วม
โครงการสามารถประหยดัไดจ้ากการไม่ซ้ือนมผงหรือนมโคเล้ียงดูบุตร 

 กวา่ 2,500 คิวบิกเมตรต่อปีท่ีช่วยโลกประหยดัทรัพยากรน ้าท่ีเป็นปัจจยั
ส าคญัในการผลิตนมผง 
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โครงกำรด้ำนกำรก ำกบัดูแลกจิกำรของเดลต้ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแสดงออกเชิงสญัลกัษณ์ของพนกังานจากหน่วยงานต่างๆ ของเดลตา้ร่วมกบัซพัพลายเออร์ในวนัต่อตา้นการทุจริตสากล 

  
เดลตา้ฯ ไดรั้บการประเมินผล “ดีเลิศ” ธรรมาภิบาลหรือ

การก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทยจากสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย (IOD) ด้วยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) และใช้ระบบการประเมินผลตามแนวทาง
ของคณะกรรมการบรรษทัภิบาลแห่งชาติเกียวกบัการก ากบัดูแล
กิจการ โดยเดลต้าฯ ท าคะแนนได้ร้อยละ 90 จากการส ารวจ 
บริษทัจดทะเบียนทั้งหมด 620 บริษทั 

      
สร้ำงคุณค่ำผ่ำนผลติภัณฑ์และบริกำร 

เป้าหมาย: 
 มีการบริหารจดัการท่ีผลกัดนัใหมี้นวตักรรมในผลิตภณัฑ์

และโซลูชัน่ส์เพื่อการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 
 ออกผลิตภณัฑแ์ละบริการชั้นน าในตลาดอิเล็กทรอนิกส์  

ทุกๆ 2 ปี 
 ด าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานของ

ผลิตภณัฑเ์ป็นประจ าทุกปี 
 ลดรอยเทา้คาร์บอนในผลิตภณัฑด์ว้ยการพฒันาการรายงาน 
 รอยเทา้คาร์บอนในผลิตภณัฑแ์ละติดตามผลอยา่งใกลชิ้ด 
 คงไวซ่ึ้งงบประมาณเพื่อการวจิยัและพฒันาท่ีเทียบเคียงได้

ในอุตสาหกรรม 
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รำงวลัแห่งควำมภูมิใจ 
เดลตา้ประเทศไทยไดรั้บการจดัอนัดบัเป็น 1 ใน 5 สุด

ยอดบริษทัด้านอุปกรณ์และและช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดย
ดัชนีดาวโจนส์ เพื่ อความย ั่งยืน (DJSI) ซ่ึ งเป็นดัชนีตลาด  
หลักทรัพย์ส าคัญท่ีเป็นท่ี รู้จักกันดีทั่วโลก DJSI เป็นดัชนี
หลักทรัพย์จากความร่วมมือวิจัยของบริษัท Dow Jones & 
Company กบับริษทัRobecoSAM บริษทัวิจยัและประเมินความ
ย ัง่ยืนขององค์กร (CSA) ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ทั้ งน้ีนัก
ลงทุนจะใช ้DJSI เลือกลงทุนในบริษทัท่ีไดรั้บการคดัสรรแลว้
วา่มีผลการด าเนินงานดา้นความย ัง่ยนือยูใ่นเกณฑย์อดเยีย่ม 

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั  (มหาชน) ไดรั้บเลือกเป็น 1 ใน 100 บริษทัจด
ทะเบียนท่ีมีผลการด าเนินงานโดดเด่นท่ีสุดในด้าน
ส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) จาก
สถาบนัไทยพฒัน์ต่อเน่ืองเป็นปีท่ีสาม 

 
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) คว้า 2 

รางวลัเกียรติยศจากเวที Thailand Energy Awards 2017 โดยนาย  
เซีย เชน เยน ประธานบริหารเดลตา้ฯ รับรางวลับุคลากรดีเด่น
ประเภทผู ้บริหารโรงงานควบคุม และนายปิติสุข จิตเกษม
ผูจ้ดัการอาวุโส ฝ่ายบริหารงานทัว่ไปเป็นตวัแทนทีมงานบริหาร
จดัการอาคารรับรางวลัดา้นพลงังานทดแทนประเภททีมงานดา้น
การจดัการพลงังานโรงงานควบคุมโดยมีพลอากาศเอกประจิน 
จัน่ตอง รองนายรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวลัเม่ือ
วนัท่ี 21 สิงหาคม 2560 ณ ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ 

เดลต้าฯ ส านักงานใหญ่ บางปูสมุทรปราการ  
ได้รับการรับรองอาคารโรงงานท่ีเป็นมิตรต่อแวดลอ้ม
ตามมาตรฐาน LEED ระดบัทองประเภทการด าเนินงาน
และปรับปรุงอาคารท่ีมีอยู่เดิม (LEED-EBOM) ซ่ึงเป็น
มาตรฐานอาคารอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้มระดบั
สูงสุดท่ีคิดคน้และให้การรับรองโดยสภาอาคารเขียว
ของสภาอาคารเขียวสหรัฐอเมริกา (USGBC) ซ่ึงไดรั้บ
การยอมรับทัว่โลก เดลต้าฯ เป็นโรงงานแห่งแรกของ
ไทยท่ีไดรั้บมาตรฐานประเภทน้ี 
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กลยุทธ์กำรพฒันำที่ยัง่ยืนของเดลต้ำ 
ฉลาดข้ึน (Smarter) เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมมากข้ึน (Greener) โดยร่วมมือกัน (Together) ถือเป็นค ามั่น

สัญญาของแบรนด์ของเดลตา้ฯ ท่ีสะทอ้นทิศทางการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของเราได้อย่างเหมาะสม โดยแสดงให้เห็นถึง
ความมุ่งมัน่ของเราในการจดัการประเด็นส าคญัสามประการสู่ความย ัง่ยืน ทั้งในดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคมและการก ากบั
ดูแลกิจการอีกทั้งยงัมีพนัธกิจของบริษทัฯ เป็นเคร่ืองตอกย  ้าให้เห็นถึงความตั้งใจในทิศทางเหล่าน้ีอีกส่วนหน่ึง หาก
พิจารณาให้ดีจะเห็นวา่สัญญาของแบรนด์ขา้งตน้คือจุดเด่นของเดลตา้ทั้งสามดา้นท่ีมีความส าคญัอยา่งยิ่งในการสร้าง
ความย ัง่ยนืเพื่อเพิ่มมูลค่าใหก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สียของเราเสมอมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กำรบริหำรควำมยัง่ยืนของเดลต้ำ 
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กำรด ำเนินกำรด้ำนควำมรับผดิชอบต่อสังคม 
บริษทัฯ ไดมี้การด าเนินการดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมโดยไดมุ้่งเน้นประเด็นท่ีมีผลกระทบต่อผูมี้ส่วน

ไดเ้สียของบริษทัเป็นส าคญั ตามหลกัการของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดงัน้ี 
1. การก ากบัดูแลกจิการทีด่ี 
คณะกรรมการบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ไดต้ระหนกัและใหค้วามส าคญั

ในการด าเนินธุรกิจภายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีมาอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีเพื่อส่งเสริมให้กิจการมีการเติบโตและ
พฒันาอยา่งย ัง่ยืน โดยไดจ้ดัท าและอนุมติันโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีพร้อมทั้งไดมี้การเปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซต์
ของบริษัทฯ  www.deltathailand.com และระบบส่ือสารภายในขององค์กร (Intranet) ความมุ ่งมัน่และการให้
ความส าคญัต่อการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ท าให้บริษทัฯไดรั้บการประเมินการก ากบัดูแลกิจการ
โดยรวมของบริษทัจดทะเบียนไทยประจ าปี 2560 ในระดบั “ดีเลิศ” เป็นปีที่สองติดต่อกนัจากสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) โดยการสนบัสนุนของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งน้ี นโยบายการก ากบักิจการที่ดีไดเ้ปิดเผยอยูใ่น
เวบ็ไซตบ์ริษทัฯ www.deltathailand.com และการรายงานการปฏิบตัิตามการก ากบัดูแลกิจการที่ดีในแต่ละปีได้
เปิดเผยในรายงานประจ าปีของบริษทัฯ 

2. การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 
บริษทัฯมีการด าเนินธุรกิจอยา่งมีคุณธรรม โปร่งใส และดว้ยความรับผดิชอบ คณะกรรมการบริษทัจึงไดจ้ดัท า

คู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบติังานส าหรับพนักงานข้ึน รวมทั้งน าจรรยาบรรณทางการคา้ของ Responsible Business 
Alliance (RBA) หรือ EICC เดิม มาเป็นแนวทางในการด าเนินงานด้วย เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนกังานไดถื้อปฏิบติัเป็นมาตรฐานเดียวกนัและเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป บริษทัฯไดเ้ผยแพร่คู่มือจรรยาบรรณใน
การปฏิบั ติ งานส าห รับพนักงานไว้บนเว็บไซต์ภายในขององค์กร ( Intranet) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
http://www.deltathailand.com/th/about_corp_code.php โดยมีการอบรมคู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบติังานให้พนกังาน
ใหม่ทุกคนไดรั้บทราบ และนอกจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะมีหน้าท่ีดูแลการปฏิบติังานของพนักงานให้เป็นไปตาม
จรรยาบรรณแลว้ ฝ่ายตรวจสอบภายในยงัมีหนา้ท่ีในการตรวจสอบการปฏิบติังานและรายงานต่อผูบ้ริหารในกรณีท่ีมี
การปฏิบติังานผดิจรรยาบรรณท่ีส าคญั  

พร้อมกนัน้ี บริษทัฯไดเ้ปิดช่องทางการรับแจง้ขอ้มูลใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มสามารถส่งขอ้เสนอแนะหรือ
ขอ้ร้องเรียน 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
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เลขานุการคณะกรรมการจะรวบรวมและส่งข้อร้องเรียนต่อไปยงัคณะผูบ้ริหาร หรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อท าการพิจารณาตรวจสอบแลว้แต่กรณี ซ่ึงจนถึงปัจจุบนับริษทัฯยงัไม่เคย
ไดรั้บขอ้ร้องเรียนหรือมีประเด็นขอ้พิพาทแต่อยา่งใด  

3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน  
ดว้ยความมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ ท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษทัฯคร้ังท่ี 4/2556 จดัข้ึนในวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2556 จึงได้อนุมติัในหลกัการให้มีการด าเนินการเก่ียวกบัการ
ต่อตา้นคอร์รัปชัน่และไดมี้มติมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูดู้แลการก าหนดหรือทบทวนนโยบาย 
วิธีปฏิบติั รวมทั้งการติดตามผลให้เป็นไปตามนโยบายต่อดา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยในปี 2557 คณะกรรมการ
บริษทัฯ พิจารณาอนุมติัให้บริษทัฯ ลงนามเขา้เป็นแนวร่วมปฏิบติัเพื่อการต่อตา้นการทุจริตของภาคเอกชน และ
บริษทัฯ เพื่อประกาศเจตนารมณ์อย่างเป็นทางการในการท่ีจะด าเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและต่อตา้นการ
ทุจริตทุกรูปแบบ  ทั้งน้ี พนกังานจะไดรั้บการอบรมเร่ืองจรรณยาบรรณในการปฏิบติังานซ่ึงครอบคลุมถึงนโยบาย
การต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่น้ีดว้ย 

4. การเคารพสิทธิมนุษยชน  
บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะเคารพต่อหลกัสิทธิมนุษยชน โดยมีการก าหนดเป็นนโยบายเร่ืองการปฏิบติัท่ีมิชอบ

และการไม่ล่วงละเมิด ไม่เลือกปฏิบติั โดยไม่ค  านึงถึงเพศ เช้ือชาติหรือความบกพร่องทางร่างกายรวมถึงผูท่ี้เป็นโรค
ภูมิคุม้กนับกพร่อง โรคเอดส์ วณัโรค ซ่ึงบริษทัฯถือเป็นนโยบายท่ีเขม้งวด โดยไดมี้การประกาศให้รับทราบและ
ส่งเสริมให้มีการจดัอบรมให้ความรู้ความเขา้ใจเพื่อใหพ้นกังานไดมี้ทศันะคติท่ีดีในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งเท่า
เทียมกนั นอกจากน้ี บริษทัฯไดมี้การเปิดช่องทางในการรับเร่ืองร้องเรียนต่างๆ ซ่ึงจนถึงปัจจุบนัยงัไม่ไดรั้บการ
ร้องเรียนในเร่ืองดงักล่าวแต่อยา่งใด  

และจากสงครามท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (Democratic Republic of the 
Congo) ท่ียงัมีทีท่าวา่จะทวีความรุนแรงมากข้ึนเร่ือยๆ ในขณะท่ีแหล่งเงินทุนหลกัท่ีใช้สนบัสนุนสงครามเช่ือวา่มา
จากการท าเหมืองแร่โลหะท่ีมีค่า ได้แก่ แทนทาลมั ทอง สังกะสี และทงัสเตน ฯลฯ ซ่ึงเป็นแร่โลหะหายากท่ีเป็น
วตัถุดิบส าคญัส าหรับการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอยูม่ากในประเทศท่ียงัเต็มไปดว้ยการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
เช่น คองโก และรวนัดา ท่ีถูกเรียกกนัวา่ “แร่ท่ีมีขอ้ขดัแยง้ (Conflict Minerals/Metals)” บริษทัฯไดใ้ห้ความส าคญัใน
เร่ืองสิทธิมนุษยชนและตอบสนองต่อขอ้ขดัแยง้ดงักล่าว โดยการตรวจสอบแหล่งท่ีมาของแร่ธาตุ และจดัหาแหล่งแร่
ท่ีอยู่นอกพื้นท่ีขัดแย้งมาแทนท่ีทั้ งหมด และได้วางนโยบายการเลิกใช้แร่ท่ีมีข้อขัดแยง้ท่ีมาจากสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยคองโกและประเทศท่ีอยู่ติดกันทั้งทางตรงและทางอ้อม พร้อมทั้ งได้ส่งต่อนโยบายน้ีไปสู่ห่วงโซ่
อุปทาน โดยปัจจุบันบริษัทฯได้ให้ผู ้ขายวตัถุดิบทุกรายลงนามใน “การส ารวจแหล่งท่ีมาของแร่และโลหะ” 
(Minerals/Metals Source Survey) และ“ประกาศเก่ียวกับการเลิกใช้แร่ท่ีมีข้อขัดแยง้” (Declaration on Non-use of 
Conflict Minerals/Metals) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของขั้นตอนการคดัเลือกซพัพลายเออร์ของบริษทัฯ  

5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  
ด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
บริษทัฯใหค้วามส าคญัต่อนโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานเทียบเท่า

เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจดา้นอ่ืนๆ ของบริษทัฯ ซ่ึงผูบ้ริหารตามสายงานจะเป็นผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการ
ตามนโยบายน้ีให้เป็นไปอยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมินผลกระทบในแต่ละจุดปฏิบติังานและ
จดัฝึกอบรมใหแ้ก่พนกังานอยา่งสม ่าเสมอ 
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บริษทัฯได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ รวมถึงมีคณะปฏิบติังานด้านส่ิงแวดล้อม อาชีวอนามยั และความ
ปลอดภยัเพื่อดูแลให้มี การปฏิบติัตามมาตรฐานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO14001 และระบบมาตรฐานอาชีว 
อนามยัและความปลอดภยั OHSAS18001 อยา่งต่อเน่ืองและถูกตอ้ง ซ่ึงปัจจุบนั บริษทัฯไดรั้บการรับรองมาตรฐาน
ดงักล่าวอยา่งต่อเน่ือง 

นโยบายอุบติัเหตุตอ้งเป็นศูนย ์(Zero Accident) ถือเป็นเป้าหมายหลกัอย่างหน่ึงท่ีบริษทัฯ ไดน้ ามายึดถือ
ปฏิบติัในการด าเนินงานอยา่งเคร่งครัด ท าให้ในปี 2560 มีพนกังานไดรั้บบาดเจบ็จ านวน 12 ราย จากจ านวน 15 ราย
ในปี 2559 อยา่งไรก็ดี บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะลดการเกิดอุบติัเหตุใหเ้ป็นศูนยใ์หไ้ดต้ามนโยบายท่ีวางไวต่้อไป 

แมว้่าแนวโน้มการเกิดอุบติัเหตุจากงานจะลดลง บริษทัฯก็ยงัไดร้ณรงค์จดักิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภยั 
เพื่อการลดอุบติัเหตุในโรงงานให้เป็นศูนย ์ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้และเขา้ใจในการปฏิบติังานให้ปลอดภยั 
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การร่วมส่งประกวดค าขวญัและวาดภาพส่ือความหมายความปลอดภยั และร่วม
สนุกกบัเกมตอบค าถามเพื่อส่งเสริมให้ตระหนกัถึงดา้นความปลอดภยัเป็นประจ าทุกปี 

ด้ำนสวสัดิกำรพนักงำน   
 บริษทัฯมีการจดัตั้งคณะกรรมการสวสัดิการเพื่อดูแลผลประโยชน์ให้แก่พนกังานรวมทั้งมีการก าหนดนโยบาย

ดา้นสวสัดิการและแรงงานสัมพนัธ์เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนให้พนกังานไดรั้บสิทธิและสวสัดิการอยา่งเป็นธรรม ซ่ึง
จากการให้ความส าคญัดา้นแรงงานสัมพนัธ์และสวสัดิการท่ีดีให้แก่พนกังานมาอย่างต่อเน่ือง ท าให้ไดรั้บคดัเลือกให้
เป็นสถานประกอบการดีเด่นดา้นแรงงานสัมพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน ซ่ึงจดัโดยกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน 
กระทรวงแรงงานติดต่อกนัเป็นปีท่ี 12 

 มุมนมแม่ 
ดว้ยพนกังานส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิงถึงร้อยละ 84 บริษทัฯ จึงไดใ้ห้ความส าคญัในการดูแลพนกังานท่ีตั้งครรภ์

เป็นพิเศษ โดยไดจ้ดัสถานท่ีท างานเฉพาะให้แก่พนกังานหญิงตั้งครรภแ์ละมีการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนคลอด
รวมทั้งมีการจดัมุมนมแม่ในสถานประกอบการมาตั้งแต่ปี 2551 เพื่อให้พนกังานไดมี้สถานท่ีให้จดัเก็บนมไวใ้ห้บุตร
ไดใ้นระหวา่งเวลาท างาน ซ่ึงช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวติใหแ้ก่พนกังานและครอบครัวอีกทางหน่ึง  

 องค์กรแห่งควำมสุข (Happy Workplace) 
บริษทัฯไดด้ าเนินกิจกรรมประเภทต่างๆ เพื่อส่งเสริมความเป็นอยูแ่ละคุณภาพชีวติใหแ้ก่พนกังาน เช่น การ

ลงนามเขา้ร่วมโครงการแนวทางการสร้างความสุข 8 ประการ (Happy 8 Workplace) เพื่อสร้างความสมดุลของการ
ใชชี้วิตในครอบครัว การท างานและสังคมใหแ้ก่พนกังานร่วมกบัส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) ซ่ึงโครงการดงักล่าวไดส่้งผลต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตให้แก่พนกังานเป็นอยา่งดีและท าให้บริษทัฯไดรั้บ
การคดัเลือกจากองค์กรปฏิบติัการให้เป็นองคก์รพี่เล้ียงโดยมีหน้าท่ีให้ค  าปรึกษา รวมทั้งไดเ้ป็นองคก์รตน้แบบใน
การศึกษาการด าเนินโครงการ Happy Workplace ใหก้บัหน่วยงานอ่ืนๆ อีกดว้ย 

6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค  
บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกคา้ดว้ยการน าเสนอสินคา้ท่ีดีมีคุณภาพและบริการท่ีเช่ือถือ

ได ้โดยไดด้ าเนินการตามมาตรฐานสากลต่างๆอยา่งเคร่งครัด เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ลูกคา้ จนในปัจจุบนั บริษทัฯ
ไดรั้บการรับรองมาตรฐานต่างๆ ดงัน้ี 
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 มาตรฐานการจดัการดา้นคุณภาพ (ISO9001:2008)  
 มาตรฐานการจดัการดา้นคุณภาพส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต ์(IATF16949)  
 มาตรฐานการจดัการดา้นคุณภาพส าหรับธุรกิจการส่ือสารและโทรคมนาคม (TL9000)  
 มาตรฐานระบบคุณภาพห้องปฏิบติัการ (ISO/IEC17025)  
 มาตรฐานการควบคุมและการตรวจวดัไฟฟ้าสถิต (IEC-61340-5-1 และ ANSI/ESD S20.20)  
 ไดรั้บใบรับรองสถานภาพเป็นผูน้ าของเขา้ ผูส่้งของออกระดบัมาตรฐานเออีโอ ของกรมศุลกากร 

(Authorised Economic Operator (AEO) Certificate - European commission) 
 มาตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ ISO 27001 
 มาตรฐานระบบบริหารจดัการคุณภาพอุตสาหกรรมเคร่ืองมือแพทย ์(ISO 13485) 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดใ้ส่ใจและค านึงถึงความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค โดยเนน้การจดัการดา้นสารปนเป้ือน
ในผลิตภณัฑ์ (Environmental Related-Substances) โดยพฒันาและควบคุมให้ไม่มีการน าสารเคมีท่ีเป็นอนัตรายมา
ใชใ้นขบวนการผลิต เพื่อสร้างความเช่ือมัน่วา่ผลิตภณัฑข์องบริษทัฯไม่มีสารพิษท่ีเป็นอนัตรายต่อผูบ้ริโภค 

บริษทัฯ มีการติดต่อส่ือสารกับลูกค้าทุกกลุ่มอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เข้าถึงและพยายามสนองตอบความ
ต้องการของลูกค้าให้ได้มากท่ีสุด ลูกค้าสามารถค้นหาข้อมูลของบริษัทฯ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ผ่านทาง 
www.deltathailand.com และยงัสามารถให้ข้อเสนอแนะต่างๆได้ทางอีเมล์ info@deltathailand.com ท่ีระบุไวใ้น
เว็บไซต์ของบริษทั ขอ้เสนอแนะต่างๆจะถูกเสนอแก่ผูบ้ริหารระดบัสูงเพื่อวิเคราะห์และหาแนวทางพฒันาอย่าง
ต่อเน่ืองต่อไป 

7.  การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม  
 บริษัทฯได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการจัดท าระบบการจัดการด้านส่ิงแวดล้อม เพื่อช่วยผลักดัน
กระบวนการท างานของบริษัทฯ ผ่านหลักการ PDCA (Plan/Do/Check/Action) เพื่อจดัการด้านส่ิงแวดล้อมใน
บริบทต่างๆให้กลายมาเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินกิจกรรมในชีวิตประจ าวนัของพนกังานทุกระดบัในบริษทัฯ
อย่างต่อเน่ือง ปัจจุบนับริษทัฯไดรั้บการรับรองมาตรฐานระบบการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มในระดบัประเทศและ
ระดบัโลกดงัน้ี 

 ISO14001 – มาตรฐานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
 ISO14067 – มาตรฐานระบบการประเมินปริมาณคาร์บอนฟุตพร้ินทใ์นผลิตภณัฑ์ 
 ISO14064-1 – มาตรฐานระบบการจดัการการประเมินปริมาณและการรายงานการปล่อยก๊าซเรือน

กระจก 
 IECQ QC08000 – มาตรฐานการบริหารจดัการสารตอ้งหา้ม (Hazardous Substance Process 

Management) 
 ISO50001 – มาตรฐานระบบบริหารจดัการดา้นพลงังาน 
 OHSAS18001 – มาตรฐานการจดัการอนามยัและความปลอดภยัในสถานประกอบการ 

บริษทัฯนบัเป็นรายแรกในประเทศไทยท่ีไดรั้บใบรับรองมาตรฐาน ISO14064-1 และ ISO50001 และยงัคง
ด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองเพื่อยกระดบัขีดความสามารถของบริษทัฯต่อไป 
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นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัได้จดักิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์พลงังานและส่ิงแวดลอ้มให้แก่
พนกังานดว้ยการจดักิจกรรมต่างๆ ไดแ้ก่ การประกวดวาดภาพดา้นอนุรักษพ์ลงังาน การปลูกป่า เป็นตน้ 

อุตสำหกรรมสีเขียว 
บริษทัฯ ได้เขา้ร่วมโครงการ “อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)” ท่ีจดัข้ึนโดยกระทรวงอุตสาหกรรม 

เพื่อแสดงถึงความยึดมั่นในการประกอบกิจการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการผลิตและการบริหารจดัการส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรตลอดจนห่วงโซ่อุปทานต่างๆ เพื่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืน โดยโรงงานทั้ง 2 แห่งท่ีนิคมอุตสาหกรรม
บางปูและอีกหน่ึงแห่งท่ีนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวระดับท่ี 4 
วฒันธรรมองค์กร (Green Culture) ซ่ึงไดแ้ก่อุตสาหกรรมท่ีมีการสร้างวฒันธรรมองค์กรด้านส่ิงแวดลอ้มและน ามา
ปฏิบติัให้เกิดประสิทธิผล รวมถึงการไดรั้บรางวลัดา้นส่ิงแวดลอ้มและการรับรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ซ่ึง
บริษทัฯ จะมุ่งมัน่พฒันามาตรฐานสู่ระดบัวฒันธรรมสีเขียวและเครือข่ายสีเขียวต่อไป   

กำรจัดกำรด้ำนพลงังำน 
บริษัทฯได้เล็งเห็นถึงความส าคญัของการอนุรักษ์พลังงานและการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมี

ประสิทธิภาพ จึงไดมี้การก าหนดเป็นนโยบายดา้นการจดัการพลงังานข้ึนและมุ่งมัน่ใหเ้กิดการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง โดย
ไดมี้การส่ือสารให้แก่พนกังานทุกระดบัในองคก์รไดรั้บทราบและมีการด าเนินการตรวจสอบ ติดตาม แกไ้ขปรับปรุง
โครงการต่างๆท่ีได้ด าเนินการ รวมทั้ งส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมเพื่อให้พนักงานได้มีความรู้และตระหนักถึง
ความส าคัญของการอนุ รักษ์พลังงาน โดยน าแนวคิดด้านการจัดการพลังงานมาใช้ในการปรับปรุงระบบ
เคร่ืองปรับอากาศ ระบบแสงสวา่ง รวมทั้งติดตั้งแผงพลงังานแสงอาทิตยเ์พื่อผลิตกระแสไฟฟ้าข้ึนใชเ้องภายในโรงงาน 
และมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  

8.  การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม  
 บริษทัฯไดด้ าเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อร่วมพฒันาสังคมและชุมชนทั้งทางดา้นส่งเสริมการศึกษา ศาสนา การ
สาธารณะสุข และพัฒนาชุมชนในด้านอ่ืนๆ อาทิ  การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลยัต่างๆเพื่อพฒันาศกัยภาพของนกัศึกษาดว้ยการปฏิบติังานจริง การส่งเสริมให้พนกังานเขา้ร่วมบริจาค
โลหิตแก่สภากาชาดไทยทุกไตรมาส 

9. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม  
ด้วยพันธกิจของบริษัทฯ ท่ีระบุว่า “มุ่ งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้พลังงานสะอาดและเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพ่ืออนาคตท่ีดีกว่า” บริษทัฯ จึงมีนโยบายพฒันาสินคา้ท่ีใชพ้ลงังานสะอาด เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มและประหยดัพลงังาน โดยไดพ้ฒันาและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เพื่อการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มโดยแบ่งออกเป็น
กลุ่มหลกัๆ ดงัน้ี  

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดพลังงำนหรือลดการสูญเสียของพลงังาน เช่น ผลิตภณัฑ์ในกลุ่มเพาเวอร์ซัพ
พลายท่ีมีประสิทธิภาพสูง (High efficiency) ซ่ึงบริษัทฯ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้ มี
ประสิทธิภาพสูงถึงกว่าร้อยละ 90 โดยเฉพาะเพาเวอร์ซัพพลายส าหรับระบบโทรคมนาคมซ่ึงปัจจุบนั
สามารถพฒันาประสิทธิภาพสูงข้ึนถึงร้อยละ 98 ท าให้มีการสูญเสียพลงังานน้อยมาก นอกจากน้ี ยงัมี
ผลิตภณัฑอ่ื์นๆท่ีประหยดัพลงังาน ไดแ้ก่ พดัลมอิเล็กทรอนิกส์ และหลอดไฟ LED  
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2. โซลู ช่ันเพ่ือกำรประหยัดพลังงำน  โดยส่วนใหญ่ เป็นช้ินส่วนหรืออุปกรณ์อัตโนมัติ ท่ี ใช้ใน
ภาคอุตสาหกรรม (Industrial Automation) ท่ีติดตั้งเขา้ไปในอุปกรณ์หลกัแลว้ช่วยท าให้อุปกรณ์ดงักล่าว
ใชพ้ลงังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3. กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ผลิตพลังงำนสะอำดหรือลดผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก่ โซลาร์อินเวอร์เตอร์ 
เพาเวอร์ซัพพลายและสถานีประจุไฟฟ้าส าหรับรถยนต์ Hybrid รวมทั้ งอุปกรณ์แปลงไฟฟ้าจาก
พลงังานลม (wind turbine)  

ผลิตภณัฑ์ทั้งสามกลุ่มหลกัขา้งตน้นอกจากจะสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจให้กบับริษทัฯโดยไดเ้ป็น
สินคา้ท่ีน ารายไดห้ลกัมาสู่บริษทัฯ แลว้ ยงัสามารถอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มได ้

กำรเผยแพร่นวตักรรม 
บริษทัฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการด าเนินการผลิตภายใตก้ฎเกณฑ์ของผลิตภณัฑ์ฉลากเขียว 

(Green Label) ท่ีมุ่งเน้นให้มีกระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยมีการก ากบัดูแลดา้นการจดัการของเสีย 
การลดมลภาวะและการใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ มีการบนัทึกและตรวจวดัเพื่อประเมินผลกระทบท่ีเกิดข้ึน
เป็นประจ าทุกเดือน ตลอดจนจดัฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่พนกังานอยา่งสม ่าเสมอ 

ผลิตภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์ทั้งหมดของบริษทัฯ มีความโดดเด่นและเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภยั
ระดบัสากลสอดคล้องตามกฎระเบียบด้านส่ิงแวดล้อมต่างๆ เช่น EU RoHS (Restriction of Hazardous Substances 
หรือข้อก าหนดของสหภาพยุโรปว่าด้วยเร่ืองของการใช้สารท่ี เป็นอันตรายในอุปกรณ์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์) และ WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment หรือ “เศษเหลือทิ้งของผลิตภณัฑ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์”) ซ่ึงเป็นมาตรการในการควบคุมมลพิษและของเสียจากผลิตภัณฑ์สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 
นอกจากน้ี บริษทัฯยงัไดแ้สดงขอ้มูลการรับรองดา้นส่ิงแวดลอ้มต่างๆ เช่น Energy Star (มาตรฐานดา้นพลงังานของ
ผลิตภณัฑไ์อที) และ 80 PLUS (มาตรฐานเพาเวอร์ซพัพลาย 80 PLUS) ในผลิตภณัฑข์องบริษทัฯดว้ย 

บริษทัฯ ไดรั้บมาตรฐานการจดัการดา้นพลงังาน ISO50001 เป็นบริษทัแรกในประเทศไทย รวมทั้งประสบ
ความส าเร็จในการท ากิจกรรมต่างๆเก่ียวกบัการอนุรักษ์พลงังานในโรงงานอยา่งต่อเน่ือง และยงัไดจ้ดักิจกรรมการ
แบ่งปันความรู้และการเผยแพร่นวตักรรมต่อชุมชน ไดรั้บทราบวธีิการอนุรักษพ์ลงังานท่ีบริษทัฯน ามาใชแ้ละประสบ
ความส าเร็จในการลดการใช้พลงังาน รวมทั้งการน าเสนอเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ให้กบัผูท่ี้มาร่วมงานสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชก้บัองคก์รและชุมชน และสังคมในวงกวา้ง 

ทั้งน้ี สามารถดูขอ้มูลเพิ่มเติมไดจ้ากรายงานเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืนปี 2560 (2017 Sustainability Development 
Report) หรือเวปไซต ์www.deltathailand.com/th/about_csr.php. 
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11 กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง 

12 รำยกำรระหว่ำงกนั 

 

  

 
บริษทัไดจ้ดัตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในข้ึนภายใตก้ารก ากบัดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบตั้งแต่ปี 2542 

เพื่อท าหน้าท่ีในการตรวจสอบการบริหารจดัการและประสิทธิภาพการด าเนินงานภายในของบริษทัฯ โดยได้รับการ
สนับสนุนและมีการรายงานไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงเป็นผูไ้ด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัเพื่อ
ประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนระบบการบริหารความเส่ียง
ต่างๆขององคก์ร ปัจจุบนัหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน คือนางสาวเนธิญา ป่ีทองซ่ึงระบบการควบคุมภายในของ
บริษทัฯในขณะน้ีถือวา่อยูใ่นเกณฑท่ี์น่าพอใจ 

บริษทัไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการบริหารความเส่ียงท่ีอาจมีผลต่อการด าเนินธุรกิจจากปัจจยัทั้งภายใน
และภายนอกขององค์กร ตั้งแต่ปี 2553 บริษทัไดจ้ดัให้มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง(RMC) เพื่อตรวจสอบการ
บริหารความเส่ียงขององคก์รเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามระดบัการยอมรับขององค์กร  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง
ไดก้ าหนดนโยบายในการบริหารความเส่ียงและแนวทางในการด าเนินงานเร่ืองดงักล่าวข้ึนเพื่อให้เกิดการบริหารงานท่ี
ดีในระยะยาวอนัจะเป็นประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย  

ส าหรับการพฒันาให้เกิดการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีข้ึนนั้น ทางคณะกรรมการตรวจสอบไดเ้สนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทให้มีการจัดท า ระบบการรับแจ้งข้อร้องเรียนเม่ือมีการประพฤติมิชอบ  (Whistle – Blow 
Misconduct Claim Process) ข้ึนเม่ือปี 2555 และเสนอให้มีการก าหนดนโยบายการต่อตา้นทุจริตและรวมถึงการระบุ
เง่ือนไข/วิธีการปฏิบติั ลงในคู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบติังานของบริษทัฯ (code of conduct) เม่ือปี 2556 และได้มี
การด าเนินการตามนโยบายดงักล่าวอยา่งต่อเน่ือง 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2561  เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้
รายงานต่อท่ีประชุมวา่จากการสอบทานรายงานการตรวจสอบภายในแลว้มีความเห็นวา่ บริษทัฯ มีการควบคุมภายในท่ี
ประสิทธิภาพเหมาะสมและเพียงพอ 

 
 
นโยบำยกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนั  
 บริษทัฯ และบริษทัย่อยยงัคงต้องมีรายการระหว่างกันกับบริษทัท่ีเก่ียวข้องในอนาคต เน่ืองจากเป็นการ
ด าเนินธุรกิจตามปกติทัว่ไป นอกจากน้ี การมีธุรกิจในเครือข่ายให้การสนบัสนุน จะช่วยให้ธุรกิจของบริษทัฯ มีความ
แขง็แกร่งข้ึนและเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัในตลาดโลกได ้อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ไดก้ าหนดให้การท ารายการ
ระหว่างกนัท่ีมีสาระส าคญัจะตอ้งไดรั้บการพิจารณาและอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯโดยจะพิจารณาให้การท า
รายการระหว่างกนัเป็นไปอย่างยุติธรรม มีนโยบายการก าหนดราคาท่ีเหมาะสม ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบได้กับ
รายการท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัฯ โดยจะด าเนินให้เป็นไปตามกฎเกณฑ ์
ขอ้บงัคบั และประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนหรือหน่วยงานราชการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองรายการเก่ียว
โยงตลอดจนท าการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการระหว่างกนักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอย่างเพียงพอทั้งในงบการเงิน
ประจ าไตรมาสและงบการเงินประจ าปี 
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แนวทำงและขั้นตอนกำรเข้ำท ำรำยกำรระหว่ำงกนั 
 ขั้นตอนในการท ารายการระหว่างกนัของบริษทัฯ กบับุคคลท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีบริษทัฯ 
ก าหนดไวเ้พื่อให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนในเร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยง ซ่ึงจากประกาศ
ดงักล่าวไดแ้บ่งประเภทของธุรกรรมออกเป็น 6 ประเภท ดงัน้ี 

1.  รายการธุรกิจปกติ 
2. รายการสนบัสนุนธุรกิจปกติ  
3. รายการเช่าหรือใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพยร์ะยะสั้น (< 3 ปี)  
4. รายการเก่ียวกบัทรัพยสิ์นหรือบริการ  
5. รายการความช่วยเหลือทางการเงิน  
6. รายการอ่ืนนอกจาก 1 – 5 

ขั้นตอนการท ารายการระหวา่งกนั 
1. กรณีรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมติัในหลกัการให้

สามารถท ารายการทั้งสองประเภทตามท่ีระบุข้างตน้กบับุคคลท่ีเก่ียวข้องได้ในกรณีท่ีรายการดังกล่าวมี
เง่ือนไขการคา้โดยปกติทัว่ไปท่ีบริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ยตกลงท ากบับุคคลอ่ืนๆ โดยปราศจากอ านาจการ
ควบคุมใดๆ จากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. กรณีรายการอ่ืนๆ การท ารายการจะข้ึนกบัขนาดของรายการซ่ึงแต่ละรายการมีขั้นตอนการท ารายการดงัน้ี 
 รายการเก่ียวโยงขนาดเล็ก คือ รายการท่ีมีขนาดไม่เกิน 1 ลา้นบาทหรือไม่เกิน 0.03% ของสินทรัพยท่ี์มี

ตวัตนสุทธิ (NTA) แลว้แต่จ านวนใดจะสูงกวา่  ผูอ้นุมติัการท ารายการได ้คือ ผูบ้ริหาร 
 รายการเก่ียวโยงขนาดกลาง คือ รายการท่ีมีขนาดมากกวา่ 1 ลา้นบาทข้ึนไปแต่นอ้ยกวา่ 20 ลา้นบาทหรือ

มากกวา่ 0.03% แต่นอ้ยกวา่ 3% ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (NTA) แลว้แต่จ านวนใดสูงกวา่ (ยกเวน้ใน
กรณีท่ีเป็นรายการท่ี 5 ซ่ึงเป็นรายการเก่ียวกบัการช่วยเหลือทางการเงิน ซ่ึงตอ้งมีขนาดนอ้ยกวา่ 100 ลา้น
บาทหรือต ่ากว่า 3% ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า) ผูอ้นุมติัการท ารายการ  
คือ คณะกรรมการบริษทัและตอ้งมีการเปิดเผยรายการดงักล่าว 

 รายการเก่ียวโยงขนาดใหญ่ เป็นรายการท่ีมีขนาดตั้งแต่ 20 ล้านบาทหรือ 3% ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตน
สุทธิข้ึนไป แลว้แต่จ านวนใดสูงกวา่ (ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นรายการท่ี 5 - การช่วยเหลือทางการเงิน ตอ้งมี
ขนาดรายการตั้งแต่ 100 ลา้นบาทหรือ 3% ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิข้ึนไป แลว้แต่จ านวนใดต ่ากว่า) 
ผูอ้นุมติัการท ารายการ คือ คณะกรรมการบริษทั พร้อมทั้งการเสนอขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นและ
ตอ้งมีการเปิดเผยรายการดงักล่าว  

ส าหรับค านิยามและรายละเอียดอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนเร่ืองรายการ
เก่ียวโยงตามท่ีไดอ้า้งถึงขา้งตน้ 

การควบคุมการท ารายการระหวา่งกนั 
ส าหรับรายการธุรกิจปกติซ่ึงส่วนใหญ่เป็นรายการการซ้ือขายสินคา้ระหวา่งบริษทัในเครือ ผูบ้ริหารจะเป็น

ผูก้  าหนดนโยบายราคาให้ราคาท่ีซ้ือขายเป็นราคาตลาดหรือให้เป็นเง่ือนไขปกติทางการคา้ ส่วนรายการท่ีไม่ใช่
รายการธุรกิจปกติ ฝ่ายบริหารโดยผูอ้  านวยการฝ่ายการเงินและบญัชี (CFO) จะเป็นผูดู้แลการท ารายการ โดยหารือ
ร่วมกบัเลขานุการบริษทัเพื่อใหด้ าเนินรายการเป็นไปตามขอ้ก าหนดกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบจะสอบถามถึงรายการระหว่างกนักบัผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ เพื่อ
ป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และดูแลใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลในเร่ืองน้ีอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 
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 บริษทัฯและบริษทัย่อยได้มีการท าธุรกรรมกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งในกลุ่มเดลตา้ท่ีมีเครือข่ายในเกือบทุก
ภูมิภาคของโลก ซ่ึงเหตุผลและความจ าเป็นในการท ารายการระหวา่งกนัต่างๆ สามารถสรุปไดด้งัน้ี  
1. รำยกำรขำยสินค้ำ/วตัถุดิบระหว่ำงกนั 
  บริษทัฯมีความจ าเป็นตอ้งขายสินคา้ผ่านบริษทัในกลุ่มเดลตา้ดว้ยเหตุผลทางธุรกิจ เช่น เพื่อสร้างเครือข่าย
การคา้ในพื้นท่ี เพื่อให้การบริการท่ีดีกว่าแก่ลูกคา้ หรือเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในประเทศต่างๆเหล่านั้น การคิด
ค่าใชจ่้ายในการขายระหวา่งกนัเป็นไปตามขอ้ตกลงทางการคา้ระหวา่งกนัหรือใชร้าคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 
  รายการเก่ียวกบัการขายวตัถุดิบระหว่างกนั ส่วนใหญ่เกิดจากความตอ้งการใช้วตัถุดิบอย่างเร่งด่วนของ
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเกิดข้ึนเป็นบางโอกาส จึงจ าเป็นตอ้งท าการสั่งซ้ือจากบริษทัในกลุ่มซ่ึงรวมถึงการซ้ือจากบริษทัฯ
ดว้ย อยา่งไรก็ตาม ราคาซ้ือขายวตัถุดิบดงักล่าวจะอิงกบัราคาตลาดของวตัถุดิบท่ีท าการซ้ือขาย 
2.  ซ้ือสินค้ำ/วตัถุดิบระหว่ำงกนั 
  ในปัจจุบนับริษทัยอ่ยไดข้ยายเครือข่ายการด าเนินงานไปในหลายๆภูมิภาค จึงไดมี้การสั่งซ้ือสินคา้จากบริษทั
ในเครือเพื่อให้มีสินคา้ท่ีหลากหลายไวบ้ริการแก่ลูกค้า โดยการท ารายการจะเป็นไปตามสัญญาทางการค้าบวกกับ
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือใชร้าคาอา้งอิงกบัราคาตลาด 
  นอกจากน้ี บริษทัต่างๆ ในกลุ่มเดลตา้ไดจ้ดัตั้งเครือข่ายในการซ้ือวตัถุดิบเพื่อสร้างอ านาจในการต่อรองอนัจะ
ท าให้สามารถซ้ือวตัถุดิบไดต้ามความตอ้งการและในราคาท่ีเหมาะสม ซ่ึงราคาซ้ือขายระหว่างกนัจะเป็นราคาตน้ทุน
ของวตัถุดิบบวกกับค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ค่าประกันภัย ค่าขนส่ง และอ่ืนๆ ตามท่ีเกิดข้ึนจริง รวมทั้ ง
ค่าธรรมเนียมในการจดัซ้ือซ่ึงอิงกบัมูลค่าวตัถุดิบท่ีซ้ือและขาย และเป็นไปตามเง่ือนไขปกติทางการคา้ทัว่ไป 
3. รำยกำรค่ำนำยหน้ำระหว่ำงกนั 

เน่ืองจากธุรกิจของบริษทัฯ จ าเป็นตอ้งมีการให้บริการลูกคา้ท่ีอยูใ่นทุกภูมิภาคของโลกเพื่อให้การบริการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษทัในกลุ่มเดลตา้จึงมีการสร้างเครือข่ายในการบริการลูกคา้โดยมีส านกังานลูกคา้
สัมพนัธ์ในหลายพื้นท่ีทัว่โลกเพื่อให้บริการดา้นการตลาดรวมทั้งบริการหลงัการขายท่ีมีประสิทธิภาพดว้ยตน้ทุนท่ี
เหมาะสม ทั้งน้ีการคิดค่านายหน้าระหว่างกนัจะเป็นไปตามเง่ือนไขปกติทางการคา้ทัว่ไปท่ีอา้งอิงกบัมูลค่าของ
ธุรกรรมท่ีเกิดข้ึน (เช่น มูลค่าการซ้ือหรือขาย) 
4.  ค่ำบริกำรระหว่ำงกนั 

