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 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 1 

 

 

 

 

ภาพรวมบริษทั 

บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน 2531 ดว้ยทุนจด

ทะเบียนแรกเร่ิม 40 ลา้นบาท ต่อมาบริษทัฯ ไดแ้ปลงสภาพเป็นบริษทัมหาชน เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2537 และเขา้เป็น

หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2538 ภายใต้หลักทรัพย์ช่ือ 

“DELTA” โดยปัจจุบนั บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 1,259,000,000 บาท และทุนชาํระแลว้ 1,247,381,614 บาท โดยมีมูล

ค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

เดลต้า ประเทศไทย ดําเนินธุรกิจด้านการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์เพาเวอร์ซัพพลายและอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ โดยเป็นผูผ้ลิตชั้ นนําของโลกด้านผลิตภณัฑ์เพาเวอร์ซัพพลาย และช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ประเภท พดัลมอิเล็กทรอนิกส์ (DC Fan) อีเอ็มไอ ฟิลเตอร์ (EMI Filter) และโซลินอยด์ โดยไดด้าํเนินธุรกิจเก่ียวกบั

ผลิตภัณฑ์ด้านการจดัการระบบกาํลังไฟฟ้า (Power Management Solutions) ซ่ึงครอบคลุมผลิตภณัฑ์ต่างๆ หลาย

ประเภท ได้แก่ ระบบกาํลังไฟ (Power Systems) ท่ีใช้ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบโทรคมนาคม 

อุปกรณ์ในภาคอุตสาหกรรม อุปกรณ์สํานักงาน อุปกรณ์การแพทย์ รวมทั้งเพาเวอร์ซัพพลายเพื่อการใช้งานกับ

เซิร์ฟเวอร์ คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย (Networking) เคร่ืองปรับระดบัแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง (DC-DC Converter) 

และอแดปเตอร์ ปัจจุบนัไดข้ยายการดาํเนินงานไปยงัธุรกิจพลงังานทดแทนไดแ้ก่ระบบพลงังานแสงอาทิตย ์พลงังาน

ลม และอุปกรณ์สาํหรับยานยนตไ์ฟฟ้า (EV) และยานยนตไ์ฮบริด (HEV) 
 

พนัธกจิของบริษทั  

“มุ่งมัน่สร้างสรรค์นวตักรรมการใช้พลงังานสะอาดและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพ่ืออนาคตท่ีดีกว่า”  

วัฒนธรรมองค์กร “กล้าท่ีจะเปลี่ยนแปลงเพ่ือธุรกิจท่ียัง่ยืน” 
 

นวัตกรรม : สร้างสรรค์แนวคิดใหม่และรังสรรค์สู่

ความสาํเร็จ 

ความพอใจของลูกค้า : คาดการณ์และตอบสนองความ

ต้องการ 

ของลกูค้าให้เหนือกว่าความคาดหมาย 

คุณภาพ : นาํเสนอผลงานท่ีดีเยีย่มพร้อมมุ่งมัน่ปรับปรุง

คุณภาพ 

ไม่หยดุยัง้ 

ความร่วมมือ : เสริมความแขง็แกร่งด้วยพลงัของเครือข่าย  

เพ่ือความสาํเร็จร่วมกัน 

ความฉับไว : มุ่งสรรหาโอกาสใหม่ๆ อยู่เสมอ 

ส่วนที ่1    

การประกอบธุรกจิ 
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เป้าหมายและกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกจิของบริษทั 

1.  มุ่งมัน่เพื่อการเติบโตอยา่งย ัง่ยนืทั้งรายไดแ้ละผลกาํไร 

2.  ขยายส่วนแบ่งทางการตลาดในระดบัภูมิภาค และทาํใหแ้บรนดข์องเดลตา้เป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน 

3.  สร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ดว้ยบริการท่ีครอบคลุมทุกดา้นตลอดจนคุณภาพผลิตภณัฑท่ี์เป็นเลิศ 

4.  ดาํเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส ดว้ยความซ่ือสัตย ์และตรวจสอบได ้

5.  สร้างแรงจูงใจใหพ้นกังานดว้ยการฝึกอบรมใหค้วามรู้และการยกระดบัคุณภาพชีวิต 

6.  ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยการพฒันาผลิตภณัฑ์และโซลูชั่นท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมและ

ประหยดัพลงังาน 
 

พฒันาการทีสํ่าคญัในปี 2561 

-  เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ มีมติให้ดาํเนินการจดัตั้ง Delta Energy Systems (UK) 

Limited เพื่อเป็นศูนยว์จิยัและพฒันาผลิตภณัฑ์อีเลคโทรนิคส์โดยไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งท่ีประเทศสกอตแลนด์ และ

มีทุนจดทะเบียนจาํนวน 0.7 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง ซ่ึงถือหุ้นโดย Delta Energy Systems (Singapore) Pte. Ltd. ใน

อตัราร้อยละ 100 ทั้งน้ี ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัยอ่ยดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ในไตรมาสท่ีสามของปีปัจจุบนั 

- เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ มีมติให้ดาํเนินการจดัตั้ง Delta Electronics 

(Automotive) Americas Inc. เพื่อเป็นศูนยว์ิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์อีเลคโทรนิคส์ โดยไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งท่ี

ประเทศสหรัฐอเมริกา และมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 10 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงถือหุ้นโดย Delta Greentech 

(Netherlands) B.V. ในอตัราร้อยละ 100 ทั้งน้ี ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัยอ่ยดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ในไตรมาสท่ี

ส่ีของปีปัจจุบนั 

 



 

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั (ณ 31 มกราคม 2562)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรษิทั เดลตา้ อเีลคโทรนคิส ์(ประเทศไทย) จํากดั (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 เดลตา้ เอนเนอรย์ี ่ซสิเต็ม (เยอรมัน)  
 

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

 
 100% บรษัิท เดลตา้ เอนเนอรย์ี ่ซสิเต็ม (โรมาเนยี)  
 

100% บรษัิท เดลตา้ เอนเนอรย์ี ่ซสิเต็ม พร็อพเพอรต์ี ้(เยอรมัน) 

100% บรษัิท เดลตา้ อเีลคโทรนคิส ์(ออสเตรเลยี) 

100% บรษัิท เดลตา้ อเีลคโทรนคิส ์อนิเดยี 

100% บรษัิท เดลตา้ เพาเวอร ์โซลชูัน่ส ์(อนิเดยี) 
 
100% บรษัิท เดลตา้ อเีลคโทรนคิส ์(เมยีนมา) 
 

49% บรษัิท เดลตา้ กรนีเทค อเีลคโทรนคิส ์อนิดัสตรี ้

   
100% บรษัิท เดลตา้ กรนีเทค (เนเธอรแ์ลนด)์ คอรป์อเรตี ้

 
100% บรษัิท เดลตา้ กรนีเทค (เนเธอรแ์ลนด)์ บวีี

 

 
 100% บรษัิท เดลตา้ เอนเนอรย์ี ่ซสิเต็ม ประเทศรัสเซยี 

บริษทัฯ มิไดมี้นโยบายแบ่งการดาํเนินงานแบบเบด็เสร็จท่ีชดัเจน ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมทางดา้นธุรกิจและความพร้อมของบุคลากร 

49% บรษัิท เดลตา้ อเีลคโทรนคิส ์(สวสิเซอรแ์ลนด)์ 
 

100% บรษัิท เดลตา้ อเีลคโทรนคิส ์(สาธารณรัฐเช็ก) 
 

100% บรษัิท เดลตา้ โซลชูัน่ส ์(ฟินแลนด)์ 
 

100% บรษัิท เดลตา้ อเีลคโทรนคิส ์(ฝร่ังเศส) 
 

 
100% บรษัิท เดลตา้ อเีลคโทรนคิส ์(อติาล)ี 
 

 
100% บรษัิท เดลตา้ อเีลคโทรนคิส ์โซลชูัน่ส ์(สเปน) 
 

 
100% บรษัิท เดลตา้ เอนเนอรย์ี ่ซสิเต็ม (สวเีดน) 
 

 
100% บรษัิท เดลตา้ อเีลคโทรนคิส ์(โปแลนด)์ 
 

100% บรษัิท เอลเทค เอส.อาร.์โอ 

51% บรษัิท เดลตา้ พบีเีอ เอ็นจเินยีริง่ โซลชูัน่ส ์
 

 

100% บรษัิท เดลตา้ เอนเนอรย์ี ่ซสิเต็ม (ยเูค)
 

100% บรษัิท เดลตา้ อเีลคโทรนคิส ์(ออโตโมทฟี) อเมรกิา องิค ์
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ช่ือบริษัท สถานท่ีต้ัง ประเภทธุรกจิ ผลติภัณฑ์ ชนิดหุ้น ทุนจดทะเบียน ทุนชําระแล้ว ถือหุ้นร้อยละ 

1. บริษัท ดอีทีี อนิเตอร์เนช่ันแนล 

โฮลดิง้ จํากัด 

Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay 

Road, P.O. Box 31119, KY1-1205, Cayman 

Islands 

ธุรกจิเพ่ือการลงทุน - หุ้นสามัญ 300,000,000 

ดอลลาร์สหรัฐ 

(USD) 

264,357,329 

ดอลลาร์สหรัฐ 

(USD) 

100 

1.1 บริษทั ดีอีที โลจิสติค  
(ยเูอสเอ) คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

46101 Fremont Blvd., Fremont, CA 94538 USA. 
Tel:  +1-510-668-5100   Fax: +1 510 668 0680 

บริการดา้นโลจิสติกส์ในประเทศ
สหรัฐฯ 

- หุน้สามญั 1,000,000 
ดอลลาร์สหรัฐ 

(USD) 

500,000 
ดอลลาร์สหรัฐ 

(USD) 

100 

1.2 บริษทั เดลตา้ เอนเนอร์ยี ่ 
ซิสเตม็ (เยอรมนั) จาํกดั 

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

- การตลาดและการจดัจาํหน่าย 
- วจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์
 

- Power Supply 
- Power Systems 
- Renewable Energy  
- ผลิตภณัฑอิ์เลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ 

หุน้สามญั 18,301,000 
ยโูร 

(EUR) 

18,301,000 
ยโูร 

(EUR) 

100 

1.2.1 บริษทั เดลตา้ เอนเนอร์ยี ่ 

ซิสเตม็ พร็อพเพอร์ต้ี (เยอรมนั)

จาํกดั 

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 

1.3 บริษทั เดลตา้ เอนเนอร์ยี ่ 
ซิสเตม็ (อินเดีย) จาํกดั 

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

การตลาดและการจดัจาํหน่าย ผลิตภณัฑอิ์เลก็ทรอนิกส์ หุน้สามญั 494,500,000 
รูปีอินเดีย 

(INR) 

490,476,020 
รูปีอินเดีย 

(INR) 

100 

1.4 บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ 
(สโลวาเกีย) จาํกดั 

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

โรงงานผลิตและจาํหน่าย 
 

- Power Supply 
- Power Systems 
- รับผลิตตามแบบของลูกคา้และ

แบบ OEM 

หุน้สามญั 47,120,947 
ยโูร 

(EUR) 

47,120,947 
ยโูร 

(EUR) 

100 

1.5 บริษทั เดลตา้ เอนเนอร์ยี ่ 
ซิสเตม็ (โรมาเนีย) จาํกดั 

Intrarea Nestorei No. 1, Building B, 9th 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 

2. บริษัท เดลต้า เอนเนอร์ยี่  

ซิสเต็ม (สิงคโปร์) จํากดั 

4 Kaki Bukit Avenue 1 #05-04 Singapore 417939 

Tel: +65 6747 5155     Fax: +65 6744 9228 

- ธุรกจิเพ่ือการลงทุน 

- การให้บริการด้านการจัดการและท่ี

ปรึกษา 

- การจัดจําหน่าย 

- หุ้นสามัญ 105,001,590 

ดอลลาร์สหรัฐ 

(USD) 

105,001,590

ดอลลาร์สหรัฐ 

(USD) 

100 

2.1 บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ 
(ออสเตรเลีย) จาํกดั 

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

การตลาดและการจดัจาํหน่าย Renewable Energy Products หุน้สามญั 3,329,000 
ดอลลาร์

ออสเตรเลีย 
(AUD) 

3,329,000 
ดอลลาร์

ออสเตรเลีย 
(AUD) 

100 
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ช่ือบริษัท สถานทีต่ั้ง ประเภทธุรกจิ ผลติภัณฑ์ ชนิดหุ้น ทุนจดทะเบียน ทุนชําระ ถือหุ้นร้อยละ 

2.2 บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ 
อินเดีย จาํกดั 

1st Floor, ASV Chamiers Square, New Door No. 87, 
Old No. 48, Chamiers Road, Raja Annamalaipuram, 
Chennai, Tamil Nadu, India, 600028 
Tel: +91 124 4874900   Fax: +91 124 4874945 

- การตลาดและการจดัจาํหน่าย 
- โรงงานผลิต 

ผลิตภณัฑอ่ื์นๆท่ีไม่ใช่ Telecom 
Power System และUPS 
 

หุน้สามญั 6,070,000,000 
รูปีอินเดีย 

(INR) 

4,761,670,140 
รูปีอินเดีย 

(INR) 

100 

2.3  บริษทั เดลตา้ เพาเวอร์ 
โซลูชัน่ส์ (อินเดีย) จาํกดั 

1st Floor, ASV Chamiers Square, New Door No. 87, 

Old No. 48, Chamiers Road, Raja Annamalaipuram, 
Chennai, Tamil Nadu, India, 600028 
Tel: +91 124 4874900   Fax: +91 124 4874945 

- การตลาดและการจดัจาํหน่าย 
- โรงงานประกอบช้ินส่วน  
- วจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์

- Telecom Power Systems 
- UPS 

หุน้สามญั 1,700,000,000 
รูปีอินเดีย 

(INR) 

1,638,626,520 
รูปีอินเดีย 

(INR) 

100 

2.4 บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ 
(เมียนมา) จาํกดั 

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

โรงงานผลิต - ช้ินส่วนเชิงกล 
- ผลิตภณัฑอิ์เลก็ทรอนิกส์ภายใต้

ระบบ CMP (Cutting, Making 
and Packaging) 

หุน้สามญั 2,350,000 
ดอลลาร์สหรัฐ 

(USD) 
 

2,350,000 
ดอลลาร์สหรัฐ 

(USD) 
 

100 

2.5 บริษทั เดลตา้ เอนเนอร์ยี ่ 
ซิสเตม็ (ยเูค) จาํกดั 

1 Redwood Court, East Kilbride, Glasgow, United 
Kingdom, G74 5PF  
 

วจิยัและพฒันา Power Electronics หุน้สามญั 700,000 
ปอนด ์
(GBP) 

700,000 
ปอนด ์
(GBP) 

100 

2.6 บริษทั เดลตา้ พีบีเอ เอน็จิเนียร่ิง 
โซลูชัน่ส์ จาํกดั 

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 

2.7 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 

26,997,188 
ยโูร 

(EUR) 

100 

2.7.1 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 26,937,182 
ยโูร 

(EUR) 

26,937,182 
ยโูร 

(EUR) 

100 

2.7.1.1 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 

การตลาดและการจดัจาํหน่าย Power System หุน้สามญั 30,000 
รูเบิลรัสเซีย 

(RUR) 

30,000 
รูเบิลรัสเซีย 

(RUR) 

100 

2.7.1.2 บริษทั เอลเทค เอส.อาร์.โอ  Pálenica 53/79, Liptovský Hrádok  033 17, Slovakia โรงงานผลิต  Telecom Power System หุน้สามญั 3,319,392 
ยโูร 

(EUR) 

3,319,392 
ยโูร 

(EUR) 

100 

2.7.1.3 บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ 
(ออโตโมทีฟ) อเมริกา อิงค ์

46101 Fremont Blvd., Fremont, CA 94538 USA. วจิยัและพฒันา  ผลิตภณัฑอิ์เลก็ทรอนิกส์กาํลงั
สาํหรับยานยนต ์และชุดควบคุม

ความเร็วของมอเตอร์รถยนต ์ 

หุน้สามญั 10,000,000 
ดอลลาร์สหรัฐ 

(USD) 

2,500,000 
ดอลลาร์สหรัฐ 

(USD) 

100 
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ช่ือบริษัท สถานทีต่ั้ง ประเภทธุรกจิ ผลติภัณฑ์ ชนิดหุ้น ทุนจดทะเบียน ทุนชําระ ถือหุ้นร้อยละ 

2.7.1.4 บริษทั เดลตา้ กรีนเทค 
อีเลคโทรนิคส์ อินดสัตร้ี แอลแอลซี  

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

การตลาดและการจดัจาํหน่าย ผลิตภณัฑอิ์เลก็ทรอนิกส์ หุน้สามญั 23,517,175 
ไลราตุรกี 

(TRY) 

23,517,175 
ไลราตุรกี 

(TRY) 

49 

2.7.1.5 บริษทั เดลตา้ อีเลคโทร
นิคส์ (สวสิเซอร์แลนด)์ จาํกดั 

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

- การตลาดและการจดัจาํหน่าย 
- วจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์

Power System 
 

หุน้สามญั 10,000,000 

ฟรังกส์วสิฯ 

(CHF) 

10,000,000 

ฟรังกส์วสิฯ

(CHF) 

49 

2.7.1.5.1 บริษทั เดลตา้ อีเลคโทร
นิคส์ (สาธารณรัฐเช็ก) จาํกดั 

Prumyslova 1306/7, 102 00 Praha 10, Czech 
Republic 
Tel: +420 2 7175 18 00   Fax: +420 271 751 799 

การตลาดและการจดัจาํหน่าย 
 

Power Systems หุน้สามญั 8,000,000 

เช็กโครูน่า 

(CZK) 

8,000,000 

เช็กโครูน่า 

(CZK) 

49 

2.7.1.5.2 บริษทั เดลตา้ โซลูชัน่ส์ 
(ฟินแลนด)์ จาํกดั 

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

- การตลาดและการจดัจาํหน่าย 
- โรงงานประกอบช้ินส่วน  

Power Systems หุน้สามญั 269,100.68 

ยโูร 

(EUR) 

134,550.34 

ยโูร 

(EUR) 

49 

2.7.1.5.3 บริษทั เดลตา้ อีเลคโทร
นิคส์ (ฝร่ังเศส) จาํกดั 

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 

 การตลาดและการจดัจาํหน่าย Power Systems หุน้สามญั 1,000,000 

ยโูร 

(EUR) 

1,000,000 

ยโูร 

(EUR) 

49 

2.7.1.5.4 บริษทั เดลตา้ อีเลคโทร
นิคส์ (อิตาลี) จาํกดั 

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

- การตลาดและการจดัจาํหน่าย 
- โรงงานประกอบช้ินส่วน  

Power Systems หุน้สามญั 100,000 

ยโูร 

(EUR) 

100,000 

ยโูร 

(EUR) 

49 

2.7.1.5.5 บริษทั เดลตา้ อีเลคโทร
นิคส์ โซลูชัน่ส์ (สเปน) จาํกดั 

Ctra. Villaverde a Vallecas, 265 1º Dcha, Ed. 
Hormigueras, 28031 Madrid, Spain 
Tel: +420 2 7175 18 00   Fax: +420 2 7175 17 99 

การตลาดและการจดัจาํหน่าย 
 

Power Systems 
 

หุน้สามญั 200,000 

ยโูร 

(EUR) 

200,000 

ยโูร 

(EUR) 

49 

2.7.1.5.6 บริษทั เดลตา้ เอนเนอร์ยี ่ 
ซิสเตม็ (สวเีดน) จาํกดั 

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

การตลาดและการจดัจาํหน่าย 
 

 Power Systems หุน้สามญั 2,010,000 

โครนา 

(SEK) 

2,010,000 

โครนา 

(SEK) 

49 

2.7.1.5.7 บริษทั เดลตา้ อีเลคโทร
นิคส์ (โปแลนด)์ จาํกดั 

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

การตลาดและการจดัจาํหน่าย Power Systems หุน้สามญั 2,500,000 
สวอ็ตต้ีโปแลนด ์

(PLN) 

2,500,000 
สวอ็ตต้ีโปแลนด ์

(PLN) 

49 

3. บริษัท เดลต้า กรีน  

อนิดสัเตรียล (ประเทศไทย) จํากัด 

111 หมู่ 9 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 

Tel: +66 38 522455   Fax: +66 38 522460    

โรงงานผลติ ประกอบช้ินส่วน ติดต้ัง 

และให้บริการรวมท้ังจัดจําหน่าย 

- UPS 

- Solar Inverter 

- EV Charger 

- Data Center 

หุ้นสามัญ 206,000,000 

บาท 

(THB) 

206,000,000 

บาท 

(THB) 

100 
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ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
 

2 
 
 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจดา้นการผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์พาเวอร์ซพัพลายและอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ปัจจุบนับริษทัฯ มีโรงงานในประเทศไทย 2 แห่งตั้งอยูท่ี่เขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู จงัหวดั

สมุทรปราการ และในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา และมีโรงงานในต่างประเทศ ไดแ้ก่ประเทศ

อินเดีย (ในเมืองรูดราเพอร์และนิวเดลี) สโลวาเกีย (เมือง Dubnica nad Vahom และ Liptovsky Hradok) และเมียนมา 

(เมืองยา่งกุง้) โดยไดแ้บ่งการดาํเนินธุรกิจออกเป็น 3 กลุ่มดงัน้ี  

1. กลุ่มผลติภัณฑ์เพาเวอร์อเิล็กทรอนิกส์ (Power Electronics) ประกอบดว้ย 

1.1 กลุ่มผลิตภณัฑ ์Power and Systems (PSBG) ไดแ้ก่ เพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์กาํลงัและระบบแบ่ง

ออกเป็น 4 กลุ่มหลกัไดแ้ก่ 

• ผลิตภณัฑดี์ซี-ดีซี (DC Power) 

• ผลิตภณัฑเ์พาเวอร์ซพัพลายสําหรับคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย (Computer & Networking 

Power) เช่น เพาเวอร์ซพัพลายสาํหรับอุปกรณ์เก็บขอ้มูลในระบบคอมพิวเตอร์ (Storage) เซิร์ฟเวอร์ 

และคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย 

• ผลิตภณัฑเ์พาเวอร์ซพัพลายท่ีมีการออกแบบเฉพาะ (Custom Design Power) เป็นเพาเวอร์ซพั

พลายอีกประเภทหน่ึงท่ีใชเ้ทคโนโลยรีะดบัสูงและมีการออกแบบเฉพาะสาํหรับอุตสาหกรรม

ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ โทรคมนาคมและภาคอุตสาหกรรม 

• ผลิตภณัฑเ์พาเวอร์ซพัพลายสําหรับเคร่ืองมือช่าง (Industrial Tools) สาํหรับใชง้านใน

ภาคอุตสาหกรรมและการใชง้านส่วนบุคคล 

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

ฟิลเตอร์และโซลินอยด์ 

1.3 กลุ่มผลิตภณัฑ ์Electrics Vehicle Solutions (EVSBG) ไดแ้ก่ เพาเวอร์ซพัพลายและอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์สาํหรับยานยนตไ์ฟฟ้า 

2.  กลุ่มผลติภัณฑ์อตัโนมัต ิ(Automation) ไดแ้ก่ อุปกรณ์อตัโนมติัสาํหรับภาคอุตสาหกรรม ระบบจกัรกล

อตัโนมติั ระบบโรงงานอจัฉริยะ เซ็นเซอร์อจัฉริยะ รวมทั้ง ระบบอตัโนมติัสาํหรับอาคาร ระบบแสง

สวา่งและระบบเฝ้าระวงัอตัโนมติัสาํหรับอาคาร 

3.  กลุ่มผลติภัณฑ์โครงสร้างพืน้ฐาน (Infrastructure) ประกอบดว้ย  

3.1 กลุ่มผลิตภณัฑ ์ICT Infrastructure (ICTBG) ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑโ์ครงสร้างพื้นฐานสาํหรับเทคโนโลยี

ส่ือสารขอ้มูล แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ 

• เพาเวอร์ซิสเตม็สาํหรับระบบโทรคมนาคม (TPS) 

• เคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS)  

3.2 กลุ่มผลิตภณัฑ ์Energy Infrastructure Solutions (EISBG) ไดแ้ก่ผลิตภณัฑโ์ครงสร้างพื้นฐาน

สาํหรับระบบพลงังานสาํหรับภาคอุตสาหกรรม ผลิตภณัฑพ์ลงังานทดแทนและเคร่ืองชาร์จ

สาํหรับยานยนตไ์ฟฟ้า 
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โครงสร้างรายได้ของบริษทัฯ และบริษทัย่อย มีดงัน้ี     หน่วย : ลา้นบาท 

กลุ่มผลติภัณฑ์ 2561 2560 2559 

  รายได้ % รายได้ % รายได้ % 

กลุ่มเพาเวอร์อิเลก็ทรอนิกส์ (Power Electronics) 34,404 64.8%  31,051  63.1%   28,422   60.7%  

กลุ่มผลิตภณัฑอ์ตัโนมติั (Automation) 1,818 3.5%  1,809   3.7%   1,985   4.2%  

กลุ่มผลิตภณัฑโ์ครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) 16,471 31.0%  16,153   32.8%   16,147  34.4%  

ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ 374 0.7% 211   0.4%   344   0.7%  

        ยอดขายรวม 53,067 100.0%  49,224  100.0%   46,887  100.0%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      ประเภทธุรกจิประเภทธุรกจิ 

แบรนด์เดลต้า: 

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

• ผลติภณัฑอ์เิล็กทรอนกิส์
กําลังแบบฝังตวั 

• ผลติภณัฑพั์ดลม
อเิล็กทรอนกิส ์

• ผลติภณัฑอ์เิล็กทรอนกิส์
สําหรับยานยนตไ์ฟฟ้า 

• ผลติภณัฑ์
อตัโนมตัสํิาหรับ
อตุสาหกรรม  

• ผลติภณัฑ์
อตัโนมตัสํิาหรับ
อาคาร 

• ผลติภณัฑโ์ครงสรา้ง
พืน้ฐานสําหรับ
เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสือ่สาร 

• ผลติภณัฑโ์ครงสรา้ง
พืน้ฐานสําหรับระบบ
พลังงาน 

ประเภทผลติภณัฑ์ 

Smarter . Greener . Together 

ผลติภณัฑเ์พาเวอร ์
อเิล็กทรอนกิส ์ 

ผลติภณัฑ์
อตัโนมตั ิ

ผลติภณัฑโ์ครงสรา้ง
พืน้ฐาน  

ผลติภณัฑเ์พาเวอร ์
อเิล็กทรอนกิส ์

บริษทัฯ เป็นผูใ้ห้บริการครบวงจรด้านการจดัการพลังงานและการจดัการความร้อน รวมทั้งการเป็นผูผ้ลิต

ผลิตภณัฑ์สวิตช่ิงเพาเวอร์ซพัพลายและพดัลมอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้แปรงถ่านชั้นนาํของโลก บริษทัฯ ไดผ้ลิตและ

จาํหน่ายเพาเวอร์ซัพพลายและผลิตภณัฑ์จดัการความร้อนท่ีมีความหลากหลาย สําหรับนาํไปใชง้านไดห้ลายรูปแบบ 

เช่น อุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาชนิดต่างๆ อุปกรณ์สําหรับระบบเก็บข้อมูลแบบ cloud เคร่ืองใช้ไฟฟ้าใน

ครัวเรือน และอุปกรณ์ท่ีใช้กบัเคร่ืองมือทางการแพทย ์ทั้งน้ีบริษทัฯ ยงัเป็นผูใ้ห้บริการลาํดบัแรกท่ีลูกคา้เลือกใช้

บริการออกแบบผลิตภณัฑ์ตามความตอ้งการของลูกคา้ประเภท OEM และ ODM นอกจากน้ี บริษทัฯยงัเป็นผูผ้ลิต

และจาํหน่ายช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งผลิตภณัฑ์และบริการท่ีเก่ียวขอ้งตามแบบของลูกคา้ เพื่อช่วยเพิ่มศกัยภาพ

ในการแข่งขนัใหแ้ก่ลูกคา้ บริษทัฯไดแ้บ่งธุรกิจในกลุ่มน้ีออกเป็น 3 กลุ่มยอ่ย ดงัน้ี 
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เพาเวอร์ซัพพลายทีม่ีการออกแบบเฉพาะ 

เพาเวอร์อเิลก็ทรอนิกส์กาํลงัและระบบ  

Power and Systems 

ดว้ยความกา้วหน้าทางเทคโนโลยี ทาํให้บริษทัฯสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภณัฑ์เพาเวอร์ซัพพลายได้

สูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง และนาํเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณสมบติัทางดา้นการประหยดัพลงังานควบคู่กนั  ปัจจุบนัผลิตภณัฑ์

ในกลุ่มน้ีแบ่งยอ่ยออกเป็น 4 กลุ่มดงัน้ี 

ดีซี ดีซี เพาเวอร์เป็นคอนเวอร์เตอร์ทาํหน้าท่ีป้อนแรงดนัคงท่ีให้กบั Micro 

Processor ท่ีมกัมีการเปล่ียนแปลงของ (Load) ในขณะทาํงาน (Dynamic Load) 

ซ่ึง ดีซี  ดีซี จะช่วยทาํให้การทาํงานของระบบ Micro Processor เป็นไปอย่าง

ราบร่ืน  ปัจจุบนั ดีซี ดีซี คอนเวอร์เตอร์ท่ีบริษทัฯ ออกแบบ มีขนาดเล็กแต่ให้

กาํลงัวตัตแ์ละประสิทธิภาพสูง โดยสามารถใหก้าํลงัไฟไดสู้งถึง 2,650 วตัต ์

ดีซี ดีซี เพาเวอร์ 

เพาเวอร์ซัพพลายสําหรับ

คอมพวิเตอร์และระบบเครือข่าย  ผลิ ตภัณ ฑ์ ในกลุ่ มน้ี ประกอบด้วยเพาเวอร์ซัพพลายสํ าหรับ

คอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลกัใน

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Workstation) อุปกรณ์เก็บข้อมูลในระบบ

คอมพิวเตอร์ (Storage) และเพาเวอร์ซัพพลายกําลังไฟสูงอ่ืนๆ โดย

สามารถให้กาํลงัไฟได้ถึง 7,200 วตัต์ต่อโมดูลและให้ประสิทธิภาพการ

ทํางานมากกว่าร้อยละ 90 และมีกําลังวตัต์ต่อความหนาแน่น (Power 

Density) สูงถึง 25 วตัตต่์อลูกบาศกน้ิ์ว 

ผลิตภัณฑ์เพาเวอร์ซัพพลายท่ีมีการออกแบบเฉพาะเป็นเพาเวอร์ซัพ

พลายท่ี มี นวัตกรรมสู งและมีการออกแบบเฉพาะเพื่ อนํามาใช้กับ

คอมพิวเตอร์ (เซิร์ฟเวอร์และระบบเครือข่าย) อุปกรณ์สํานักงานอตัโนมติั 

เคร่ืองมือการแพทย ์อุปกรณ์ท่ีใช้ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ยานยนต ์

และงานอุตสาหกรรมดา้นต่างๆ และดว้ยความเป็นผูน้าํทางดา้นเทคโนโลย ี

ผลิตภัณฑ์ท่ีบริษัทฯออกแบบจึงเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีนําเอานวตักรรมหรือ

เทคโนโลยใีหม่ๆ เขา้มาร่วมดว้ยเสมอ 

สินค้าในกลุ่มธุรกิจน้ีประกอบด้วยเพาเวอร์ซัพพลายสําหรับ

เคร่ืองมือช่างในภาคอุตสาหกรรม และการใช้งานบุคคล และอแดปเตอร์ 

ซ่ึงจากการนําระบบวงจรรวมชนิดพิเศษ (ASIC) วงจรไฟฟ้าแบบผสม 

(hybrid Circuit) และเทคโนโลยีฟิล์มบางมาใช้ ทาํให้บริษัทฯ สามารถ

ออกแบบอแดปเตอร์ให้เป็นผูน้ําในภาคอุตสาหกรรมท่ีให้กาํลงัวตัต์ต่อ

ความหนาแน่นสูง และเพาเวอร์ซพัพลายมาตรฐานท่ีมีใหเ้ลือกหลากหลาย

สาํหรับงานอุตสาหกรรมและการแพทย ์

เพาเวอร์ซัพพลายสําหรับเคร่ืองมือช่าง 
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ผลติภัณฑ์พดัลมอเิลก็ทรอนิกส์และระบบจัดการความร้อน 
Fan & Thermal Management  (FMBG)  