เน่ืองจากปัจจุบนับริษทัฯ ได้มีบริษทัย่อย ซ่ึงมีส านักงานในหลายทวีปโดยเฉพาะยุโรป ดงันั้นบริษทัใน
เครืออ่ืนๆจึงอาจตอ้งขอความช่วยเหลือจากกลุ่มบริษทัยอ่ยดงักล่าวเป็นบางคร้ังในการให้บริการต่างๆ แก่ลูกคา้ใน
พื้นท่ีนั้น เช่น การปรับแต่งสินคา้ รวมทั้งการใช้เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์และบริการอ่ืนๆ ซ่ึงลกัษณะของบริการจะ
แตกต่างกันไปในแต่ละคร้ัง ดังนั้ น การคิดค่าบริการ จึงคิดตามอัตราค่าแรง (man hour) และเวลาท่ีใช้ในการ
ใหบ้ริการแต่ละคร้ัง 

ส่วนค่าบริการจ่าย เป็นค่าบริการส าหรับการใหค้วามช่วยเหลือและค าปรึกษาส าหรับงานบริหารจดัการดา้น
ต่างๆ เพือ่ช่วยใหก้ารบริหารงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  
5. ค่ำออกแบบและวศิวกรรม 

เพื่อรองรับการขยายตวัของการด าเนินงาน บริษทัฯ ไดว้า่จา้งบริษทั Delta Electronics (Shanghai) ให้ท าการ
วิจยัและออกแบบผลิตภณัฑ์บางรายการให้แกบ้ริษทัฯรวมทั้งให้การสนบัสนุนดา้นเทคนิคให้แก่ลูกคา้ของบริษทัฯ
เน่ืองจากบริษทัดงักล่าวมีความเช่ียวชาญในการออกแบบผลิตภณัฑ์เหล่านั้น โดยค่าวจิยัและออกแบบผลิตภณัฑ์จะคิด
จากตน้ทุนในการด าเนินการวิจยัของผูใ้ห้บริการบวกกบัอตัราก าไรจ านวนหน่ึงซ่ึงเป็นอตัราท่ีเทียบเคียงกบัอตัรา
ตลาดในธุรกิจการวจิยัและพฒันา 
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ที ่ ลกัษณะ
รำยกำร 

บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั ลกัษณะธุรกจิ มูลค่ำรำยกำร ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผล 
      2560 2559   

1 ขายสินคา้และ
วตัถุดิบ 

1.Delta Electronics (Japan) Inc. ตวัแทนจ าหน่ายสินคา้          54.3         106.0  บริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งขายสินคา้ผา่นบริษทัในกลุ่มเดลตา้
ดว้ยเหตผุลทางธุรกิจ อาทิเช่น เพ่ือขจดัขอ้จ ากดัทางการคา้ใน
บางประเทศท่ีมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัสดัส่วนการใชว้สัดุใน
ประเทศ หรือเพ่ือสร้างเครือข่ายการคา้ในพ้ืนท่ีเพ่ือใหก้าร
บริการท่ีดีกวา่แก่ลูกคา้ หรือเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจใน
ประเทศต่างๆเหล่านั้น การคิดค่าใชจ่้ายในการขายระหวา่งกนั
เป็นไปตามขอ้ตกลงทางการคา้ระหวา่งกนัหรือใชร้าคา
เทียบเคียงกบัราคาตลาด ส่วนรายการเก่ียวกบัการขายวตัถุดิบ
ระหวา่งกนั ส่วนใหญ่เกิดจากความตอ้งการใชว้ตัถุดิบอยา่ง
เร่งด่วนของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเกิดข้ึนเป็นบางโอกาส จึง
จ าเป็นตอ้งท าการสัง่ซ้ือจากบริษทัในกลุ่มซ่ึงรวมถึงการซ้ือ
จากบริษทัฯดว้ยอยา่งไรก็ตาม ราคาซ้ือขายวตัถุดิบดงักล่าวจะ
อิงกบัราคาตลาดของวตัถุดิบท่ีท าการซ้ือขาย 

  2.Delta Electronics (Korea) Inc. ตวัแทนจ าหน่ายสินคา้          33.5           33.5  
    3.Delta Electronics (Netherlands) ตวัแทนจ าหน่ายสินคา้              -             33.6  
    4.Delta Electronics (Shanghai) ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์         554.7         199.9  
    5.Delta Electronics Inc. ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์           14.7           82.3  
    6.Delta Electronics International (Singapore) Pte. Ltd. ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์         312.8         318.2  
    7.Delta Electronics International Mexico SA de CV ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์             3.3             5.0  
    8.Delta Electronics (America) จ าหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์        678.3               -    
    9.Delta Networks, Inc. (Taiwan) ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์          49.6           62.9  
    10.Delta Products Corporation  ตวัแทนจ าหน่ายสินคา้               -           747.0  
    11.Delta Electronics (Netherlands)  ตวัแทนจ าหน่ายสินคา้          30.0             1.1  
    12.Eltek Group ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์     1,818.9           39.0  
    13.อ่ืนๆ              3.0  8.2  

ยอดรวม     3,553.0      1,636.6    

2 ซ้ือสินคา้ 1.Delta Electronics Inc ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์         307.7         351.9  ในปัจจุบนับริษทัยอ่ยไดข้ยายเครือข่ายการด าเนินงานไปใน
หลายๆ ภูมิภาค จึงไดมี้การสัง่ซ้ือสินคา้ของบริษทัในเครือ 
เพื่อใหมี้สินคา้ท่ีหลากหลายไวบ้ริการแก่ลูกคา้ โดยการท า
รายการจะเป็นไปตามสญัญาทางการคา้บวกกบัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งหรือใชร้าคาอา้งอิงกบัราคาตลาด   

    2.Delta Electronics (Netherlands)  ตวัแทนจ าหน่ายสินคา้          34.7         314.6  
    3.Delta Electronics International (Singapore) Pte. Ltd. ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์      1,637.9      2,268.8  
    4.Eltek Group ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์          14.5             0.7  
    5.อ่ืนๆ              1.7             3.2  

3 ซ้ือวตัถุดิบ 1.Delta Electronics Inc. ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์           45.5           19.0  บริษทัต่างๆ ในกลุ่มเดลตา้ไดจ้ดัตั้งเครือข่ายในการซ้ือวตัถุดิบ
เพ่ือสร้างอ านาจในการต่อรองอนัจะท าใหส้ามารถซ้ือวตัถุดิบ
ไดต้ามความตอ้งการและในราคาท่ีเหมาะสมซ่ึง ราคาซ้ือขาย
ระหวา่งกนัจะเป็นราคาตน้ทุนของวตัถุดิบบวกกบัค่าใชจ่้าย
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ค่าประกนัภยั ค่าขนส่ง และอ่ืนๆ 
ตามท่ีเกิดข้ึนจริง รวมทั้งค่าธรรมเนียมในการจดัซ้ือซ่ึงอิงกบั 

    
  
  

2.Delta Electronics (Japan) ตวัแทนจ าหน่ายสินคา้          51.1           53.2  
  
  

3.Delta Products Corporation ตวัแทนจ าหน่ายสินคา้          36.2           26.3  
4.Cyntec International Ltd. ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์           13.2           19.3  

    5.Delta Networks Inc. (Taiwan) ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์          31.5           21.0  
  

 
6.Delta Electronics International (Singapore) Pte. Ltd. ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์      1,586.5      1,297.1  
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ที ่ ลกัษณะ
รำยกำร 

บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั ลกัษณะธุรกจิ มูลค่ำรำยกำร ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผล 
      2560 2559   
   ซ้ือวตัถุดิบ 7.Eltek Group ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์        512.3             1.2  มูลค่าวตัถุดิบท่ีซ้ือและขาย และเป็นไปตามเง่ือนไขปกติทาง

การคา้ทัว่ไป       8.อ่ืนๆ              0.6             1.4  
ยอดรวม     4,273.4      4,377.7    

4 ค่าบริการจ่าย Delta Electronics Inc.          174.0         168.4  ค่าบริการจ่าย เป็นค่าบริการส าหรับการใหค้วามช่วยเหลือและ
ค าปรึกษาส าหรับงานบริหารจดัการดา้นต่างๆ เพ่ือช่วยใหก้าร
บริหารงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ส่วนค่าบริการรับเป็น
ค่าบริการท่ีไดจ้ากการบริการเพ่ือการสนบัสนุนการขาย โดย
การคิดค่าบริการจะคิดตามอตัราคา่แรง (man hour) และเวลาท่ี
ใชใ้นการใหบ้ริการแต่ละคร้ัง 

ยอดรวม        174.0         168.4  
5 ค่าบริการรับ 1.Delta Electronics Inc. ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์             4.1             3.9  

    2.Delta Electronics Europe Limited ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์             4.0             7.7  
    3.Deltronics Netherlands B.V. ตวัแทนจ าหน่ายสินคา้          61.6           42.9  
    4.Delta Electronics (Netherlands) BV ตวัแทนจ าหน่ายสินคา้        159.5         346.6  
    5.Delta Electronics International (Singapore) Pte. Ltd. ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์           13.9           14.6  
    6.Cyntec Co., Ltd. ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์             1.2           10.6  
    7.Digital Projection Ltd ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑแ์สดงภาพ          18.0           20.7  
    8.Eltek Group ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์            3.9             0.2  
    9.อ่ืนๆ              0.0             0.3  

ยอดรวม        266.2         447.5    
6 ค่านายหนา้รับ 1.Delta Products Corporation ตวัแทนจ าหน่ายและบริการหลงัการขาย            0.7             3.1  เน่ืองจากธุรกิจของบริษทัฯ จ าเป็นตอ้งมีการใหบ้ริการลูกคา้ท่ี

อยูใ่นทุกภูมิภาคของโลกเพ่ือใหก้ารบริการเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ บริษทัในกลุ่มเดลตา้จึงมีการสร้างเครือข่ายใน
การบริการลูกคา้โดยมีส านกังานลูกคา้สมัพนัธ์ในหลายพ้ืนท่ี
ทัว่โลกเพ่ือใหบ้ริการดา้นการตลาดรวมทั้งบริการหลงัการขาย
ท่ีมีประสิทธิภาพดว้ยตน้ทุนท่ีเหมาะสม ทั้งน้ีการคิดค่า
นายหนา้ระหวา่งกนัจะเป็นไปตามเง่ือนไขปกติทางการคา้
ทัว่ไปท่ีอา้งอิงกบัมูลค่าของธุรกรรมท่ีเกิดข้ึน (เช่น มูลค่าการ
ซ้ือหรือขาย) 

    2.Delta Electronics (Netherlands)  ตวัแทนจ าหน่ายสินคา้        168.5         109.5  
    3.Delta Electronics (Singapore) Pte. Ltd. ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์             3.0           14.0  

ยอดรวม        172.2         126.6  
7 ค่านายหนา้จ่าย 

  
1.Delta Electronics (Japan) ตวัแทนจ าหน่ายสินคา้           32.9           26.8  

  2.Delta Electronics Europe Limited ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์           79.2           66.4  
    3.Delta Products Corporation ตวัแทนจ าหน่ายสินคา้        319.2         350.2  
   ค่านายหนา้จ่าย 4.Delta Electronics (Korea) Inc ตวัแทนจ าหน่ายสินคา้            3.1             2.7  
    5.Deltronics Netherlands B.V. ตวัแทนจ าหน่ายสินคา้          76.5           47.8  

ยอดรวม        510.9         493.9    
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ที ่ ลกัษณะ
รำยกำร 

บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั ลกัษณะธุรกจิ มูลค่ำรำยกำร ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผล 
      2560 2559   

8 ค่าออกแบบ
และวศิวกรรม
จ่าย 

1.Delta Electronics (Shanghai)  ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์         507.8         389.9  เพื่อรองรับการขยายตวัของการด าเนินงาน บริษทัฯ ไดว้า่จา้ง
บริษทั Delta Electronics (Shanghai) และ Delta Electronics 
Inc.ใหท้ าการวจิยัและออกแบบผลิตภณัฑบ์างรายการใหแ้ก้
บริษทัฯรวมทั้งใหก้ารสนบัสนุนดา้นเทคนิคใหแ้ก่ลูกคา้ของ
บริษทัฯเน่ืองจากบริษทัดงักล่าวมีความเช่ียวชาญในการ
ออกแบบผลิตภณัฑเ์หล่านั้น โดยค่าวจิยัและออกแบบผลิตภณัฑ์
จะคิดจากตน้ทุนในการด าเนินการวจิยัของผูใ้หบ้ริการบวกกบั
อตัราก าไรจ านวนหน่ึงซ่ึงเป็นอตัราท่ีเทียบคียงกบัอตัราตลาด
ในธุรกิจการวจิยัและพฒันา 

    2.Delta Electronics Inc. ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์         235.7         225.7  

ยอดรวม        743.5         615.6    
9 ขายเงินลงทุน

ในบริษทัยอ่ย 
Delta Electronics (Netherlands) ตวัแทนจ าหน่ายสินคา้ 874.3  - การจ าหน่ายและไดม้าซ่ึงหุน้ของบริษทัยอ่ยไดใ้ชร้าคาตาม

มูลค่าตลาดท่ีอา้งอิงกบัราคาประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงิน 
ในราคา และเง่ือนไขอยา่งความเหมาะสมและไดก้ระท าอยา่ง
ยติุธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการคา้ช่วย
เสริมสร้างศกัยภาพธุรกิจหลกัของบริษทัฯใหแ้ขง็แกร่งมากข้ึน 
  

ยอดรวม 874.3 - 
 10 ซ้ือเงินลงทุนใน

บริษทัยอ่ย 
Delta Electronics (Netherlands) ตวัแทนจ าหน่ายสินคา้ 758.0  - 

ยอดรวม 758.0  - 
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13 ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคญั 
 

 
 
สรุปรายงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

ช่ือผู้สอบบัญชี : นายณรงค ์พนัตาวงษ ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315  
บริษทัส านกังาน อีวาย จ ากดั 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะบริษทัตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรอง
ทัว่ไปของไทย ส าหรับ ปี 2560 โดยท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาต มีความเห็นดงัน้ี 

สรุปรายงานของผู้สอบบัญชีส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 

ผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)                            
และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 งบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปี ส้ินสุดวนัเดียวกนั 
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั และไดต้รวจสอบงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) แลว้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดง
ฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั 
เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และเฉพาะของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและขอให้
สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี  29.3.1 เก่ียวกับการท่ีบริษทัฯได้รับหนังสือประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคล
ส าหรับปี 2540 ถึงปี 2550 จากกรมสรรพากร กรณีการประเมินภาษีของปี 2540 จนถึงปี 2547 นั้น ศาลฎีกาได้มีค  า
พิพากษาเม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2560 และวนัท่ี 26 มกราคม 2561 ให้บริษทัฯช าระภาษีเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 1,135 
ล้านบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) ให้กับกรมสรรพากร ด้วยเหตุน้ีบริษัทฯจึงได้บันทึกภาษีเงินได้ตาม                  
ค  าพิพากษาดงักล่าวพร้อมกบัภาษีเงินไดท่ี้อาจเกิดข้ึนจากการประเมินภาษีของปี 2548 จนถึงปี 2550 ดว้ย เป็นจ านวน
รวมทั้งส้ิน 1,259 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ทั้งน้ี 
ผูส้อบบญัชีมิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด  

 
 
 

ค าอธิบายและการวิเคราะห์ท่ีจะกล่าวต่อไปน้ีควรศึกษาควบคู่ไปกบังบการเงินรวมและหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ในกรณีท่ีไม่ไดก้  าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดท่ีแสดงในเอกสารฉบบัน้ีไดถู้กน าเสนอ
ในสกุลเงินบาท โดยบริษัทฯได้น าเสนองบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย  (TFRS) ท่ี
ปรับปรุงเพื่อให้สอดคลอ้งตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ (IFRS) ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมด
ท่ีจะกล่าวในเอกสารฉบบัน้ีเป็นขอ้มูลส าหรับรอบปีบญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560, 2559 และ 2558 และ
ไดจ้ดัท าข้ึนในรูปของงบการเงินรวม (Consolidated Basis) 

 

ส่วนที่ 3 
ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
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 สรุปข้อมูลทางการเงนิ (จากงบการเงนิรวม)   2560 2559 2558 
สินทรัพยร์วม ลา้นบาท 46,154 46,319 43,763 
หน้ีสินรวม ลา้นบาท 13,680 14,428 13,205 
ส่วนของผูถื้อหุน้ ลา้นบาท 32,474 31,891 30,558 
ทุนจดทะเบียน ลา้นบาท 1,259 1,259 1,259 
ทุนช าระแลว้ ลา้นบาท 1,247 1,247 1,247 
อตัราส่วนทางการเงนิ     
อตัราส่วนสภาพคล่อง     
อตัราส่วนสภาพคล่อง  เท่า  3.09 3.14 3.31 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว  เท่า  2.35 2.47 2.67 
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด  เท่า  0.37 0.45 0.68 
อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้  เท่า  4.71 4.67 5.23 
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย  วนั  76 77 69 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ  เท่า  4.90 5.13 5.96 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย  วนั  73 70 60 
อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี  เท่า  5.22 5.00 5.70 
ระยะเวลาช าระหน้ี  วนั  69 72 63 
วงจรเงินสด  วนั  81 75 66 
ข้อมูลและอตัราส่วนทีแ่สดงความสามารถในการหาก าไร    
ขาย ลา้นบาท  49,269 46,887 46,938 
อตัราการเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ของยอดขาย     (%) 5.1% (0.11%) 6.51% 
ก าไรขั้นตน้  ลา้นบาท 12,547 12,416 12,811 
อตัราก าไรขั้นตน้  (%) 25.47% 26.48% 27.29% 
ค่าใชจ่้ายจากการด าเนินงาน )รวมค่าวจิยัและพฒันา(   ลา้นบาท 6,976 7,319 6,599 
อตัราค่าใชจ่้ายจากการด าเนินงาน )รวมค่าวจิยัและพฒันา(  ต่อยอดขาย (%) 14.16% 15.61% 14.06% 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน  (%) 11.31% 10.87% 13.23% 
อตัรารายไดอ่ื้น /รายไดร้วม  (%) 2.22% 1.60% 2.20% 
ก าไรสุทธิ  ลา้นบาท 4,929 5,516 6,714 
อตัราการเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ของก าไรสุทธิ (%) (10.65%) (17.84%) 12.97% 
อตัราก าไรสุทธิต่อยอดขาย  (%) 10.00% 11.77% 14.30% 
อตัราก าไรสุทธิต่อรายไดร้วม (%) 9.78% 11.58% 13.99% 
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (%) 15.32% 17.67% 23.26% 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน    
อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ (%) 10.66% 12.25% 16.37% 
อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยถ์าวร  (%) 89.99% 116.94% 161.08% 
อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ เท่า  1.09 1.06 1.17 
อตัราส่วนการวเิคราะห์ฯ นโยบายทางการเงนิ     
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้  เท่า 0.42 0.45 0.43 
อตัราส่วนในความสามารถช าระดอกเบ้ีย  เท่า  227.59 95.03 249.18 
อตัราการจ่ายเงินปันผล  (%) 55.68%* 67.84% 57.60% 

* อยูร่ะหวา่งการน าเสนอเพ่ืออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 2561 
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ค าอธิบายและการวิเคราะห์ท่ีจะกล่าวต่อไปน้ีควรศึกษาควบคู่ไปกบังบการเงินรวมและหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ในกรณีท่ีไม่ไดมี้การก าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืน ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดท่ีแสดงในเอกสารฉบบัน้ีไดถู้ก
น าเสนอในสกุลเงินบาท โดยบริษทัไดน้ าเสนองบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS) ท่ี
ปรับปรุงเพื่อใหส้อดคลอ้งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ (IFRS)  

ผลการด าเนินงานเปรียบเทยีบระหว่างรอบปีบัญชี 2560 กับรอบปีบัญชี 2559 และ 2558 

หน่วย : ล้านบาท 

  2560 % 2559 % เพิม่ )ลด( ร้อยละ 2558 % เพิม่ )ลด( ร้อยละ 
รายไดจ้ากการขายหรือการให้บริการ 49,269.3  100.00  46,887.3  100.00  2,382.0  5.1% 46,938.2  100.00  2,331.1  5.0% 
ตน้ทุนขายและบริการ 36,722.5  74.53  34,471.5  73.52  2,251.1  6.5% 34,127.2  72.71  2,595.3  7.6% 
ก าไรขั้นตน้ 12,546.7  25.47  12,415.8  26.48  130.9  1.1% 12,811.0  27.29  (264.3) (2.1%) 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 6,975.7  14.16  7,319.0  15.61  (343.3) (4.7%) 6,599.4  14.06  376.3  5.7% 
ก าไรจากการด าเนินงาน 5,571.0  11.31  5,096.8  10.87  474.2  9.3% 6,211.6  13.23  (640.6) (10.3%) 
รายไดอ่ื้น 1,120.2  2.27  764.5  1.63  355.7  46.5% 1,055.0  2.25  65.2  6.2% 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 207.2  0.42  129.9  0.28  77.4  59.6% 238.6  0.51  (31.4) (13.1%) 
ตน้ทุนทางการเงิน 19.6  0.04  45.2  0.10  (25.5) (56.5%) 39.4  0.08  (19.8) (50.2%) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 6,464.3  13.12  5,686.2  12.13  778.1  13.7% 6,988.6  14.89  (524.3) (7.5%) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 1,535.5  3.12  169.9  0.36  1,365.6  803.6% 274.8  0.59  1,260.7  458.8% 
ก าไรสุทธิส าหรับงวด 4,928.8  10.00  5,516.3  11.77  (587.5) (10.6%) 6,713.8  14.30  (1,785.0) (26.6%) 

รายได้จากการขายและบริการแบ่งตามกลุ่มธุรกจิ  

กลุ่มผลติภัณฑ์  
2560 2559 2558 

รายได้ % รายได้ % รายได้ % 
กลุ่มเพาเวอร์อเิลก็ทรอนกิส์ (Power Electronics) 36,672  74.4  33,481  71.4  32,496  69.2  
ผลิตภณัฑ ์EPSBG (Embedded Power Solutions) 17,182  34.9  16,867  36.0  18,404  39.2  
 - ผลิตภณัฑดี์ซี-ดีซี  (DC-DC Power) 3,212  6.5  2,572  5.5  2,695  5.7  
 - ผลิตภณัฑเ์พาเวอร์ซพัพลายส าหรับคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 3,072  6.2  4,160  8.9  4,837  10.3  
 - ผลิตภณัฑ ์Custom Design Power 10,898  22.1  10,135  21.6  10,872  23.2  
ผลิตภณัฑ ์EVSBG (Electric Vehicle Solutions) 5,017  10.2  2,897  6.2  2,054  4.4  
ผลิตภณัฑ ์MPBG (Merchant Power) 7,452  15.1  6,653  14.2  5,985  12.8  
ผลิตภณัฑ ์FMBG (Fan & Thermal Management) 7,021  14.3  7,064  15.1  6,053  12.9  
กลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) 10,532  21.4  11,088  23.6  12,310  26.2  
ผลิตภณัฑ ์ICTBG (Information Communication Technology infrastructure) 9,354  19.0  10,135  21.6  11,373  24.2  
 - เพาเวอร์ซิสเตม็ส าหรับระบบโทรคมนาคม (Telecom Power Solutions) 8,364  17.0  8,998  19.2  10,321  22.0  
 - เคร่ืองส ารองไฟฟ้า (MCISBU) 990  2.0  1,137  2.4  1,052  2.2  
ผลิตภณัฑ ์EISBG (Energy Infrastructure Solutions) 1,178  2.4  953  2.0  937  2.0  
 - PV Inverter BU 1,172  2.4  949  2.0  881  1.9  
 - Medium Voltage Drive BD 3  0.0  2  0.0  5  2.2  
 - อุปกรณ์พลงังานลม (Wind Power) 3  0.0  2  0.0  51  0.1  

14 การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 
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กลุ่มผลติภัณฑ์  
2560 2559 2558 

รายได้ % รายได้ % รายได้ % 
กลุ่มอตัโนมตั ิ(Automation) 1,796  3.6  1,974  4.2  1,584  3.4  
กลุ่มผลิตภณัฑ ์IABG (industrial Automation) 1,778  3.6  1,974  4.2  1,584  3.4  
กลุ่มผลิตภณัฑ ์BABG (Building Automation) 18  0.0  -    -    -    -    
ผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ 269  0.5  344  0.7  548  1.2  
        ยอดขายรวม 49,269  100.0  46,887  100.0  46,938  100.0  

หมายเหตุ  
 กลุ่มเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ (Power Electronics segment) ประกอบด้วย 1) กลุ่มผลิตภณัฑ์ EPSBG (ผลิตภณัฑ์เพาเวอร์ซัพพลายท่ีใช้ในอุปกรณ์เก็บขอ้มูลใน

ระบบคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย ผลิตภณัฑเ์พาเวอร์ซพัพลายท่ีใช้เทคโนโลยรีะดบัสูงและมีการออกแบบเฉพาะ และผลิตภณัฑดี์ซี-ดีซี คอนเวอร์
เตอร์) 2) กลุ่มผลิตภณัฑ์ EVSBG (ผลิตภณัฑ์เพาเวอร์ซัพพลายส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า) 3) กลุ่มผลิตภณัฑ์ MPBG (ชาร์จเจอร์/อแดปเตอร์ส าหรับอุปกรณ์ใน
ภาคอุตสาหกรรมและการใช้งานส่วนบุคคล บรอดแบนดแ์ละพร๊ินเตอร์) และ 4)กลุ่มผลิตภณัฑ ์FMBG (พดัลมอิเล็กทรอนิกส์ อีเอม็ไอ ฟิลเตอร์และโซลินอยด)์ 

 กลุ่มงานระบบโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure segment) เป็นส่วนงานท่ีท าการออกแบบ ผลิต และติดตั้งระบบโครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับเทคโนโลยี
ส่ือสารข้อมูล และโครงสร้างพ่ืนฐานส าหรับระบบพลงังาน ประกอบด้วยผลิตภณัฑ์ในกลุ่มเพาเวอร์ซิสเต็มส าหรับระบบโทรคมนาคม (Telecom power 
solution) เคร่ืองส ารองไฟฟ้า (MCISBU) และกลุ่มผลิตภณัฑพ์ลงังานทดแทน 

 กลุ่มระบบอัตโนมัติ (Automation segment) เป็นส่วนงานท่ีท าการออกแบบ ผลิต และติดตั้งระบบอตัโนมติัส าหรับภาคอุตสาหกรรมและอาคาร โดยผลิตภณัฑ์
หลกัไดแ้ก่ ระบบอตัโนมติัส าหรับเคร่ืองจกัร ระบบขบัเคล่ือนสายการผลิต ระบบเซ็นเซอร์อจัฉริยะ และระบบแสงสวา่งอตัโนมติัส าหรับอาคาร เป็นตน้ 

 
รายละเอียดของโครงสร้างรายไดจ้ากการขายของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย แบ่งตามประเภทของกลุ่มธุรกิจ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ยอดขายตามงบการเงินรวมในปี  2560 เพิ่มข้ึนจากปี 2559 เพียงเล็กน้อยคิดเป็นร้อยละ 5.1 โดยมียอดขาย

จ านวน 49,269 ลา้นบาท โดยยอดขายท่ีเพิ่มข้ึนเน่ืองจากผลิตภณัฑ์ในกลุ่มเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ (Power Electronics) 
โดยเฉพาะยอดขายในกลุ่มเพาเวอร์ซพัพลายท่ีใชส้ าหรับรถยนต ์(Electric Vehicle Solutions) ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปีก่อน ร้อย
ละ 73.2 และเพิ่มข้ึนจากปี 2558 ประมาณ 1.4 เท่า เน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของอุปสงคใ์นแถบเอเชียและยุโรป ซ่ึงเป็นผลมา
จากการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจในแถบยุโรป ประกอบกบัในปี 2560 บริษทัฯ ได้เร่ิมผลิตสินคา้น้ีในเชิงพาณิชย ์(Mass 
production) ส าหรับตลาดในแถบเอเชีย  นอกจากน้ี ยงัมีการเพิ่มข้ึนของยอดขาย MPBG (Merchant Power) ร้อยละ 12.0 
จากปี 2559 และร้อยละ 24.5 จากยอดขายปี 2558 โดยบริษทัฯพฒันาผลิตภัณฑ์น้ีให้มีความหลากหลายและรองรับ
ความตอ้งการของลูกคา้ไดม้ากข้ึน ส่งผลให้มีความตอ้งการสินคา้ เพิ่มข้ึนโดยเฉพาะผลิตภณัฑ์เพาเวอร์ซัพพลายท่ีใช้
ในอุปกรณ์เคร่ืองมือช่าง (Power tool) ท่ีใชใ้นการก่อสร้างหรือซ่อมแซมบา้นอยา่งต่อเน่ือง  