เดลตา้ผลิตพดัลมอิเล็กทรอนิกส์ตามความตอ้งการของลูกคา้ เพื่อใช้ในการลดอุณหภูมิ ระบายความ

ร้อน และขบัเคล่ือนการใช้งานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ซ่ึงลูกคา้สําคญัของบริษทัฯ ส่วนใหญ่เป็น

ผู ้ผลิตชั้ นนําในอุตสาหกรรมยานยนต์  โทรคมนาคม IT อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการบริโภคและ

ภาคอุตสาหกรรม 
อเีอม็ไอ ฟิลเตอร์ โซลนิอยด์ 

ผลิ ตภัณ ฑ์ ตัวป้ องกันการรบกวนของคล่ื น

แม่เหล็กไฟฟ้า (อีเอ็มไอฟิลเตอร์) เป็นอุปกรณ์ท่ีช่วย

ในการลดทอนหรือตดัสัญญาณรบกวนท่ีเข้าไปใน

ผลิตภณัฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ซ่ึงใช้กัน

อย่างแพร่หลายในอุปกรณ์เพื่อการอุปโภคบริโภค 

อุ ป ก รณ์  IT แ ล ะ ร ะ บ บ โท รค ม น าค ม สํ าห รั บ

ภาคอุตสาหกรรม 

โซลินอยด์ เป็นอุปกรณ์ อิ เล็กทรอนิกส์ ท่ี

นําไปใช้ในการควบคุมระบบอตัโนมติั สําหรับ

อุปกรณ์ท่ีใชใ้นครัวเรือนและยานยนต ์ซ่ึงบริษทัฯ 

สามารถให้บริการโซลินอยด์ท่ีมีลักษณะเฉพาะ

ตามความตอ้งการท่ีหลากหลายของลูกคา้ เช่น ใช้

สําหรับระบบเบรก ABS ในยานยนต์  เคร่ืองทํา

ความเยน็ในครัวเรือน เคร่ืองทาํนํ้ าแข็ง และระบบ

ล็อคประตูไฟฟ้าอตัโนมติั 

ผลติภณัฑเ์พาเวอร ์
อเิล็กทรอนกิส ์

พดัลมอเิลก็ทรอนิกส์ 
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ผลติภัณฑ์อเิลก็ทรอนิกส์สําหรับยานยนต์ไฟฟ้า 
Electric Vehicle Solutions (EVSBG) 

  ดา้นธุรกิจยานยนต์ เดลตา้มีโซลูชัน่ EV/HEV powertrain และส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์กาํลงัไฟฟ้า (Power 

Electronics Components) ท่ีมีประสิทธิภาพและไวว้างใจได ้โดยเป็นผลิตภณัฑท่ี์เนน้เทคโนโลยีในการปรับระดบัพลงังาน

ให้สูงข้ึน อย่างเช่น On Board Charging Module ท่ีปรับได้ถึง 11 กิโลวตัต์  หรือตัวแปลง DC/DC และ APM ท่ีใช้ใน

อุตสาหกรรมชั้นนาํ ซ่ึงมีประสิทธิภาพในการใช้พลงังานสูงถึงร้อยละ 96 ปรับไดถึ้ง 3 กิโลวตัต์ นอกจากน้ี เดลตา้ยงัมี

สินคา้ใหม่ เก่ียวกบั Traction Inverter ซ่ึงใชก้บัเทคโนโลยยีานพาหนะไฟฟ้าแบบไฮบริด ท่ีมีใชบ้า้งแลว้บนทอ้งถนน และ

เป็นธุรกิจยานยนตใ์นอนาคตดว้ย 

ผลติภณัฑเ์พาเวอร ์
อเิล็กทรอนกิส ์

ผลติภณัฑ์
อตัโนมตั ิ

บริษทัฯ ไดน้าํเสนอผลิตภณัฑ์และโซลูชัน่ระบบอตัโนมติัท่ีมีประสิทธิภาพและความน่าเช่ือถือสูงรวมถึง

ความเช่ียวชาญดา้นการปรับความเร็วรอบและกาํลงั (drives) ระบบควบคุมการเคล่ือนไหว (motion control systems) 

การควบคุมและการส่ือสารในภาคอุตสาหกรรม (industrial control and communication) การปรับปรุงคุณภาพ

กาํลังไฟฟ้า อุปกรณ์ท่ีใช้ในการติดต่อระหว่างผูใ้ช้กับเคร่ืองจกัรในการควบคุมและแสดงผล (human machine 

interface) เซนเซอร์ และระบบหุ่นยนต์ นอกจากน้ีเรายงัมีระบบการตรวจสอบและการจดัการข้อมูล เช่น ระบบ 

SCADA และ EMS สาํหรับโซลูชัน่การผลิตอจัฉริยะท่ีสมบูรณ์แบบ 
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 เดลตา้เป็นผูบุ้กเบิกในการให้บริการโซลูชัน่ดา้นการประหยดัพลงังานท่ีจาํเป็นสําหรับเครือข่ายโทรคมนาคม 

ในทุกๆ สองสถานีเครือข่ายโทรคมนาคมในอินเดีย จะเป็นจุดปฏิบติังานดว้ยโซลูชัน่ดา้นพลงังานของเดลตา้ ซ่ึงการมี

ผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลายและครอบคลุม ทาํให้เดลตา้สามารถให้บริการแก่ทั้งผูป้ระกอบการดา้นโทรคมนาคม ผูผ้ลิต

อุปกรณ์ส่ือสารโทรคมนาคม และผูใ้ห้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม เดลตา้มีส่วนแบ่งทางการตลาด

มากกวา่ร้อยละ 50 ในการใหบ้ริการโซลูชัน่ตามรูปแบบท่ีลูกคา้กาํหนด ทั้งการใชง้านภายในและภายนอกอาคาร ทั้งน้ี 

เดลตา้มีโซลูชัน่สาํหรับงานทุกระดบัในระบบเครือข่าย ตั้งแต่ระดบั MSC (ระบบให้พลงังานขนาดใหญ่ -  Bulk Power) 

ระดบั BSC (ระบบให้พลงังานขนาดกลาง - Medium Power) ระดบั BTS/Cell Site (ระบบให้พลงังานท่ีมีการแบ่งใช้

จากผูป้ระกอบการหลายราย - Power Sharing-Multi Operator) และทา้ยสุด โซลูชัน่สําหรับการเช่ือมต่อท่ีปลายทางของ

เครือข่ายไปยงัลูกคา้ (Last Mile Connectivity Solutions) เพื่อการใชง้าน 4G / LTE / Wi-Fi  พร้อมเอาต์พุต DC และ AC 

นอกจากน้ีเดลตา้ยงัมีบริการสําหรับระบบ ท่ีไม่ใช่งานดา้นโทรคมนาคม เช่น ดา้นการรถไฟ  PGCIL  เมืองอจัฉริยะ

และโซลูชัน่ดา้นการสังเกตการณ์  

 กลุ่มผลิตภณัฑ์ TPS ของเดลตา้ประกอบดว้ยตวัแปลงไฟทุกระดบัสมรรถนะ (เช่น Rectifiers, Inverters และ 

DC-DC Converters) โซลูชัน่การจดัการพลงังาน (แบบบูรณาการ-IPMS และหน่วยเช่ือมต่อพลงังาน-PIU) โซลูชัน่การ

เก็บรักษาพลงังาน (VRLA & Li-Ion Batteries) โซลูชั่นแบบไฮบริด (DG แบตเตอร่ีแบบไฮบริด และระบบพลงังาน

แสงอาทิตยแ์บบไฮบริด) โซลูชั่นการระบายความร้อน (แบบใช้พดัลม แบบ HEX และแบบเคร่ืองปรับอากาศ DC) 

โซลูชัน่ DG Cranking (ไม่ใชแ้บตเตอร่ี) โซลูชัน่ GBM และอ่ืนๆ อีกหลายหลายรูปแบบ 

 เดลตา้เป็นหน่ึงในบริษทัชั้นนาํของโลกท่ีเป็นทั้งผูพ้ฒันาและผูจ้ดัจาํหน่ายระบบพลงังานโทรคมนาคม 

อุปกรณ์เคร่ืองสํารองไฟฟ้า อุปกรณ์เก่ียวกบัแรงดนัไฟฟ้าขนาดกลาง ตลอดจนโซลูชัน่ดา้นพลงังานแสงอาทิตยแ์ละ

พลงังานลม นอกจากน้ียงัครองอนัดบัหน่ึงในการให้บริการโซลูชั่นด้านพลงังานโทรคมนาคมในประเทศอินเดีย 

และเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายระดบัแนวหนา้ในยโุรป อเมริกาและเอเชียแปซิฟิก  

 ทั้งน้ี เดลตา้ไม่เพียงเป็นผูใ้หบ้ริการผลิตภณัฑท่ี์หลากหลายและครอบคลุมการจดัการดา้นพลงังาน บริษทัยงั

ใช้นวตักรรมด้านวิศวกรรมขั้นสูงของบริษทัในการออกแบบและ/หรือปรับแต่งระบบ ควบคู่กบัการทาํโซลูชั่น

สาํหรับการประยกุตใ์ชง้านในระบบศูนยข์อ้มูล พลงังานหมุนเวยีน ยานยนตไ์ฟฟ้า โครงสร้างพื้นฐานดา้นการขนส่ง

ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม อาคารเขียว (green building) และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

ผลติภณัฑ์
โครงสรา้งพืน้ฐาน  ผลติภัณฑ์โครงสร้างพืน้ฐานสําหรับ ICT 

ICT Infrastructure (ICTBG) 

เพาเวอร์ซิสเต็มสําหรับระบบโทรคมนาคม 
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ธุรกิจ Mission Critical Infrastructure Solutions (MCIS) ของบริษัทฯ เป็นเสมือน “พลังท่ีอยู่เบ้ืองหลังการ

แข่งขนั”  เน่ืองจาก MCIS มีบทบาทสําคญัในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจให้กับลูกค้า ด้วยการ

นาํเสนอผลิตภณัฑ์การจดัการพลงังานท่ีมีความน่าเช่ือถือและมีประสิทธิภาพสูง  รวมถึงผลิตภณัฑ์ด้านโครงสร้าง

พื้นฐานสําหรับศูนยข์อ้มูล ซ่ึงสร้างความมัน่ใจไดว้า่การดาํเนินงานตามพนัธกิจท่ีสําคญัของลูกคา้มีความต่อเน่ือง และ

ช่วยลดตน้ทุนการเป็นเจา้ของ (Total Cost of Ownership – TCO) ให้กบัลูกคา้ไดอี้กดว้ย ผลิตภณัฑ์ MCIS ของบริษทัฯ 

จึงถือเป็นพนัธมิตรท่ีแขง็แกร่งและสร้างความเช่ือถือไดใ้หก้บัลูกคา้ของเราไดเ้ป็นอยา่งดี 

บ ริ ษั ท ฯ ไ ด้ ช่ ว ย ส นั บ ส นุ น ใ น ก า ร

จัดส ร้างศู น ย์ข้อ มู ล ข องลู ก ค้า เส ม อม าด้วย

ผลิ ตภัณ ฑ์ ท่ี ส าม ารถ ใช้พ ลังงาน ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  มีความยืดหยุ่น  และเช่ือถือได้

สํ า ห รั บ ก า ร ใ ช้ ง า น ต า ม ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร

เฉ พ าะเจาะจงของลูกค้า  ผลิตภัณ ฑ์ สํ าห รับ

โซลูชั่นด้านโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูล

หรือ “InfraSuite” ของเดลตา้ฯ ครอบคลุมตั้งแต่ 

ระบบจัดการพลังงาน  ชั้ นวางอุปกรณ์พร้อม

ส่วนประกอบ ระบบระบายความร้อนท่ีเท่ียงตรง

จนถึงระบบบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

กลุ่มผลิตภณัฑ์ MCIS ของเดลต้า มีสินค้าท่ีหลากหลาย ตั้งแต่ผลิตภณัฑ์ UPS (อุปกรณ์สํารองไฟฟ้า) ไป

จนถึงโซลูชัน่โครงสร้างพื้นฐานของศูนยข์อ้มูลหรือ “InfraSuite” ซ่ึงเดลตา้ใหบ้ริการแบบครอบคลุมและครบวงจร 

ผลติภณัฑ์
โครงสรา้งพืน้ฐาน  

เคร่ืองสํารองไฟฟ้า (Mission Critical Infrastructure Solutions) 
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ผลติภณัฑ์
โครงสรา้งพืน้ฐาน  

ผลติภัณฑ์โครงสร้างพืน้ฐานสําหรับระบบพลงังาน  

Energy Infrastructure (EISBG) 

เดลต้าได้ออกเพาเวอร์ซัพพลายมาตรฐาน  (PSU) สําหรับ

ภาคอุตสาหกรรมเป็นแบรนด์ของเดลตา้เอง โดยใชเ้ทคโนโลยีระดบั

โลกและมีคุณภาพแบบเดียวกบัความตอ้งการของลูกคา้ ODM ดว้ย

ความนิยมท่ีเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วของสินค้ารุ่น CliQ DIN Rail และ 

PMC Panel Mount Power บริษทัฯ ไดอ้อกแบบผลิตภณัฑ์ให้มีความ

หลากหลายเพื่อรองรับการใชง้านใหม้ากยิง่ข้ึน 

โซลูช่ันระบบพลงังานสําหรับภาคอุตสาหกรรม (Industrial Power Solutions) 

ผลติภัณฑ์พลงังานทดแทน (Renewable Energy) 

 เดลต้าตอบสนองความต้องการใช้พลังงานลมในระดับเมกะวตัต์ให้กับลูกค้าในรูปแบบของตวัแปลง

พลังงานไฟฟ้าแบบเต็มรูป (FPC) และเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าเหน่ียวนําแบบป้อนสองทาง (Doubly Fed induction 

generator หรือ DFIG) โดยการผสานเทคโนโลยีระดบัแนวหน้าเพื่อให้สอดคลอ้งและทนัต่อเทคโนโลยีการทาํงาน

ของกริดในปัจจุบนั ทาํให้สามารถใช้ได้กบัแรงดนัไฟฟ้าหลายระดบั ตั้งแต่ระดบัตํ่า (LVRT) ระดบัศูนย ์(ZVRT) 

และระดบัสูง (HVRT) ทั้งน้ี ผลิตภณัฑ์ของเดลตา้ผา่นขอ้กาํหนดเกือบทั้งหมดในดา้นคุณภาพพลงังานแมใ้นสภาวะ

ท่ีไฟฟ้าในระบบกริดไม่เสถียรทั้งในเชิงฮาร์โมนิกและการสั่นไหว ฯลฯ จึงมัน่ใจไดว้า่จะทาํงานร่วมกบักริดไดอ้ยา่ง

ราบร่ืนและเป็นไปตามขอ้กาํหนด ในปีท่ีผ่านมา เดลตา้อินเดียไดผ้ลิตเคร่ืองแปลงพลงังานลมขนาด 2.2 เมกะวตัต์

และ 2.6 เมกะวตัต์ ซ่ึงใน 4 ปีท่ีผ่านมา ไดมี้การติดตั้งในฟาร์มพลงังานลมในประเทศอินเดียไปแลว้กวา่ 100 เมกะ

วตัต ์ดว้ยประสิทธิภาพท่ีมีความสมํ่าเสมอและเช่ือถือไดใ้หก้บัลูกคา้  

 นอกจากน้ี เดลตา้ยงัมีผลิตภณัฑท่ี์ใชเ้ทคโนโลยีขั้นสูงท่ีหลากหลายของ อยา่งเช่น ชุดแหล่งจ่ายไฟเสริม ชุด

ควบคุมท่ีฐานและส่วนหุ้มกลไก ตลอดจนแผงควบคุมอ่ืนๆ นอกจากน้ี ยงัมีการออกแบบตวัควบคุมตัวแปลง

พลงังานท่่ีลํ้าสมยั มีความน่าเช่ือถือสูง และมีการติดตามผลแบบเบ็ดเสร็จ ดว้ยระบบป้องกนัท่ีหลากหลาย พร้อมกบั

ความสามารถในการผลิตพลงังานท่ีมีประสิทธิภาพสูงท่ีความเร็วลมตํ่า การออกแบบเป็นโมดูลช่วยให้สามารถเขา้

ทาํการดูแลและบาํรุงรักษาไดจ้ากบริเวณดา้นหน้า ดว้ยโมดูลพลงังานท่ีสามารถสลบัเปล่ียนทดแทนกนัและระบบ

ทาํความเยน็ในตวั จึงช่วยตอบโจทยท์ั้งดา้นความสะดวกและประสิทธิภาพแก่ผูใ้ชไ้ดเ้ป็นอยา่งดี วงจรควบคุมและ

วงจรแปลงพลงังานท่ีแยกกนั ถือเป็นฉนวนป้องกนัและเพิ่มความปลอดภยัแก่ผูใ้ชง้าน ทั้งน้ีกลไกท่ีถูกออกแบบมา

อยา่งประณีตและกะทดัรัด ไม่เพียงช่วยประหยดัพื้นท่ี แต่ทาํใหก้ารติดตั้งง่ายข้ึนอีกดว้ย 
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กาํลงัการผลติในปี 2561 

1. โรงงานในประเทศไทย 

1.1 โรงงาน 1 : นิคมอุตสาหกรรมบางปู จงัหวดัสมุทรปราการ 

พื้นท่ีการผลิต :  16,710 ตารางเมตร 

จาํนวนพนกังาน  :  730 คน 

สายการผลิต :  14 สาย 

ผลิตจริงเฉล่ีย :  ร้อยละ 80 ของกาํลงัการผลิตเตม็ท่ี 

1.2 โรงงาน 5 : นิคมอุตสาหกรรมบางปู จงัหวดัสมุทรปราการ   

พื้นท่ีการผลิต :  41,700 ตารางเมตร 

จาํนวนพนกังาน :  3,683 คน  

สายการผลิต :  65 สาย 

ผลิตจริงเฉล่ีย :  คิดเป็นร้อยละ 85 ของกาํลงัการผลิตเตม็ท่ี 

1.3 โรงงาน 6 : นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

พื้นท่ีการผลิต :  14,100 ตารางเมตร 

จาํนวนพนกังาน :   2,133 คน 

สายการผลิต  :   90 สาย 

ผลิตจริงเฉล่ีย :   คิดเป็นร้อยละ 80 ของกาํลงัการผลิตเตม็ท่ี 

2. โรงงานในประเทศสาธารณรัฐสโลวาเกยี 

2.1 โรงงานในเมือง Dubnica nad Vahom 

พื้นท่ีการผลิต :  10,500 ตารางเมตร 

จาํนวนพนกังาน :  280 คน 

สายการผลิต :  22 สาย  

ผลิตจริงเฉล่ีย :  คิดเป็นร้อยละ 75 ของกาํลงัการผลิตเตม็ท่ี 

2.2 โรงงานในเมือง Liptovsky 

 พื้นท่ีการผลิต :   3,500 ตารางเมตร 

จาํนวนพนกังาน :   220 คน  

 สายการผลิต  :   12 สาย 

     ผลิตจริงเฉล่ีย     :  คิดเป็นร้อยละ 60 ของกาํลงัการผลิตเตม็ท่ี 

3. โรงงานในประเทศอนิเดีย 

3.1 โรงงานในเมือง Krishnagiri Hosur อินเดีย 

พื้นท่ีการผลิต :  1,525 ตารางเมตร 

จาํนวนพนกังาน   :  34 คน 

สายการผลิต        :   2 สาย 

ผลิตจริงเฉล่ีย   :   คิดเป็นร้อยละ 40 ของกาํลงัการผลิตเตม็ท่ี  
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3.2 โรงงานในเมือง Rudrapur อินเดีย 

พื้นท่ีการผลิต :  13,880 ตารางเมตร 

จาํนวนพนกังาน   :  277 คน 

สายการผลิต        :   15 สาย 

ผลิตจริงเฉล่ีย   :   คิดเป็นร้อยละ 85 ของกาํลงัการผลิตเตม็ท่ี  

 

 โดยผลิตภณัฑส่์วนใหญ่ท่ีผลิตในประเทศไทยไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการ

ลงทุน (BOI) โดยไดรั้บสิทธิประโยชน์ดงัน้ี 
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การส่งเสริมการลงทุน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยในประเทศไทยไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีอากรจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนภายใตเ้ง่ือนไขต่างๆ ท่ีกาํหนดไว ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยในประเทศไทย

ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางดา้นภาษีอากรท่ีมีสาระสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

รายละเอียด บริษทัฯ บริษทัยอ่ยในประเทศไทย 

1. บตัรส่งเสริมเลขท่ี 1494(2)/2552 2061(1)/2553 1732(2)/2557 1158(2)/2558 1688(2)/2558 59-1316-1-00-2-0 61-1505-1-00-1-0 1813(2)/2554 1814(2)/2554 

2. เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิต DC FAN ผลิตอุปกรณ์

โทรคมนาคม 

และช้ินส่วนอีเลคโทร

นิคส์สาํหรับยานพาหนะ 

ผลิต Electro-

magnetic products 

ผลิต Electro-

magnetic products 

ผลิต DC FAN การออกแบบทาง               

อีเลคโทรนิคส์ 

ผลิต Electro-

magnetic products 

ผลิต Inverter ผลิตหลอดไฟฟ้า              

โคมไฟฟ้าและ                  

อุปกรณ์แสดงภาพ 

3. สิทธิประโยชนส์าํคญัท่ีไดรั้บ          

3.1 ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้าก

การประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมและไดรั้บยกเวน้ไม่

ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมซ่ึงไดรั้บ

ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไปรวมคาํนวณเพื่อเสียภาษี 

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 4 ปี 

(วงเงินไม่เกิน   

1,572,170,000 บาท) 

7 ปี 

(วงเงินไม่เกิน   

182,000,000 บาท) 

7 ปี 

(วงเงินไม่เกิน   

199,000,000 บาท) 

3.2  ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัรตามท่ี

คณะกรรมการพิจารณาอนุมติั 

ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ 

3.3 ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับวตัถุดิบและวสัดุจาํเป็นท่ีตอ้ง

นาํเขา้จากต่างประเทศเพือ่ใชใ้นการผลิตเพื่อการส่งออก 

ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ 

3.4 ไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดรั้บ

จากการลงทุนในอตัราร้อยละหา้สิบของอตัราปกติเป็น

ระยะเวลาหา้ปี นบัจากวนัท่ีพน้กาํหนดระยะเวลาการไดรั้บ

ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ 

ไม่ไดรั้บ ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ 

3.5 ไดรั้บอนุญาตใหห้กัค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้าและค่าประปาเป็นสอง

เท่าของค่าใชจ่้ายดงักล่าวเป็นระยะเวลาสิบปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมี

รายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 

ไม่ไดรั้บ ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ 

3.6 ไดรั้บอนุญาตใหห้กัเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างส่ิง

อาํนวยความสะดวกร้อยละยี่สิบหา้ของเงินลงทุน

นอกเหนือไปจากการหกัค่าเส่ือมราคาตามปกติ 

ไม่ไดรั้บ ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ 

4. วนัท่ีเร่ิมใชบ้ตัรส่งเสริม 15 มีนาคม 2556 10 มกราคม 2558 5 มกราคม 2561 5 มกราคม 2560 1 ธันวาคม 2560 ยงัไม่ไดข้อเปิด

ดาํเนินการ 

ยงัไม่ไดข้อเปิด

ดาํเนินการ 

ยงัไม่ไดข้อเปิด

ดาํเนินการ 

ยงัไม่ไดข้อเปิด

ดาํเนินการ 

5. สิทธิและประโยชนเ์พิ่มเติม ไดรั้บประโยชน์  

ทางภาษีอากร 

เพิ่มเติมสาํหรับการ

ลงทุนเพื่อพฒันา

ทกัษะ เทคโนโลยี 

และนวตักรรม 

- - ไดรั้บประโยชน์

ทางภาษีอากร

เพิ่มเติมสาํหรับการ

ลงทุนเพื่อพฒันา

ทกัษะ เทคโนโลยี 

และนวตักรรม 

- - - - - 
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 นอกจากน้ี บริษทัฯไดข้ออนุมติัจากกรมสรรพากรเพื่อเป็นสํานกังานใหญ่ขา้มประเทศ (IHQ) ซ่ึงบริษทัฯ

ไดรั้บการอนุมติัแลว้เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2561 และไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการ

ลงทุนสําหรับกิจการสํานักงานใหญ่ขา้มประเทศ (IHQ) ทั้งน้ีบริษทัฯจะไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษี เช่น การลด

อตัราภาษีเงินได ้การไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได ้รวมถึงภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับการให้บริการดา้นบริหาร ดา้นเทคนิค 

การใหบ้ริการสนบัสนุน ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีกาํหนดบางประการเป็นระยะเวลา 15 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2561 

 รายไดข้องบริษทัฯจาํแนกตามกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 กิจการ 

ท่ีไดรั้บการส่งเสริม 

กิจการ 

ท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริม รวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

งบการเงินเฉพาะกิจการ       

รายไดจ้ากการขายและบริการ       

รายไดจ้ากการขายในประเทศ 446 393 109 111 555 504 

รายไดจ้ากการส่งออก 39,338 35,261 231 120 39,569 35,381 

รวมรายไดจ้ากการขายและ

บริการ 39,784 35,654 340 231 40,124 35,885 

สิทธิพิเศษทางภาษีท่ีมีสาระสาํคญัท่ีบริษทัยอ่ยอ่ืนๆไดรั้บ มีดงัน้ี  

-  Delta Electronics (Slovakia) s.r.o. ไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากรัฐบาลของประเทศสโลวาเกียเม่ือวนัท่ี 

22 ธันวาคม 2549 สําหรับผลิตสินค้าประเภท Power supply และ Solar inverter ภายใต้เง่ือนไขท่ี

กาํหนดบางประการ สิทธิพิเศษดงักล่าวรวมถึงการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นจาํนวนเงินรวม

ทั้งส้ินประมาณ 6.2 ล้านยูโรเป็นระยะเวลา 10 ปีนับตั้งแต่ปี 2553 ซ่ึงเป็นปีท่ีเร่ิมประกอบกิจการ ใน

ปัจจุบนัคงเหลือสิทธิพิเศษดงักล่าวจาํนวนทั้งส้ินประมาณ 1 ลา้นยโูร 

-  Delta Power Solutions (India) Pvt. Ltd. ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากรัฐบาลของประเทศอินเดียเม่ือ

วนัท่ี 1 เมษายน 2551 สําหรับผลิตสินคา้ประเภท Telecom Power Systems และ Uninterrupted Power 

Solutions ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีกาํหนดบางประการ สิทธิพิเศษดงักล่าวรวมถึงการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได้

นิติบุคคลสําหรับกาํไรท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 5 ปีนบัแต่วนัท่ี

เร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้นและไดรั้บลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกิจการท่ีไดรั้บ

การส่งเสริมในอตัราร้อยละ 30 ของอตัราปกติ มีกาํหนด 5 ปีนบัจากวนัท่ีพน้กาํหนดไดรั้บยกเวน้ภาษี 

ซ่ึงครบกาํหนดในวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 
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การจดัหาวตัถุดบิและผู้จาํหน่ายวตัถุดบิ 

วตัถุดิบหลกัท่ีบริษทัฯ ใชใ้นการผลิตแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ไดแ้ก่ ช้ินส่วนไฟฟ้า (Electrical parts) และ

ช้ินส่วนเชิงกล (Mechanical parts) โดยช้ินส่วนไฟฟ้าประกอบดว้ยช้ินส่วนประเภทก่ึงตวันาํหรือเซมิคอนดกัเตอร์ (ไดแ้ก่ 

IC, Diode, Mosfet, PWM เป็นตน้) และช้ินส่วนประเภท Passive (ไดแ้ก่ Capacitors, Fuse, Resister รีเลย ์เป็นตน้) ซ่ึงวตัถุดิบ

ส่วนใหญ่นาํเขา้มาจากประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง ญ่ีปุ่น ไตห้วนั ยุโรปและ สหรัฐอเมริกา โดยใชส้กุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ 

เป็นหลกัในการชาํระค่าสินคา้  สําหรับช้ินส่วนเชิงกล ประกอบดว้ย งานป๊ัมโลหะ (metal stamping)  งานตดัช้ินงาน (die-

casting)  ชุดประกอบสายไฟ (wire harness)  งานฉีดข้ึนรูปพลาสติก  (plastic injection)  แผ่นวงจร (PWB) และบรรจุภณัฑ ์

(packaging) ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการจดัหาจากผูผ้ลิตในประเทศและนาํเขา้จากประเทศจีนบางส่วนเพื่อเป็นการกระจายความ

เส่ียงและเปรียบเทียบทุน ทั้งน้ี สัดส่วนมูลค่าการนาํเขา้ของวตัถุดิบทั้งหมดเทียบกบัสัดส่วนการสั่งซ้ือในประเทศคิดเป็น

อตัราส่วนประมาณร้อยละ 70 ต่อ 30  ในปัจจุบนั บริษทัฯ จดัหาวตัถุดิบหลกัโดยตรงกบัซพัพลายเออร์ประมาณ 1,035 ราย 

(หลงัจากรวมฐานซพัพลายเออร์เดียวกนัแลว้) โดยการสั่งซ้ือในแต่ละรายจะไม่เกินร้อยละ 7.3 ของยอดการสั่งซ้ือทั้งหมด

ของบริษัทฯ  ทั้ งน้ี ซัพพลายเออร์ท่ีจาํหน่ายวตัถุดิบให้เดลต้า ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001, ISO14001, 

ONSAS18001, TS16949  และอ่ืนๆ ท่ีบริษทักาํหนดอีกดว้ย 

ตามท่ีเคยรายงานไวเ้ก่ียวกบัการวเิคราะห์สถานะทางการเงินในเชิงลึกของซพัพลายเออร์รายสําคญัหลงัจากวกิฤต

การเงินโลกนั้น บริษทัฯ ได้ศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกับการกระจายความหลากหลาย ทั้งในส่วนของวตัถุดิบและท่ีตั้งทาง

ภูมิศาสตร์ในห่วงโซ่อุปทานของสายการผลิตของซพัพลายเออร์เหล่านั้นดว้ยเพื่อลดความเส่ียงต่อการขาดแคลนวตัถุดิบ

อนัอาจเกิดจากความผิดปกติกของสภาพอากาศหรือภยัพิบติัร้ายแรงในอนาคต  ทั้งน้ี แมใ้นปี 2561 สถานการณ์อุปทาน

ของช้ินส่วนเซมิคอนดกัเตอร์และส่วนประกอบ Passive จะค่อนขา้งตึงตวัแต่ดว้ยการทาํงานเป็นทีมและความร่วมมืออยา่ง

ใกลชิ้ดกบัซพัพลายเออร์พนัธมิตร บริษทัฯ สามารถหลีกเล่ียงปัญหาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาวตัถุดิบไปได ้

ในปี 2562 บริษทัฯ คาดวา่จะเกิดภาวะตึงตวัในการจดัหาช้ินส่วนเซมิคอนดกัเตอร์และส่วนประกอบ Passive ไป

อีกอย่างน้อยจนถึงไตรมาสท่ี 2 ทั้งน้ี บริษทัฯ จะยงัคงติดตามและทาํงานอย่างใกลชิ้ดกบัซัพพลายเออร์พนัธมิตร เพื่อ

ป้องกนัการเกิดภาวะชงกังนัในการดาํเนินงาน 

สงครามการคา้ระหวา่งสหรัฐฯกบัจีนท่ีทวคีวามรุนแรงมากข้ึนกาํลงัผลกัดนัใหซ้พัพลายเออร์จากจีนพิจารณาการ

ยา้ยฐานการผลิตมายงัประเทศไทยหรือประเทศในกลุ่ม AEC อ่ืนๆ ซ่ึงจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความสามารถใน

การแข่งขนัในห่วงโซ่อุปทานทอ้งถ่ินในระยะกลางถึงระยะยาวซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อบริษทั 

ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 13485 ซ่ึงเป็นมาตรฐานสําหรับการผลิต

แหล่งจ่ายไฟในเคร่ืองมือแพทยเ์พื่อการวินิจฉัยดว้ยภาพ (Manufacturing of Power Supply for Active Medical Devices for 

Diagnostic Imaging) ซ่ึงมาตรฐานดงักล่าวไดก้าํหนดเพียงใหอ้งคก์รท่ีไดรั้บการรับรองตอ้งแสดงใหเ้ห็นวา่มีระบบคุณภาพ

ท่ีมีประสิทธิภาพและไดรั้บการบาํรุงรักษาท่ีเหมาะสม แต่ยงัมีขอ้ระบุอ่ืนท่ีแตกต่างไป เช่น การส่งเสริมและการสร้าง

ความรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัขอ้กาํหนดดา้นกฎระเบียบถือเป็นความรับผดิชอบของผูบ้ริหาร กฎระเบียบระบบคุณภาพสาํหรับ

อุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์จาํหน่ายในสหรัฐอเมริกาท่ีบงัคบัใชโ้ดยองคก์ารอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (the United States 

Food and Drug Administration - FDA) หรือบทบัญญัติเคร่ืองมือแพทย์  (Medical Devices Directive) ซ่ึงเป็นส่ิงจาํเป็น

สาํหรับการทาํธุรกิจในสหภาพยุโรป นอกจากน้ี บริษทัฯ ตอ้งมีการควบคุมสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเพื่อให้มีมัน่ใจใน

ความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์ มุ่งเนน้ดา้นการบริหารจดัการความเส่ียงและการดาํเนินการให้มีการควบคุมการออกแบบใน
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ระหว่างท่ีมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์  เป็นต้น ทั้ งน้ี  การปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 13485 ถือเป็นก้าวแรกท่ีจะนําไปสู่

ความสาํเร็จในการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นกฎระเบียบของยโุรปอีกดว้ย 

การจัดการวสัดุสําหรับธุรกจิยานยนต์ 

บริษัทฯ จัดหาว ัตถุดิบจากซัพพลายเออร์ท่ีผ่านการคัดเลือกแล้วตามกระบวนการท่ีกําหนด ซ่ึง

รายช่ือซัพพลายเออร์ท่ีผ่านการคัดเลือกจะมาพร้อมกับรายงานข้อดีจากการจัดซ้ือจากซัพพลายเออร์นั้ นๆ 

พร้อมบทวิเคราะห์ศกัยภาพและ/หรือรายงานการตรวจสอบซัพพลายเออร์ตามกระบวนการตรวจสอบของ VDA 

6.3 อ น่ึ งเพื่ อ ให้ แ น่ ใจว่ าก ารดํา เนิ น ก ารจะส าม ารถ เส ร็จได้ทัน เวล าแล ะ มี คุ ณ ภ าพ ต าม ท่ี กําห น ด ไ ว ้

ซพัพลายเออร์จะตอ้งเสนอแผนโครงการท่ีสามารถสร้างประสิทธิผลตามมาตรฐาน ISO/TS 16949/IATF, VDA 2 

และอ่ืนๆ ท่ีจาํเป็นดว้ย 

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

ธุรกิจของบริษทัท่ีบริษทัมีอยู่เช่ือมโยงคน้หา D-U-N-S Number ของซัพพลายเออร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตรถยนต์ใน

ของสหภาพยุโรปเพื่อช่วยตรวจสอบความน่าเช่ือถือทางธุรกิจซัพพลายเออร์ด้วย ในอีกด้านหน่ึง ภาพรวมความ

แข็งแกร่งของบริษทัฯ ผ่าน D-U-N-S Number ก็ช่วยต่อยอดการเติบโตทางธุรกิจและสร้างโอกาสในการได้สัญญา

การคา้มากข้ึนดว้ย 

การจัดการสารทีม่ผีลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม (Environment-Related Substances - ERS) ในผลติภัณฑ์ 

บริษทัฯ ใช้มาตรฐานระบบการจดัการคุณภาพ IECQ / QC080000  พร้อมกับส่งเสริมระบบการจดัการ

ผลิตภณัฑ์สีเขียว (Green Product Management - GPM) ในโรงงานหลกัท่ีสําคญัของบริษทัฯ  ทั้งน้ี การดาํเนินการ

ตามมาตรฐาน IECQ จะทาํบนพื้นฐานลกัษณะความเส่ียงของแต่ละวสัดุ ส่วนระบบการจดัการผลิตภณัฑ์สีเขียว 

(GPM) เป็นส่ิงท่ีบริษทัฯ ใชเ้ป็นแนวทางในการแบ่งปันขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มในห่วงโซ่อุปทาน โดยเม่ือเร็วน้ีไดมี้

การออกขอ้กาํหนดด้านส่ิงแวดล้อมในระดบันานาชาติ  เช่น สารควบคุมล่าสุดของสหภาพยุโรป คือ RoHS 2.0 

REACH SVHC  บริษทัฯ ไดด้าํเนินการส่งต่อขอ้มูลน้ีต่อไปยงัซพัพลายเออร์พนัธมิตรเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลอา้งอิง และ

ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนด 

การควบคุมการใช้แร่ทีม่ข้ีอขดัแย้ง 

บริษทัฯ มีนโยบายการเลิกใช้แร่ท่ีมีขอ้ขดัแยง้ และไดข้อให้ซัพพลายเออร์ท่ีจดัหาวตัถุดิบท่ีอาจเก่ียวขอ้ง

ตอบแบบสอบถามใน "แบบสํารวจแหล่งท่ีมาของแร่และโลหะ"  (Metal Origin Survey Form) และลงนามใน 

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

อย่างต่อเน่ืองกบัซัพพลายเออร์หลกัของบริษทัฯ โดยเช่ือมโยงเขา้กบัความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร อีกทั้ง

ย ังให้ สินแร่ได้รับการตรวจสอบแหล่งกําเนิดโดย Responsible Business Alliance (RBA) (EICC เดิม ) หรือ

หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยทั้งน้ี ณ ส้ินเดือนพฤศจิกายน 2561 มีซพัพลายเออร์ของบริษทัฯ ประมาณร้อยละ 99 

ไดล้งนามใน "แถลงการณ์การไม่ใชโ้ลหะตอ้งหา้ม" แลว้ 

VDA 6.3 เป็นเคร่ืองมือสาํหรับการตรวจสอบกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ตามมาตรฐานของสมาคมอุตสาหกรรมยาน

ยนต์ประเทศเยอรมนั  
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การให้คาํปรึกษาการตรวจสอบ RBA (RBA Verification Consultation) 

บริษัทฯ เร่ิมให้ค ําปรึกษาการตรวจสอบตามแนวทางของ RBA ตั้ งแต่ปี  2557 เพื่อลดความเส่ียงด้าน

ส่ิงแวดลอ้ม สังคมและธรรมมาภิบาล (ESG risks) ในห่วงโซ่อุปทานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัในเวลา

เดียวกนั ทีมงานใหค้าํปรึกษาและตรวจสอบของบริษทัฯ จดัตั้งข้ึนดว้ยความร่วมมือจากหลายฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ฝ่าย

ทรัพยากรบุคคล  ฝ่ายความปลอดภยัของแรงงาน  ฝ่ายกิจการโรงงาน  และฝ่ายจดัซ้ือ โดยทีมงานจะทาํการตรวจสอบ

ตามแนวทางของ RBA พร้อมให้คาํปรึกษากบัซัพพลายเออร์รายสําคญัท่ีมีความเส่ียงด้าน ESG สูง ซ่ึงพบว่ายงัมีซัพ

พลายเออร์อีกจาํนวนมาก ท่ียงัสามารถปรับปรุงระบบการจดัการ RBA ดา้นความปลอดภยั และสุขอนามยัให้ดีข้ึนไป

ไดอี้ก ทั้งน้ี เพื่อให้สามารถจดัการกบัปัญหาต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองได ้ทีมงานฯ ไดแ้บ่งปันประสบการณ์ โดยการแนะนาํ

และสนบัสนุนการใชร้ะบบจดัการของบริษทัฯ ให้แก่ซัพพลายเออร์ นอกจากน้ี ทีมงานยงัไดติ้ดตามสถานะของซัพ

พลายเออร์เพื่อใหม้ัน่ใจวา่มีการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 

ณ ส้ินเดือนพฤศจิกายน 2561 ซพัพลายเออร์ของบริษทัฯ ร้อยละ 96 ไดล้งนามใน "ประกาศรับรองการปฏิบติั

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

"การตรวจประเมิน RBA ณ สถานประกอบการ" (RBA On-Site Audit) โดยเนน้การตรวจสอบซพัพลายเออร์ในประเทศ 

ซ่ึงจากการตรวจสอบพบวา่ซพัพลายเออร์ในประเทศทั้งหมดของบริษทัฯ สามารถปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจริยธรรม

ของ RBA ได ้

การจัดการลดคาร์บอนไดออกไซด์ การประหยดัพลงังาน/ปริมาณก๊าซเรือนกระจก 

เพื่อใหส้ามารถดาํเนินการตามพนัธกิจของบริษทัฯ ในการ "ใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม ประหยดัพลงังาน สร้างโลก

สีเขียว" บริษทัฯ ไดด้าํเนินการร่วมกบัซพัพลายเออร์อยา่งต่อเน่ืองในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ซ่ึง

ไม่เพียงช่วยลดตน้ทุนการดาํเนินงานของทั้งบริษทัฯ และซพัพลายเออร์ แต่ยงัช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขนัในทั้งห่วงโซ่อุปทานอีกดว้ย 

การผนึกความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR) ลงในห่วงโซ่อปุทาน  

ในปี 2561 บริษทั ไดด้าํเนินการให้ซพัพลายเออร์ของบริษทัฯ กวา่ร้อยละ 80 ตอบแบบสอบถามดา้นความย ัง่ยืน 

(เช่น เร่ืองการจดัการองคก์ร ความปลอดภยัสุขภาพอนามยั ส่ิงแวดลอ้ม และพนกังาน) รวบรวม วิเคราะห์และเร่ิมตน้การ

ตรวจสอบและให้ความรู้แก่ซพัพลายเออร์ท่ีมีความเส่ียงในไตรมาส 4 ปี 2561 

การสร้างห่วงโซ่อปุทานสีเขยีว 

ในปี 2562 บริษทัฯ ยงัคงไวซ่ึ้งโครงการ "ห่วงโซ่อุปทานสีเขียว" (Green Supply Chain ) ท่ีมุ่งเนน้นโยบาย

สีเขียว เพื่อใช้กบัซัพพลายเออร์ กระบวนการและผลิตภณัฑ์ ผ่านการดาํเนินการตามโครงการลดการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ของบริษทัฯ (ไดแ้ก่ การลด GHG การลดการใชน้ํ้ า และการลดของเสีย) โดยบริษทัฯ จดัให้มี

การส่ือสารกับซัพพลายเออร์และทาํกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้อย่างสมํ่าเสมอ และใช้การจดัสรรการสั่งซ้ือเป็น

ตวักระตุน้ใหซ้พัพลายเออร์เขา้ร่วมในกิจกรรมดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมดงักล่าวดว้ย 
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การวจิยัและพฒันา (R&D) 

การลงทุนดา้นวิจยัและพฒันาเปรียบเทียบยอ้นหลงั 5 ปี 

จาํนวนพนกังานดา้นวิจยัและพฒันาในแต่ละศูนยว์จิยัและพฒันา 

ภูมิภาค 2557 2558 2559 2560 2561 

ประเทศไทย 450 445 444 480 535 

ยโุรป 316 309 318 273 295 

อินเดีย 60 88 108 154 245 

จํานวนพนักงานรวม 826 842 870 907 1,075 

ปี 2561 เป็นอีกหน่ึงปีท่ีเดลตา้ลงทุนดา้นการวิจยัและพฒันาอยา่งต่อเน่ืองเพื่อต่อยอดธุรกิจท่ีมีการเติบโตและ

มีศกัยภาพ ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ในยานยนตไ์ฟฟ้า ระบบเครือข่าย ระบบศูนยก์ลางการเก็บขอ้มูล และระบบ

ไฟฟ้าอุตสาหกรรม ทาํให้บริษทัฯ สามารถพฒันาผลิตภณัฑ์ไดห้ลากหลายและมีคุณภาพมากข้ึน โดยมีคุณลกัษณะ

พิเศษท่ีสําคญัคือ เพิ่มประสิทธิภาพการประหยดัพลงังาน อตัราการจ่ายพลงังาน (ขนาดเล็กแต่จ่ายพลงังานสูง) และ

ความสามารถในการนําข้อมูลด้านดิจิตอลมาใช้  (Digital intelligence) เป็นตน้ นอกจากน้ี ฝ่ายวิจยัและพฒันาของ

เดลตา้ยงัไดข้ยายขอบเขตการใชง้านและฐานลูกคา้ประเภทผลิตภณัฑก์ลุ่มเทคโนโลยีไฟฟ้ากาํลงัให้ครอบคลุมมากข้ึน 

เช่น ชาร์จเจอร์แบบไร้สายเพื่อการใช้งานเชิงอุตสาหกรรม และชาร์จเจอร์แบบรวมสําหรับยานยนต์ไฟฟ้าและ

ปัญญาประดิษฐ ์(AI) เป็นตน้  

นอกจากน้ี เดลตา้ยงัคงครองตาํแหน่งผูน้าํตลาดดา้นเทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและผลิตภณัฑ์

ไฟฟ้ากาํลงัท่ีประหยดัพลงังาน โดยมีปัจจยัสนบัสนุนหลกั ไดแ้ก่ ตลาดทัว่โลกท่ีมีศกัยภาพสูง จาํนวนลูกคา้และ

ความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนบุคลากรด้านการวิจยัและพฒันาของบริษทัฯท่ีมีความ

เช่ียวชาญในสาขาน้ีเป็นอยา่งดี  

เดลตา้มีศูนยว์ิจยัและพฒันาทั้งในทวีปเอเชียและยุโรป และยงัร่วมกบัมหาวิทยาลยัชั้นนาํต่าง ๆ ในการวิจยั

และพฒันาเพื่อสร้างการเติบโตท่ีย ัง่ยืนดว้ยเทคโนโลยีอนัลํ้าสมยั การร่วมมือลกัษณะน้ีเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งสําหรับ

การสร้างนวตักรรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มจากความเช่ียวชาญดา้นการวิจยัและพฒันาของเดลตา้ และยงัช่วยสร้าง

สัมพนัธภาพท่ีต่อเน่ืองและยาวนานกบัคนรุ่นใหม่ท่ีมีความสามารถซ่ึงจะเป็นกาํลงัหลกัในการพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ี

ทนัสมยัและย ัง่ยนืต่อไป  

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัให้ความสําคญักบัการร่วมวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์กบัลูกคา้ชั้นนาํทัว่โลกเพื่อสร้าง

นวตักรรมและผลิตภณัฑ์ท่ีใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ทั้งน้ีบริษทัฯ ยินดีตอ้นรับลูกคา้ใหม่ในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ท่ีจะเปิด

โอกาสในการขบัเคล่ือนกระบวนการและใช้เทคโนโลยีใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกบัความตอ้งการท่ีหลากหลายของ

ตลาดปัจจุบนั และเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจในอนาคตใหก้บัลูกคา้อีกดว้ย 

หน่วย 2557 2558 2559 2560 2561 

การลงทุนดา้นวิจยัและพฒันา ดอลลาร์สหรัฐ (ลา้น) 85.5 87.6 102.2 113.3 111.9 

สัดส่วนการลงทุนดา้นวิจยัและ

พฒันาเทียบกบัยอดขาย 

% ของยอดขาย 6.3% 6.4% 7.7% 7.8% 6.8% 
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ปรัชญาการดาํเนินธุรกิจเพือ่ส่ิงแวดลอ้มและความย ัง่ยนืของเดลตา้ทาํใหบ้ริษทัฯ สามารถยนืหยดัการเป็น

ผูน้าํในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อยา่งยาวนานมาหลายทศวรรษ และเราจะยงัเดินหนา้ใชค้วามเช่ียวชาญของเรา

ในการลดมลพิษเพื่อปกป้องโลกสีเขียวของเราทุกคน  

ผลติภัณฑ์ทีใ่ช้กบัระบบคอมพวิเตอร์เครือข่ายและระบบเกบ็ข้อมูล (Server Storage Networking - SNT) 

ทีมวิจยัและพฒันาของเดลตา้ทัว่โลกไดส้ั่งสมความรู้และประสบการณ์อนัยาวนานหลายทศวรรษในการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์เพาเวอร์ซัพพลายท่ีใช้เทคโนโลยีขั้นสูงสําหรับลูกค้าท่ีเป็นบริษัทชั้ นนําในอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่าย และโทรคมนาคม ดงันั้น เราจึงสามารถนาํความรู้ดงักล่าวมาประยุกต์ใช้ในการ

พฒันาผลิตภณัฑ์รูปแบบใหม่ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี และเรามัน่ใจวา่ศกัยภาพในการวจิยัและพฒันาของเราจะทาํให้เรายนื

หยดัเป็นผูใ้หบ้ริการโซลูชัน่อยา่งครบวงจรไดเ้ป็นอยา่งต่อเน่ือง 

ใน ปี  2561 เดลต้ามี ลู ก ค้าสํ าคัญ ใน อุ ตส าห กรรม

เทคโนโลยีเพิ่มเติมข้ึนอีกหน่ึงราย ท่ีเป็นผูน้ําตลาดด้านหน่วย

ประมวลผลกราฟิก (GPU) สําหรับปัญญาประดิษฐ์ซ่ึงรวมถึง 

machine learning (ML) แล ะ deep learning (DL) ตล อดจน ก าร

ควบคุมยานยนต์แบบไร้คนขบั ทั้งน้ี เดลตา้ยงัไดรั้บรางวลัท่ีจดัทาํ

ให้กบัลูกคา้รายน้ี สําหรับ DGX2/HGX2 แพลตฟอร์ม อีกดว้ย การ

พฒันาเทคโนโลยีการประมวลผลกราฟฟิก (GPU computing) ทาํให้

อุตสาหกรรมไฟฟ้าสําหรับหน่วยประมวลผลเติบโตอย่างก้าว

กระโดด เน่ืองจากปัจจุบันตลาดหน่วยประมวลผลแบบชิพของ 

Intel และ AMD อยูใ่นจุดอ่ิมตวัแลว้ (ดูเส้นสีฟ้าในภาพประกอบ) 

ทีมวิจยัและพฒันาของเดลตา้ได้พฒันาเทคโนโลยีพิเศษ

สําหรับเพาเวอร์ซัพพลายท่ีใช้กบัหน่วยประมวลผล GPU สําหรับ

ใช้กับตู้เซิ ร์ฟเวอร์ DGX2 ซ่ึงจะต้องใช้เพาเวอร์ซัพพลายแบบ

มาตรฐานขนาด 1U จาํนวน 6 ตวั ท่ีมีกาํลงัไฟ 3000W แรงดนัขา

ออก 54V โดยความทา้ทายของเพาเวอร์ซัพพลายท่ีใช้กบัระบบน้ี

ต้องสามารถรองจ่ายพลังงานให้กับหน่วยประมวลผลท่ีมีความ

ตอ้งการของโหลดสูงสุด (Extreme peak load demand) ไดเ้กินกว่า 

200% ท่ีความเร็ว 5A/uS  

เดลตา้ไดพ้ฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด ถึง

ร้อยละ 98 ท่ีให้กาํลังไฟ 3000W และ 6000W และมีอตัราการจ่าย

พลังงาน (Power density) มากกว่า 60 W/ตารางน้ิวเพื่อใช้ในการ

ประมวลผลท่ีใช้ประสิทธิภาพสูง ในระบบศูนยข์้อมูลและระบบ

คอมพิวเตอร์เครือข่ายอีกด้วย ทีมวิจยัและพัฒนาอยู่ระหว่างการ

ออกแบบเพาเวอร์ซพัพลายกาํลงัไฟ 6000W/54V ท่ีใชเ้ทคโนโลย ี

“Moore´s law has ended” 

CPUs can´t achieve 1.5x performance increase 

every year any more. With GPU chips a factor 

1000 performance improvement within 10 years. 
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แผงวงจรใหม่ล่าสุดร่วมกบัอุปกรณ์ท่ีใช้สารก่ึงตวันาํชนิด GaN (Gallium Nitride) เพื่อให้ไดผ้ลิตภณัฑ์ท่ีมีขนาดเล็ก

แต่จ่ายพลงังานไดสู้ง (Power Density) และประสิทธิภาพพลงังานสูงสุดไปพร้อมกนั  

นอกจากการออกแบบเพาเวอร์ซพัพลายโดยเฉพาะแลว้ทีมวจิยัและพฒันาของเดลตา้ยงัประสบความสาํเร็จ

อยา่งมากในการขยายฐานผลิตภณัฑส์าํหรับใชใ้นระบบศูนยข์อ้มูลใหมี้ความหลากหลายมากข้ึน เช่น ชั้นเซิร์ฟเวอร์

ท่ีมีอุปกรณ์ควบคุมและจ่ายไฟฟ้าประกอบดว้ย 

โซลูช่ันสําหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) 

ในปี 2561 ทีมงานวิจยัและพฒันายงัคงเดินหนา้พฒันาและปรับปรุงแพลตฟอร์มเทคโนโลยีขั้นสูงสาํหรับตวั

ชาร์จไฟฟ้าท่ีใช้ในรถยนต์ไฟฟ้า  (On-board Charger) ซ่ึงสามารถตอบสนองความตอ้งการใหม่ๆ ของลูกคา้ และใน

ขณะเดียวกนัยงัสามารถนาํไปประยกุตใ์ชง้านไดห้ลากหลายมากข้ึน ทาํใหเ้ดลตา้ไดลู้กคา้ใหม่ๆ เพิ่มเติมอีกหลายราย 

โดยแพลตฟอร์มเหล่าจะเป็นอุปกรณ์ประจุไฟฟ้าท่ีใช้ใน

รถยนต์ไฟฟ้า รุ่น 22kW รวมถึง 15kW และ 7.2KW ท่ีมีแรงดันไฟ 

12V-DCDC โดยมีการออกแบบให้ใช้แพลตฟอร์มเดียวกันแต่

สามารถใช้ได้กับหลายรุ่น และอัตราการจ่ายพลังงานท่ีสูงข้ึน 

นอกจากน้ี เรายงัพฒันาอุปกรณ์ประจุไฟฟ้าท่ีใชใ้นรถยนตรุ่์น 7.2kW 

1-phase ใหก้บัลูกคา้รายใหม่อีกดว้ย 

การพฒันาแพลตฟอร์มเหล่าน้ีเป็นพื้นฐานสําคญัท่ีทาํให้เดลตา้สามารถสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ต่างๆ ท่ีมี

ประสิทธิภาพสูงไดภ้ายในระยะเวลาอนัสั้น และสําหรับผลิตภณัฑ์กลุ่มอุปกรณ์แปลงไฟ DCDC แรงดนัตํ่า เดลตา้

ยงัไดพ้ฒันาอุปกรณ์ตน้แบบกาํลงัไฟ 2.5 kW ไดส้ําเร็จในปี 2561 ซ่ึงต่อมาไดต่้อยอดเป็นผลิตภณัฑ์อ่ืนท่ีซบัซ้อน

ข้ึนภายในปีเดียวกนั 

เดลตา้มุ่งมัน่พฒันาเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ปัจจุบนัและลูกคา้รายใหม่อยู่เสมอ 

โดยเราได้ผนวกเทคโนโลยีหลายด้านเข้าด้วยกันให้เหมาะสมกับการใช้งานท่ีหลากหลายตามความต้องการท่ี

แตกต่างกนัไปของลูกคา้แต่ละราย เช่น อุปกรณ์ประจุไฟฟ้าภายในรถยนต ์อุปกรณ์แปลงไฟ DCDC อุปกรณ์ควบคุม

การชาร์จไฟ DC และระบบใหค้วามร้อน เป็นตน้ 

เพาเวอร์ซัพพลายออกแบบเฉพาะสําหรับการใช้งานด้านอุตสาหกรรมและการแพทย์ (IM) อุปกรณ์และชาร์จเจอร์

สําหรับยานยนต์ไฟฟ้าสําหรับการใช้งานด้านอุตสาหกรรม (IEV)  

ในปี 2561 ทีมวิจยัและพัฒนาของเดลต้าได้พัฒนา

นวตักรรมสําหรับการใช้งานดา้นอุตสาหกรรมและการแพทย์

ท่ีมีประสิทธิภาพและความคุม้ค่าสูงสําหรับการใช้งานหลาย

รูปแบบ เช่น ระบบอตัโนมติัโรงงาน เคร่ืองกลและหุ่นยนต ์

เทคโนโลยีการชาร์จแบตเตอรี เคร่ืองอลัตราซาวน์ เคร่ืองช่วย

หายใจ และเคร่ืองฟอกไต เป็นตน้  

100mm Air Gap 

150mm Air Gap 

Peak Efficiency 95 %

22kW Combined Charge Unit
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การนาํเทคโนโลยีกาํลงัไฟฟ้าและการควบคุมชั้นสูงมาประยุกต์ใชท้าํให้เดลตา้สามารถสร้างผลิตภณัฑ์ท่ีมี

สมรรถนะในดา้นต่างๆ สูง เช่น ความเสถียร ความยดืหยุน่ในการใชง้าน ความคงทน และความน่าเช่ือถือ  

ทีมวิจยัและพฒันาของเดลตา้ไดอ้อกแบบชาร์จเจอร์ไร้สายสําหรับรถฟอร์คลิฟขนาด 20kW และ 30kW 

ซ่ึงลูกค้าให้การตอบรับอย่างดี และได้มีการนําเทคโนโลยีใหม่น้ีไปประยุกต์ใช้กับการใช้งานอีกหลากหลาย

ลกัษณะดว้ย สาํหรับเทคโนโลยกีารชาร์จดว้ยลิเธียม-ไอออนถือวา่มีประสิทธิภาพและความยืดหยุน่สูงจึงเหมาะกบั

การใชง้านท่ีแตกต่างกนัไปของลูกคา้ โดยความตอ้งการหลกั ๆ ของลูกคา้ มีดงัน้ี 

• คณะกรรมการพลังงานแคลิฟอร์เนีย (CEC) กาํหนดให้ชาร์จ

เจอร์ต้องมีประสิทธิภาพมากกว่าร้อยละ 90 ในขณะใช้งาน

เต็มท่ี และมีอตัราการสูญเสียน้อยกว่า 20W ในโหมดท่ีไม่ได้

ทาํงาน (Stand by)

• กระแสไฟอดัประจุ (Charging current) 600A

• ช่ องว่ างอากาศขณ ะทํางาน  (Operational Airgap) (y) 100-

150mm

• การแทนท่ี (Displacement) (x,z) +/-75 mm , +/- 50 mm

• ขนาดแผ่นอัดประจุทุติยภูมิของตัวแปลงไฟ (Transformer 

Secondary Charging Pad) 55 * 700 * 520 mm

• ขนาดแผ่นอัดประจุทุติยภูมิของตัวแปลงไฟ (Transformer 

Primary Charging Pad) 50 * 800 * 600 mm

ในปี 2560 และ 2561 ทีมวจิยัและพฒันาของเดลตา้ไดพ้ฒันาเทคโนโลยสีําหรับชาร์จเจอร์เพื่อการใชง้าน

เชิงอุตสาหกรรมแบบต่างๆ อยา่งต่อเน่ืองทาํให้สามารถขยายฐานลูกคา้ในสหรัฐอเมริกาไดอ้ยา่งกวา้งขวาง และ

ยงัสามารถนาํเทคโนโลยน้ีีมาใชผ้ลิตตวัจ่ายไฟแบบเด่ียวและแบบประกอบตูจ่้ายไฟใหก้บัลูกคา้ทัว่ไปไดเ้ช่นกนั 

การชาร์จไฟฟ้าแบบเร็วสําหรับรถฟอร์คลิฟถือ

เป็นจุดเร่ิมตน้สําหรับนาํเทคโนโลยีน้ีไปประยุกต์ใชใ้น

รูปแบบอ่ืนๆ โดยอุปกรณ์น้ีมีจุดเด่นคือการชาร์จไฟอยา่ง

รวดเร็วระหว่างการพกัใช้งานรถฟอร์คลิฟในช่วงสั้ นๆ 

ทาํให้สามารถใช้รถได้อย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี ยงัช่วย

ลดอตัราการเปล่ียนแบตเตอรีและเพิ่มผลผลิตไดด้ว้ย 

ปี 2561 เดลตา้ผลิตแบตเตอรี 48V ในเชิงพาณิชยแ์ละได้ผลิตแบตเตอรีรูปแบบอ่ืนๆ ตามมาช่วงตน้ปี 

2562 นอกจากน้ี ซอฟทแ์วร์ท่ีเป็นองคป์ระกอบหน่ึงของชาร์จเจอร์ของเดลตา้ยงัช่วยให้ผูใ้ชง้านสามารถเช่ือมต่อ

อุปกรณ์ของเดลตา้เขา้กบัระบบต่างๆ ไดต้ามตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็วและง่ายดาย เน่ืองจากซอฟทแ์วร์น้ีจะช่วย

จดัการแบ่งไฟระหวา่งองค์ประกอบต่างๆ ของระบบให้มีประสิทธิภาพ โดยผูใ้ช้ไม่จาํเป็นตอ้งตั้งค่าเพิ่มเติมแต่

อย่างใด นอกจากน้ี ซอฟท์แวร์ตวัน้ียงัสามารถช่วยตดัไฟอตัโนมติัหากผูใ้ช้เผลอถอดปลัก๊ระหว่างการชาร์จไฟ

แบบเร่งด่วน ซ่ึงจะช่วยป้องกนัไม่ใหต้วัเช่ือม DC (DC Connector) เสียหายหรือเส่ือมก่อนเวลาอนัควร 
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การวจิัยและพฒันาสําหรับตลาดในอนิเดีย 

ทีมวิจยัและพฒันาของเดลต้าท่ีอินเดียซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของทีมวิจัยและพัฒนานานาชาติของเดลต้าได้

เดินหน้าวิจยัและพฒันาอย่างไม่หยุดย ั้งเพื่อต่อยอดธุรกิจให้หลากหลายและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ อย่าง

สมํ่าเสมอ 

หลงัจากมีการติดตั้งแผงโซลาเซลล์รวมกว่า 1 

MW ทั่วอินเดีย ทีมวิจัยและพฒันา MWP ของเดลต้า

อิ น เดี ย จึ ง ไ ด้ เร่ิ ม ติ ด ตั้ ง  DelCEN 3000 ซ่ึ ง เป็ น

อินเวอร์เตอร์พลงังานสูง (High power inverter) สําหรับ

ติดตั้ งภายนอกอาคาร รวมถึงอินเวอร์เตอร์ IP 65 PV 

ดว้ย ปัจจุบนั แนวโนม้ในตลาดอินเดียนิยมใชแ้ผงโซลา

เซลล์แบบ 1500Vdc ซ่ึงทีมวิจยัและพฒันา MWP ของ

เดลตา้อินเดียได้ออกแบบอินเวอร์เตอร์ขนาด 2.5 MW 

แรงดัน 1500V PVI ให้ เหมาะสมกับการใช้งานใน

รูปแบบน้ีดว้ย 

นอกจากน้ี ทีมวิจัยและพัฒนา MWP ยงัได้

พฒันาอุปกรณ์ชดเชยคุณภาพของระบบไฟ (Power 

quality compensating equipment หรือ PQCE) ขน าด 

6MVAR/25kV SVG/APF สําหรับการใชง้านในสถานี

ไฟฟ้าขบัเคล่ือน (Traction substation) โดยร่วมมือกบั 

อ ง ค์ ก ร อ ย่ า ง  HPRT (High power railway traction) 