ส่วนยอดขายของผลิตภัณฑ์ เพาเวอร์ซัพพลายส าหรับคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย (Computer & 
Networking Power) ได้ลดลงจากปี 2559 และ 2558 คิดเป็นอัตราร้อยละ 26.2 และร้อยละ 36.5 ตามล าดับ เน่ืองจาก
เทคโนโลยีในปัจจุบนัท่ีมีการใชฮ้าร์ดดิสก์แบบใหม่ (Solid state drive) มาแทนฮาร์ดดิสก์แบบเก่าซ่ึงท าให้สามารถเก็บ
ขอ้มูลไดม้ากข้ึนและใชเ้พาเวอร์ซพัพลายนอ้ยลง ส่งผลให้ความตอ้งการของผลิตภณัฑ์น้ีลดลงอยา่งต่อเน่ือง อยา่งไรก็
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ตาม บริษทัฯ ไดใ้หค้วามส าคญัต่อการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตลาดท่ีเปล่ียนแปลงไป 
เพื่อรักษาฐานลูกคา้เดิมรวมทั้งขยายฐานลูกคา้ไปยงัตลาดใหม่ๆดว้ย  และเน่ืองจากในตน้ปี 2560 น้ี บริษทัฯไดจ้  าหน่าย
เงินลงทุนในบริษัทย่อยในยุโรป* ซ่ึงด าเนินธุรกิจการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ เพาเวอร์ซิสเต็มส์ส าหรับระบบ
โทรคมนาคมในตลาดยุโรปเป็นหลกั จึงท าให้ยอดขายผลิตภณัฑ์เพาเวอร์ซิสเต็มส์ส าหรับระบบโทรคมนาคมในตลาด
ยุโรปได้ลดลงจากปีก่อนและปี 2558 แต่ได้ลดลงจากปีก่อนคิดเป็นเพียงร้อยละ 5.0 จากงวดเดียวกันของปีก่อน 
เน่ืองจากมียอดขายท่ีเพิ่มข้ึนในตลาดอินเดียและบริษทั Eltek, s.r.o. ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ในประเทศสโลวาเกีย  
___________________________________________ 
* บริษัทได้จ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัท Delta Energy Systems (Switzerland) AG และบริษัท Delta Electronics Industry LLC ร้อยละ 
51 และจ ำหน่ำยเงินลงทุนท้ังหมดในบริษัท Delta Greentech (USA) และ Delta Greentech (Brasil) S.A. เม่ือเดือนเมษำยน 2560 (ตำม
มติคณะกรรมกำรบริษัทฯคร้ังท่ี 1/2560 ประชุมเมีอ่วันท่ี 14 กุมภำพันธ์ 2560) โดยธุรกิจหลักของกลุ่มนี ้คือกำรจัดจ ำหน่ำยผลิตภ ณฑ์
เพำเวอร์ซิสเตม็ส์ส ำหรับระบบโทรคมนำคมในตลำดยโุรป 

 
โครงสร้างรายได้จากการขายแบ่งตามเขตภูมิศาสตร์  
รายละเอียดของโครงสร้างรายไดข้องบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย แบ่งตามเขตท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของลูกคา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยอดขายในทวีปเอเชียยงัครองอนัดบัหน่ึงในปี 2560 แต่มีสัดส่วนลดลงเล็กนอ้ยจากร้อยละ 42ในปี 2559 เป็น
ร้อยละ 41 ส่วนยอดขายในทวีปอเมริกาเหนือและยุโรปยงัมีสัดส่วนท่ีใกล้เคียงกนั คือร้อยละ 29 และร้อยละ 28 
ตามล าดบัและเพิ่มข้ึนจากปี 2559 และ 2558 เพียงเล็กนอ้ย  

รายได้อ่ืน   
รายไดอ่ื้นจ านวน 1,120 ลา้นบาทในปี 2560 ประกอบดว้ยรายการหลกั ดงัน้ี 
- รายได้จากดอกเบ้ียรับจ านวน 193 ล้านบาทซ่ึงลดลงเล็กน้อยจากปี 2559 คิดเป็นจ านวน 5 ล้านบาท 

เน่ืองจากเงินสดลดลงจ านวน 2,365 ลา้นบาท แมว้า่บริษทัฯรวมทั้งบริษทัยอ่ยจะมีกระเงินสดรับจากการ
ด าเนินงานจ านวน 4,475 ลา้นบาท แต่ไดล้งทุนเพิ่มในท่ีดิน อาคารและเคร่ืองจกัรของทั้งบริษทัฯ และ
บริษทัยอ่ยรวมจ านวน 1,808 ลา้นบาท   

- บริษทัฯมีก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจ านวน 425 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากการท่ีบริษทัฯได้
จ  าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย คือ จ าหน่ายเงินลงทุนร้อยละ 51 ในบริษัท Delta Energy Systems 
(Switzerland) AG และบริษัท Delta Electronics Industry LLC และได้จ  าหน่ายเงินลงทุนทั้ งหมดของ
บริษทั Delta Greentech (USA) และบริษทั Delta Greentech (Brasil) S.A.  

- ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนจ านวน 64 ลา้นบาท ซ่ึงลดลงจากจ านวน 119 ลา้นบาทในปีก่อนและจ านวน 
348 ลา้นบาทในปี 2558  เน่ืองจากการแข็งค่าของค่าเงินบาท โดยระหวา่งปี 2560 อตัราแลกเปล่ียนเงิน
บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐอยูใ่นช่วง 32.7 – 35.4 บาท แต่ในปี 2559 อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อ 1 เหรียญ
สหรัฐอยู่ในช่วง 34.7 - 36.2 ซ่ึงยอดขายส่วนใหญ่ของบริษทัฯ และบริษทัย่อยอยู่ในสกุลเงินเหรียญ
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สหรัฐ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯมีนโยบายป้องกนัความเส่ียงแบบคุม้ครองสถานะสุทธิของเงินแต่ละสกุล
แบบเตม็จ านวน เพื่อลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน  

 
 
 
 
 

แหล่งที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 
ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย 
ต้นทุนขาย 
ตน้ทุนขายในปี 2560 เม่ือเทียบกบัยอดขายคิดเป็นร้อยละ 74.5 เพิ่มข้ึนเพียงเล็กน้อยจากปี 2559 และปี 2558 

ซ่ึงมีอตัราร้อยละ 73.5 และร้อยละ 72.7 ตามล าดบั  โดยสัดส่วนของโครงสร้างตน้ทุนขายยงัคงใกลเ้คียงกบัปีก่อน โดย
ตน้ทุนดา้นวตัถุดิบยงัคงมีสัดส่วนค่อนขา้งสูงประมาณร้อยละ 80 ของตน้ทุนขายโดยสูงข้ึนเล็กนอ้ยจากสัดส่วนเดิมใน
ปี 2559 ท่ีมีสัดส่วนร้อยละ 78 เน่ืองจากกลุ่มผลิตภณัฑ์บางกลุ่มท่ีมีตน้ทุนวตัถุดิบท่ีค่อนขา้งสูง เช่น กลุ่มเพาเวอร์ซัพ
พลายท่ีใช้ส าหรับรถยนต์มีสัดส่วนการขายท่ีสูงข้ึน ประกอบกบัในปี 2560 วตัถุดิบในกลุ่ม Electrical part มีราคาเพิ่ม
สูงข้ึนบางรายการ นอกจากน้ี บริษทัฯมีการลงทุนในเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการผลิตเพิ่มข้ึน เพื่อทดแทนเคร่ืองจกัรเดิม และ
ซ้ือเคร่ืองจกัรใหม่ท่ีทนัสมยัซ่ึงบางส่วนเป็นเคร่ืองจกัรประเภทอตัโนมติัเพื่อปรับปรุงให้เป็นการผลิตแบบอตัโนมติั
ภายใตโ้ครงการ “Delta Smart Manufacturing” ส่งผลให้มีตน้ทุนด้านค่าเส่ือมราคาของเคร่ืองจกัรเพิ่มสูงข้ึน บริษทัฯ
เช่ือว่า การลงทุนดงักล่าวจะส่งดีต่อบริษทัฯทั้งในด้านการลดการใช้พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้แก่
บริษทัฯทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  

ค่าใช้จ่ายด้านการขายและบริหาร 
ในปี 2560 ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร(รวมค่าวิจยัและพฒันา) ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 4.7 แมว้า่ค่าใชจ่้าย

ในการวิจยัและพฒันาจะเพิ่มข้ึนค่อนขา้งสูงเน่ืองจากการพฒันาอย่างต่อเน่ืองของผลิตภณัฑ์ในกลุ่มยานยนต์ซ่ึงเป็น
กลุ่มธุรกิจท่ีมีแนวโน้มเติบโตเป็นหลกั ท าให้ค่าใช้จ่ายดา้นวิจยัและพฒันาสูงข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 2.3 แต่เน่ืองจาก
ค่าใชจ่้ายดา้นการขายและบริหารท่ีลดลงถึงร้อยละ 7.0  เม่ือเทียบกบัปี 2559 เน่ืองจากมีการจ าหน่ายบริษทัยอ่ยตามท่ีได้
กล่าวขา้งตน้ ส่งผลให้อตัราค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร(รวมค่าวิจยัและพฒันา) ต่อยอดขายในปี 2560 ลดลงจาก
ร้อยละ 15.6 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 14.2  ในปี 2560 

ตน้ทุนทางการเงินหรือดอกเบ้ียจ่ายจ านวน 20 ลา้นบาทในปี 2560 ลดลง 25.5 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 
56.5 เม่ือเทียบกบัปีก่อน เน่ืองจากการลดลงของเงินกูย้ืม โดยคงเหลือเพียงกูเ้งินยมืระยะสั้นในบริษทัยอ่ยในประเทศ
อินเดีย เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนในกิจการ  

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดจ้  านวน 1,536 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายการหลกัคือ ค่าใช้จ่ายจากการถูกประเมินภาษี
เงินไดจ้  านวนรวม 1,359 ลา้นบาท ซ่ึงค่าใชจ่้ายในการถูกประเมินภาษีประกอบดว้ย  

1)  ภาษีเงินได ้รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่มจ านวน 741 ลา้นบาท ส าหรับการประเมินภาษีเงินไดใ้นระหวา่งปี 
2540 ถึง 2543 ซ่ึงบริษทัฯ ไดช้ าระภาษีเงินไดร้วมเบ้ียปรับและเงินเพิ่มทั้งจ  านวนแลว้ 
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2)  ภาษีเงินได้ ส าหรับการประเมินภาษีเงินได้ในระหว่างปี 2544 ถึง 2547 รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม
จ านวน 401 ล้านบาท ซ่ึงศาลฎีกาอ่านค าพิพากษาเม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2561 ทั้งน้ี บริษัทฯ ได้ตั้ ง
ส ารองครบทั้งจ  านวน 401 ลา้นบาทแลว้ 

3)  ภาษีเงินไดส้ าหรับการประเมินภาษีเงินไดใ้นระหวา่งปี 2548-2549 รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่มจ านวน 217 
ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯได้ยื่นค าอุทธรณ์และเร่ืองไดอ้ยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ของกรมสรรพากร ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดต้ั้งส ารองครบทั้งจ  านวน 217 ลา้นบาทแลว้ 

ก าไร 
อตัราก าไรจากการด าเนินงานต่อยอดขายในปี 2560 เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 11.3 โดยเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 10.9 ใน

ปีก่อน  แต่เน่ืองจากมีผลกระทบของค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้(ซ่ึงรวมการตั้งส ารองตามท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้จ านวน 1,359 
ลา้นบาท) ส่งผลท าให้ก าไรสุทธิในปี 2560  มีจ านวน 4,929 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 10.6  เม่ือเทียบกบัก าไรสุทธิในปี 
2559  และลดลงร้อยละ 26.6  เม่ือเทียบกบัก าไรสุทธิในปี 2558 โดยมีอตัราก าไรต่อหุ้น 3.95 บาท ลดลงจากอตัราหุ้น
ละ 4.42 บาทในปี 2559 และ 5.38 บาทในปี 2558  

สินทรัพย์และหนีสิ้น 
สินทรัพย์ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯมีสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน 46,154 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 0.4 จากปี 2559  

แต่เพิ่มข้ึนร้อยละ 5.5 จากปี 2558 และมีอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมเฉล่ียร้อยละ 10.7 ลดลงจากปี 2559 และ 
2558 ท่ีมีอตัราร้อยละ 12.3 และ 16.4 ตามล าดบั สืบเน่ืองจากก าไรท่ีลดลงในปีน้ีจากผลของค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดซ่ึ้ง
รวมถึงการตั้งส ารองจากการถูกประเมินภาษีเงินไดต้ามท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ ประกอบกบัมีการลงทุนในท่ีดิน อาคาร
และเคร่ืองจกัรเพิ่มข้ึน 

 สินทรัพยข์องบริษทัฯแบ่งเป็นกลุ่มหลกัๆ และมีการเปล่ียนแปลง ดงัน้ี  
       หน่วย : ล้านบาท 

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
%

เพิ่ม/(ลด)

%

เพิ่ม/(ลด)
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 17,320 19,685 20,488 (12.0%) (15.5%)

เงินลงทนุชัว่คราว 215 431                           - (50.1%)                      -  

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 10,468 10,697 9,815 (2.1%) 6.7% 

สินคา้คงเหลือ 7,684 7,297 6,141 5.3% 25.1% 

เงินลงทนุในบริษทัร่วม 593 0                           - 100.0%                       - 

คา่ความนิยมในการรวมกิจการ 415 307                           - 35.4%                       - 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7,302 5,966 4,942 22.4% 47.8% 

สินทรัพยอ่ื์น 2,157 2,368 2,376 (8.9%) (9.2%)

สินทรัพย์รวม 46,154 46,319 43,763 (0.4%) 5.5% 

2560 VS 2559 2560 VS 2558

 
 
 
 



   

108 
 

สัดส่วนของสินทรัพย์แต่ละประเภทระหว่างปี 2560 2559 และ 2558  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เงินสดและเงินฝากธนาคาร (รวมเงินลงทุนช่ัวคราว) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 มีจ านวน 17,535 ล้าน
บาท ลดลงจากปี 2559 และ 2558 ร้อยละ 12.8 และร้อยละ 14.4 ตามล าดบั เน่ืองจากมีการลงทุนในท่ีดิน  
อาคารและเคร่ืองจกัรเพิ่มข้ึนรวม 1,808 ลา้นบาทโดยเฉพาะการลงทุนของบริษทัยอ่ยในประเทศอินเดีย
และการซ้ือเคร่ืองจกัรของบริษทัฯ  ประกอบกบัมีการจ่ายภาษีเงินไดจ้ากการถูกประเมินภาษีจ านวน 
713 ล้านบาท และเงินสดสุทธิท่ีลดลงจากการจ าหน่ายบริษทัย่อยออกไปตามท่ีได้กล่าวข้างต้น แต่
บริษทัฯ มีเงินสดเพิ่มข้ึนบางส่วนจากผลการด าเนินงานในปี 2560 จ านวน 4,475 ลา้นบาท 

- ยอดลูกหนี้การค้าสุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560  จ านวน 10,468 ลา้นบาทลดลงร้อยละ 2.1 เม่ือเทียบ
กบัปี 2559 แต่เพิ่มข้ึนจากปี 2558 ร้อยละ 6.7 โดยลูกหน้ีการคา้ส่วนใหญ่เป็นยอดคา้งช าระท่ียงัไม่ถึง
ก าหนดช าระคิดเป็นร้อยละ 89.3 ของยอดลูกหน้ีการคา้ทั้งหมดและมีระยะเวลาการเก็บหน้ีเฉล่ียในปี 
2560 จ านวน 76 วนั ซ่ึงลดลงจากปี 2559 ท่ีมีระยะเวลา 77 วนัแต่ยงัคงสูงกว่าปี 2558 ท่ีมีระยะเวลา 69 
วนั ทั้งน้ีเน่ืองจากสัดส่วนการขายท่ีเพิ่มข้ึนของธุรกิจภายใตแ้บรนด์เดลตา้ท่ีโดยทัว่ไปมีระยะเวลาการ
เรียกเก็บหน้ีท่ีนานกวา่กลุ่มผลิตภณัฑ์อ่ืน โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดมี้
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเป็นจ านวน 99.0 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2559 และ 2558 ท่ีมีจ  านวน 182.1 ล้าน
บาทและ 157.2 ลา้นบาทตามล าดบั เน่ืองจากการไม่รวมค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของบริษทัยอ่ยท่ีจ าหน่าย
ออกไป โดยยอดลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืนสุทธิ ณ ส้ินปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 23 ของสินทรัพย์
ทั้งหมดของบริษทัฯซ่ึงเป็นสัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกบัปีก่อน 