แห่งเมืองเซ่ียงไฮ้ โดยทีมวิจยัและพัฒนา MWP ได้

สร้างหอ้งแลบท่ีมีสถานีไฟฟ้าขบัเคล่ือนจาํลองสาํหรับ

ใช้ทดสอบประสิทธิภาพไฟฟ้าแบบเต็มรูปแบบ (Full 

power testing capability) โดยเฉพาะ และยงัช่วยให้ทีม

วิจัยและพัฒ น าส าม ารถส ร้างส รรค์และพัฒ น า

ผลิตภณัฑ์ต่างๆ เพื่อการใชง้านกบัระบบไฟฟ้าแรงดนั

ระดับกลาง 33/35kV 3Φ โดยไม่จาํเป็นต้องมีหม้อ

แปลงมาใช้ในขบวนการออกแบบเพื่ อทําให้ เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด 

ทีมวจิยัและพฒันา MWP กาํลงัพฒันาอุปกรณ์จ่ายไฟแบบออนบอร์ด (On board power) สาํหรับสถานี

ไฟฟ้าขบัเคล่ือนสาํหรับรถไฟ โดยทีมวจิยัและพฒันายงัไดจ้ดัทาํอุปกรณ์แปลงไฟ (Auxiliary power converter)  

ขนาด 3x 130kVA และอุปกรณ์แปลงไฟหลกั (Propulsion converter) ขนาด 4.5MW สาํหรับการใชง้านกบัรถไฟ

ของอินเดีย ทั้งน้ีจะมีการทดลองใชร้ถไฟดงักล่าวในปี 2562 น้ี  
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เพาเวอร์ซัพพลายสําหรับอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (Telecom Power Systems - TPS) 

ธุรกิจโทรคมนาคมท่ีเติบโตอย่างมากทาํให้ตอ้งมีการพฒันานวตักรรมและลดตน้ทุนอย่างต่อเน่ือง

เพื่อให้ลูกค้าสามารถสร้างกําไรและมีความสามารถในการแข่งขนัอยู่เสมอ นอกจากน้ี ยงัมีการพัฒนา

โซลูชัน่ส์ต่างๆ ท่ีหลากหลายรวมถึงเทคโนโลยีสําหรับตลาด 4G ด้วย สําหรับทีมวิจยัและพฒันา TPS ใน

อินเดีย กาํลงัอยู่ระหว่างการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อพฒันาประสิทธิภาพอุปกรณ์ในกลุ่มตวัเรียงกระแสไฟฟ้า 

(Rectifier) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดโลกมากข้ึน  

ที มวิจัยและพัฒนาของเดลต้าในอินเดียได้พัฒนา

โซลูชัน่ส์จ่ายไฟแบบผสม (Combo power solution) ท่ีแปลงไดท้ั้ง

กระแส AD/DC และ DC/AC โดยอุปกรณ์ดงักล่าวไดใ้ชก้บัระบบ

จดัการของไซต์งานท่ี Dongguan (DG) โดยสามารถควบคุมการ

ทาํงานของระบบจากบริษัทเดลต้าอย่างมีประสิทธิภาพได้เลย 

โดยอุปกรณ์น้ีจะช่วยลดตน้ทุนและจดัการใชพ้ื้นท่ีให้กบัลูกคา้ได้

อยา่งคุม้ค่า 

อินเวอร์เตอร์รุ่นใหม่ท่ีประสิทธิภาพสูงข้ึนแต่มีขนาดเล็กลงน้ีสามารถรองรับแรงดนัไฟตั้งแต่ 300 

VA ถึง 4500 VA ทาํให้นาํไปใชง้านไดห้ลากหลาย นอกจากน้ี อินเวอร์เตอร์เจนเนอเรชนัใหม่ยงัสามารถต่อ

แบบขนาน (Paralleling) ไดโ้ดยไม่ตอ้งส่งขอ้มูลภายใน (Intra communication) จึงทาํให้รองรับไฟไดสู้งสุด

ถึง 75 KVA ดังนั้ น อินเวอร์เตอร์ขนาดเล็กรุ่นน้ีจึงเป็นโซลูชั่นส์ท่ีเหมาะกับการใช้งานของลูกค้าธุรกิจ

โทรคมนาคมท่ีไซตง์านอยา่งแทจ้ริง 

โซลูช่ันส์ด้านพลังงานสําหรับระบบสํารองไฟฟ้า (MCIS) 

เดลตา้ไดพ้ฒันาเคร่ืองสํารองไฟกาํลงัสูง (High power UPS) รุ่น

ใหม่ให้มีหน้าจอ I/O เพื่อสะดวกต่อการใชง้าน ทั้งน้ี ลูกคา้ใหญ่รายหน่ึง

ในอินเดียไดน้าํ UPS ขนาด 900KW น้ีไปใช้แลว้และให้การตอบรับเป็น

อยา่งดี  

เดลต้าอินเดียได้พัฒนา UPS ท่ีใช้แบตเตอรีลิเธียม-ไอออน

สําหรับไฟกาํลงักลางและสูง ซ่ึงโซลูชัน่เหล่าน้ีจะเพิ่มทางเลือกท่ีสร้าง

ความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้ท่ีมีพื้นท่ีใชง้านจาํกดั โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง สําหรับ

การใช้งานในในระบบศูนย์กลางการเก็บข้อมูลหรือรูปแบบอ่ืนๆ ท่ี

คลา้ยคลึงกนั  

การพฒันาระบบการจดัการแบบเตอรร่ี BMS (Battery Management System) ร่วมกบัผูผ้ลิตแบตเตอรีลิ

เธียม-ไออนทาํให้เดลตา้สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มผูผ้ลิตแบตเตอรีไดอ้ย่างกวา้งขวางข้ึน

ดว้ย นอกจากน้ี โซลูชัน่น้ียงัสามารถทาํให้ผูใ้ช้งานไดรั้บขอ้มูลทั้งหมดผ่านทาง UI (User Interface) หรือ Data 

portal อีกดว้ย     
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ซอฟท์แวร์สําหรับระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม 

ในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา ทีมวิจยัและพฒันาของเดลตา้ในอินเดียไดเ้ร่งเสริมสมรรถนะดา้นซอฟทแ์วร์ 

ทาํใหที้มสามารถพฒันาซอฟทแ์วร์สําหรับผลิตภณัฑ์กลุ่มระบบอตัโนมติัอุตสาหกรรม โดยซอฟทแ์วร์ใหม่น้ีมี

โครงสร้างแบบรวม (Unified architecture) ซ่ึงเหมาะสาํหรับการประยกุตใ์ชก้บัผลิตภณัฑ์หลายรูปแบบ  

การพฒันาแพลตฟอร์มรุ่นใหม่ท่ีมีโครงสร้างแบบรวมจะช่วยให้เดลตา้สามารถสร้างสรรค์ซอฟท์แวร์

อ่ืนๆ เพื่อการใชง้านกบัผลิตภณัฑ์กลุ่ม IABG ท่ีหลากหลายของแบรนด์เดลตา้ไดใ้นอนาคต โดยซอฟทแ์วร์เวอร์

ชัน่แรกท่ีเร่ิมนาํมาใช้งานในเดือนเมษายน 2562 น้ีจะช่วยให้ลูกคา้มีสภาพแวดล้อมการทาํงานแบบบูรณาการ 

สามารถออกแบบ กาํหนด จาํลอง ตลอดจนติดตามและวเิคราะห์ระบบอตัโนมติัอุตสาหกรรมท่ีประกอบข้ึนจาก

อุปกรณ์ต่างๆ ของเดลตา้ นอกจากน้ี ยงัจะช่วยให้เดลตา้กา้วขา้มจากการเป็นผูผ้ลิตช้ินส่วนให้เป็นผูใ้ห้บริการ

โซลูชัน่สาํหรับอุปกรณ์และระบบอตัโนมติัท่ีใชใ้นภาคอุตสาหกรรมอยา่งเตม็รูปแบบไดอี้กดว้ย  

แพลตฟอร์มรุ่นใหม่น้ีมีพื้นฐานการพฒันาจากมาตรฐานอุตสาหกรรมท่ีไดรั้บการยอมรับในวงกวา้ง เช่น 

OPC-UA รวมถึง PLCOpen และ AML เพื่อให้สามารถทาํงานเช่ือมต่อกบัแพลตฟอร์มท่ีมีการใช้งานอยู่แลว้ใน

ปัจจุบนั และท่ีคู่แข่งได้พฒันาเพื่อใช้งานในอนาคตอีกด้วย เน่ืองจากแพลตฟอร์มน้ีได้ถูกออกแบบให้ทาํงาน

ร่วมกับซอฟท์แวร์จดัการกระบวนการผลิตท่ีมีการใช้งานอย่างกวา้งขวางอยู่แล้ว เช่น MES และ PLM & ERP 

เป็นตน้ 

ทศิทางในอนาคต 

ทีมวิจยัและพฒันาของเดลตา้ในอินเดียมีแผนระยะสั้นในการพฒันานวตักรรมต่างๆ ท่ีเหมาะกบัการใช้

งานในอนาคต เช่น อุปกรณ์แปลงไฟกาํลงัสูง (High power converter) รวมถึงอุปกรณ์เก็บพลงังานและพลงังาน

ทดแทน เป็นตน้ นอกจากน้ี ทีมงานยงัเดินหนา้พฒันาซอฟทแ์วร์หลกัๆ เพื่อนาํไปใชใ้นการแปลงไฟกาํลงัสูง เช่น 

โครงข่ายขนาดเล็ก (Micro-grid) หรือ PCS และการประยกุตใ์ชง้านในลกัษณะอ่ืน ๆ  

นอกจากน้ี ทีมวจิยัและพฒันาในอินเดียอยูร่ะหวา่งการพฒันาโซลูชัน่สาํหรับชาร์จยานยนตไ์ฟฟ้าและ

การชาร์จแบบ DC HV สําหรับแรงดนั 200-700 V เพื่อพฒันาศกัยภาพโครงการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าตาม

เป้าหมายปี 2573 
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เดลตา้ได้ลงทุนด้านการวิจยัและพฒันาโซลูชั่นยานยนต์ไฟฟ้าและด้านซอฟท์แวร์เพิ่มเติม เช่น ชาร์จ

เจอร์และอินเวอร์เตอร์ (ตัวแปลงไฟฟ้าจากกระแสตรงเป็นกระแสสลับ) ท่ีใช้ในรถยนต์ไฟฟ้า (OBCM and 

Traction Inverter)  เพื่อให้สอดคล้องกบัแผนการเติบโตทางธุรกิจของเรา ทั้งน้ี ทีมวิจยัและพฒันาของเดลตา้ใน

อินเดียจะประสานงานกบัศูนยว์ิจยัและพฒันาอ่ืนๆ ของเดลต้าในการนาํความเช่ียวชาญและประสบการณ์มา

พฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัเดลตา้ต่อไปในอนาคต  

เพาเวอร์ซัพพลายมาตรฐานสําหรับการใช้งานเชิงอุตสาหกรรม 

ในปี 2561 ทีมวิจยัและพฒันาเพาเวอร์ซพัพลาย

เพื่ อการใช้งานเชิงอุตสาหกรรม  (IPS) ในไทยและ

ไต้หวนัประสบความสําเร็จอย่างมากในการพัฒนา

ผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ  ท่ีไดรั้บการตอบรับจากลูกคา้เป็นอยา่ง

ดี นอกจากน้ี เดลต้ายงัได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่ม 

Dinrail CliQ III และ Dinrail VA ได้แก่รุ่น 24V/5A และ 

10A & 20A ซ่ึงทาํใหลู้กคา้มีทางเลือกมากข้ึน โดยเฉพาะ 

ผลิตภณัฑ์สําหรับระบบขั้นสูง สําหรับผลิตภณัฑ์ซีรีย ์VA จะมีหน้าจอแสดงผลซ่ึงให้ขอ้มูลท่ีสําคญัต่างๆ กบัผูใ้ช ้

เช่น แรงดนัออก กระแสและพลงังาน (VA) รวมถึงอายุการใช้งานของเพาเวอร์ซัพพลายด้วย ทีม IPS ยงัสามารถใช้

ความเช่ียวชาญออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการท่ีแตกต่างของลูกคา้ เช่น เนน้ท่ีราคา

ประหยดั หรือ เน้นท่ีประสิทธิภาพระดบัสูง ซ่ึงความสามารถดงักล่าวทาํให้เพาเวอร์ซัพพลายกลุ่มน้ีของเดลตา้

สามารถตีตลาดทัว่โลกไดใ้นระยะเวลาอนัสั้น 

สาํหรับเพาเวอร์ซพัพลายแบบมาตรฐานรุ่นใหม่ เช่น รุ่น PMH และรุ่นมาตรฐาน NEC Class 2 ก็เป็นอีก

ทางเลือกสาํหรับลูกคา้ท่ีตอ้งการใชง้านทัว่ไปในครัวเรือน ส่วนตลาด LED เดลตา้ก็มีเพาเวอร์ซพัพลายรุ่น LNP-C 

แบบพลงังานตํ่าท่ีเหมาะกบัการใชง้านในลกัษณะน้ีของลูกคา้ และเพาเวอร์ซพัพลายรุ่นเหล่าน้ียงัสามารถแยกใช้

เป็นช้ินเด่ียวเพื่อความสะดวกของลูกคา้ไดด้ว้ยเช่นกนั 

เพาเวอร์ซัพพลายสําหรับงานดา้นการแพทยก์ลุ่ม MEG คือ รุ่น MEG-2K1A6 ท่ีมีเอาตพ์ุต 2.1kW และสามารถ

รองรับเอาตพ์ุตขนาด 5”x 10”x1.59” ไดสู้งสุด 6 ตวัน้ีถือวา่เป็นผลิตภณัฑ์เด่นในกลุ่มน้ี นอกจากน้ี ยงัมีผลิตภณัฑ์อ่ืน ๆ 

เช่น อแดปเตอร์รุ่น MEA-250A24C และ รุ่น MEU-600C24 ท่ีใช้การนาํความเยน็ยงัช่วยให้กลุ่มผลิตภณัฑ์สําหรับงาน

ดา้นการแพทยมี์ความหลากหลายสําหรับลูกคา้ในธุรกิจน้ี สําหรับในปี 2562 เดลตา้จะเน้นผลิตภณัฑ์กลุ่มอ่ืนๆ เช่น 

เพาเวอร์ซัพพลายแบบยึดติดโดยไม่ต้องมีราง (Panel mount) แบบเปิด (Open Frame) และแบบราง (Dinrail) เพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และธุรกิจต่างๆ ท่ีหลากหลายมากข้ึน เดลตา้เช่ือมัน่ว่าปี 2562 จะเป็นอีกปีท่ีเดลตา้

ไดรั้บการยอมรับอย่างต่อเน่ืองในฐานะผูน้าํดา้นการวิจยัและพฒันาและการผลิตเพาเวอร์ซัพพลายแบบมาตรฐานรุ่น

ต่างๆ และส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจน้ีของเดลตา้ก็จะยงัเพิ่มข้ึนอยา่งสมํ่าเสมอในทุกพื้นท่ีทัว่โลก 
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แนวโน้มอุตสาหกรรมปี 2561/2562 

ขอ้มูลท่ีปรากฏขา้งล่างน้ีมาจากรายการวิเคราะห์แนวโน้มตลาดจากแหล่งขอ้มูลท่ีเช่ือถือไดห้ลายแหล่ง 

โดยไดร้ะบุท่ีมาของขอ้มูลไวอ้ยา่งชดัเจนแลว้  

ภาพรวมสภาวะเศรษฐกจิ

เศรษฐกจิโลก 

รายงานแนวโน้มเศรษกิจโลกฉบับปรับปรุงเดือนมกราคม 2562 ขององค์กรการเงินระหว่างประเทศ 

(IMF) ประมาณการการเติบโตทัว่โลกในปี 2561 ไวท่ี้อตัราร้อยละ 3.7 ในขณะท่ีคาดการณ์การเติบโตในปี 2562 

ไวที้อตัราร้อยละ  3.5 และปี 2563 ท่ีอตัราร้อยละ 3.6 ลดระดบัลงจากท่ีคาดการณ์ไวเ้ม่ือตุลาคม 2561 ลงมาร้อยละ 

0.2 และ 0.1 ตามลาํดบั การปรับลดลงคร้ังล่าสุดน้ีเป็นผลมาจากการเติบตวัชะลอตวัในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2561 ซ่ึง

คาดวา่จะดาํเนินต่อไปในไตรมาสต่อไปในรูปแบบท่ีสะทอ้นถึงการชะลอตวัของเศรฐกิจประเทศพฒันาแลว้ และ

การชะลอตวัการเติบโตชัว่คราวสาํหรับประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่และประเทศกาํลงัพฒันา 

ในปี 2561 เศรษฐกิจประเทศสหรัฐปรับตวัข้ึนจาการใช้มาตรการการคลงัหลายประการ แต่คาดว่าการ

เติบโตในปี 2562 จะปรับลดลงเน่ืองจากผลกระทบจากมาตรการกีดกนัทางการคา้ต่างๆ ท่ีผ่านมารวมถึงการข้ึน

ภาษีนําเขา้จากประเทศจีน การขยายตวัเศรษฐกิจของจีนจะชะลอตวัเน่ืองจากการเข้มงวดด้านกฎระเบียบทาง

การเงินและความตึงเครียดทางการค้ากับสหรัฐฯ กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศพฒันาแล้วได้สูญเสียแรง

กระตุน้ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2561 หลงัจากเคยข้ึนไปท่ีจุดสูงสุดเม่ือปี 2560 กลุ่มประเทศท่ีใชเ้งินยโูรและสหราช

อาณาจกัรคาดว่าการเติบโตชะลอตวัเน่ืองมาจากมาตรการกีดกนัทางการคา้ในปี 2561 การเติบโตของประเทศเกิด

ใหม่ในเอเชียจะลดลง และการเติบโตของประเทศเกิดใหม่ในยุโรปจะเติบโตอ่อนแอกวา่ท่ีคาดการณ์ไวก่้อนหนา้น้ี 

การเติบโตในละตินอเมริกา ตะวนัออกกลางและแอฟริกาใตส้ะฮารายงัคงชะลอตวัหรือถูกทาํให้ยิ่งชะลอตวัลง 

เม็กซิโก เวเนซุเอลา อิหร่านและตุรกีลว้นมีการปรับตวัการเติบโตลดลงซ่ึงสะทอ้นถึงปัจจยัเฉพาะของประเทศ 

เง่ือนไขทางการเงินท่ีเขม้งวดมากข้ึนและความตึงเครียดทางการเมืองท่ีเพิ่มสูงข้ึน รายงานฉบบัปรับปรุงไดเ้ตือนถึง

ความเส่ียงของการเติบโตทัว่โลกรวมถึงความตึงเครียดทางการคา้ท่ีทวคีวามรุนแรง ความผนัผวนของตลาดการเงิน

ในวงกวา้ง ความไม่แน่นอนเก่ียวกบันโยบายและความตึงเครียดทางการเมือง 

ท่ีมา: International Monetary Fund. 2019. World Economic Outlook: Challenges to Steady Growth. Washington, 

DC, October  

แนวโนม้เศรษฐกิจโลกในปี 2562 ธนาคารโลกรายงานว่าการคา้และการลงทุนระหวา่งประเทศชะลอตวั

ลง ความตึงเครียดทางการคา้ยงัคงอยู่ในระดบัสูงขณะท่ีตลาดประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่หลายแห่งและประเทศ

กาํลังพฒันา (EMDE) ประสบปัญหาแรงกดดนัในตลาดการเงิน โดยธนาคารโลกคาดว่าเศรษฐกิจในปี 2561 

ปรับตวัลดลงร้อยละ 3 และคาดวา่จะลดลงสู่ระดบัการเติบโตท่ีอตัราร้อยละ 2.9 ในปี 2562 และร้อยละ 2.8 ในปี 

2563-2564 เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า ประกอบกบักลุ่มประเทศเศรษฐกิจพฒันาแล้วลดการดาํเนินนโยบาย

การเงิน รวมถึงการคา้โลกท่ีชะลอตวั 
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ในประเทศพฒันาแล้วการค้าและการลงทุนอยู่ในระดับปานกลางยกเวน้สหรัฐอเมริกาซ่ึงได้ดาํเนิน

มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจอยู ่การชะลอตวัทางเศรษฐกิจอยา่งต่อเน่ืองคาดวา่จะดาํเนินต่อไปในประเทศพฒันาแลว้

หลังจากท่ีมีการชะลอตวัในปี 2560 ท่ีอตัราร้อยละ 2.3 เป็นร้อยละ 2.2 ในปี 2561 การเติบโตทางเศรษฐกิจใน

ประเทศจีนคาดว่าจะชะลอตวัลงท่ีอตัราร้อยละ 6.2 ในปี 2562 และถึงปานกลางท่ีอตัราร้อยละ 6 ตามศกัยภาพ 

การคา้โลกท่ีลดลงและเง่ือนไขทางการเงินท่ีเขม้งวดมากข้ึนคาดว่าจะทาํให้การเติบโตของ EMDEs ลดลงอยู่ท่ี

อตัราร้อยละ 4.2 ในปี 2562 และคาดวา่การเติบโตจะอยูท่ี่ระดบัร้อยละ 4.6 ในอีกสองปีขา้งหนา้ (2563-2564) 

ท่ี ม า: World Bank. 2019 . Global Economic Prospects, January 2019: Darkening Skies. Washington, DC: World Bank. 

doi: 10. 1596/978-1-4648-1343-6. License: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO.   

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จีน และอินเดีย 

องคก์ารเพื่อความร่วมมือและการพฒันาทางเศรษฐกิจ (OECD) ระบุว่า GDP ของประเทศเศรษฐกิจเกิด

ใหม่เอเชีย (เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้จีน และอินเดีย) จะเติบโตแบบค่อนขา้งคงท่ีในปี 2561 แมว้า่จะมีปัจจยัเชิงลบ

จากทั้งภายในและนอกประเทศก็ตาม ทั้งน้ี รายงานทิศทางเศรษฐกิจสําหรับภูมิภาคเอเชีย จีน และอินเดียสําหรับปี 

2019 ระบุวา่ GDP เฉล่ียของประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่จะอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 6.1 ในช่วงปี 2562 ถึง 2566  (ตาราง

ท่ี 1) โดยในช่วงเวลาดงักล่าว คาดว่าความตอ้งการภายในประเทศและการใชจ่้ายภายในครัวเรือนจะปรับเพิ่มข้ึน

เน่ืองจากตลาดแรงงานยงัคงคึกคกัอย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ตาม โอกาสทางการคา้ยงัคงไม่แน่นอนอยู่ เน่ืองจากมี

การใชม้าตรการกีดกนัทางการคา้อยา่งกวา้งขวางข้ึน และอตัราการเติบโตของเศรษฐกิจจีนโดยเฉล่ียจะลดลงไปอยู่

ท่ีร้อยละ 5.9 จากร้อยละ 7.3 ในช่วงปี 2555 ถึง 2559 แต่สําหรับอินเดีย คาดวา่จะมีการเติบโตท่ีแข็งแกร่งในระยะ

ยาวท่ีร้อยละ 7.3 ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 6.9 ในช่วงปี 2555 ถึง 2559 ส่วนเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(ASEAN-10) คาด

วา่การเติบโตต่อปีจะอยูท่ี่ร้อยละ 5.2 

ตารางที ่1. OECD Development Centre’s Medium Term Projection Framework 2019 (MPF-2019) 

ท่ีมา: OECD Development Centre 



32 

ในภาพรวม การบริโภคภาคเอกชนของประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ต่างๆ ในเอเชียยงัคงแข็งแกร่ง เน่ืองจาก

ตลาดแรงงานภายในประเทศเหล่านั้ นมีเสถียรภาพและได้รับอานิสงส์จากความต้องการจากต่างประเทศอย่าง

ต่อเน่ือง แต่ยงัมีปัจจยัหลายประการท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน อีกทั้งตอ้ง

พยายามเพิ่มโอกาสและลดความเส่ียงของเทคโนโลยกีารเงินดว้ย นอกจากน้ี การเพิ่มข้ึนของจาํนวนประชากร รายได้

ระดบับุคคลท่ีเพิ่มข้ึน และทางเลือกดา้นการขนส่งสาธารณะท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดัทาํให้คนจาํนวนมากหนัไปใชร้ถยนต์

ส่วนตวักนัมากข้ึน ดงันั้น การแก้ไขปัญหาด้านการเดินทางในเมืองในภูมิภาคน้ีจึงเป็นเร่ืองสําคญัอย่างยิ่งต่อการ

ส่งเสริมศกัยภาพของเมืองเพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการพฒันาให้ไดอ้ยา่งเต็มท่ีและครอบคลุม

อยา่งทัว่ถึงทั้งภูมิภาค 

ท่ีมา: OECD (2018), Economic Outlook for Southeast Asia, China and India 2019: Towards Smart Urban 

Transportation, OECD Publishing, Paris. https://doi.org/10.1787/saeo-2019-en  

รายงานต่างๆ ขา้งตน้ไดช้ี้ให้เห็นวา่เศรษฐกิจบางภูมิภาคในปี 2562 และต่อจากน้ีไปจะมีแนวโนม้ค่อนขา้ง

ดี แมว้่าจะมีความเส่ียงอยู่บา้งก็ตามหลงัจากท่ีเศรษฐกิจโลกฟ้ืนตวัจากวิกฤติการเงินแลว้ แต่ยงัมีปัจจยัเชิงลบอีก

หลายประการท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตแบบต่อเน่ือง สําหรับประเทศพฒันาแลว้ เศรษฐกิจก็ยงัเติบโตได้ใน

ระดบัปานกลาง แต่ตลาดเกิดใหม่ในเอเชียและยุโรป รวมถึงประเทศกาํลงัพฒันาบางประเทศนั้นคาดว่าเศรษฐกิจ

จะขยายตวัไดดี้ ทั้งน้ี ปัจจยัเส่ียงต่อเศรษฐกิจโลกมีหลายประการ เช่น ความผนัผวนของตลาดเงิน การกีดกนัทาง

การคา้ท่ีรุนแรงข้ึน ความไม่แน่นอนของนโยบาย และความตึงเครียดดา้นภูมิรัฐศาสตร์ เป็นตน้  

ตลาดผลติภัณฑ์เพาเวอร์ซัพพลาย 

ตลาดเพาเวอร์ซัพพลายชนิด AC-DC และ DC-DC สําหรับลูกค้าทัว่ไป 

รายงานเร่ือง Global Switching Power Supply Industry 2018 สําหรับอุตสาหกรรมเพาเวอร์ซัพพลายของ 

Micro-Techno Consultants (MTC) ได้ให้ขอ้มูลเก่ียวกบัตลาดเพาเวอร์ซัพพลาย AC-DC และ DC-DC แบบแรงดนั

ตํ่า ในรายงานเนน้ไปท่ีผูผ้ลิตเพาเวอร์ซพัพลายสาํหรับลูกคา้ทัว่ไป  (Merchant) ซ่ึงผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ใหก้บั

ลูกคา้ OEM และผูบ้ริโภค รายงานน้ีช้ีใหเ้ห็นวา่อุตสาหกรรมเพาเวอร์ซพัพลายยงัคงเติบโตอยา่งต่อเน่ืองต่อจากปีท่ี

ผ่านมา และคาดว่าอัตราการเติบโตในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2561 จะอยู่ท่ี ร้อยละ 2.6 ซ่ึงเป็นอานิสงส์จากการมี

เสถียรภาพในตลาดดั้งเดิมและการเติบโตสูงในตลาดเกิดใหม่ท่ีขยายตวัข้ึนมากในเศรษฐกิจโลก นอกจากน้ี ตลาด

อุปกรณ์การแพทย์และอุตสาหกรรมยงัมีอัตราการเติบโตสูงกว่ามาตรฐานอีกด้วย ดังนั้ น MTC จึงคาดว่า

อุตสาหกรรมเพาเวอร์ซพัพลายจะยงัคงเติบโตในระดบักลางต่อเน่ืองต่อไปไดอี้กหลายปี  

รายงานของ MTC ยงัไดป้ระมาณมูลค่าตลาดเพาเวอร์ซพัพลายไวท่ี้ 2.45 หม่ืนลา้นดอลลาร์สหรัฐในปี 2561 

ซ่ึงเพิ่มข้ึนจาก 2.39 หม่ืนลา้นดอลลาร์สหรัฐในปี 2560 และอตัราการเติบโตเฉล่ียต่อปีท่ีร้อยละ 2.8 ระหวา่งปี 2560 

ถึง 2565 (รูปท่ี 1)  
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รูปที ่1. Global consumption of Merchant Switching Power Supplies 2017-2022 

ท่ีมา: MTC report, “Global Switching Power Supply Industry 2018” 

รายละเอียดมูลค่าตลาดเพาเวอร์ซพัพลายของโลกแบ่งตามภูมิภาคไดแ้สดงไวด้า้นล่าง (รูปท่ี 2) โดยคาดวา่

ตลาดเอเชียแปซิฟิกจะมีอตัราการเติบโตสูงสุดท่ีประมาณร้อยละ 4.1 ต่อปีในช่วง 2560-2565  

รูปที ่2. Global Consumption of Merchant Switching Power Supplies by Region 

ท่ีมา: MTC Report, “Global Switching Power Supply Industry 2018” 

รายงานระบุว่าบริษทัผูผ้ลิตเพาเวอร์ซัพพลายสําหรับตลาด OEM 10 อนัดบัแรกของโลกนั้นมีส่วนแบ่ง

การตลาดรวมกนัร้อยละ 44.5 ของยอดขายทัว่โลกในปี 2560 หรือลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 44.7 ในปี 2559 โดย

กลุ่มเดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ ยงัคงครองตาํแหน่งบริษทัผูน้าํตลาดเพาเวอร์ซพัพลายอนัดบัหน่ึงของโลกในกลุ่มลูกคา้

ต่าง ๆ เช่น OEM โทรคมนาคม UPS และพลงังานทดแทน เป็นตน้   
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ธุรกจิเพาเวอร์ซัพพลายสําหรับตลาดลูกค้าทัว่ไป 

รายงานของ MTC ได้แบ่งลูกคา้เพาเวอร์ซัพพลายเป็น 8 ประเภท ไดแ้ก่ กลุ่มไฟ LED (LED) กลุ่มอุปกรณ์

สําหร้บลูกคา้รายยอ่ย (CON) กลุ่มอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/สํานกังาน (COE) กลุ่มอุปกรณ์เน็ตเวร์ิค/โทรคมนาคม (NTE) 

กลุ่มอุปกรณ์การแพทย์ (MED) กลุ่มอุปกรณ์อุตสาหกรรม/เฉพาะทาง (IND) กลุ่มคมนาคม (TRN) และกลุ่ม

ยทุโธปกรณ์/อากาศยาน (MIL) 

รูปที ่3. Global Consumption of Merchant Switching Power Supplies 2017-2022 

ท่ีมา: MTC report, “Global Switching Power Supply Industry 2018” 

จากตารางด้านบน (รูปท่ี 3) จะเห็นได้ว่า กลุ่มไฟ  LED เป็นตลาดท่ีเติบโตเร็วท่ีสุดเป็นอนัดับแรก โดยมี

มูลค่าประมาณ 3.4 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2565 หรือคิดเป็นอตัราการเติบโตเฉล่ีย ร้อยละ 17.7 ต่อปีในช่วงปี 

2560-2565 ทั้ งน้ี การเติบโตน้ีเป็นผลมาจากราคาสินค้าท่ีถูกลง ความนิยมเทคโนโลยีประหยดัไฟท่ีเพิ่มข้ึน และ

นโยบายภาครัฐท่ีเอ้ือมากข้ึน ส่วนกลุ่มตลาดลูกคา้คมนาคมก็เป็นอีกตลาดท่ีมีการเติบโตมากข้ึนเป็นอนัดบัสองโดยมี

มูลค่าประมาณ 1.7 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2565 หรือคิดเป็นอตัราการเติบโตเฉล่ียร้อยละ 8.0 ต่อปีในช่วงปี 

2560-2565 นอกจากน้ีกลุ่มน้ียงัไดรั้บแรงหนุนจากการถือกาํเนิดของยานยนต์ไฟฟ้า (EV)  ช่วยกระตุน้การเติบโตของ 

Onboard charger เคร่ืองชาร์ตรถยนตไ์ฟฟ้าภายในครัวเรือน  และในสถานีสาธารณะดว้ย  

ท่ีมา: MTC (2018) Global Switching Power Supply Industry 2018. Micro-Tech Consultants, Santa Rosa, CA. 

ตลาดเศรษฐกจิเกดิใหม่ 

ตลาดพลังงานทดแทน 

ในรายงาน 2019 Renewable Energy Industry Outlook ท่ีปรึกษา Deloitte ได้ระบุว่าภาคพลังงานทดแทนใน

สหรัฐอเมริกายงัมีความยดืยุน่อยา่งมากในปี 2561 แมว้า่จะไดรั้บผลกระทบจากความไม่แน่นอนในการปฏิรูปภาษีของ

รัฐบาลกลางและภาษีนาํเขา้อยูก่็ตาม สาํหรับกาํลงัการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานลมและพลงังานแสงอาทิตยใ์นไตรมาสท่ี 

3 ของปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 8 ของกาํลังการผลิตไฟฟ้าในประเทศทั้งหมด ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 7 ของช่วงเวลา

เดียวกันในปี 2560 ปัจจยัส่งเสริมการเติบโตของตลาดในปี 2561 คือ ต้นทุนค่าผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมและ
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แสงอาทิตยท่ี์ลดลง เทคโนโลยีแบตเตอรีเก็บไฟฟ้าท่ีพฒันาข้ึน และความเช่ียวชาญของผูผ้ลิตไฟฟ้าท่ีมากข้ึนด้วย 

ปัจจยัสําคญัท่ีสุดคือความตอ้งการไฟฟ้ายงัคงเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง และเป็นความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าจากผูบ้ริโภคแบบ

สมคัรใจ ไม่เหมือนในอดีตท่ีเป็นนโยบายการใชไ้ฟฟ้า ทั้งน้ี รายงานน้ีคาดวา่ปัจจยัพื้นฐานเหล่าน้ีจะเป็นไปในทิศทาง

น้ีต่อไปอีกในปี 2562 โดย Deloitte ช้ีวา่การออกนโยบายใหม่ๆ ความสนใจในการขยายการลงทุนท่ีมากข้ึน ตลอดจน

เทคโนโลยท่ีีกา้วหนา้ข้ึน จะเป็นปัจจยัหลกัท่ีส่งเสริมความแขง็แกร่งของอุตสาหกรรมน้ีในปี 2562   

ท่ีมา: Deloitte (2018), 2019 Renewable Energy Outlook, 

www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/energy-resources/us-renewable-energy-outlook-2019.pdf, 

accessed January 2019. 

รายงาน In the Global Energy Transformation: A Roadmap to 2050 ของ  The International Renewable 

Energy Agency (IRENA) ระบุว่าการตลาดพลังงานโลกกาํลังเปล่ียนผ่านไปสู่การใช้พลังงานทดแทนมากข้ึน

เน่ืองจากตน้ทุนการผลิตท่ีถูกลง ในปี 2560 กาํลงัการผลิตพลงังานทดแทนมีเพิ่มข้ึนถึง 167GW หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 

8.3 เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีผา่นมา หรือคิดเป็นอตัราการเติบโตเฉล่ียร้อยละ 8-9 ต่อปีตั้งแต่ปี 2553 อยา่งไรก็

ตาม รายงานดังกล่าวได้ระบุด้วยว่าปริมาณการปล่อยก๊าซยงัไม่เป็นไปตามข้อตกลง Paris Agreement ของ 

UNFCCC ท่ีจดัข้ึนเม่ือปี 2558 ซ่ีงมีเป้าหมายคือจาํกดัการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อป้องกนัไม่ให้อุณหภูมิเฉล่ีย

ของโลกเพิ่มข้ึนเกิน 2 องศาเซลเซียสเม่ือเทียบกบัระดบัก่อนยคุปฏิวติัอุตสาหกรรม ดงันั้นการเปล่ียนมาใชพ้ลงังาน

ทดแทนและการประหยดัพลงังานจึงเป็นเร่ืองจาํเป็นท่ีทุกภาคอุตสาหกรรมตอ้งร่วมกนัดาํเนินการ   

ท่ีมา: IRENA (2018), Global Energy Transformation: A roadmap to 2050, International Renewable Energy Agency, 

Abu Dhabi.  

ความมุ่งมัน่ของเดลต้าท่ีจะสร้างการพฒันาอย่างย ัง่ยืนและรักษาส่ิงแวดล้อมเป็นแรงผลกัดนัสําคญัท่ีทาํให้เรา

เดินหน้าผลกัดนันวตักรรมด้านพลงังานทดแทนอย่างไม่หยุดย ั้ง เช่น อินเวอร์เตอร์สําหรับแผงโซลาร์เซลล์ของ

เดลตา้เหมาะกบัการใชง้านทั้งในครัวเรือนและเชิงพาณิชย ์รวมถึงการใชใ้นเชิงอุตสาหกรรม และโรงไฟฟ้าขนาด

ใหญ่ดว้ย ดงันั้น จะเห็นไดว้่าเดลตา้มีผลิตภณัฑ์กลุ่มอินเวอร์เตอร์ท่ีหลากหลายและเหมาะกบัการใช้งานกบัแผง

โซลาร์เซลลทุ์กรูปแบบ 

ตลาดยานยนต์ไฟฟ้า (EV) 

รายงาน Global EV Outlook 2018 ของ International Energy Agency (IEA) ระบุว่าในปี 2560 ยอดขาย

รถยนตไ์ฟฟ้าโตข้ึนกวา่ร้อยละ 54 เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา โดยมีจีนเป็นตลาดหลกัท่ีมีส่วนแบ่งตลาดเกินคร่ึงของ

ยอดขายทั้งหมด และมีนอร์เวยเ์ป็นตลาดอนัดบั 2 ท่ีมียอดขายท่ีร้อยละ 39 สาํหรับในปี 2560 ยอดขายรถยนตไ์ฟฟ้า

ทัว่โลกสูงเกินกว่า 3 พนัล้านคนั โดยมากกว่าร้อยละ 40 เป็นยอดขายในตลาดจีน สําหรับตลาดจีนและนอร์เวย ์

ปัจจยัหลกัท่ีกระตุน้ให้ตลาดขยายตวัทั้งในแง่มูลค่าและจาํนวนยอดขายไดแ้ก่นโยบายภาครัฐท่ีส่งเสริมการใช้

รถยนต์ไฟฟ้า และในปัจจุบนั นโยบายส่งเสริม EV ท่ีเขม้แข็งท่ีสุดคือ นโยบายของจีนและแคลิฟอร์เนีย รวมถึง

มาตรฐานการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สําหรับปี 2030 ของสหภาพยุโรป นอกจากประเทศเหล่าน้ีแลว้ยงัมี

อีกหลายประเทศท่ีมีเป้าหมายส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าให้มากข้ึน เช่น อินเดียซ่ึงได้กาํหนดเป้าหมายการ

ส่งเสริมการใชร้ถยนตไ์ฟฟ้าเพื่อใหผู้บ้ริโภคหนัมาใชร้ถยนตไ์ฟฟ้าใหม้ากข้ึนดว้ย  

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/energy-resources/us-renewable-energy-outlook-2019.pdf
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 นอกจากน้ี โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการชาร์จไฟสําหรับรถยนต์ไฟฟ้ายงัขยายตวัข้ึนให้สอดคลอ้งกบัการใช้

งานรถยนตไ์ฟฟ้าท่ีเพิ่มข้ึนดว้ย ในปี 2560 ทัว่โลกจะมีสถานีชาร์จไฟท่ีบา้นและท่ีทาํงานประมาณ 3 ลา้นแห่ง โดยมี

สถานีสาธารณะประมาณ 320,000 แห่งเป็นแบบชาร์จชา้ และอีกประมาณ 110,000 แห่งเป็นแบบชาร์จเร็ว อยา่งไรก็

ตาม แมว้่านโยบายรัฐในปัจจุบนัจะเน้นสนับสนุนให้มีสถานีชาร์จไฟของรัฐและเอกชนอยู่แล้ว แต่มีแนวโน้มว่า

บริษทัในภาคเอกชน เช่น ผูผ้ลิตพลงังาน บริษทัรถยนต์ และผูใ้ห้บริการสาธารณูปโภคต่างๆ จะร่วมกันพฒันา

โซลูชัน่เชิงพาณิชยท่ี์มีความย ัง่ยืนมากข้ึนแทนท่ีจะอาศยัการลงทุนจากภาครัฐเพียงอยา่งเดียว โดยการสนบัสนุนเชิง

งบประมาณจากภาครัฐเพื่อดูแลใหส้ถานีชาร์จไฟเหล่าน้ีสามารถใชง้านไดใ้นระยะยาวก็ยงัคงเป็นเร่ืองจาํเป็นเช่นกนั 

ท่ี ม า: OECD/IEA (2018), Global EV Outlook 2018: Towards cross-modal electrification, International Energy 

Agency, Paris. 

 เพื่อให้สอดคลอ้งกบัแนวโนม้อุตสาหกรรมในอนาคต เดลตา้จึงไดล้งทุนเพื่อพฒันาศกัยภาพดา้นการผลิต

และวิจยัและพฒันาของเราอย่างมาก โดยเราเป็นผูผ้ลิตอุปกรณ์หลายชนิดให้กบับริษทัรถยนต์ชั้นนําของโลก 

รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ สําหรับใช้งานกบัรถยนต์ไฟฟ้าดว้ย เช่น ออนบอร์ด ชาร์จเจอร์ อุปกรณ์ชุดเช่ือมต่อระหวา่ง

แบบเตอร่ีกบัชาร์จเจอร์ ตวัแปลงไฟ DC-DC และโซลูชั่นจดัการความร้อน เป็นตน้ นอกจากน้ี เดลตา้ยงัมีส่วน

สําคญัในการส่งเสริมการผลิตและใช้รถยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตโ้ดยการเป็นผูผ้ลิตโซลูชั่น

ดา้นพลงังานไฟฟ้าสําหรับรถยนต์ต่าง ๆ ออกสู่ทอ้งตลาด เช่น โซลูชัน่สําหรับชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ชาร์จเจอร์ AC 

ชาร์จเจอร์ DC แบบเร็ว และระบบจดัการสถานี เป็นตน้  
 

ตลาดผลิตภัณฑ์กกัเกบ็พลังงาน (Energy Storage) 

 ในเดือนพฤศจิกายน 2561 ท่ีผ่านมา Bloomberg New Energy Finance (BNEF) ได้เพิ่มประมาณการความ

ตอ้งการระบบเก็บพลงังานทั้งขนาดเล็กและใหญ่ของโลกใหสู้งข้ึนเน่ืองจากผลิตภณัฑ์ดงักล่าวมีราคาถูกลงอยา่งมาก 

โดยรายงานดงักล่าวระบุวา่ตลาดผลิตภณัฑ์เก็บพลงังานจะมีความตอ้งการรวมประมาณ 942GW/2,857GWh ภายใน

ปี 2583 โดยการเก็บพลงังานจะคิดเป็นร้อยละ  7 ของกาํลงัการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด ซ่ึงจะดึงดูดการลงทุนไดป้ระมาณ 

6.20 หม่ืนล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงอีก 22 ปีข้างหน้า นอกจากน้ี รายงาน BNEF Long-Term Energy Storage 

Outlook ยงัไดค้าดการณ์ว่าตน้ทุนการผลิตระบบเก็บพลงังานแบบลิเธียม-ไอออนสําหรับการใช้งานขนาดใหญ่จะ

ลดลงไปอีกร้อยละ 52 ในช่วงปี 2561 ถึง 2573 ซ่ึงเป็นการปรับตวัลดลงอยา่งมากและต่อเน่ืองในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา 

และจะทาํให้การใช้แบตเตอรีเพื่อกกัเก็บพลงังานในอุตสาหกรรมรถยนต์และการผลิตไฟฟ้าไดรั้บความนิยมอยา่ง

แพร่หลายมากข้ึนอยา่งชดัเจนอีกดว้ย   

 BNEF คาดวา่ระบบกกัเก็บพลงังานส่วนใหญ่จะถูกนาํไปใชใ้นงานขนาดใหญ่เพื่อการผลิตไฟฟ้านบัจากน้ี

ไปจนถึงประมาณปี 2573 และหลงัจากนั้นตลาดจะนิยมใชร้ะบบกกัเก็บพลงังานขนาดเล็กมากข้ึน โดยมีตลาดหลกั

ไดแ้ก่ จีน อเมริกา อินเดีย ญ่ีปุ่น เยอรมนี ฝร่ังเศส ออสเตรเลีย เกาหลีใต ้และองักฤษ ซ่ึงตลาดเหล่าน้ีจะมีกาํลงัการ

ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนมากถึง 2 ใน 3 ของกาํลงัการผลิตทั้งหมดภายในปี 2583 ส่วนในระยะสั้นเกาหลีใต้

จะเป็นตลาดใหญ่สําหรับผลิตภณัฑ์น้ี แต่ภายในปี 2563 อเมริกาจะกลายเป็นตลาดท่ีสําคญัในช่วงแรก และต่อมา

จีนจะเป็นตลาดหลกัอยา่งต่อเน่ืองไปจนถึงปี 2583 (รูปท่ี 4) 



                                                                                                                                                   

                        

 37 

 
รูปที ่4. Global cumulative storage deployments 2018-2040 

ท่ีมา: BloombergNEF 

 

 นอกจากน้ี ประเทศกาํลงัพฒันาในทวีปแอฟริกาหลาย ๆ ประเทศก็ไดก้ลายเป็นตลาดใหม่ท่ีสําคญัสําหรับ

อุปกรณ์กกัเก็บพลงังาน และบริษทัผูผ้ลิตพลังงานต่างเล็งเห็นว่าการผลิตไฟฟ้าในพื้นท่ีห่างไกลควรใช้แหล่ง

พลงังานผสมผสานซ่ึงประกอบดว้ยแสงอาทิตย ์นํ้ ามนัดีเซล และแบตเตอรีซ่ึงจะมีตน้ทุนตํ่ากวา่การเช่ือมโยงกบั

ระบบสายส่งหลักหรือเครือข่ายไฟฟ้าท่ีผลิตจากเช้ือเพลิงฟอสซิล ดังนั้ น  อุปกรณ์กักเก็บพลังงานจึงจะเป็น

ทางเลือกท่ีสําคญัสาํหรับระบบผลิตไฟฟ้าท่ีสร้างข้ึนใหม่หรือการเพิ่มกาํลงัการผลิตของเครือข่ายไฟฟ้าเดิม สําหรับ

อุปกรณ์กกัเก็บพลงังานขนาดเล็กก็จะไดรั้บความนิยมจากผูใ้ชง้านรายยอ่ยมากข้ึนเพราะสามารถรองรับการใชง้าน

ไดอ้ยา่งหลากหลาย   

ท่ีมา: Bloomberg. “Energy Storage is a $620 Billion Investment Opportunity to 2040”, Bloomberg New Energy 

Finance. November 6, 2018. Accessed January 2019.  
 

 ดงันั้น เดลตา้จึงไดพ้ฒันาผลิตภณัฑ์ต่างๆ จากความเช่ียวชาญเทคโนโลยดีา้นการแปลงไฟและการกกัเก็บ

พลงังานอนัทนัสมยัเพื่อให้สอดคลอ้งกบัทิศทางของตลาดในอนาคต ผลิตภณัฑ์ของเดลตา้ในกลุ่มแบตเตอรีลิเธียม-

ไอออนมีหลากหลาย เช่น แบตเตอรีแบบเด่ียวและแบบชุด รวมถึงแบบตูข้นาดเลก็และขนาดใหญ่ซ่ึงสามารถนาํไป

ประยกุตใ์ชง้านไดอ้ยา่งกวา้งขวาง สําหรับโซลูชัน่ระบบกกัเก็บพลงังานของเดลตา้ (ESS) ยงัสามารถใชง้านไดใ้น

ระดบัครัวเรือน เชิงพาณิชยแ์ละในโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ดว้ย 
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ทิศทางการดาํเนินธุรกจิในปี 2562 

ภาพรวมการดําเนินงานของเดลต้า (ประเทศไทย) 

โครงการ Delta Smart Manufacturing ไดด้าํเนินการมาอยา่งต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 3 และยงัสร้างประโยชน์มากมาย

ให้กับเดลต้าในเร่ืองการพฒันาเทคโนโลยีให้ลํ้ าสมยั รวมถึงต่อยอดไปสู่สายการผลิตได้อย่างเป็นรูปธรรม โดย

สามารถเพิ่มกาํลงัการผลิตไดถึ้งร้อยละ 15 และลดตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพไดถึ้งร้อยละ 16 เม่ือเทียบกบัปี 2560 

ท่ีผ่านมา สําหรับในปี 2562 น้ี เดลต้าจะขยายผลจากโครงการดังกล่าว โดยจะจัดตั้ งศูนย์กระจายสินค้า (Delta 

Distribution Center) เพื่อบริหารด้านการขนส่งแบบอจัฉริยะ (smart logistics) และบริหารงานด้านการผลิตแบบลีน 

(lean) ทั้งน้ี ศูนยด์ังกล่าวตั้งอยู่ท่ีนิคมอุตสาหกรรมบางปูและมีพื้นท่ีใช้สอยกว่า 10,700 ตารางเมตร และสามารถ

รองรับการดาํเนินงานของโรงงานท่ีนิคมอุตสาหกรรมบางปูไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   

เดลตา้ได้ตั้งเป้าหมายว่าในปี 2562 จะเดินหน้าเพิ่มกาํลงัการผลิตอีกร้อยละ 30 โดยเนน้ผลิตภณัฑ์กลุ่มยาน

ยนต์และผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ท่ีหลากหลายข้ึน เช่น อุปกรณ์ด้านการแพทย  ์เคร่ืองใช้ภายในบา้น และระบบเครือข่าย 

นอกจากน้ี ในปี 2561 เดลต้าได้มีโครงการปรับปรุงโรงงานท่ี 3 และจัดสร้างโรงงานท่ี 7 เพื่อรองรับการขยาย

สายการผลิตท่ีจะเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยคาดว่าทั้งสองโครงการจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสท่ี 1 และไตรมาสท่ี 4 

ของปี 2562 ตามลาํดบั สําหรับโรงงานท่ี 3 ตั้งอยู่ท่ีนิคมอุตสาหกรรมบางปู มีพื้นท่ีใช้สอย 17,800 ตารางเมตร ส่วน

โรงงานท่ี 7 ตั้งอยูท่ี่นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว ์โดยจะเป็นอาคารตามมาตรฐาน LEED และติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อ

ผลิตไฟฟ้า โดยจะมีพื้นท่ีใชส้อย 44,800 ตารางเมตร  
 

ธุรกจิเพาเวอร์ซัพพลายแบบมาตรฐานสําหรับภาคอุตสาหกรรม (IPS) 

ในปี 2561 ทีมงานเพาเวอร์แบบมาตรฐานสําหรับภาคอุตสาหกรรม (IPS) ไดเ้พิ่มประเภทผลิตภณัฑ์ในกลุ่ม

เพาเวอร์ซัพพลายด้านการแพทยใ์ห้หลากหลายมากข้ึน และยงัได้เปิดตวัเพาเวอร์ซัพพลายแบบปรับได้รุ่น MEG-

2K1A ออกสู่ตลาด นอกจากน้ี ทีมงานยงัประสบความสําเร็จในการเจาะตลาดเพาเวอร์ซพัพลายดา้นการแพทยใ์นหลาย

ภูมิภาคทัว่โลก และดว้ยประสบการณ์ในการเขา้ถึงตลาดท่ีมีศกัยภาพ บริษทัฯ คาดหมายวา่ในปี 2562 กลุ่มธุรกิจน้ีจะ

เติบโตข้ึนจนสามารถเป็นผูน้าํตลาดไดใ้นปี 2563 น้ี 

และเพื่ อเป็นการกระตุ้นธุรกิจให้ มีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง กลุ่มธุรกิจอุปกรณ์ อัตโนมัติสําหรับ

ภาคอุตสาหกรรม ไดผ้นวกเพาเวอร์ซัพพลายแบบมาตรฐานสําหรับภาคอุตสาหกรรมไวใ้นเครือข่ายการจดัจาํหน่าย

เดลตา้ท่ีมีอยู่มากกว่า 200 ช่องทางทัว่โลก ในขณะเดียวกนั ทีมวิจยัและพฒันาของกลุ่มธุรกิจ IPS ของเดลตา้ยงัคง

ร่วมกบัผูผ้ลิตช้ินส่วนชั้นนาํระดบัโลกในการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีรูปแบบท่ีทนัสมยัและอายกุารใชง้าน

ท่ียาวนานข้ึนเพื่อสร้างความคุม้ค่าใหก้บัลูกคา้อยา่งแทจ้ริง  

สําหรับรายละเอียด ขอ้มูลเชิงเทคนิคและความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์ของกลุ่มผลิตภณัฑ์ IPS สามารถดู

เพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ www.DeltaPSU.com นอกจากน้ี เดลตา้ยงัเข้าร่วมงานแสดงสินคา้ต่างๆ ทัว่โลกเพื่อทาํให ้   

แบรนดแ์ละผลิตภณัฑข์องเดลตา้เป็นท่ีรู้จกัในหมู่ลูกคา้มากข้ึนอีกดว้ย  
 

ธุรกจิผลติภัณฑ์เพ่ือการใช้งานด้านอุตสาหกรรมและการแพทย์ (IM) 

ในปี 2561 ธุรกิจผลิตภณัฑ์ดา้นอุตสาหกรรมและการแพทยข์องเดลตา้สร้างรายไดจ้าํนวน 121 ลา้นดอลลาร์

สหรัฐ (เพิ่มข้ึนร้อยละ 13) จากการสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ใหม่ในกลุ่มเคร่ืองอลัตร้าซาวด์ กลุ่ม DIN Rail และกลุ่ม
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สถานีชาร์จไฟสําหรับรถไฟฟ้าแบบแยกส่วน ทั้งน้ี การจะออกผลิตภณัฑ์ท่ีใชเ้ทคโนโลยิขั้นสูงเหล่าน้ีถือวา่มีความทา้

ทายพอสมควร เน่ืองจากมีอุปสรรคจากการขาดแคลนวตัถุดิบในการผลิต ราคาวตัถุดิบและค่าแรงท่ีพุ่งสูงข้ึน 

ตลอดจนค่าเงินท่ีมีความผนัผวน ทาํใหต้อ้งอาศยัความร่วมมือท่ีแขง็แกร่งทั้งดา้นวศิวกรรมและทีมทาํงานท่ีมีคุณภาพ   

ในปี 2562 บริษทัฯ คาดว่าจะสามารถสร้างรายไดต้ามเป้าหมายท่ีวางไวท่ี้ 131 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (เพิ่มข้ึน

ร้อยละ 8) จากยอดขายท่ีแข็งแกร่งของผลิตภณัฑ์กลุ่ม DIN Rail แมจ้ะมีสัญญาณวา่ตลาดจะชะลอตวัลงในปี 2562 แต่

ทีมงานผลิตภณัฑ์เพื่อการใช้งานทางการแพทยข์องเดลตา้น้ี ไดเ้พิ่มประเภทของผลิตภณัฑ์ให้หลาหลายข้ึนเพื่อช่วย

กระตุน้ยอดขายอีกทางหน่ึงดว้ย นอกจากน้ี เดลตา้ยงัไดป้รับสายการผลิตอตัโนมติั 2 สายในประเทศไทยและสโลวา

เกียเพื่อรองรับการผลิตอุปกรณ์รุ่นยอดนิยม และคาดวา่จะเร่ิมผลิตเพื่อการพาณิชยใ์นช่วงกลางปีน้ี  

นอกจากน้ี เดลต้ายงัคาดว่าผลิตภณัฑ์กลุ่มชาร์จไฟสําหรับยานยนต์ไฟฟ้าก็มีแนวโน้มเติบโตมากข้ึน ซ่ึง

สอดคล้องกบัทิศทางของธุรกิจลอจิสติกส์ท่ีไดป้รับตวัมาใช้ระบบอตัโนมติัมากข้ึน และทีมงาน IM น้ีก็ยงัมีความ

เช่ียวชาญดา้นธุรกิจลอจิสติกส์และมีสัมพนัธภาพท่ีดีกบัผูผ้ลิตรถลาํเลียงสินคา้อตัโนมติั (Automated Guided Vehicle 

หรือ AGV) หลายรายซ่ึงลว้นมีส่วนสาํคญัในการขยายตลาดของเราอีกดว้ย  
 

ธุรกจิเซิร์ฟเวอร์ เครือข่ายคอมพวิเตอร์ และโทรคมนาคม (SNT) 

ในปี 2561 ธุรกิจ SNT ของเดลต้าเติบโตอย่างมีนัยยะสําคญั แม้ว่าธุรกิจโทรคมนาคมจะค่อนขา้งซบเซา

เน่ืองจากการขยายตวัของเทคโนโลยี 4G เขา้สู่ภาวะอ่ิมตวั แต่ธุรกิจดาตา้เซ็นเตอร์กลบัโตข้ึนเน่ืองจากลูกคา้ดาตา้เซ็น

เตอร์รายหลกั ๆ ของเราไดข้ยายธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง ส่วนยอดขายเซิร์ฟเวอร์ไฮเอนด์นั้นแทบไม่ปรับตวัเพิ่มข้ึนเลยในปี 

2561 เน่ืองจากตลาดไดเ้ปล่ียนไปใช้เทคโนโลยีคลาวด์แทนซ่ึงถือวา่เป็นการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีเช่นกนั สําหรับ

ยอดขายผลิตภณัฑ์กลุ่มเน็ตเวิร์คก็เพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง และเราคาดว่าตลาดจะเติบโตในทิศทางน้ีในช่วงอีกหลายปี

ขา้งหนา้เน่ืองจากการนาํเทคโนโลย ี5G มาใชอ้ยา่งกวา้งขวาง  

ธุรกิจ SNT ของเดลตา้นั้นสามารถขยายฐานลูกคา้ไดห้ลากหลายข้ึน เน่ืองจากเรามีโซลูชัน่ดา้นดาตา้เซ็น

เตอร์ เน็ตเวิร์ค และคอมพิวเตอร์ชั้นสูงท่ีทนัสมยัและในปี 2562 เดลตา้จะออกผลิตภณัฑ์ใหม่อีกหลายชนิดเพื่อให้

สอดคล้องกบัความตอ้งการของตลาด 5G ท่ีขยายตวัข้ึนอย่างต่อเน่ืองอีกดว้ย และเดลตา้มัน่ใจเป็นอย่างยิ่งว่าทีม

พฒันาธุรกิจและวศิวกรรมของเราจะมุ่งมัน่ต่อยอดขยายตลาดและพฒันาเทคโนโลยเีพื่อสร้างความสาํเร็จทางธุรกิจ

ท่ีย ัง่ยนืต่อไป  
 

ธุรกจิยานยนต์ไฟฟ้า 

ในปี 2561 เดลตา้สามารถสร้างรายไดจ้ากธุรกิจยานยนตไ์ฟฟ้าไดต้ามเป้าแมว้า่การออกระเบียบใหม่เร่ืองการ

ทดสอบการปล่อยไอเสียของรถยนตข์นาดเล็กสําหรับรถยนตท่ี์จาํหน่ายในตลาดยุโรป (Worldwide Harmonised Light 

Vehicle Test Procedure หรือ WLTP) จะส่งผลให้ยอดขายในช่วงไตรมาสท่ี 2 ของปีชะลอตวัลงก็ตาม ปัจจยัท่ีกระตุน้

ยอดขายอยา่งตลอดทั้งปีไดแ้ก่ ความตอ้งการผลิตภณัฑ์จาํนวนมากท่ีมีอยู่ไดเ้พิ่มข้ึนตลอดทั้งปี โดยผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ 

ท่ีเดลต้าได้ผลักดันออกสู่ท้องตลาดได้เพิ่มความต้องการโดยรวมและขยายกลุ่มผลิตภณัฑ์ ปัจจุบนัตลาดมีความ

ตอ้งการผลิตภณัฑ์สําหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบปลัก๊อิน ไฮบริด (PHEV) และรถยนต์ไฟฟ้าแบบเต็มรูปแบบ (BEV) ท่ี

เพิ่มข้ึนอย่างสมํ่ าเสมอ ทั้ งน้ี ลูกค้ายงัได้นําแพลตฟอร์มไฟฟ้าต่าง ๆ ของเดลต้าไปประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ท่ี

หลากหลายข้ึนดว้ยจึงส่งผลใหย้อดขายเพิ่มข้ึนอยา่งชดัเจน   
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ในปี 2561 ออนบอร์ด ชาร์จเจอร์ (OBC) รุ่น 3.7kW ถึง 7.4kW ถือวา่เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีสําคญัของเดลตา้ แต่ใน

อนาคต เราจะเนน้ออกแบบอุปกรณ์น้ีให้มีกาํลงัไฟสูงข้ึนถึง 22kW และเป็นอุปกรณ์รุ่นผสมผสานท่ีสามารถชาร์จไฟ 

AC ร่วมกบัแปลงแรงดนัสูงระดบั 12V ไดใ้นตวัเดียวกนัดว้ย 

นอกจากเดลตา้จะเน้นพฒันาผลิตภณัฑ์สําหรับลูกคา้รายเดิมแลว้ เรายงัไดลู้กคา้กลุ่มใหม่จากทวีปยุโรปซ่ึงมี

ส่วนสาํคญัในการสร้างยอดขายท่ีย ัง่ยนื พร้อมไปกบัการขยายส่วนแบ่งทางการตลาดในอุตสาหกรรมไฟฟ้ายานยนต ์ 

ตลาดเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ออสเตรเลยี และนิวซีแลนด์ 

ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม (IA) 

ทีมงานอตัโนมติัอุตสาหกรรม (IA) ได้พฒันาธุรกิจอย่างต่อเน่ืองในปี 2561 ตลอดจนขยายฐานธุรกิจให้

ครอบคลุมถึงโซลูชั่นจดัการระบบแบบภาพรวม (System Integration หรือ SI) ด้วย นอกจากน้ี เดลต้าได้จดัทาํค่าย 

Industrial Automation Camp เป็นปีท่ี 5 โดยมี 164 ทีมจากวิทยาลยัและมหาวิทยาลยั 111 แห่งจากประเทศจีน ไตห้วนั 

ไทย เวยีดนามและอินเดียเขา้ร่วมกิจกรรมน้ี  

เดลต้าได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่หลายประเภท เช่น ผลิตภัณฑ์  Compact Modular Mid-range PLC AS รุ่น 

Standard Compact Drive MS300 (กาํลงัไฟสูงสุด 22KW) หรือหุ่นยนต์อุตสาหกรรมรุ่น Articulated Industrial Robot 

DRV และ หุ่นยนต์รุ่น New Generation HMI DOP100 เป็นต้น เราภูมิใจเป็นอย่างยิ่งท่ี หุ่นยนต์อุตสาหกรรมรุ่น 

Articulated Industrial Robot DRV  ได้รับรางวนัออกแบบดีเยี่ยม iF Design Award และหุ่นยนต์น้ีมีรัศมีการทาํงาน

สูงสุด (Working radius) ถึง 710mm/900mm และรับนํ้ าหนักได้สูงสุดถึง 7 กิโลกรัมซ่ึงเหมาะกับการใช้งานของ