 
     ตารางเปรียบเทียบยอดค้างช าระของลูกหนีก้ารค้าระหว่างปี 2560 2559 และ 2558  
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- สินค้าคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  มีจ านวน 7,684 ลา้นบาทซ่ึงเพิ่มข้ึนร้อยละ 5.3 และร้อยละ 25.1 
จากปี 2559 และปี 2558 ตามล าดบั โดยสินคา้ท่ีเพิ่มข้ึนส่วนใหญ่เป็นสินคา้ระหวา่งทาง เพื่อเตรียมส่งไป
จ าหน่ายให้กบัลูกคา้ โดยระยะเวลาการหมุนสินคา้คงเหลือในปี 2560  ใช้เวลาเฉล่ีย 73 วนั เพิ่มข้ึนจากปี 
2559  ซ่ึงใชเ้วลา 70 วนัและ 60 วนัในปี 2558 อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯใชน้โยบายการตั้งส ารองสินคา้ลา้สมยั
แบบระมดัระวงั มีการตั้งส ารองดงักล่าวส าหรับสินคา้คงคา้งท่ีไม่มีการเคล่ือนไหว 3 เดือนข้ึนไปและตั้ง
ในอตัราท่ีสูงข้ึนเม่ือสินคา้คงคา้งไม่มีการเคล่ือนไหวเป็นระยะเวลานานข้ึนตามล าดบั โดยส ารองค่าเผื่อ
สินคา้ลา้สมยัในปี 2560 มีจ านวน 859 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2559 และ 2558  ท่ีมีจ  านวน 968 ลา้นบาทและ 
887 ลา้นบาท ตามล าดบั   

-   เงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2560 มีจ านวน 593 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัฯ ยงัคงมีเงิน
ลงทุนในบริษทั Delta Energy Systems (Switzerland) AG  และบริษทั Delta Electronics Industry LLC 
ในสัดส่วนร้อยละ 49 ซ่ึงไดบ้นัทึกตามมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าวท่ีไดท้  าการ
ประเมินในไตรมาสสองของปีน้ี 

-   เงินล่วงหน้าค่าที่ดิน  ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2560 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงในประเทศอินเดียได้จ่ายเงิน
ล่วงหน้าส าหรับค่าซ้ือท่ีดินจ านวน 396 ล้านรูปีหรือเทียบเท่ากบั 202 ลา้นบาท ส าหรับท่ีดินดงักล่าว
บริษทัฯมีแผนจะจดัตั้งโรงงานผลิตเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในตลาดอินเดีย  

-   ค่าความนิยมในการรวมกิจการ ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2560 มีมูลค่า 415 ลา้นบาท  เพิ่มข้ึนสุทธิจ านวน 
109 ลา้นบาทเม่ือเทียบกบัยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 เน่ืองจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทั 
Eltek, s.r.o. ในไตรมาสท่ีสองของปีน้ี  

-    ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ มีจ านวน 7,302 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 22.4 จากปี 2559 และเพิ่มข้ึนจากปี 
2558 ร้อยละ 47.8 โดยในระหวา่งปี 2560 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีการลงทุนในอาคาร เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์จ านวน 1,808 ลา้นบาท โดยในประเทศไทยมีการลงทุนในอาคารและอุปกรณ์เพิ่มข้ึนอยา่ง
ต่อเน่ืองจากปี 2558 – 2560 ดว้ยเงินลงทุนจ านวน 1,014 ลา้นบาท 1,366 ลา้นบาทและ 1,528 ลา้นบาท
ตามล าดบั ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ เพื่อทดแทนเคร่ืองจกัรเก่า รวมทั้งเพิ่ม
ก าลงัการผลิตและประสิทธิภาพในการผลิตเพื่อใหเ้ป็นการผลิตแบบอตัโนมติัภายใตโ้ครงการ “Delta 
Smart Manufacturing”  

 
กราฟเปรียบเทียบมูลค่าสุทธิตามบัญชีของที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ระหว่างปี 2560 2559 และ 2558  
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หนีสิ้นและสภาพคล่อง 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ มีหน้ีสินรวมทั้งส้ิน 13,680 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 5.2 จากปี 2559 แต่

เพิม่ข้ึนร้อยละ 3.6 จากปี 2558 โดยอตัราหน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เท่ากบั 0.42 เท่า ซ่ึง
ลดลงจากปี 2559 และปี 2558 ซ่ึงมีอตัราหน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุน้ 0.45 เท่าและ 0.43 เท่าตามล าดบั ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่
บริษทัฯ สามารถด ารงโครงสร้างเงินทุนท่ีเหมาะสมและมีความเส่ียงทางการเงินในระดบัต ่า  โดยมีการเปล่ียนแปลง
ในหน้ีสินรายการหลกั คือ หน้ีสินและประมาณการค่าใชจ่้ายจากการถูกประเมินภาษีจ านวนรวม 617 ลา้นบาท ตาม
รายละเอียดท่ีไดก้ล่าวไวใ้นสรุปผลการด าเนินงานขา้งตน้ ส่วนของเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นและ
เจา้หน้ีการคา้ไดล้ดลงจ านวน 92 ลา้นบาทและ 769 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยส่วนใหญ่เกิดจากการจ าหน่ายเงิน
ลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีไดร้ะบุขา้งตน้ การช าระเงินแก่เจา้หน้ีการคา้เฉล่ียในปี 2560 ใชเ้วลาเฉล่ีย 69 วนัลดลงจาก 
72 วนัในปี 2559 แต่เพิ่มข้ึนจากปี 2558 ซ่ึงมีระยะเวลาการช าระเงิน 63 วนั 

 
หน้ีสินแบ่งเป็นกลุ่มหลกัๆ ดงัน้ี   หน่วย : ลา้นบาท 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ส่วนของผูถื้อหุ้นมีจ านวน 32,474 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 1.8 จากปี 2559 และ

เพิ่มข้ึนจากปี 2558 ร้อยละ 6.3 เน่ืองจากมีผลก าไรอยา่งต่อเน่ือง อยา่งไรก็ตาม จากการท่ีมีผลก าไรท่ีลดลงในปี 2560 
จึงส่งผลให้อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นในปี 2560 ลดลงจากปี 2559 และ 2558 ซ่ึงมีอตัราร้อยละ 17.7 
และร้อยละ 23.3 ตามล าดบั ลงเหลือร้อยละ 15.3 

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
%

เพิ่ม/(ลด)

%

เพิ่ม/(ลด)
เงินเบิกเกินบญัชีและ

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน
229 321 190 (28.8%) 20.4% 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 10,480 11,404 10,273 (8.1%) 2.0% 

หน้ีสินและประมาณการคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 617 100                             - 517.3%                   - 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 510 577 808 (11.6%) (36.9%)

ส ารองผลประโยขน์ระยะยาวของพนกังาน 1,337 1,459 1,449 (8.3%) (7.7%)

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 507 567 485 (10.6%) 4.5% 

         หนี้สินรวม 13,680 14,428 13,205 (5.2%) 3.6% 

2560 VS 2559 2560 VS 2558



การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัขอ
รับรองว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผูอ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ใน
สาระส าคญั นอกจากน้ี บริษทัขอรับรองวา่ 

(1)  งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีไดแ้สดงขอ้มูลอย่าง
ถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทั
ยอ่ยแลว้  

(2)  บริษทัได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษทัได้เปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็น
สาระส าคญัทั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบ
ดงักล่าว 

(3)  บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และ
บริษทัไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2561 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบการควบคุมภายใน 
รวมทั้งการกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ 
บริษทัไดม้อบหมายให้นายอนุสรณ์ มุทราอิศ เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มี
ลายมือช่ือของนายอนุสรณ์ มุทราอิศ ก ากบัไว ้บริษทัจะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูล
แลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

                      ช่ือ                ต าแหน่ง             ลายมือช่ือ 

 

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

 

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

 

ผูรั้บมอบอ านาจ    นายอนุสรณ์ มุทราอิศ      กรรมการ                _____________________ 
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ช่ือและนามสกลุ/ 
ต าแหน่ง /วนัท่ีไดรั้บแต่งคั้ง 

อาย ุ วฒิุการศึกษา  
 

การอบรม ความสมัพนัธ์ ประสบการณ์การท างานยอ้นหลงั 5 ปี 
 

นายอ้ึง กวง ม้ิง (เจมส์) 
 ประธานกรรมการบริษทั  
(กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม) 
(ไดรั้บแตง่ตั้ง 3 พ.ค. 2533) 
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 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-ปัจจุบนั 
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 2550-ปัจจุบนั 
กรรมการบริษทั Delta Greentech SGP Pte.,Ltd. 
ปี 2555-ธ.ค.2559 
กรรมการบริษทั Delta Electronics International (Singapore) 
Pte.,Ltd.  

นายหมิง เจ้ิง หวงั (สตรองเกอร์) 
 รองประธานกรรมการบริษทั 
(กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม) 
(ไดรั้บแตง่ตั้ง 3 พ.ค. 2533) 
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 EMBA, National Taipei 
University of Technology 
ประเทศไตห้วนั    

 Industrial Engineering 
(Diploma), National Taipei 
Institute of Technology ประเทศ
ไตห้วนั    

Director Accreditation Program (DAP)  
สถาบนักรรมการบริษทัไทย ปี 2558 

ไม่มี บริษัทจดทะเบียน 
ปี 2533-ปัจจุบนั 
รองประธานกรรมการบริษทั  
บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
ปี 2552-ธ.ค. 2556  
รองประธานกรรมการบริหารความเส่ียง บมจ. เดลตา้ อีเลคโทร
นิคส์ (ประเทศไทย) 
ปี 2542-ธ.ค. 2556 
กรรมการบริหาร บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
ปี 2533-ธ.ค. 2556 
รองประธานบริหาร  บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

เอกสารแนบ 1 : รายละเอยีดของกรรมการบริษัท 
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ช่ือและนามสกลุ/ 
ต าแหน่ง 

อาย ุ วฒิุการศึกษา 
 

การอบรม ความสมัพนัธ์ ประสบการณ์การท างานยอ้นหลงั 5 ปี 
 

นายเซีย เชน เยน (ด๊ิก)  
 กรรมการบริษทั  
(กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม) 
(ไดรั้บแตง่ตั้ง 13 ส.ค. 2556) 

 ประธานบริหาร 
 ประธานกรรมการบริหาร 
 ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
 ประธานคณะกรรมการพฒันาเพือ่
ความยัง่ยนื 

 
 
 
การถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ม.ค. 61 
- ไม่มี - 
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 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-ปัจจุบนั  
กรรมการบริษทั บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
ปี 2557-ปัจจุบนั 

 ประธานบริหาร บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
 ประธานกรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  
บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)  

ปี 2558-ปัจจุบนั 
ประธานกรรมการพฒันาเพ่ือความยัง่ยนื 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 2556-2559 

กรรมการบริษทั Taiwan Powder Technologies Co.,Ltd  
ปี 2555-2556 
กรรมการบริษทั Delta Greentech (China) Co.,Ltd  
ปี 2546-2559 
รองประธานกรรมการบริหาร Delta Electronics (Dongguan) 
Co.,Ltd  

 
 
 

เอกสารแนบ 1 : รายละเอยีดของกรรมการบริษัท 



 
 

 
 

3 
 

ช่ือและนามสกลุ/ 
ต าแหน่ง 

อาย ุ วฒิุการศึกษา 
 

การอบรม ความสมัพนัธ์ ประสบการณ์การท างานยอ้นหลงั 5 ปี 
 

นายชู ชี หยวน (โรเจอร์) 
 กรรมการอิสระ 
(ไดรั้บแตง่ตั้งเป็นกรรมการเม่ือ 30 
เม.ย. 2531 และไดรั้บแต่งตั้งเป็น
กรรมการอิสระเม่ือ 27 ต.ค. 2558) 

 กรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

 
 
 
 
 
การถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ม.ค. 61 
- ไม่มี - 
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 B.A in Economics, Chinese 
Culture University, 
ประเทศไตห้วนั 

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

 

Director Accreditation 
Program (DAP) สถาบนั
กรรมการบริษทัไทย ปี 2550 

ไม่มี 
 

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

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

เอกสารแนบ 1 : รายละเอยีดของกรรมการบริษัท 



 
 

 
 

4 
 

ช่ือและนามสกลุ/ 
ต าแหน่ง 

อาย ุ วฒิุการศึกษา 
 

การอบรม ความสมัพนัธ์ ประสบการณ์การท างานยอ้นหลงั 5 ปี 
 

     ปี 2541-ม.ีค. 2557 
Supervisor บริษทั Addtron Technology (Japan) Co.,Ltd  
ปี 2538-ม.ีค. 2557 
กรรมการบริษทั Delta Power Sharp Ltd.  
ปี 2534-ม.ีค. 2557 
Supervisor บริษทั Delta Electronics (Japan), Inc.  
ปี 2555-ม.ีค. 2556 
Supervisor บริษทั Allied Material Technology Corp. 