อุตสาหกรรมเบา นอกจากน้ี เดลต้ายงัร่วมกับ CODESYS ท่ี  SPS Nuremberg ในการพัฒนาฮาร์ดแวร์ด้านระบบ

อตัโนมติัท่ีใชใ้นภาคอุตสาหกรรมให้เหมาะสมกบัการใชง้านของลูกคา้ในยุโรปและเอเชีย  

สําหรับตลาดประเทศไทย ปี 2561 เป็นปีแรกท่ีเดลตา้เร่ิมขยายตลาดระบบอตัโนมติัอุตสาหกรรมผ่านหลาย

ช่องทาง เพื่อใหผ้ลิตภณัฑแ์ละโซลูชัน่ต่าง ๆ ของเราเป็นท่ีรู้จกัมากข้ึนและสร้างเครือข่ายการตลาดใหก้วา้งขวางข้ึน โดย

เราจะแยกช่องทางการขายทางตรงและทางออ้มซ่ึงดูแลผลิตภณัฑ์และผูจ้ดัจาํหน่ายคนละรายออกจากกนัเพื่อป้องกนั

ไม่ให้เกิดความขดัแยง้ข้ึน ในปีท่ีผา่นมา ทีม IA ของเดลตา้ไดล้งนามร่วมกบัผูจ้ดัจาํหน่ายรายใหม่ 3 รายและผูผ้ลิตระบบ 

SI อีก 6 รายเพื่อร่วมกนัพฒันาโซลูชัน่ท่ีเหมาะสมให้กบัลูกคา้ สําหรับปี 2562 เดลตา้มีแผนงานท่ีสําคญัคือจะขยายช่อง

ทางการจดัจาํหน่ายและฐานลูกคา้ใหไ้ดห้ลากหลายข้ึน ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบันโยบาย Thailand Industry 4.0 ดว้ย 

ในประเทศมาเลเซียบริษทัฯ ก็มีลูกคา้ท่ีครอบคลุมธุรกิจหลากหลาย เช่น ธุรกิจเคร่ืองปรับอากาศ (HVAC) 

อินเตอร์เน็ต อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงยางและถุงมือยาง เป็นตน้ บริษทัฯ คาดว่าจะสามารถขยายตลาดไดก้วา้งขวางข้ึน 

ตลอดจนได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากทีมงานในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตซ่ึ้งจะช่วยให้เดลต้า

สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดดี้ข้ึนในปี 2562  

ในช่วงปี 2561 ธุรกิจ IA ของเดลตา้ในประเทศออสเตรเลียได้เติบโตข้ึนประมาณร้อยละ 17 เม่ือเทียบกบัปี 

2560 เน่ืองจากจากเติบโตของหลายธุรกิจ เช่น อินเตอร์เน็ต การจัดการวสัดุ และอาหารและเคร่ืองด่ืม เป็นต้น 

นอกจากน้ี เรายงัขยายความร่วมมือในธุรกิจ SI กบัผูผ้ลิตชั้นนาํ อีกทั้งไดแ้ต่งตั้งผูจ้ดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์กลุ่มไฟฟ้า

กาํลงัอย่างเป็นทางการด้วย เน่ืองจากปัจจุบนัผูผ้ลิตระบบอตัโนมติัอุตสาหกรรมในออสเตรเลียต่างประสบปัญหา

หลายประการเก่ียวกบัการตั้งค่าและประสิทธิภาพของระบบออโตเมชนัเม่ือนาํระบบมาใชห้รืออพัเกรด ดงันั้น กลยทุธ์

ของเดลตา้ในตลาดออสเตรเลียและนิวซีแลนด์จะเนน้ท่ีโซลูชัน่เตม็รูปแบบสําหรับผูผ้ลิต OEM และผูใ้ชง้านทัว่ไป ซ่ึง

เราจะดาํเนินการตามแผนดงักล่าวในปี 2562 และคาดวา่จะประสบความสาํเร็จไดเ้ป็นอยา่งดี 
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กลุ่มโซลูช่ันระบบสํารองไฟฟ้า (MCIS)  

ทีม MCIS ของเดลต้ามีเป้าหมายจะเป็นหน่ึงในสามผูน้ําระดับโลกในด้านไฟฟ้ากําลังสําหรับอุปกรณ์

โครงสร้างพื้นฐานของอุตสาหกรรมไอที โดยในปี 2561 บริษทัฯ ได้รับการตอบรับผลิตภณัฑ์จากลูกค้าในเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใตแ้ละออสเตรเลียเป็นอยา่งดี ทั้งน้ีเน่ืองจากเดลตา้สามารถออกแบบผลิตภณัฑ์ ประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลย ี

และบริหารจดัการการดาํเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาํให้เราสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ดว้ย

โซลูชัน่ท่ีหลากหลายและเหมาะสมกบัการใชง้านในรูปแบบต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดีอีกดว้ย  

การเติบโตของตลาดลูกคา้และอุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐานดา้นไอทีมีความเช่ือมโยงกบัการวางแผนและการสร้าง

ดาตา้เซ็นเตอร์ เป็นประเด็นสําคญัและซบัซ้อนมากเร่ืองหน่ึงสําหรับการดาํเนินธุรกิจในปัจจุบนั ดงันั้น ทีม MCIS ของ

เดลตา้จึงไดพ้ฒันาโซลูชัน่ดา้นโครงสร้างพื้นฐานสําหรับดาตา้เซ็นเตอร์ข้ึนเพื่อจดัการปัญหาเก่ียวกบัตน้ทุนความเป็น

เจา้ของ (Total Cost of Ownership หรือ TCO) และสร้างความยดืหยุน่ในการบริหารทรัพยากรใหไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ในปี 2561 รายไดจ้ากธุรกิจน้ีของเดลตา้เพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 170 เม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่านมา นอกจากน้ี เราไดเ้ร่ิม

ขยายฐานลูกคา้และผลิตภณัฑ์ไปยงัตลาดในภูมิภาค คือ กมัพูชาและพม่า และลูกคา้หลายรายไดเ้ร่ิมติดตั้งดาตา้เซ็น

เตอร์แบบแยกช้ิน (Modular) และ แบบตู ้(Containerized) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของบริษทัฯ ท่ีจะคิดคน้โซลูชั่น

ต่าง ๆ ท่ีฉลาดและประหยดัพลงังานมากข้ึนสาํหรับผูผ้ลิตและผูใ้หบ้ริการโทรคมนาคมชั้นนาํในภูมิภาคน้ี  

ในปี 2563 เดลตา้คาดวา่เทคโนโลย ีEdge Computing มีแนวโนม้เติบโตข้ึนอยา่งต่อเน่ือง เราจึงให้ความสาํคญั

กับผลิตภณัฑ์ดาตา้เซ็นเตอร์แบบแยกช้ินและแบบตู้เพื่อเป็นส่วนหน่ึงของแนวทางการตลาดแบบยัง่ยืน สําหรับ

ผลิตภณัฑ์กลุ่ม DCIM รวมถึงโซลูชัน่สําหรับ Power container และ Prefabricated Datacenter ต่าง ๆ จะเป็นผลิตภณัฑ์

สาํคญัของเดลตา้ท่ีสร้างความแตกต่างในตลาดต่อไป  
 

ตลาดประเทศอนิเดีย  

ธุรกจิไฟฟ้าโทรคมนาคม  

โซลูชัน่ไฟฟ้าสําหรับธุรกิจโทรคมนาคม (Telecom Power Solutions หรือ TPS) ของเดลตา้มีการเติบโตอยา่ง

มีนัยยะสําคญัในปี 2561 แม้ว่าตลาดอินเดียจะประสบปัญหาหรือถูกกระทบโดยปัจจยัเชิงลบหลายประการก็ตาม 

ตลาดอินเดียถือเป็นตลาดใหญ่อันดับสองของโลกในแง่จํานวนผู ้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือ กล่าวคือ มีผู ้ใช้

โทรศพัทมื์อถือ 1.18 พนัลา้นราย และมีผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ต 493 ลา้นราย โดยมีผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ต 4G มากกวา่ 270 ลา้นราย 

หรือประมาณ 11GB ต่อเดือน ทั้งน้ี ปริมาณขอ้มูลส่ง (Data payload) ของอินเดียอยูท่ี่ 165PB (Peta Bytes) โดยกวา่ร้อย

ละ 75 เป็นการใช้งานของผูใ้ช ้3G นอกจากน้ี ผูใ้ห้บริการโทรคมนาคมรายใหม่ล่าสุดคือ Reliance Jio ซ่ึงเพิ่งไดเ้ปิด

ให้บริการเครือข่าย 4G LTE ในปี 2559 เน้นทาํการตลาดดว้ยค่าบริการท่ีตํ่ามาก ทาํให้ผูใ้ห้บริการรายอ่ืนในตลาดตอ้ง

แข่งขนัใหไ้ดม้ากข้ึนดว้ยเช่นกนั  

การพยายามแยง่ชิงส่วนแบ่งตลาดของ Reliance Jio ทาํให้ผูใ้ห้บริการอ่ืน ๆ หลายรายท่ีไม่สามารถแข่งขนัดา้น

ราคาไดต้อ้งเลิกกิจการ และทาํให้การแข่งขนัของผูใ้ห้บริการรายอ่ืน ๆ ท่ีเหลืออยูมี่ความเขม้ขน้มากข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั 

เช่น Tata Teleservices ซ่ึงเป็นผูใ้ห้บริการรายใหญ่ไดข้ายเครือข่ายแบบให้เปล่าให้กบั Airtel ซ่ึงต่อมาไดซ้ื้อกิจการของ 

Telenor ซ่ึงเป็นผูใ้ห้บริการอีกรายหน่ึงมาเพิ่มด้วยในราคาท่ีกาํหนดไว ้(Nominal valuation) ส่วน Maxis ซ่ึงเป็นบริษทั

ของมาเลเซียได้หยุดให้บริการและอยู่ในระหว่างการหานักลงทุนรายใหม่ ส่วน Reliance Jio เองก็อยู่ในระหว่างซ้ือ

กิจการของ Reliance Communications ในขณะท่ี Vodafone และ Idea ไดค้วบรวมกิจการเสร็จส้ินแล้ว และไดก้ลายเป็น

บริษทัโทรคมนาคม Vodafone Idea Ltd รายใหญ่ท่ีสุดในอุตสาหกรรมน้ีของอินเดียในเดือนกนัยายน 2561   
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3 ปัจจยัความเส่ียง 

 

 

ภาพรวมธุรกิจโทรคมนาคมในขณะน้ีคือ มีการควบรวมกิจการในลกัษณะน้ีหลายราย เช่น ATC ได้ซ้ือเสา

สัญญาณของ Viom จาํนวน 38,000 แห่ง ในขณะท่ี GTL ซ่ึงเป็นผูใ้ห้บริการรายใหญ่อีกรายหน่ึงท่ีมีเสาสัญญาณเกือบ 

40,000 แห่งกลบัมีปัญหาในการดาํเนินธุรกิจ และ Bharti Infratel ท่ีมีเสาสัญญาณ 37,000 แห่งกาํลงัอยู่ระหว่างควบ

รวมกิจการกบั Indus Towers ท่ีมีเสาสัญญาณประมาณ 124,000 แห่ง  

แมว้่าการควบรวมกิจการของธุรกิจโทรคมนาคมในอินเดียจะทาํให้ตลาดมีขนาดเล็กลง แต่ทีม TPS ของ

เดลตา้ในอินเดียยงัคงพฒันาผลิตภณัฑ์และโซลูชัน่อย่างต่อเน่ืองเพื่อให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการท่ีเปล่ียนไปของ

ลูกคา้ปัจจุบนั และเรายงัเนน้ขยายตลาดอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เช่น ระบบรถไฟ ระบบจดัการเมืองอจัฉริยะ ระบบติดตาม

และจดัการการจราจรและสาธารณูปโภค เป็นตน้ โดยการดาํเนินธุรกิจในทิศทางน้ีจะช่วยให้ธุรกิจของเราเติบโตได้

อยา่งสมํ่าเสมอแมจ้ะมีผลกระทบจากปัจจยัลบหลายประการก็ตาม 
 

ธุรกจิอินเวอร์เตอร์สําหรับไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ 

ธุรกิจพลงังานแสงอาทิตยใ์นอินเดียมีความผนัผวนเป็นอย่างมากในปี 2561 ท่ีผ่านมา แมว้่าในช่วงไตรมาส

แรกของปีจะมีการประกาศโครงการใหม่จาํนวนมาก แต่พอไตรมาสท่ี 2 ตลาดกลบัซบเซาลงอย่างชัดเจนและค่อย

กระเต้ืองข้ึนในไตรมาสท่ี 3 สําหรับกาํลงัการผลิตเพิ่มเติม (Added capacity) ในไตรมาสท่ี 1 สูงเป็นประวติัการณ์ท่ี 

3.8GW แต่กลบัลดลงเหลือ 0.7GW ในไตรมาสท่ี 2 และเพิ่มข้ึนเป็น 1.1GW ในไตรมาสท่ี 3 และคาดว่าจะเพิ่มข้ึนอีก 

1.3GW ในไตรมาสท่ี 4 ทาํใหย้อดรวมกาํลงัการผลิตเพิ่มตลอดทั้งปี 2561 อยูท่ี่ประมาณ 7GW หรือนอ้ยกวา่ในปี 2560 

ท่ีร้อยละ 22 อุปสรรคท่ีสาํคญัในปีน้ีไดแ้ก่ ภาษีแผงโซลาร์เซลลท่ี์ปรับเพิ่มข้ึนอีกร้อยละ 25 และเงินดอลลาร์สหรัฐต่อ

เงินรูปีท่ีแข็งค่าข้ึนอีกเกือบร้อยละ 15 โดยสองปัจจยัหลกัน้ีทาํให้ตน้ทุนโครงการสูงข้ึน และเจา้ของโครงการต่าง

ชะลอการดาํเนินโครงการและเลือกดาํเนินการโครงการอยา่งจาํกดั อยา่งไรก็ตาม ปัจจุบนัตลาดไดเ้ร่ิมฟ้ืนตวัแลว้ และ

เราคาดวา่จะมีกาํลงัการผลิตเพิ่มเติมประมาณ 9-10GW ในปี 2562  

ในช่วงปีท่ีผ่านมา ผู ้ผลิตจากจีนหลายรายเข้ามาทําตลาดในอินเดียมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม

ผลิตภณัฑ์แผงโซลาร์เซลล์และอินเวอร์เตอร์ สําหรับธุรกิจ PVI ของเดลตา้ไดสู้ญเสียส่วนแบ่งการตลาดให้กบัผูผ้ลิต

จีนไปพอสมควร โดยตลาดในภาพรวมเร่ิมเขา้สู่ภาวะอ่ิมตวัและมีเสถียรภาพมากข้ึน อยา่งไรก็ตาม แมว้า่ในอนาคตอนั

ใกล้ ตลาดมีแนวโน้มจะมีการแข่งขนัและกดดันกันด้วยราคามากข้ึน แต่ผูผ้ลิตท่ีสามารถนําเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีมี

คุณภาพดีในราคาท่ีเหมาะสมจะมีความไดเ้ปรียบทางธุรกิจอยา่งแทจ้ริง  

ปัจจุบนั เดลต้าเป็นผูน้ําในกลุ่มผลิตภณัฑ์อินเวอร์เตอร์สําหรับติดตั้งบนหลังคา (Rooftop inverter) โดยมี

ส่วนแบ่งตลาดถึงร้อยละ 26 คิดเป็นกาํลงัรวมประมาณ 1,100 MW หรือเป็นอินเวอร์เตอร์มากกว่า  23,500 ตวัในกว่า 

3,000 โครงการ PV ทัว่อินเดีย 

 
 

 

 

ความเส่ียงกลายมาเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารจดัการและกิจกรรมทางธุรกิจท่ีนับวนัยิ่งมีความซับซ้อน

เพื่อให้ทันตามการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน บริษทัฯ ยกระดับเร่ืองการ

บริหารความเส่ียงใหทุ้กคนตระหนกัอยา่งต่อเน่ืองทัว่ทั้งองคก์รเน่ืองจากบริษทัฯ เช่ือมัน่วา่การบริหารความเส่ียงถือ 
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เป็นหน่ึงในเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ท่ีนอกจากจะช่วยให้มัน่ใจวา่บริษทัฯ มีการบริหารจดัการท่ีดีแลว้ ยงั

ช่วยให้บรรลุวตัถุประสงคไ์ดต้ามเป้าหมาย  คณะกรรมการบริษทั ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยได้

กาํหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงท่ีครอบคลุมทั้งองค์กรและขยายไปยงัเครือข่าย เพื่อให้แน่ใจว่าบริษทัฯ มี

กระบวนการบริหารความเส่ียงหรือวางระบบต่างๆ ท่ีจะช่วยบรรเทาผลกระทบใหก้บัองคก์รไดอ้ยา่งเหมาะสม 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียงดาํรงตาํแหน่งโดยประธานบริหารและเป็นหน่ึงในคณะกรรมการ

บริษทั คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีสมาชิกไม่น้อยกว่าห้าคน ประกอบดว้ยหัวหน้าของฝ่ายบริหารหลกัต่างๆ 

และ/หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษทั หรือประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ในกรณีท่ี

จาํเป็น คณะกรรมการฯ อาจเชิญบุคคลอ่ืนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง หรือผูท่ี้รับผิดชอบเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุม

นั้นๆ เขา้ร่วมประชุมกบัคณะกรรมการบริหารความเส่ียงดว้ย 

หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. กาํหนดกระบวนการบริหารความเส่ียง 

2.  ดาํเนินการบริหารจดัการความเส่ียงดว้ยการมอบหมายการจดัการความเส่ียงให้กบัผูจ้ดัการท่ีรับผิดชอบงาน

โดยตรง 

3. พฒันาและทบทวน แผนกลยทุธ์การจดัการความเส่ียง 

4.  รายงานผลการบริหารความเส่ียงทุกคร่ึงปี และ/หรือ เม่ือเห็นว่ามีความจาํเป็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

5.  ตรวจสอบ และปรับปรุงการบริหารจดัการความเส่ียงอยา่ง สมํ่าเสมอและต่อเน่ือง  

6.  คณะกรรมการฯ อาจขอคาํแนะนาํจากท่ีปรึกษาในสาขาวชิาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเส่ียงไดใ้นบางกรณี 
 

โครงสร้างคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานบริหาร 

(ประธานกรรมการบริหาร 

 

 กรรมการบริหาร 

 

หน่วยงานบริหาร 
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กระบวนการบริหารจัดการความเส่ียง 

เพื่อให้กรอบการบริหารความเส่ียงท่ีวางไวส้ามารถนาํไปสู่ขั้นตอนปฏิบติังาน คณะกรรมการบริหารความ

เส่ียง ได้กําหนดแนวทางปฏิบัติและแนวทางการบริหารความเส่ียงให้กับผู ้บริหารไว้ใน  " กฎบัตรคณะ

กรรมการบริหารความเส่ียง" 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะให้คาํปรึกษาฝ่ายบริหาร ในการดาํเนินการบริหารความเส่ียงตาม

นโยบายท่ีวางไว ้โดยได้รับการสนับสนุนจากผูจ้ดัการบริหารความเส่ียงท่ีทาํหน้าท่ีในแต่ละแผนก  ทั้งน้ี ฝ่าย

บริหารและหวัหนา้ฝ่ายงานหลกัจะตอ้งระบุความเส่ียงและสาเหตุท่ีอาจเกิดข้ึน ตรวจสอบความเป็นมาและคน้หา

พื้นท่ีท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเส่ียง  หลงัจากนั้นจะตอ้งวดัและจดัลาํดบัความเส่ียงเพื่อกาํหนดกลยทุธ์และกระบวนการ

ในการบริหารความเส่ียง  โดยผูจ้ดัการความเส่ียงมีหน้าท่ีสรุปข้อมูลและเอกสารต่างๆ ท่ีได้จากหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะทบทวนขอ้มูลดงักล่าว โดยจดัลาํดบัความสําคญั พฒันาและทบทวน

แผนกลยุทธ์การจดัการความเส่ียงท่ีเสนอมาจากแต่ละหน่วยงาน (ถา้มี)  พร้อมพิจารณาความสอดคล้องกบัการ

ประเมินความเส่ียง และขั้นตอนดาํเนินการบริหารจดัการ หลังจากนั้นจึงจดัส่งรายงานสถานะของการบริหาร

จดัการความเส่ียง ใหก้บัคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการของบริษทั อยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 

ความเส่ียงหลกัทีสํ่าคญัและกลยุทธ์การบริหารจัดการ 

1. การบริหารความเส่ียงทางการเงิน 

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

ในปี 2561 เศรษฐกิจโลกยงัคงขยายตวัอย่างต่อเน่ือง และมีอตัราเงินเฟ้ออย่างรวดเร็ว การปฏิรูปภาษีและ

ตลาดแรงงานท่ีแข็งแกร่งกระตุน้การเติบโตทางเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกา ในขณะท่ีกลุ่มสหภาพยุโรปและญ่ีปุ่นมี

อตัราการเติบโตโดยแรงผลกัดนัจากอตัราการวา่งงานท่ีตํ่าสุดเป็นประวติัการณ์ เป็นท่ีคาดการณ์กนัวา่  เศรษฐกิจโลก

โดยรวมน่าจะยงัคงขยายตวัต่อไป ด้วยปัจจยัพื้นฐานทางเศรษฐกิจท่ีแข็งแกร่ง จากการค้าระหว่างประเทศ และ

สภาวะตลาดแรงงานท่ีตึงตวัในหลายภูมิภาค ทั้งน้ี ปัจจยัสําคญัท่ีเป็นความเส่ียงของเศรษฐกิจทัว่โลกท่ีถูกจบัตามอง

คือ เงินเฟ้อท่ีกาํลงัเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว การยุติมาตรการผอ่นคลายทางการเงิน (QE) และมาตรการปกป้องทางการคา้

ของสหรัฐอเมริกา ในขณะเดียวกนั เศรษฐกิจของจีนมีแนวโนม้ชะลอตวัรวมถึงประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่อ่ืนๆ ท่ีจะ

ไดรั้บประโยชน์จากการเติบโตของเศรษฐกิจท่ีสาํคญัท่ีขบัเคล่ือนโดยการคา้ระหวา่งประเทศ 

มีการคาดการณ์วา่ เศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2561 จะเติบโตอตัราร้อยละ 4.5 และร้อยละ 4.0  ในปี 2562 

โดยช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2561 เศรษฐกิจไทยเติบโตโดยแรงหนุนจากภาคธุรกิจภายนอก ทั้งจากการส่งออกสินคา้และ

การท่องเท่ียวท่ีมีการขยายตวัทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและต่อเน่ือง ส่งผลให้อุปสงค์ของภาคเอกชนในประเทศเร่ิม

ฟ้ืนตวั การบริโภค การลงทุนของภาครัฐ และเอกชนกลบัมาเติบโตอีกคร้ัง อยา่งไรก็ตาม การเติบโตในช่วงคร่ึงหลงั

ของปี ตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงสูงกวา่ในช่วงคร่ึงปีแรก ตามความแปรปรวนของปัจจยัภายนอก เช่น ความผนัผวนของ

ตลาดเงินในประเทศไทยและตลาดเกิดใหม่ต่างๆ  การแขง็ค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ ตลอดจนผลกระทบจากมาตรการ

ปกป้องทางการค้าของสหรัฐอเมริกาและมาตรการตอบโต้ต่างๆ  สําหรับปี 2562 คาดการณ์กันว่าอัตราเติบโต

เศรษฐกิจไทยจะลดลงเหลือร้อยละ 4.0 จากการชะลอตวัของภาคการส่งออกท่ีไดรั้บผลประทบจากสงครามการคา้และ

ภาวะการเงินท่ีตึงตวัทัว่โลก 
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บริษทัฯ ยงัคงดาํเนินนโยบายการป้องกนัความเส่ียงเพื่อช่วยลดภาระจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน  

โดยเลือกวิธีการป้องกนัความเส่ียงแบบธรรมชาติ (Natural Hedge) ในการสร้างสมดุลของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของ

บริษทัฯ ท่ีเป็นสกุลเงินต่างประเทศ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัคงใช้สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศเพื่อคุ้มครอง

สถานะสุทธิของแต่ละสกุลเงินแบบเต็มจาํนวน ซ่ึงนโยบายน้ีมีประสิทธิภาพในการช่วยลดความเส่ียงจากความผนั

ผวนของอตัราแลกเปล่ียนหรืออตัราดอกเบ้ียไดดี้ และหลีกเล่ียงการเก็งกาํไร ดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีสมเหตุสมผลต่อการทาํ

ธุรกรรมป้องกนัความเส่ียงนั้นๆ  

นอกเหนือจากการจดัการความเส่ียงในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแลว้ บริษทัฯ ยงัตอ้งบริหารจดัการสกุลเงินอ่ืนๆ 

ท่ีใชด้าํเนินงานในประเทศท่ีบริษทัยอ่ยตั้งอยู ่เช่น เงินรูปีของอินเดียและอ่ืนๆ การบริหารความเส่ียงของแต่ละสกุลเงินจะ

แตกต่างกนัตามสถานการณ์ในแต่ละประเทศนั้นๆ ดงันั้น บริษทัฯ จาํเป็นตอ้งติดตามสถาณการณ์อยา่งใกลชิ้ด 

ความเส่ียงในการเรียกชําระหน้ี 

บริษทัมีการติดตาม และประเมินสภาวะทางเศรษฐกิจอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อพิจารณาว่าจะมีปัจจยัใดท่ีส่ง

ผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัท และสถานะทางการเงินของลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่าการเรียกเก็บเงิน

บญัชีลูกหน้ีจะเป็นไปไดอ้ยา่งราบร่ืน ขณะเดียวกนั บริษทัฯ ไดใ้ช้บริการการประกนัภยัสินเช่ือเพื่อช่วยลดความ

เส่ียงทางการคา้อีกทางหน่ึงดว้ย 

บริษทัฯ มีประสบการณ์และความสามารถในการจดัการลูกหน้ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีระบบการ

ควบคุมสินเช่ือและมีบุคลากรท่ีมีความชาํนาญงาน แมว้า่จะประสบความทา้ทายหลากหลายรูปแบบในช่วงหลายปี

ท่ีผา่นมา บริษทัฯ ก็สามารถบริหารจดัการบญัชีลูกหน้ีและการเรียกชาํระหน้ีไดใ้นระดบัท่ีน่าพอใจ ซ่ึงทาํใหเ้ช่ือมัน่

ไดว้า่ บริษทัฯ มีสภาพคล่องของกระแสเงินสดเพียงพอต่อการดาํเนินธุรกิจ 

2. การบริหารความเส่ียงการลงทุนขององค์กร 

โดยทัว่ไป การลงทุนและการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษทัย่อยเป็นธุรกรรมท่ีมีความเส่ียง แนว

ทางการบริหารความเส่ียงท่ีบริษทัฯ ทาํคือการตรวจสอบอย่างใกลชิ้ด มีการควบคุมรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย บญัชีลูกหน้ี

และกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการและการเงิน นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัจดัให้มีการเขา้ประชุมของผูบ้ริหาร

จากบริษทัย่อยเป็นคร้ังคราวในลกัษณะของการฝึกอบรม การประชุมหรือการประเมินผลการดาํเนินงาน  ซ่ึงปกติ

บริษทัฯ ก็จดัให้มีการประชุมวดีิโอทางไกล อยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อให้มัน่ใจถึงประสิทธิภาพการบริหารงานให้เป็นไปใน

ทิศทางเดียวกนั และช่วยสร้างขวญัและกาํลงัใจในการทาํงานร่วมกนัอีกดว้ย 

3. การจัดการความเส่ียงในห่วงโซ่อุปทาน 

บริษทัฯ มีการประเมินปัจจยัความเส่ียงท่ีสําคญัตลอดห่วงโซ่อุปทานอย่างสมํ่าเสมอ เพราะการบริหาร

จดัการห่วงโซ่อุปทานท่ีไม่ถูกตอ้งจะส่งผลกระทบต่อความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคและผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ อีก

ทั้งยงัอาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานในอนาคตไดอี้กดว้ย ในปี 2561 อุปทานของช้ินส่วนเซมิคอนดกัเตอร์และ

ส่วนประกอบ Passive ค่อนขา้งตึงตวั แต่ด้วยการทาํงานเป็นทีมและความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกบัซัพพลายเออร์

พนัธมิตร ทาํใหบ้ริษทัฯ ไม่ไดป้ระสบผลกระทบจากปัญหาดา้นอุปทานมากนกั สาํหรับในปี  2562 บริษทัฯ คาดวา่

อุปทานของช้ินส่วนเซมิคอนดกัเตอร์และส่วนประกอบ Passive ท่ีตึงตวัจะเร่ิมผอ่นคลาย แต่บริษทัฯ อาจตอ้งรอ

จนถึงคร่ึงปีหลงัของปี 2562 เพื่อดูการฟ้ืนตวัอยา่งเต็มท่ีและตอ้งเฝ้าติดตามสถานการณ์อยา่งต่อเน่ือง และแมว้า่ยงั

ไม่เห็นวา่จะเกิดผลกระทบจากปัญหาดา้นอุปทาน แต่บริษทัฯ ก็จะติดตามและทาํงานอยา่งใกลชิ้ดกบัซพัพลายเออร์

พนัธมิตรเพื่อเป็นการป้องกนัการเกิดภาวะชงกังนัในการดาํเนินงาน 
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เพื่อให้แน่ใจวา่มีอุปทานท่ีมีคุณภาพดีและมีความต่อเน่ือง บริษทัฯ จึงใหค้วามสําคญักบัการจดัการ ทั้งซพั

พลายเออร์หลกั (Key/Critical suppliers)  และวตัถุดิบท่ีสําคญั (Key/Critical parts) ในกรอบจดัการซัพพลายเออร์

ของเรา นอกเหนือจากการประเมินเทคโนโลย ีคุณภาพ การตอบสนอง ประสิทธิภาพการส่งมอบ และราคาสินคา้

ของซัพพลายเออร์แล้ว บริษทัฯ ยงัเน้นไปท่ีการจดัการอุปทาน และอุปสงค์ของวตัถุดิบท่ีสําคญันั้นๆ โดยใช้

ประมาณการของผูใ้ช ้ความตอ้งการติดตั้งระบบ และระดบัสินคา้คงคลงัของซัพพลายเออร์ โดยทัว่ไปบริษทัฯ จะ

เลือกซัพพลายเออร์ในทอ้งถ่ิน เน่ืองจากมีความไดเ้ปรียบในดา้นเวลาการส่งมอบและการตอบสนองต่อคาํสั่งซ้ือ 

ทั้งน้ี ซพัพลายเออร์ในทอ้งถ่ินเหล่านั้นตอ้งมีเทคโนโลย ีคุณภาพและราคาตามมาตรฐานท่ีบริษทัฯ กาํหนดดว้ย 

หลงัวิกฤตการเงินทัว่โลก บริษทัฯ ได้ดาํเนินการวิเคราะห์สถานะทางการเงินในเชิงลึกของซัพพลายเออร์ท่ี

สําคญั รวมทั้งได้จดัหาผูข้ายวตัถุดิบให้มีมากราย และมีวตัถุดิบกระจายอยู่ในหลายภูมิภาคของสายการผลิตของซัพ

พลายเออร์ เพื่อลดความเส่ียงจากการขาดแคลนวตัถุดิบท่ีอาจเกิดจากความผิดปกติอยา่งรุนแรงของสภาพอากาศ หรือภยั

พิบติัร้ายแรงในวนัขา้งหนา้  

สําหรับความพยายามท่ีจะลดความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคมและธรรมาภิบาล (ESG Risk) ให้กบัซพัพลาย

เออร์ในห่วงโซ่อุปทานและเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั เดลตา้ประเทศไทยไดส่้งเสริมให้มีฝ่ายปฏิบติัการ

ตรวจสอบและให้ค ําปรึกษาตามแนวทางของ RBA (RBA Verification Consultation) ตั้ งแต่ปี 2557 ทั้ งน้ี ฝ่ายงาน

ดงักล่าวได้ถูกจดัตั้งข้ึนจากการร่วมมือของหลายฝ่ายภายในบริษทัฯ ประกอบด้วยฝ่ายพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ฝ่าย

ความปลอดภัยแรงงาน ฝ่ายกิจการโรงงาน และฝ่ายจดัซ้ือ โดยทีมจะดาํเนินการตรวจสอบและให้คาํปรึกษาตาม

แนวทาง RBA แก่ซัพพลายเออร์หลกัท่ีมีความเส่ียงดา้น ESG สูง  ทั้งน้ี ซัพพลายเออร์ส่วนใหญ่ยงัมีปัญหาเก่ียวกบั

เร่ืองสุขลกัษณะและความปลอดภยัตามแนวระบบบริหารจดัการของ RBA จาํนวนชัว่โมงการทาํงานท่ีมากเกินไป เป็น

อีกปัญหาท่ีพบบ่อยสําหรับการบริหารจดัการในอุตสาหกรรมน้ี  เพื่อช่วยแก้ปัญหาต่างๆ เหล่าน้ี ทีมให้คาํปรึกษา

ตรวจสอบของเดลตา้ ไดช่้วยถ่ายทอดประสบการณ์ พร้อมกบัแนะนาํและส่งเสริมระบบการจดัการให้ซัพพลายเออร์ 

โดยทีมฯ จะติดตามผลอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหแ้น่ใจวา่ซพัพลายเออร์จะมีการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง  

ปัจจุบนั ร้อยละ 96 ของซัพพลายเออร์ได้ลงนามใน "ปฏิญญาว่าดว้ยการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ RBA" 

นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัขอให้ซพัพลายเออร์ลงนามในปฏิญญา RBA (RBA Declaration) และไดจ้ดัตั้งทีมงาน “RBA 

On Site Audit” เพื่อลงพื้นท่ีตรวจสอบการปฏิบติัตามจรรยาบรรณโดยมุ่งเนน้ผูผ้ลิตในทอ้งถ่ิน ซ่ึงผูผ้ลิตในทอ้งถ่ิน

เหล่านั้น ก็สามารถปฏิบติัตามจรรยาบรรณ RBA ของบริษทัฯ ไดต้ามท่ีกาํหนด 

4. การบริหารความเส่ียงระบบสารสนเทศ 

ในปัจจุบนั องคก์รต่างๆ กาํลงัปรับกระบวนการทางธุรกิจไปสู่ความเป็นดิจิทลั ท่ีขอ้มูลจะถูกแปลงไปอยู่

ในรูปของตวัเลข  (digitization) สามารถโยกยา้ยไดง่้าย (mobility) มีการวิเคราะห์ฐานขอ้มูลขนาดใหญ่เพื่อคน้หา

รูปแบบความสัมพนัธ์ส่ิงเช่ือมโยงข้อมูลท่ีเก่ียวขอ้ง (big data analytics) สามารถทาํงานร่วมกนับนพื้นท่ีท่ีเก็บ

ขอ้มูลข่าวสารท่ีเช่ือมต่อกนัทางอินเทอร์เน็ต (web collaboration) และการใชบ้ริการคลาวด์ ท่ีทาํให้องคก์รไม่ตอ้ง

ลงทุนติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในสํานักงาน เพียงแค่ซ้ือบริการระบบตามความตอ้งการใช้งานจริง และเขา้ถึง

ระบบจากท่ีใดก็ไดผ้า่นอินเตอร์เน็ต ดว้ยอุปกรณ์เช่ือมต่อท่ีเคล่ือนยา้ยไดง่้าย เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ขนาดพกพา 

โทรศพัท์ท่ีรองรับระบบปฏิบติัการคลาวด์  (cloud services) อยา่งไรก็ตาม การดาํเนินงานในแบบดิจิทลัก็เพิ่มแรง

กดดนัดา้นการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นกฎระเบียบ การรักษาผลประกอบการให้มีความแข็งแกร่ง และเพิ่มมูลค่า

ให้แก่ผูถื้อหุ้น ในภาวะท่ีธุรกิจมีการแข่งขนัสูงเช่นน้ี บริษทัฯ จาํเป็นต้องจดัหาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม มีการ
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กาํหนดนโยบายและกระบวนการท่ีทาํให้มัน่ใจว่า พนกังานมีความพร้อมท่ีจะช่วยกนัป้องกนั และลดความเส่ียง

ดา้นความปลอดภยัของขอ้มูลได ้แมก้ระนั้น บริษทัฯ ก็จดัให้มีมาตรการดาํเนินการอย่างจริงจงัและต่อเน่ือง เพื่อ

ปกป้องทรัพยสิ์นทางปัญญา ขอ้มูลท่ีสาํคญัของลูกคา้ และขอ้มูลสาํคญัทางธุรกิจอ่ืนๆ 

เพื่อปรับปรุงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบให้ดียิ่งข้ึน บริษัทฯ ได้ติดตั้ งชุดอุปกรณ์ป้องกันปลายทาง 

(Endpoint Protection Platform) ลงบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของบริษทัฯ เพื่อเป็นการป้องกนัโปรแกรมประสงคร้์ายท่ีมาใน

รูปแบบแฟ้มขอ้มูลคอมพิวเตอร์ รวมทั้งช่วยตรวจจบัและปิดกั้นคาํสั่งงานคอมพิวเตอร์ท่ีอาจป็นอนัตราย ทั้งท่ีมาจาก

แหล่งท่ีเช่ือถือไดแ้ละท่ีไม่น่าเช่ือถือ ซ่ึงระบบป้องกนัดงักล่าวสามารถตรวจสอบ พร้อมปิดกั้นไม่ให้เกิดการถ่ายโอน

ขอ้มูลท่ีเป็นความลบัไดใ้นเวลาเดียวกนั 

แผนกสารสนเทศ (IT) ได้จดัทําและดําเนินการติดตั้ งชุดคาํสั่งคอมพิวเตอร์ท่ีช่วยระมัดระวงัและทําการ

ตรวจสอบระบบเป็นระยะๆ โดยพฒันาชุดคาํสั่งร่วมกบับริษทัภายนอก เพื่อให้มีการบริหารจดัการโปรแกรมประยกุต ์ท่ี

ออกแบบเพื่อการใช้งานเฉพาะเจาะจง และเพื่อปรับปรุงการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของชุดคาํสั่ง (Software compliance)  

ทั้ งน้ี  บริษัทยงัมีซอฟท์แวร์พัฒนาชุดคําสั่ ง และกระบวนการควบคุม (Software Development Process & Control 

Procedures) เพื่อการบริหารจดัการภายใน และเพื่อช่วยลดขอ้ผิดพลาดของชุดคาํสั่งดว้ย  

บริษทัฯ ได้ว่าจา้งผูรั้บเหมา และผูใ้ห้บริการมืออาชีพ ให้ช่วยวางโครงสร้างพื้นฐานป้องกันการบุกรุก 

(firewall) จดัหาอุปกรณ์ตรวจซํ้ า ทาํการบาํรุงรักษาเป็นระยะ และบริการดูแลแบบป้องกนั โดยโครงสร้างพื้นฐานน้ี 

มีวตัถุประสงคท่ี์จะลดความเส่ียงจากการท่ีอุปกรณ์ไม่ทาํงานตามปกติ จนทาํใหข้อ้มูลสูญหาย และเป็นการเพิ่มความ

ปลอดภยัของขอ้มูลดว้ย 

ในโลกของเทคโนโลยสีารสนเทศปัจจุบนั การโจมตีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไดก้ลายเป็นการคุกคามท่ี

เกิดข้ึนเป็นปกติในการดาํเนินธุรกิจ ทั้งจากมิจฉาชีพท่ีส่งชุดคาํสั่งคอมพิวเตอร์มาเขา้รหสั หรือล็อกแฟ้มขอ้มูล ทาํ

ให้ผู ้ใช้งานไม่สามารถเปิดดูข้อมูลได้ และหากต้องการรหัส เปิดก็ต้องจ่ายค่าไถ่ตามจํานวนท่ีถูกเรียก 

(ransomeware) และจากแฮกเกอร์ ท่ีเช่ียวชาญในระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งเร่ืองเครือข่ายและระบบปฏิบติัการ จน

สามารถเห็นช่องโหวข่องระบบ นาํไปสู่การขโมยขอ้มูล ทาํลายให้เสียหาย หรือแมเ้พียงเพื่ออวดฝีมือ  บริษทัฯ ได้

มีการป้องกนัโดยไดจ้ดัการฝึกอบรมในหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้พนกังานไดต่ื้นตวัต่อภยัดงักล่าวและช่วยเป็นหู

เป็นตาสอดส่องช่องโหว่ท่ีอาจป็นความเส่ียง และช่วยหลีกเล่ียงไม่ให้มีการโจมตีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได ้

นอกจากน้ี บริษทัฯ จดัใหมี้การทบทวนสิทธ์ิเขา้บริหารจดัการดูแลระบบเป็นระยะๆ เพื่อจาํกดัความสามารถในการ

ติดตั้งชุดคาํสั่งคอมพิวเตอร์ลงในคอมพิวเตอร์ของบริษทัฯ อีกทั้งยงัติดตั้งระบบป้องกนัการสูญหายของขอ้มูล โดย

การปิดกั้นการเข้าถึงระบบจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคลท่ีไม่ได้รับอนุญาต หรือจากท่ีจดัเก็บข้อมูล

ภายนอกบนคลาวด์ ซ่ึงเป็นทรัพยากรคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ท่ีถูกแบ่งใช้ตามคาํขอใช้บริการ หรือจากอุปกรณ์

สําหรับเก็บข้อมูล USB ท่ีพ่วงต่อเข้าคอมพิวเตอร์โดยตรง นอกจากนั้ น แผนกสารสนเทศยงัทาํการปรับปรุง 

ซ่อมแซมจุดบกพร่องของชุดคาํสั่งคอมพิวเตอร์ให้ทนัสมยัอยู่เสมอ พร้อมกบัตรวจสอบชุดคาํสั่งท่ีติดตั้งไวเ้พื่อ

จดัการ และบรรเทาความเส่ียงดา้นสารสนเทศดว้ย 

5. การบริหารความเส่ียงด้านสิทธิทางกฎหมายและทรัพย์สินทางปัญญา 

ทรัพยสิ์นทางปัญญา หมายถึงผลงานหรือส่ิงประดิษฐ์อนัเกิดจากความคิดสร้างสรรค์โดยสติปัญญาของ

มนุษยท่ี์มีสิทธ์ิตามกฎหมาย ทรัพยสิ์นทางปัญญาประกอบดว้ยลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร เคร่ืองหมายการคา้ อนุสิทธิบตัร 

ความลบัทางการคา้ และแบบผงัภูมิของวงจรรวม เป็นตน้ 
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ทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าและมูลค่าในเชิงพาณิชยท่ี์ตอ้งใช้ความสามารถทางสติปัญญา ควมรู้ 

เงินทุนและเวลาใน การสร้างสรรค์ข้ึนมา ดงันั้น สิทธิของผูป้ระดิษฐ์หรือผูส้ร้างสรรค์จึงควรตอ้งไดรั้บการปกป้อง

และคุม้ครองจากการละเมิดในทุกรูปแบบ ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งเคารพและใช้ทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้นอย่าง

ถูกตอ้งตามกฎหมายดว้ย 

ในการตระหนกัถึงความสําคญัของทรัพยสิ์นทางปัญญา บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายในการปกป้องและ

คุม้ครองรักษาทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทัฯ ให้พน้จากการละเมิดหรือถูกนาํไปใช้โดยไม่ไดรั้บอนุญาต และ

เคารพต่อสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้นอยา่งเคร่งครัดเช่นกนั 

การนาํไปใช้ ทาํซํ้ า ดดัแปลง เปิดเผยหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนในงานอนัมีลิขสิทธ์ิ ไม่ว่าทั้งหมดหรือ

บางส่วน ผูบ้ริหารและพนกังานสามารถดาํเนินการไดห้ลงัจากไดรั้บความเห็นชอบหรือไดรั้บอนุญาตจากเจา้ของ

ลิขสิทธ์ิแลว้เท่านั้น ในกรณีท่ีมีขอ้สงสัยดา้นลิขสิทธ์ิ ก่อนท่ีจะดาํเนินการใดๆ ต่อไป เป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหารและ

พนกังานท่ีจะตอ้งปรึกษาหารือในเร่ืองดงักล่าวกบัฝ่ายกฎหมายก่อนเสมอ 

การใชเ้คร่ืองหมายการคา้หรือตราสินคา้จดทะเบียนตามกฎหมายของบริษทัฯ หรือบริษทัในกลุ่ม ผูบ้ริหาร

และพนกังานควรจะพิจารณาถึงความเหมาะสมและใชด้ว้ยความระมดัระวงั เพื่อประโยชน์ของบริษทัฯ หรือบริษทั

ในกลุ่มเท่านั้น 

การประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภณัฑ์ใหม่ หรือการคิดคน้ใดๆ อนัไดม้าซ่ึงกรรมวิธีหรือนวตักรรม

ใหม่ท่ีช่วยในการพฒันาซ่ึงผลิตภณัฑ์หรือบริการ อนัยงัไม่ไดรั้บการจดทะเบียนสิทธิบตัร หรืออนุสิทธิบตัรโดย

ถูกตอ้งตามกฎหมาย จะตอ้งไดรั้บการปกป้องและรักษาใหป้ลอดภยัจากการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา 

การทําซํ้ า ดัดแปลง เปิดเผย หรือเผยแพร่ผลงานท่ีมีลิขสิทธ์ิหรือความลับทางการค้าของผู ้อ่ืนต่อ

บุคคลภายนอกหรือต่อสาธารณชน ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนจะตอ้งไดรั้บอนุญาตหรือไดรั้บความยินยอมอยา่ง

ถูกตอ้งตามกฎหมายจากเจา้ของลิขสิทธ์ิก่อน 

ผูบ้ริหารและพนักงานท่ีสามารถเขา้ถึงขอ้มูลอนัเป็นความลบัทางการคา้ (เช่น ขอ้มูลทางการคา้ ขอ้มูล

ต้นทุนการผลิต สูตรการผลิต สูตรการกําหนดราคาผลิตภัณฑ์ รูปแบบ โปรแกรม (Software) วิธีการเทคนิค 

กรรมวิธีการผลิต ขอ้มูลการบริหารธุรกิจ รายละเอียดเก่ียวกบัราคาสินคา้ บญัชีรายช่ือลูกคา้ กลยุทธ์การโฆษณา

สินค้า เป็นต้น)  จะต้องเก็บรักษาข้อมูลไวเ้ป็นความลับ และปฏิบัติให้เป็นไปตามคู่มือจรรยาบรรณในการ

ปฏิบติังาน (Code of Conduct)  

6. การบริหารจัดการความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม 

จากรายงานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าดว้ยการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ (IPCC) ไดช้ี้ให้เห็นวา่ภาวะโลกร้อนจะทาํใหอุ้ณหภูมิโลกเพิ่มข้ึนโดยเฉล่ีย 0.2 องศาเซลเซียสใน

ทุกสองทศวรรษขา้งหน้า และในระยะยาวคาดวา่จะเพิ่มข้ึนเป็น 2 ถึง 4.5 องศาเซลเซียส ในขณะท่ีระดบันํ้ าทะเล

คาดว่าจะเพิ่มสูงข้ึนระหว่าง 18 ถึง 59 เซนติเมตรเม่ือส้ินศตวรรษท่ี 21 ทั้งน้ี การประมาณการดงักล่าวเป็นการ

ประมาณการแบบอนุรักษนิ์ยมตามหลกัวทิยาศาสตร์ล่าสุด 

บริษทัฯ ไดมี้การส่งเสริมเทคโนโลยีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และดาํเนินการเพื่อลดการปล่อย

ก๊าซดงักล่าวโดยไดท้าํกิจกรรมและดาํเนินการเพือ่ช่วยในการลดความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดงัต่อไปน้ี 

ธุรกิจสีเขียว (Green Business): บริษทัฯ ไดเ้สริมสร้างและเพิ่มขีดความสามารถในการวิจยัและพฒันา

ของบริษทัฯ ในการพฒันาผลิตภณัฑ์พลงังานสีเขียว และผลิตภณัฑ์ดา้นการประหยดัพลงังาน โดยการออกแบบ
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และพฒันาผลิตภณัฑ์และบริการใหม่ๆ ดว้ยนวตักรรมสีเขียว ท่ีลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (carbon footprint) 

และลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม  

การดําเนินงานสีเขียว (Green Operations): บริษทัฯ เขา้ร่วมในโครงการ "อุตสาหกรรมสีเขียว" (Green 

Industry) และ "โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ" (ECO Factory) ของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อแสดงความมุ่งมัน่

อยา่งจริงจงัในการดาํเนินงานท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยโรงงานทั้งสองแห่งของบริษทัฯ ท่ีนิคมอุตสาหกรรม

บางปู และนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรวไ์ดรั้บการรับรองมาตรฐานระบบสีเขียว (Green System) ซ่ึงเป็นการรับรอง

อุตสาหกรรมท่ีมีกระบวนการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งเป็นระบบ ท่ีรวมถึงการมีการตรวจสอบ ประเมินผลและ

ปรับปรุงดว้ย 

บริษทัฯ ไดต้ั้งเป้าหมายในการจดัการพลงังานสําหรับสายการผลิตหลกั และดาํเนินโครงการประหยดั

พลงังานประจาํปี โดยบริษทัฯ ถือเป็นบริษทัแรกในประเทศไทยที่ไดร้ับการรับรอง ISO14064-1 ซ่ึงเป็น

มาตรฐานระบบการจดัการปริมาณและการรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ ISO50001 ซ่ึงเป็นมาตรฐาน

ระบบการจดัการพลงังาน ทั้งน้ี บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ที่จะรักษามาตรฐานดงักล่าวเพื่อเป็นการสร้างความเช่ือมัน่

ต่อบริษทัฯ ในอนาคต 

บริษทัฯ ยงัดาํเนินการส่งเสริมด้านพลงังานทดแทนด้วยการติดตั้งระบบผลิตพลงังานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย ์

(PV Solar) ท่ีโรงงานในนิคมบางปูและเวลโกรว ์ควบคู่ไปกบัโครงการประหยดัพลงังานและลดการปล่อยก๊าซก๊าซเรือน

กระจก หลายโครงการ บริษทัฯ ได้พฒันาระบบ SCADA ซ่ึงเป็นระบบควบคุม ดูแลและเก็บข้อมูล พร้อมชุดคาํสั่ง

คอมพิวเตอร์ท่ีออกแบบเฉพาะ (in-house software) ร่วมกบัเทคโนโลยีมาตรวดัดิจิตอล (digital metering technology) ท่ี

โรงงานหลกัในประเทศไทยเพื่อเฝ้าสังเกต รวบรวม และประมวลผลขอ้มูล ทั้งน้ี การเฝ้าติดตามแบบ real-time และผล

วเิคราะห์จากระบบจะช่วยสร้างแนวทางในการประหยดัพลงังานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได ้ 

อาคารสีเขียว (Green buildings):  บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะปรับปรุงอาคารใหม่ให้เป็นอาคารสีเขียวมาตั้งแต่ปี 

2549 และในปีท่ีผ่านมาอาคารสํานกังานใหญ่ของบริษทัฯ ในนิคมบางปูจงัหวดัสมุทรปราการไดรั้บการรับรอง

มาตรฐาน LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) อาคารสีเขียวระดบั Gold ในหมวด EBOM 

(สาํหรับอาคารเดิมท่ีเนน้การบริหารจดัการและมีการบาํรุงรักษา) โดยเป็นโรงงานแห่งแรกในประเทศไทยท่ีไดรั้บ

การรับรองมาตรฐานในหมวด EBOM 

ห่วงโซ่อุปทานสีเขียว: คณะกรรมการบริหารห่วงโซ่อุปทานสีเขียวของบริษทัฯ ได้ดําเนินการอย่าง

ต่อเน่ืองเพื่อพฒันาและปรับปรุงซพัพลายเออร์ใน 3 ดา้นเพื่อช่วยสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจ ไดแ้ก่ การทาํขอ้ตกลง 

การฝึกอบรม การตรวจสอบ เราให้ความสําคญัในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมถึงการประหยดัพลงังาน

โดยถือเป็นหน่ึงในประเด็นท่ีสําคญัของกลุ่มพนัธมิตรผูมี้ความรับผิดชอบทางธุรกิจ (RBA) โดยบริษทัฯ ไดมี้การ

ดาํเนินการดงัน้ี 

1)  ซัพพลายเออร์จะตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัในทอ้งถ่ินอย่างเคร่งครัด และมีการกาํหนดกลไกในการ

ควบคุมความเส่ียงของตนเอง 

2)  ซพัพลายเออร์จะตอ้งจดัให้มีระบบการจดัการดา้นการป้องกนัส่ิงแวดลอ้ม การประหยดัพลงังาน และ

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

3)  มีการปฏิบติัตามมาตรฐานท่ีเก่ียวของเดลตา้ตามแนวระบบบริหารจดัการของ RBA 
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 สังคมสีเขียว (ในส่วนของพนักงานและชุมชน): บริษทัฯ ไดส่้งเสริมให้พนักงานได้เป็นจิตอาสาเพื่อให้

ความรู้ด้านพลังงาน (DEEP & SEED) รวมทั้ งสนับสนุนทุนการศึกษา มอบผลิตภัณฑ์และจดัฝึกอบรมให้แก่

โรงเรียนและมหาวิทยาลยัต่างๆ เพื่อช่วยกนัลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัได้แลกเปล่ียน

ประสบการณ์ในการสร้างอาคารท่ีช่วยประหยดัพลงังานและมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณตํ่า และการ

สร้างอาคารเขียวสําหรับสํานกังานโรงงานผา่นกิจกรรมเปิดบา้นสู่โครงการอาคารสีเขียว รวมถึงการทาํงานร่วมกบั

กลุ่มอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมท้องถ่ินเพื่อส่งเสริมโครงการการศึกษาด้านส่ิงแวดล้อมและแนวคิดเร่ืองการประหยดั

พลงังานของอาคารสีเขียวร่วมกบัภาครัฐ โรงเรียน ส่ือ ชุมชนและภาคประชาชน นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดมี้การเปิดเผย

ขอ้มูลดา้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษทัฯ ผา่นโครงการเปิดเผยขอ้มูลคาร์บอน (Carbon Disclosure Project - 

CDP) แบบประเมินของดชันีหลกัทรัพยท่ี์ใชป้ระเมินประสิทธิผลการดาํเนินธุรกิจตามแนวทางการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน

ของบริษทั (Dow Jones Sustainability Indices - DJSI) ตลอดจนเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งด้านนักลงทุนสัมพนัธ์และการ

ตอบแบบสอบถามขององค์กรท่ีไม่แสวงหากาํไร (NGO)  นอกจากน้ี ยงัได้เผยแพร่การวดัการจดัการก๊าซเรือน

กระจก (GHG) และผลสรุปในรายงานความย ัง่ยนืและรายงานประจาํปีของบริษทัฯ อีกดว้ย 

7. การจัดการความเส่ียงด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (OHS) 

บริษทัฯ  ดาํเนินการบริหารความเส่ียงดา้น OHS ดว้ยกิจกรรมต่อไปน้ี  

1. จดัเตรียมโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อความปลอดภยัขั้นพื้นฐาน เช่น การป้องกันไฟไหม้ การปฐม

พยาบาลเบ้ืองตน้ การจดัให้มีพนกังานดา้นความปลอดภยัในระดบัการจดัการและควบคุมดูแล มีการฝึกอบรมดา้น

ความปลอดภยัขั้นพื้นฐานแก่พนกังาน ผูรั้บเหมาช่วงและคู่คา้ ความปลอดภยัในงานไฟฟ้า ความปลอดภยัจากรังสี 

การขบัรถยก หลกัสรีรศาสตร์ (Ergonomic) ความปลอดภยัจากเคร่ืองจกัรกล จดัให้มีทีมรับมือเหตุฉุกเฉิน การซ้อม

หนีไฟ / สารเคมีและการฝึกอบรมความปลอดภยัในการทาํงานในพื้นท่ีอบัอากาศ 

2. จดัตั้งคณะกรรมการความปลอดภยัเพื่อดาํเนินการตรวจสอบและปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในสถานท่ี

ทาํงานอยา่งสมํ่าเสมอ เช่น การตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในสถานท่ีทาํงาน การตรวจวดัปริมาณการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก การตรวจสอบนํ้าเสียและนํ้าด่ืม การเฝ้าระวงัการแผรั่งสีจากเคร่ืองเอก็ซ์เรย ์เป็นตน้  

3.  ระบุ ประเมิน และจดัการความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มตลอดจนสุขภาพและความปลอดภยัของ

พนักงาน ผูรั้บเหมาช่วง คู่คา้และผูท่ี้อาศยัอยู่ในชุมชนของบริษทัฯ เป็นคร้ังคราว เช่น การรณรงคส์ัปดาห์ความ

ปลอดภยั การทาํโครงการดา้นความปลอดภยัเพื่อความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR) เป็นตน้ 
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ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

 

4  
 
ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 

1) ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์         (หน่วย : ลา้นบาท)  

ประเภททรัพย์สิน ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ     มูลค่า ภาระผูกพนั 

ท่ีดิน เป็นเจา้ของ 815 ไม่มี 

อาคารสาํนกังานและอาคารโรงงาน  เป็นเจา้ของ 2,625 ไม่มี 

เคร่ืองจกัร/อุปกรณ์ เป็นเจา้ของ 2,601 ไม่มี 

แม่พิมพ ์ เป็นเจา้ของ 133 ไม่มี 

เคร่ืองติดตั้ง เป็นเจา้ของ 755 ไม่มี 

งานระหวา่งก่อสร้าง เป็นเจา้ของ 708 ไม่มี 

คอมพิวเตอร์ เป็นเจา้ของ 124 ไม่มี 

อ่ืน ๆ เป็นเจา้ของ 196 ไม่มี 

   รวม                          7,957    
 
ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี 2561 มีจาํนวนทั้งส้ิน 1,233 ล้านบาท (2560: 1,033 ล้านบาท) โดยค่าเส่ือมราคา

จาํนวน 1,012 ลา้นบาท (2560: 788 ลา้นบาท) รวมอยู่ในตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือจาํนวน 221 ลา้นบาท (2560: 

245 ลา้นบาท) เป็นค่าใชจ่้ายในการขาย บริหารและวจิยัพฒันา  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีอาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่า

เส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงิน

ประมาณ 5,417 ลา้นบาท (2560: 5,577 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 3,870 ลา้นบาท 2560: 4,019 ลา้นบาท) 
 

2) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน  มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 แสดงไดด้งัน้ี 

                          (หน่วย:ลา้นบาท) 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

   

สิทธิบตัร 

คอมพิวเตอร์

ซอฟตแ์วร์ 

ความสัมพนัธ์ 

กบัลูกคา้ 

 

อ่ืนๆ 

 

รวม 

คอมพิวเตอร์

ซอฟตแ์วร์ 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 316 51 109 - 476 2 

3) อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย:ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ท่ีดินใหเ้ช่า อาคารสาํนกังานให้เช่า รวม 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 34 203 237 

มูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนขา้งตน้ท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินมีจาํนวนใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรม  



                                                                                                                                                   

                        

 52 

ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 

5 

4) สิทธิการใช้ทีด่ิน มูลค่าตามบญัชีของสิทธิในการใชท่ี้ดิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 44 

รับโอนจากเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสิทธิในการใชท่ี้ดิน 171 

เพิ่มข้ึนระหวา่งปี 4 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (2) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 3 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 220 

ในปี  2560 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงของบริษัทฯ คือ Delta Electronics India Pvt. Ltd. ได้จ่ายเงินล่วงหน้า

สาํหรับค่าสิทธิในการใชท่ี้ดินให้แก่บริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงจาํนวนเงินประมาณ 395 ลา้นรูปีอินเดีย หรือ 

ประมาณ 209 ล้านบาท เพื่อให้ได้มาซ่ึงสิทธิในการใช้ท่ีดินสําหรับสร้างอาคารสํานักงานปฏิบัติการด้านการ

ออกแบบผลิตภณัฑ์ ซ่ึงเม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2561 การโอนสิทธิในการใชท่ี้ดินจาํนวนเงินประมาณ 383 ลา้นรูปี

อินเดีย หรือประมาณ 171 ลา้นบาท ให้แก่บริษทัย่อยดงักล่าวขา้งตน้ไดเ้สร็จส้ินเรียบร้อยแลว้ ทั้งน้ียอดคงเหลือ

จาํนวนประมาณ 12 ลา้นรูปีอินเดียหรือประมาณ 5 ลา้นบาทนั้น บริษทัยอ่ยขา้งตน้อยูใ่นระหวา่งดาํเนินการขอคืน

จากบริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัดงักล่าว 
 

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษทัร่วม 

 บริษทัในกลุ่มส่วนใหญ่ดาํเนินธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์หรือธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองหรือ

สนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทฯ ซ่ึงจากการท่ีบริษัทเหล่าน้ี มีจุดแข็งท่ีแตกต่างทําให้สามารถช่วยเหลือ

สนับสนุนซ่ึงกันและกันได้ ประกอบกบับริษทัฯ ได้มีการควบคุมดูแลการดาํเนินงานโดยเฉพาะบริษทัย่อยอย่าง

ใกลชิ้ดดว้ยการส่งกรรมการหรือผูบ้ริหารไปดูแลในดา้นนโยบายและทิศทางการดาํเนินธุรกิจ รวมทั้งให้มีการรายงาน

ผลประกอบการและติดตามผลการดาํเนินงานอยา่งใกลชิ้ดและต่อเน่ือง ทาํให้บริษทัย่อยในกลุ่มมีความเขา้ใจในทิศ

ทางการทาํงานและมีจุดมุ่งหมายในการทาํงานร่วมกันในการให้บริการท่ีดีท่ีสุดแก่ลูกคา้รวมทั้งเสริมสร้างความ

แขง็แกร่งใหแ้ก่ธุรกิจของกลุ่ม 

 

 

 

ข้อพพิาทของกจิการ 

ก. ในปี 2555 บริษทัฯไดรั้บหนงัสือประเมินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากกรมสรรพากรสาํหรับปี 2544 ถึง 2547 เป็น

จาํนวนเงินประมาณ 401 ล้านบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) และบริษทัฯได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ

พิจารณาอุทธรณ์ของกรมสรรพากร ซ่ึงในระหวา่งปี 2556 คณะกรรมการฯมีคาํวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ทั้งหมด

ของบริษทัฯ ดงันั้น บริษทัฯไดย้ื่นฟ้องต่อศาลภาษีอากรกลางให้พิจารณาเพิกถอนการประเมินภาษีดงักล่าว

ของกรมสรรพากรและเม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2557 ศาลภาษีอากรกลางได้มีคาํพิพากษาให้กรมสรรพากรลด

เบ้ียปรับและเงินเพิ่มลงเหลือจาํนวนประมาณ 201 ลา้นบาท จากเดิมท่ีกรมสรรพากรคาํนวณไวท่ี้ 270 ลา้นบาท 
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ส่วนคาํขออ่ืนของบริษทัฯ ศาลภาษีอากรกลางใหย้กฟ้อง อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไม่เห็นดว้ยกบัคาํพิพากษาของ

ศาลภาษีอากรกลาง จึงไดย้ืน่อุทธรณ์คาํพิพากษาดงักล่าวต่อศาลฎีกา 

  เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2561 ศาลฎีกาไดมี้คาํพิพากษาให้ยกคาํฟ้องท่ีบริษทัฯไดย้ื่นฟ้องต่อศาลฎีกาให้มี