นายเซีย เหิง เซียน (เฮนร่ี) 
 กรรมการบริษทั 
(กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม) 
(ไดรั้บแตง่ตั้ง 30 มี.ค. 2549) 
 
 
 
 
การถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ม.ค. 61 
- ไม่มี - 
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 MBA, California Miramar 
University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 MBA , Pacific Western 
University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

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

Director Accreditation Program 
(DAP) สถาบนักรรมการบริษทัไทย ปี 
2549 

ไม่มี 
 

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

 ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง บมจ. เดลตา้ อีเลคโทร
นิคส์ (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 อีเลคโทร
นิคส์ (ประเทศไทย) 
บริษัททีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ปี 2547-ม.ีค. 2557 
ประธานบริหารกลุ่มบริษทั เดลตา้ เอนเนอร์ยี ่ซิสเตม็   

 

เอกสารแนบ 1 : รายละเอยีดของกรรมการบริษัท 



 
 

 
 

5 
 

ช่ือและนามสกลุ/ 
ต าแหน่ง 

อาย ุ วฒิุการศึกษา 
 

การอบรม ความสมัพนัธ์ ประสบการณ์การท างานยอ้นหลงั 5 ปี 
 

นายอนุสรณ์ มุทราอิศ 
 กรรมการบริษทั  
(กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม) 
(ไดรั้บแตง่ตั้ง 22 ส.ค. 2537) 

 กรรมการบริหาร 
 กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

 กรรมการบริหารความเส่ียง  
 กรรมการพฒันาเพ่ือความยัง่ยนื 
 ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารและ
ทรัพยากรบุคคล /ประชาสมัพนัธ ์
 
 
 
 
 

การถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ม.ค. 61 
- ไม่มี - 

64 
 

ปริญญาตรี สาขา
วทิยาศาสตร์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 

Director Certification Program 
(DCP) สถาบนักรรมการบริษทั
ไทย ปี 2547 

ไม่มี บริษัทจดทะเบียน 
ปี 2537-ปัจจุบนั  
กรรมการบริษทั บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
ปี 2542-ปัจจุบนั 
กรรมการบริหาร บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
ปี 2558-ปัจจุบนั 
 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

 กรรมการพฒันาเพ่ือความยัง่ยนื บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
ปี 2552-ปัจจุบนั 
กรรมการบริหารความเส่ียง บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
ปี 2536-ปัจจุบนั 
ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล/ประชาสมัพนัธ์  
บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
ปี 2550-ต.ค. 2558 
กรรมการก าหนดค่าตอบแทน บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
บริษัททีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ปี 2554-ปัจจุบนั 
คณะอนุกรรมการความตกลงหุน้ส่วนเศรษฐกิจระหวา่งอาเซียนกบั 6 ประเทศ 
(ASEAN + 6) สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย  
ปี 2553-ปัจจุบนั 
หุน้ส่วนผูจ้ดัการ หจก.อนุพงศ ์โกลบอลไลซ์  
ปี 2552-ปัจจุบนั 
ประธานกรรมการกิจการอินเดีย สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย  
ปี 2550-ปัจจุบนั 

 ประธานสภาธุรกิจ ไทย-อินเดีย สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย  
 หุน้ส่วนผูจ้ดัการ  หจก.อนุสรณ์ โกลบอลไลซ์  

เอกสารแนบ 1 : รายละเอยีดของกรรมการบริษัท 



 
 

 
 

6 
 

ช่ือและนามสกลุ/ 
ต าแหน่ง 

อาย ุ วฒิุการศึกษา 
 

การอบรม ความสมัพนัธ์ ประสบการณ์การท างานยอ้นหลงั 5 ปี 
 

     ปี 2560 
ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี/ประธานท่ีปรึกษาฝ่ายบริหาร/ท่ีปรึกษา
คณะกรรมการเทคโนโลยสีาร ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่ง
ประเทศไทย (SME Bank) 
ปี 2558-2560 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน /ประธานกรรมการกิจการสมัพนัธ์/
ประธานคณะกรรมการเทคโนโลยสีารสนเทศ ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย (SME Bank)  
ปี 2554-2560 
กรรมการ/กรรมการบริหาร, ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่ง
ประเทศไทย (SME Bank)  
ปี 2554-2558 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
แห่งประเทศไทย (SME Bank) 
ปี 2554-2557  
กรรมการท่ีปรึกษาดา้นยทุธศาสตร์เศรษฐกิจการคา้ระหวา่งประเทศ กรมเจรจาการคา้
ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย ์

นายบุญศกัด์ิ เจียมปรีชา  
 กรรมการอิสระ 
(ไดรั้บแตง่ตั้ง 5 เม.ย. 2559) 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 

 

การถือหุน้ในบริษทั  
ณ 31 ม.ค. 61 
13,000 หุน้ (ร้อยละ 0.001 ของ
ทุนช าระแลว้) 

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

 ปริญญาตรีการบญัชี 
จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
 

 Director Certification 
Program (DCP) สถาบนั
กรรมการบริษทัไทยปี 2552 

 Director Accreditation 
Program (DAP) สถาบนั
กรรมการบริษทัไทย ปี 2552 

 Role of the Chairman 
Program (RCP) สถาบนั
กรรมการบริษทัไทย ปี 2550 

 

ไม่มี  บริษัทจดทะเบียน 
ปี 2559-ปัจจุบนั 
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)  
ปี 2553-ปัจจุบนั 
 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  
บริษทั เพรซิเดนท ์เบเกอร่ี จ ากดั (มหาชน)   

 ประธานกรรมการ บริษทั จี แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
 ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
บริษทั อินทรประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)  

ปี 2555-ปัจจุบนั 
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บลจ.ซีไอเอม็บี พร๊ินซิเพิล จ ากดั 

เอกสารแนบ 1 : รายละเอยีดของกรรมการบริษัท 



 
 

 
 

7 
 

ช่ือและนามสกลุ/ 
ต าแหน่ง 

อาย ุ วฒิุการศึกษา 
 

การอบรม ความสมัพนัธ์ ประสบการณ์การท างานยอ้นหลงั 5 ปี 
 

   ปริญญาบตัรหลกัสูตรการป้องกนั
ราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน วทิยาลยั
ป้องกนัราชอาณาจกัร (ปรอ.4111) 

 Corporate Governance for 
Capital Market 
Intermediaries (CGI) 
สถาบนักรรมการบริษทั
ไทย ปี 2557 

 บริษัททีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
2561-ปัจจุบนั  
 กรรมการคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
เฉพาะกิจ คณะท่ี 4 

 ท่ีปรึกษาหลกัสูตรนกับริหารการเงิน การคลงั ภาครัฐระดบัสูง
กรมบญัชีกลาง 

ปี2558-ปัจจุบัน 
ผูเ้ช่ียวชาญ ส านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ปี 2556-ปัจจุบนั 
กรรมการบริหารการเงิน เนติบณัฑิตสภา  
ปี 2555-ปัจจุบนั 
กรรมการผูท้รงคุณวฒิุและประธานกรรมการตรวจสอบ มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม  
ปี 2557-2560 
กรรมการผูท้รงคุณวฒิุส านกังานขา้ราชการศาลยติุธรรม 

ดร.วฑิูรย ์ สิมะโชคดี 
 กรรมการอิสระ  
 กรรมการตรวจสอบ 
 ประธานกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน 

 
 
การถือหุน้ในบริษทั ณ 31 
ม.ค. 61 
- ไม่มี - 

64  ปริญญาเอก วศิวกรรมศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ สาขาวศิวกรรมความปลอดภยั 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต รัฐ
ประศาสนตศาสตร์ การบริหารจดัการ
ภาครัฐและภาคเอกชน มหาวทิยาลยั
รามค าแหง 

 ปริญญาเอก วทิยาศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ สาขาเทคโนโลยคีวามปลอดภยั 
และ อาชีวอนามยั มหาวทิยลยัราชภฎัสวน
สุนนัทา 

 Director Certification 
Program (DCP) สถาบนั
กรรมการบริษทัไทยปี 2552 

 Financial Statements for 
Directors (FSD) สถาบนั
กรรมการบริษทัไทยปี 2552 

ไม่มี บริษัทจดทะเบียน 
ปี 2558-ปัจจุบนั 
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)  
ปี 2560-ปัจจุบนั 
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  

บริษทั สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) 
ปี 2554 
กรรมการ บมจ. ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 

 

เอกสารแนบ 1 : รายละเอยีดของกรรมการบริษัท 
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ช่ือและนามสกลุ/ 
ต าแหน่ง 

อาย ุ วฒิุการศึกษา 
 

การอบรม ความสมัพนัธ์ ประสบการณ์การท างานยอ้นหลงั 5 ปี 
 

   ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต 
วศิวกรรมไฟฟ้า 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

  บริษัททีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ปี 2556-ปัจจุบนั 
ประธานกรรมการ มูลนิธิเพ่ือการพฒันาการประกอบการธุรกิจและ
อุตสาหกรรม  
ปี 2557 
รักษาการรัฐมนตรีวา่การกระทรวงอุตสาหกรรม 
ปี 2552-2557 
ปลดักระทรวงอตุสาหกรรม 
ปี 2554 
 ประธานกรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 กรรมการ ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่ง
ประเทศไทย (SME Bank) 

 
 

ช่ือและนามสกลุ/ 
ต าแหน่ง  

อาย ุ วฒิุการศึกษา / การอบรม 
 

การอบรม ความสมัพนัธ์ ประสบการณ์การท างานยอ้นหลงั 5 ปี 
 

นางสาววไิลลกัษณ์  ฟุ้งธนะกลุ 
 เลขานุการบริษทั 
(ไดรั้บแตง่ตั้ง 8 ส.ค. 2551) 
 
การถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ม.ค. 61 
10,100 หุน้ (ร้อยละ 0.0008 ของ
ทุนช าระแลว้) 

50  ปริญญาตรีเอกภาษาองักฤษ 
คณะมนุษยศ์าสตรมหา
วทิยาลยัเชียงใหม่  

 หลกัสูตร Company Secretary Program (CSP) สถาบนักรรมการ
บริษทัไทย ปี 2548 

 หลกัสูตรพ้ืนฐานกฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบับริษทัจด
ทะเบียน สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

 หลกัสูตรผูป้ฏิบติังานเลขานุการบริษทั สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
 Risk Management Workshop สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
 หลกัสูตร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) สถาบนั
กรรมการบริษทัไทย ปี 2559 

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

หนา้ท่ีความรับผดิชอบของเลขานุการบริษทั โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหวัขอ้ “โครงสร้างการจดัการ” 
 

เอกสารแนบ 1 : รายละเอยีดของกรรมการบริษัท 

เอกสารแนบ 1 : รายละเอยีดของเลขานุการบริษัท 
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ช่ือและนามสกลุ/ 
ต าแหน่ง  

อาย ุ วฒิุการศึกษา  
 

การถือหุน้ในบริษทั 
ณ 31 ม.ค. 61 

ประสบการณ์การท างานยอ้นหลงั 5 ปี 
 

นายเซีย เชน เยน (ด๊ิก) 
 ประธานบริหารบริษทัฯ  (โปรดดูขอ้มูลเพ่ิมเติมในรายละเอียดของคณะกรรมการ) 

นายอนุสรณ์ มุทราอิศ 
 ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารและ
ทรัพยากรบุคคล /ประชาสมัพนัธ ์

(โปรดดูขอ้มูลเพ่ิมเติมในรายละเอียดของคณะกรรมการ) 

นายวชิยั ศกัด์ิสุริยา 
 รองประธานฝ่ายปฏิบติัการ 

56  EMBA, National Taipei University of Technology 
ประเทศไตห้วนั 

 Electrical Engineering, National Taipei Institute of 
Technology ประเทศไตห้วนั 

 Director Accreditation Program (DAP) สถาบนั
กรรมการบริษทัไทย ปี 2557 

ไม่มี บริษัทจดทะเบียน 
ปัจจุบัน 
 รองประธานฝ่ายปฏิบติัการ (ปี 2554–ปัจจุบนั) 
 กรรมการเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (ปี 2558-ปัจจุบนั) 
บมจ.เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
ปี 2553–2554 
ผูอ้  านวยการอาวโุส ฝ่ายการด าเนินงานการผลิต 
บมจ.เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
ปี 2551–2553 
ผูอ้  านวยการอาวโุส กลุ่มโรงงานผลิตพาวเวอร์อิเลก็ทรอนิคส์  
บมจ.เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

นางอรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ 
 ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน (CFO) 

55  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาวชิาการบญัชี 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

1,000 หุน้ 
(0.00008% ของทุน

ช าระแลว้) 

บริษัทจดทะเบียน 
ปัจจุบัน 
 ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน (CFO) (ปี 2559-ปัจจุบนั) 
 ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี (ปี 2556-ปัจจุบนั) 
 กรรมการเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (ปี 2558-ปัจจุบนั) 
บมจ.เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
ปี 2542-2556  
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี บมจ.เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

 
 
 
 

เอกสารแนบ 2 : รายละเอยีดของผู้บริหาร 
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ช่ือและนามสกลุ/ 
ต าแหน่ง  

อาย ุ วฒิุการศึกษา  
 

การถือหุน้ในบริษทั 
ณ 31 ม.ค. 61 

ประสบการณ์การท างานยอ้นหลงั 5 ปี 
 

นาย ชิน หมิง เฉิน  
 ผูอ้  านวยการฝ่ายสารสนเทศ 

(CIO) 

48  EMBA, National Taipei University of Technology 
ประเทศไตห้วนั 

 EMBA of Information Management, National 
Taiwan University of Science and Technology
ประเทศไตห้วนั 

 Industrial Management, National United 
University ประเทศไตห้วนั 

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

 
 

เอกสารแนบ 2 : รายละเอยีดของผู้บริหาร 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 2 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



                                                                                                                                                   

                        

 บริษทั เดลตา้ 
กรีน 

อินดสัเตรียล 
(ประเทศไทย) 

โดย DET 
100% 

บริษทั ดีอีที  
อินเตอร์เนชัน่
แนล โฮลด้ิง  
“DETH” 
โดย DET 

100% 

บริษทัยอ่ยในกลุ่ม DETH 
(ณ 31 ธนัวาคม 2560) 

บริษทั 
เดลตา้ 

เอนเนอร์ยี่ 
ซิสเตม็ 

(สิงคโปร์) 
“DESS” 

โดย DET 
100% 

บริษทัยอ่ยในกลุ่ม DESS 
(ณ 31 ธนัวาคม 2560) 

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 

อีเลคโทร
นิคส์ 

อินเดีย 
100% 

บริษทั 
เดลตา้ 

เพาเวอร์  
โซลูชัน่  
(อินเดีย) 

100% 

บริษทั 
เดลตา้ 

อีเลคโทร
นิคส์ 

(เมียนมา) 
100% 

บริษทั เดลตา้ 
เอนเนอร์ยี ่ 

ซิสเตม็ 
(ออสเตรเลีย) 

100%  

บริษทั เดลตา้  
กรีนเทค 
(เนเธอร์ 

แลนด)์ คอร์
ปอเรต้ี 
100% 

บริษทั เดลตา้  
กรีนเทค 
(เนเธอร์ 
แลนด)์  

บีว ี
100% 

บริษทั 
เดลตา้  

กรีนเทค  
อีเลคโทรนิคส์ 

อินดสัตร้ี 
100% 

บริษทั 
เดลตา้  
พีบีเอ 

โซลูชัน่ส์ 
51% 

1. นายอ้ึง กวง ม้ิง  /  /   / /     / /   

2. นายเซีย เชน เยน / /  / / X  / 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     /            
13. Mr. Allen Chao            /     
5. Mr. Egbert Ausems             / /   
9. Mr.Ming Hsiao Huang               /  
7. Mr.Peter Ernst Bigler               /  
8. Mr. Yap Khiam Wee                / 

X     ประธาน                       /     กรรมการ                  //   ผูบ้ริหาร 
 
หมายเหตุ :   บ.ดีอีเอส (เยอรมนั) บ.ดีอีเอส (สโลวาเกีย) บ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (สโลวาเกีย) บ. Eltek, s.r.o. และบ.ดีอีเอส (ประเทศรัสเซีย) ไม่มีการแต่งตั้งกรรมการ 

เอกสารแนบ 2 : รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 3 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



                                                                                                                                                   

                        

เอกสารแนบ 3 : รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

 

นางสาว เนธิญา ป่ีทอง  

 
การศึกษา:     Master of Information Technology, The University of Sydney 
                      Bachelor of Industrial Technology (Electrical Engineering), King Mongkut Institute of Technology 
North Bangkok 
 
ประวติัการท างาน:     
         RD Engineer, Delta Thailand     1998 - 2000 
         New Model Engineer, MINEBEA  2000 - 2004        

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

             
 
การอบรมดา้นการควบคุมภายใน: Creative Problem Solving for Auditors, IIA 
 

 
 