การพิจารณาเพิกถอนการประเมินภาษีของกรมสรรพากรสําหรับปี 2544 ถึง 2547 ส่งผลให้บริษทัฯตอ้งชาํระ

ภาษีรวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่มดังกล่าวให้แก่กรมสรรพากรจาํนวน 401 ล้านบาท ซ่ึงในระหว่างปีปัจจุบัน 

บริษทัฯไดจ่้ายชาํระภาษีรวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่มดงักล่าวให้แก่กรมสรรพากรเรียบร้อยแลว้ 

ข. ในปี 2558 บริษทัฯไดรั้บหนงัสือประเมินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากกรมสรรพากรสําหรับปี 2548 เป็นจาํนวน

เงินประมาณ 1.96 ลา้นบาท และ หนงัสือประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับปี 2548 จาํนวนประมาณ 0.06 ลา้น

บาท  (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) ซ่ึ งบริษัทฯได้ยื่นอุทธรณ์ ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ของ

กรมสรรพากร ปัจจุบนัคาํอุทธรณ์อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการฯ และในปี 2559 บริษทัฯ

ไดรั้บหนังสือประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกรมสรรพากรสําหรับปี 2549 เป็นจาํนวนเงินประมาณ 169 

ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) และ หนงัสือประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับปี 2549 จาํนวนประมาณ 2 

ล้านบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) ซ่ึงบริษัทฯได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของ

กรมสรรพากร ปัจจุบนัคาํอุทธรณ์อยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของคณะกรรมการฯ 

ค. เม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2560 บริษทัฯไดรั้บหนังสือประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกรมสรรพากรสําหรับปี 

2550 เป็นจาํนวนเงินประมาณ 79 ล้านบาท และ หนังสือประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับปี 2550 จาํนวน

ประมาณ 3 ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) ซ่ึงบริษทัฯไดย้ื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

ของกรมสรรพากร ปัจจุบนั คาํอุทธรณ์อยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของคณะกรรมการฯ 

ง. เม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม 2561 บริษทัฯไดรั้บหนังสือประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกรมสรรพากรสําหรับปี 

2551 เป็นจาํนวนเงินประมาณ 49 ลา้นบาท และ หนงัสือประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับปี 2551 จาํนวนเงิน

ประมาณ 4 ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม)  ซ่ึงบริษทัฯไดย้ื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

ของกรมสรรพากร ปัจจุบนั คาํอุทธรณ์อยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของคณะกรรมการฯ 
  

 ทั้งน้ี บริษทัฯไดบ้นัทึกสํารองหน้ีสินจากการถูกประเมินภาษีตามท่ีกล่าวไวใ้นขอ้ ข และ ค จาํนวนประมาณ 

216 ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) ไวแ้ลว้โดยแสดงอยูภ่ายใตร้ายการ “หน้ีสินและประมาณการค่าใช้จ่ายภาษี

เงินไดจ้ากการถูกประเมินภาษี” ในงบแสดงฐานะการเงิน และในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯไดบ้นัทึกสํารองหน้ีสิน

จากการถูกประเมินภาษีตามท่ีกล่าวไวใ้นขอ้ ง จาํนวนประมาณ 23 ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) โดยแสดงอยู่

ภายใตร้ายการ “หน้ีสินและประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดจ้ากการถูกประเมินภาษี” ในงบแสดงฐานะการเงิน และ

ไดบ้นัทึกจาํนวนดงักล่าวไวภ้ายใตร้ายการ “ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดจ้ากการถูกประเมินภาษี” ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 

ข้อพพิาทของบริษทัย่อย 

 บริษทัยอ่ยในประเทศอินเดียไดถู้กหน่วยจดัเก็บภาษีของประเทศอินเดียประเมินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับ

ปี 2546 - 2559 เป็นจาํนวนเงินรวมทั้งส้ินประมาณ 163 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 75 ลา้นบาท และไดถู้กประเมิน

ภาษีขายและภาษีสรรพสามิตสําหรับปี 2548 - 2560 เป็นจาํนวนเงินประมาณ 150 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 70 ลา้น

บาท ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการอุทธรณ์ ฝ่ายบริหารของบริษทัย่อยเช่ือว่าผลของการอุทธรณ์จะเป็นคุณต่อบริษัท 

ดงันั้น บริษทัยอ่ยจึงมิไดบ้นัทึกสาํรองสาํหรับการประเมินภาษีดงักล่าวไวใ้นบญัชี 
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6 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสําคญัอ่ืน 

 

 

 
 

ข้อมูลทัว่ไป 

ช่ือ บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)   

เลขท่ีทะเบียนบริษทั 0107537002559  

ท่ีอยูท่ี่ติดต่อ 909 ซอย 9 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตาํบลแพรกษา  

อาํเภอเมืองสมุทรปราการ  จงัหวดัสมุทรปราการ 10280 

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

ประเภทธุรกิจ ผลิตและส่งออกผลิตภณัฑ์เพาเวอร์ซพัพลาย อุปกรณ์และช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ 

เวบ็ไซต ์      www.deltathailand.com  

ทุนจดทะเบียน                            หุน้สามญั 1,259,000,000 หุ้น มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 

ทุนเรียกชาํระแลว้                       หุน้สามญั 1,247,381,614 หุ้น มูลค่าหุน้ละ 1 บาท  

(ณ วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2562) 

นิติบุคคลท่ีบริษทัฯ ถือหุน้ โปรดดูรายละเอียดในหวัขอ้ “โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั” 

มากกวา่ร้อยละ 10 

บุคคลอา้งอิงอ่ืน                            1.  ผู้สอบบัญชี  

    บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั (เดิมช่ือบริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จาํกดั) 

                                                          ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย  

 กรุงเทพฯ 10110 

                                                          โทรศพัท ์:  (662) 264-0777 

                                                          โทรสาร  :  (662) 264-0789 
 

                                                     2.  นายทะเบียนหลกัทรัพย์  

                 บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

                                                      อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ชั้น 14 

 93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพ ฯ 10400 

  โทรศพัท ์  : (662) 009-9000   โทรสาร   : (662) 009-9991 
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ข้อมูลสําคญัอ่ืน 

 เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2561 บริษัทฯ ได้รับจดหมายจาก Delta Electronics International (Singapore) Pte., Ltd. 

(“DEISG”) แจ้งว่าบริษัท DEISG จะทําคําเสนอซ้ือหุ้นสามัญทั้ งหมดของบริษัทฯโดยสมัครใจแบบมีเง่ือนไข 

(Conditional Voluntary Tender Offer) จาํนวนทั้ งส้ิน 1,247,381,614 หุ้น (ณ วนัรายงานคร้ังน้ี) คิดเป็นร้อยละ 100 ของ

หุ้นสามญัท่ีออกหรือคิดเป็นร้อยละ100 ของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ ในราคาหุ้นละ 71 บาท (เจ็ดสิบ

เอด็บาท)  

 ทั้งน้ี การดาํเนินการทาํคาํเสนอซ้ือคร้ังน้ีจะเกิดข้ึนต่อเม่ือเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวไ้ด้ดาํเนินการแล้วเสร็จ

สมบูรณ์แลว้เท่านั้น โดย DEISG มีเง่ือนไขท่ีตอ้งดาํเนินการก่อนตามขอ้กาํหนดของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัด้านการควบคุมการควบรวมกิจการ (Merger Control) ของประเทศต่างๆท่ีเก่ียวข้องท่ีได้กาํหนดไวว้่า หาก

บริษทัใดตอ้งการจะเขา้ควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัใดบริษทัหน่ึงตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งของประเทศนั้นก่อน ดงันั้น ในการทาํคาํเสนอซ้ือแบบมีเง่ือนไขคร้ังน้ี จึงตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก

หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่  The Federal Trade Commission Antitrust Division of Department of Justice 

of United States, Directorate-General for Competition of the European Commission of European Union, Federal 

Antimonopoly Service of Russia, State Administration for Market Regulation Anti-monopoly Bureau of China 

โดยรายการดงักล่าว มีลาํดบัเหตุการณ์สาํคญัของรายการ ดงัน้ี 
 

13 กุมภาพนัธ์ 2562 :  บริษทัฯ ไดรั้บแจง้ข่าวจาก DEISG เร่ืองไดบ้รรลุเง่ือนไขก่อนทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย์

ทั้งหมดโดยสมคัรใจแบบมีเง่ือนไขสาํหรับการซ้ือหุน้ของบริษทัฯ 

18 กุมภาพนัธ์ 2562 :  บริษทัฯ ไดรั้บแบบประกาศเจตนาในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบงาํกิจการ (แบบ 247-3) 

จาก DEISG 

22 กุมภาพนัธ์ 2562 :  บริษทัฯ ไดรั้บคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดโดยสมคัรใจแบบมีเง่ือนไขในหุน้สามญัของ

บริษทัฯ (แบบ 247-4) จาก DEISG โดยมีระยะเวลารับซ้ือตั้งแต่วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2562 

ถึงวนัท่ี 1 เมษายน 2562 รวมระยะเวลา 25 วนัทาํการ 

14 มีนาคม 2562 :  บริษทัฯ ไดน้าํส่งรายงานความเห็นของกิจการเก่ียวกบัคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์(แบบ 250-2) 

และรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์

หมายเหตุ : ณ วนัท่ีออกแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีน้ี กระบวนการทาํคาํเสนอซ้ือหุ้นสามญัทั้งหมดของ

บริษทัฯ โดยสมคัรใจแบบมีเง่ือนไขยงัไม่เสร็จสมบูรณ์ 
 

 ทั้งน้ี ระยะเวลาทาํคาํเสนอซ้ือ (Tender Offer period) เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ – 1 เมษายน 2562 โดย

ละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูไดจ้ากคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดโดยสมคัรใจแบบมีเง่ือนไขในหุ้นสามญัของบริษทัฯ 

(แบบ 247-4) รวมถึงฉบบัท่ีมีการแกไ้ขบนเวปไซตบ์ริษทัฯ http://www.deltathailand.com/th/ir_press.php  

http://www.deltathailand.com/th/ir_press.php
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7 ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

 
 

 
 

ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 
 

 รายการ    จํานวนหุ้น มูลค่าหุ้น (บาท)   จํานวนเงิน (บาท) 

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

2.        ทุนจดทะเบียน (หุน้สามญั)           1,247,381,614  1          1,247,381,614 
 

ผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก (ณ วนัท่ี 4 มีนาคม 2562)  

ท่ี รายช่ือ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1 Citi (Nominees) Limited-CBHK-PBGSG-Restricted Shares* 708,259,870 56.8% 

2 บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั**                                                 88,580,166 7.1% 

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

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

5 South East Asia UK (Type C) Nominees Limited  31,756,848 2.5% 

6 RBC Investor Services Trust  29,618,340 2.4% 

7 State Street Europe Limited                                                  22,737,614 1.8% 

8 BNY Mellon Nominees Limited 20,300,775 1.6% 

9 South East Asia UK (Type A) Nominees Limited 14,461,650 1.2% 

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 198,288,491 15.9% 

 รวม 1,247,381,614 100.0% 

หมายเหต:ุ  

* เป็นการถือโดย Delta International Holding Ltd. (ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ Delta Electronics Inc.) ร้อยละ 15.39 และอ่ืนๆ ร้อยละ 41.38 

** ผู้ ถือหุ้นในบริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด ซ่ึงถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (non-Voting 

Depository Receipt: NVDR) ในรายการท่ี 2 ไม่มีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ยกเว้นกรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพ่ือลงมติ

เก่ียวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
 
ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย  

 บริษทัฯ มีผูถื้อหุ้นสามญัรายยอ่ย (Free float) ณ วนัท่ี 4 มีนาคม 2562 จาํนวน 4,252 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.68 

ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholding Agreement)  

 บริษทัฯไม่มีขอ้ตกลงระหวา่งกนัในกลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อการบริหารงานของบริษทั 

การออกหลกัทรัพย์อ่ืน 

 บริษทัไม่มีการออกหุน้ประเภทอ่ืนนอกเหนือจากหุน้สามญั ซ่ึงเป็นหุ้นของบริษทัฯ เพียงประเภทเดียว 

ส่วนที่ 2 

การจัดการและการกํากบัดูแลกจิการ 
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8 โครงสร้างการจดัการ 

นโยบายการจ่ายปันผล 

บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 30 ของผลกาํไรสุทธิ บริษทัฯ อาจเปล่ียนแปลงอตัรา

ดงักล่าวหากบริษทัฯ มีแผนการลงทุนและ/หรือความจาํเป็นในการใชเ้งินทุนท่ีอาจมีในอนาคต 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2562 ประชุมเม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2562 ไดมี้มติอนุมติัจ่ายเงิน

ปันผลจากผลการ ดาํเนินงานในปี 2561 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 2.30 บาท (สองบาทสามสิบสตางค์) หรือคิด

เป็นประมาณร้อยละ 55.8 ของกําไร สุทธิต่อหุ้น ทั้ งน้ี  การจ่ายเงินปันผลข้ึนอยู่กับมติท่ีประชุมผู ้ถือหุ้น ซ่ึง

คณะกรรมการจะเสนอเร่ืองดงักล่าวต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป (ในปี 2561 เงินปัน

ผลจ่ายในอตัราหุน้ละ 2.20 บาท (สองบาทยีสิ่บสตางค)์ หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 55.7 ของกาํไรสุทธิต่อหุน้) 

นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย 

สําหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษทัย่อยนั้นจะพิจารณาจากความสามารถในการทาํกาํไรและโอกาสในการ

ลงทุนหรือความต้องการใช้เงินทุนในการขยายงานของแต่ละบริษทั นอกจากน้ี ยงัได้พิจารณาถึงข้อกาํหนดด้าน

กฎหมายหรือกฎระเบียบอ่ืนๆ รวมทั้ง โครงสร้างทางภาษีและนโยบายการควบคุมอตัราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

จ่ายเงินปันผลของแต่ละประเทศ ทั้งน้ี การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจะคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดโดยรวมของบริษทัฯ 

และผูถื้อหุน้เป็นหลกั 
 

การจ่ายเงินปันผลปี 2553 – 2561 

ปี 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

อตัรากาํไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 3.33 2.30 3.49 4.34 4.78 5.38 4.42 3.95 4.12 

อตัราเงินปันผลต่อหุน้ (บาท) 1.7 1.2 2.4 2.7 3.0 3.1 3.0 2.2 2.3* 

อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ (%) 51% 52% 69% 62% 63% 58% 68% 56% 56% 

* อยูร่ะหวา่งการนาํเสนอเพ่ืออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี 2562 ในวนัท่ี 2 เมษายน 2562 เพ่ืออนุมติัจ่ายเงินปันผล

ประจาํปี 2561 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างการบริหารจดัการของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
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 คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้ งหมด 9 ท่าน โดยเป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 2 รายและ

กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 7 ราย โดยรายช่ือคณะกรรมการของบริษทัฯ ตามหนงัสือรับรองของกระทรวงพาณิชย ์ลง

วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง การเขา้ร่วมประชุม 

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 

9. นางทิพวรรณ ชยติุมนัต*์* กรรมการอิสระ 2 เม.ย. 2561 5/5 

นางสาววิไลลกัษณ์ ฟุ้งธนะกลุ เป็นเลขานุการบริษทัและเลขานุการคณะกรรมการบริษทั 

หมายเหต ุ* กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร  

 **ได้รับการแต่งตั้งจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเม่ือวนัท่ี 2 เม.ย. 2561 

กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามแทนบริษัท 

 กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามประกอบดว้ยกรรมการรวม 5 ท่านและมีเง่ือนไขการลงนามแทนบริษทัฯ ดงัน้ี 

“นายอ้ึง กวง มิ้ง หรือนายหมิง เจ้ิง หวงั หรือนายอนุสรณ์ มุทราอิศ คนใดคนหน่ึงในสามคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกบั

นายเซีย เหิง เซียน หรือ นายเซีย เชน เยน รวมเป็นสองคนและประทบัตราสาํคญัของบริษทัฯ”  

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการ  

1. กาํกบัดูแลให้กรรมการและผูบ้ริหารปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของผูถื้อหุ้น (fiduciary 

duty) โดยยดึถือแนวปฎิบติัสาํคญั 4 ประการ  

1.1 การปฎิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผดิชอบ ระมดัระวงั และรอบคอบ (duty of care)   

1.2 การปฎิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต (duty of loyalty)  

1.3 การปฎิบติัตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ มติคณะกรรมการบริษทั และมติท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ (duty of obedience)  

1.4 การเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุ้นอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทนัเวลา (duty of 

disclosure)  

2. กาํหนดวสิัยทศัน์ พนัธกิจ วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ โดยมีการทบทวนและ

อนุมติัเป็นประจาํทุกปี และดูแลใหมี้การส่ือสารทัว่ทั้งองคก์รเพื่อขบัเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกนั 

3. กาํกบัดูแลและสนบัสนุนการสร้างนวตักรรมท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ดูแลให้ฝ่ายจดัการ

ยึดถือพนัธกิจของบริษทัฯ “มุ่งมัน่สร้างสรรค์นวตักรรมการใช้พลงังานสะอาดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้

พลงังานเพื่ออนาคตท่ีดีกวา่” ในการดาํเนินงานเป็นสาํคญั 
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4. พิจารณาอนุมติัแผนงานหลกัในการกาํหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนงานทางธุรกิจประจาํปี และงบประมาณของ

บริษทัฯ โดยมีการทบทวนเพื่อให้สอดคล้องกบัการบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของกิจการอย่าง

สมํ่าเสมอ โดยมีการจดัสรรทรัพยากรและการนาํนวตักรรม เทคโนโลย ีมาใชอ้ยา่งเหมาะสม 

5. ติดตามและดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการนาํกลยุทธ์ของบริษทัฯ ไปปฏิบติัและมีการติดตามวดัผลการปฏิบติังาน

โดยให้มีการรายงานผลการดาํเนินงานต่อคณะกรรมการบริษทัอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้แน่ใจวา่ไดด้าํเนินการ

ปฏิบติังานตามแผนงาน นโยบาย และงบประมาณท่ีวางไวอ้ยา่งเหมาะสม  

6. พิจารณาอนุมติัและทบทวนนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ คู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบติังาน และนโยบาย

ต่อตา้นคอร์รัปชัน่ท่ีไดจ้ดัทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้มีความเหมาะสมเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของ

พนกังานทุกระดบัและส่งเสริมใหเ้กิดจิตสาํนึกโดยการส่ือสารและมีการติดตามผลอยา่งสมํ่าเสมอ 

7. กาํกบัดูแลให้มีการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเส่ียง และมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยั

ของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

8. กาํกบัดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี มีความเหมาะสมกบัลกัษณะงาน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบติดตามการควบคุมภายในอยา่งสมํ่าเสมอ ประเมินประสิทธิผลและความเพียงพอของการควบคุม

ภายในเป็นระยะ และรายงานให้คณะกรรมการบริษทัทราบเป็นประจาํ รวมทั้งส่ือสารและส่งเสริมให้พนกังาน

ทุกระดบัมีจิตสํานึกในจริยธรรม คุณธรรมและปฎิบติัตามหลกับรรษทัภิบาล จรรยาบนรรณ และนโยบาย

ต่อตา้นคอร์รัปชัน่  

9. กาํกบัดูแลให้มีนโยบายการบริหารความเส่ียง กระบวนการบริหารความเส่ียง และการรายงานความเส่ียงท่ีมี

ประสิทธิภาพรวมทั้งมีการทบทวนและประเมินระบบการจดัการความเส่ียงอย่างสมํ่าเสมอ และเม่ือระดบั

ความเส่ียงมีการเปล่ียนแปลง โดยครอบคลุมความเส่ียงทุกดา้น 

10. กาํกบัดูแลให้บริษทัฯ มีระบบหรือกลไกอย่างเพียงพอท่ีจะมัน่ใจไดว้่า การดาํเนินงานของบริษทัมีการปฏิบติั

ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึง

หมายรวมถึงหลกัเกณฑ์ ขอ้กาํหนดของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อาทิเช่น การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการซ้ือหรือขายทรัพยสิ์นท่ีสําคญั

ตามกฏเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยรวมทั้งเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

ขอ้บงัคบั มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ นโยบาย หรือแนวทางท่ีไดก้าํหนดไว ้

11. คณะกรรมการควรเขา้ใจโครงสร้างและความสัมพนัธ์ของผูถื้อหุ้นท่ีอาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการ

ดาํเนินงานของกิจการ 

12. ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ ท่ีอาจเกิดข้ึนระหว่างบริษัทกับฝ่ายบริหาร 

คณะกรรมการ หรือผูถื้อหุ้น รวมไปถึงการป้องกนัการใชป้ระโยชน์อนัมิควรในทรัพยสิ์น ขอ้มูลและโอกาส

ของบริษทั และการทาํธุรกรรมกบัผูท่ี้มีความสัมพนัธ์เก่ียวโยงกบับริษทั ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย หลกัเกณฑ ์

และขอ้กาํหนดต่างๆ 

13. จดัให้มีการทาํงบดุลและงบกาํไรขาดทุนของบริษทัฯ ณ วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชีของบริษทัฯ ซ่ึงผูส้อบ

บญัชีตรวจสอบแลว้และนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมติั 

14. ตรวจสอบการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯต่อสาธารณชนให้มีความถูกตอ้งครบถว้นภายในเวลาท่ีกาํหนด และ

ใหมี้การนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการเผยแพร่ขอ้มูล รวมถึงกาํกบัดูแลให้ฝ่ายจดัการจดัใหมี้หน่วยงาน

หรือผูรั้บผิดชอบงานนักลงทุนสัมพนัธ์ท่ีทาํหน้าท่ีส่ือสารกบัผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน เช่น นักลงทุน 

นกัวเิคราะห์ ใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสม เท่าเทียมกนั 
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15. กรรมการบริษทัอาจแต่งตั้งบุคคลอ่ืนใดใหด้าํเนินกิจการของบริษทัฯภายใตก้ารควบคุมของกรรมการ หรืออาจ

มอบอาํนาจเพื่อให้บุคคลดงักล่าวมีอาํนาจตามท่ีกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน

เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขอาํนาจนั้นๆไดเ้ม่ือเห็นสมควร  

 ทั้งน้ี การมอบอาํนาจนั้นจะตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอาํนาจท่ีทาํให้ผูรั้บมอบอาํนาจ สามารถพิจารณา

และอนุมติัรายการท่ีผูรั้บมอบอาํนาจ หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้มีส่วนได้เสียหรือมีความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการท่ี เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ ท่ี

คณะกรรมการพิจารณาและอนุมติัไวแ้ลว้ 

อาํนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ 

1. เป็นผูน้ําในการกาํกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และ

คณะอนุกรรมการอ่ืนๆ ให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัตามแผนงาน

ท่ีกาํหนดไว ้ 

2. ดูแลให้มัน่ใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวฒันธรรมองค์กรท่ีมีจริยธรรมและการ

กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  

3. พิจารณาวาระการประชุมคณะกรรมการโดยอาจหารือร่วมกบัประธานบริหารและควบคุมดูแลให้เร่ืองสําคญั

ไดถู้กบรรจุเป็นวาระการประชุม  

4. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผูถื้อหุ้นของบริษัท โดยจดัสรรเวลาให้อย่างเพียงพอในการ

พิจารณาประเด็นสําคญัไดอ้ยา่งรอบคอบและส่งเสริมให้กรรมการมีการใชดุ้ลยพินิจท่ีรอบคอบ ให้ความเห็น

ไดอ้ยา่งอิสระ  

5. เป็นผูล้งคะแนนเสียงช้ีขาดในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีการลงคะแนนเสียงเท่ากนั 

6. เสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และระหว่าง

คณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 

7. ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายกาํหนดไวโ้ดยเฉพาะใหเ้ป็นหนา้ท่ีของประธานกรรมการ 

คณะผู้บริหาร    

คณะผูบ้ริหารของบริษทัฯ ประกอบดว้ยผูบ้ริหาร 5 ท่าน มีรายช่ือดงัน้ี 

รายช่ือผูบ้ริหาร ตาํแหน่ง 

1. นายเซีย เชน เยน ประธานบริหารบริษทั 

2. นายอนุสรณ์ มุทราอิศ                        ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล/ประชาสัมพนัธ์ 

3. นายวชิยั ศกัด์ิสุริยา รองประธานฝ่ายปฏิบติัการ 

4. นางอรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ  ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน 

5. นายชิน หมิง เฉิน ผูอ้าํนวยการฝ่ายสารสนเทศ 

ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของประธานบริหาร 

1. บริหาร ควบคุม และรับผิดชอบต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในแนวทางท่ีไดก้าํหนดไวใ้นงบประมาณของ

บริษทัฯ ท่ีไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ แลว้ รวมถึงการดูแล

ใหค้าํแนะนาํและปรับปรุงการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 
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2. นาํเสนอนโยบาย กลยุทธ์ของบริษทัฯและของหน่วยธุรกิจในบริษทัฯ เพื่อให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั

รับทราบและอนุมติั และรับผดิชอบต่อการนาํกลยทุธ์ดงักล่าวไปปฏิบติั 

3. ร่วมกบัคณะกรรมการบริหารรับผดิชอบต่อการจดัทาํงบประมาณประจาํปีและแผนการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

ทบทวนงบประมาณประจาํปีทุกไตรมาส และนาํเสนองบประมาณหลงัการปรับปรุงต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษทั 

4. รายงานผลการดาํเนินงานประจาํไตรมาสต่อกรรมการบริษทั  

5. มีอาํนาจพิจารณาอนุมติัวงเงินค่าใช้จ่ายในเร่ืองต่างๆ อย่างไรก็ตาม เร่ืองใดๆท่ีไม่ใช่การดาํเนินงานตามปกติ

ของธุรกิจนั้น จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัก่อน 

6. มีหนา้ท่ีและรับผิดชอบในการกาํหนดให้มีระบบการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ตลอดจนส่งเสริม สนบัสนุนควบคุม

และติดตามการปฎิบติัตามการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี รวมทั้งการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ เพื่อให้มัน่ใจวา่ส่ือสารไปยงั

พนกังานและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายไดมี้การปฏิบติัตาม ตลอดจน ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการ

ต่างๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ขอ้บงัคบัและขอ้กาํหนดของกฎหมาย 

7. มีอาํนาจแต่งตั้งและบริหารงานคณะทํางานชุดต่างๆ เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพการจดัการท่ีดีและ

โปร่งใส และให้มีอาํนาจในการมอบอาํนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนปฏิบติังานแทนไดโ้ดยการ

มอบอาํนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดงักล่าวให้อยู่ภายใตข้อบเขตแห่งการมอบอาํนาจตามหนงัสือมอบ

อาํนาจฉบบัน้ี และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ขอ้กาํหนด หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษทั 

และ/หรือบริษทัฯไดก้าํหนดไว ้

  ทั้งน้ี การมอบหมายอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของประธานบริหารนั้น จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบ

อาํนาจหรือมอบอาํนาจช่วงท่ีทาํให้ประธานบริหาร หรือผูรั้บมอบอาํนาจจากประธานบริหารสามารถอนุมติั

รายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (ตามท่ีนิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย)์ มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย เวน้

แต่เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามธุรกิจปกติท่ีมีการกาํหนดขอบเขตชดัเจน 

8. ดาํเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

เลขานุการบริษทั 

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางสาววิไลลกัษณ์ ฟุ้งธนะกุลเป็นเลขานุการบริษัท ทาํหน้าท่ีจดั

เตรียมการประชุม รวมทั้ง ให้คาํแนะนาํดา้นกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งให้คณะกรรมการบริษทัทราบ

และปฏิบติัหน้าท่ีดูแลกิจกรรมของคณะ กรรมการ รวมทั้ งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ 

เพื่อให้การบริหารงานของบริษทัฯมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และเป็นไป ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี รวมทั้งมี

หนา้ท่ีความรับผดิชอบตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

ในปี 2561 เลขานุการบริษทัไดเ้ขา้ร่วมรับฟังขอ้มูลเร่ืองการส่งรายงานประจาํปีในรูปแบบ QR Code และ 

Listed Company Solution เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2561 ณ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษทัมอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการ คณะ อนุกรรมการ ประธานบริหารและผูบ้ริหาร โดยกาํกบัดูแลให้มีการกาํหนดค่าตอบแทนอย่างมี

หลกัเกณฑ์ โปร่งใส จูงใจ สอดคล้องกบั แผนกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษทัฯและเสนอค่าตอบแทน
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ดงักล่าวให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัต่อไป ทั้งน้ีในส่วน ของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัและ

คณะอนุกรรมการต้องได้รับอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดยมีนโยบายและแนวทางการ กาํหนดค่าตอบแทน

กรรมการและผูบ้ริหารสรุปไดด้งัน้ี 

1.  นโยบายและแนวทางการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย  

1.1  อตัราค่าตอบแทนตอ้งมีความเหมาะสมเพื่อสามารถดึงดูดและรักษากรรมการท่ีมีความสามารถให้

ทาํงานกบับริษทัฯ โดยปัจจยัหลกัในการพิจารณาการกาํหนดค่าตอบแทนมีดงัน้ี 

• หนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย 

• อตัราค่าตอบแทนกรรมการโดยเฉล่ียของตลาด 

• ผลประกอบการของบริษทัฯ 

• ปัจจยัอ่ืนท่ีอาจพิจารณาเพิ่มเติมโดยคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการ

บริษทัฯ 

1.2 ประธานกรรมการบริษทัหรือประธานกรรมการชุดย่อยจะไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มข้ึน ตาม

ความรับผดิชอบท่ีเพิ่มข้ึน 

1.3 กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารจะได้รับค่าตอบแทนโดยเทียบเคียงกบัอตัราของตลาดซ่ึงอาจสูงกว่า

กรรมการบริหาร  ทั้ งน้ี เพื่อจูงใจบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถให้เขา้มาเป็นกรรมการท่ีไม่เป็น

ผูบ้ริหารหรือกรรมการอิสระ 

1.4 โครงสร้างของค่าตอบแทนอาจเป็นแบบคงท่ีทั้งจาํนวนหรือแบบคงท่ีบางส่วนและค่าตอบแทนแปร

ผนับางส่วน โดยอาจมีค่าเบ้ียประชุมหรือค่าตอบแทนอ่ืนๆ ร่วมดว้ย 

2.  นโยบายและแนวทางกาํหนดค่าตอบแทนสําหรับผู้บริหารระดับสูง 

2.1 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเป็นผูก้าํหนดหลกัเกณฑ์และโครงสร้างค่าตอบแทน

ของประธานบริหารและผูบ้ริหารระดับสูง (ระดับ 11 ข้ึนไป) โดยพิจารณาตามหลักการและ

นโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทัฯกาํหนด โดยให้มีความสอดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงานของบริษทั

ฯ และผลการบริหารงานของผูบ้ริหารแต่ละท่าน 

2.2 ค่าตอบแทนต้องมีความเหมาะสมเพียงพอในการท่ีจะรักษาผูบ้ริหารให้ทาํงานกับบริษทัฯและ

สามารถจูงใจใหผู้บ้ริหารทาํงานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  

2.3 คณ ะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนมีหน้าท่ีกําหนดตัวช้ีว ัดผลงานหลัก (Key 

Performance Indicator-KPI) ของผูบ้ริหารและจะนาํเสนอให้คณะกรรมการบริษทัเป็นผูอ้นุมติัก่อน

ส้ินสุดปีการเงินต่อไป  

2.4 ประธานบริหารจะเป็นผูพ้ิจารณาความเหมาะสมในการกาํหนดค่าตอบแทนซ่ึงรวมถึงการปรับ

อตัราเงินเดือน โบนัสประจาํปี และ/หรือค่าตอบแทนอ่ืน (ถ้ามี) ของผูบ้ริหารระดับสูงโดยจะ

พิจารณาจากการประเมินผลการทาํงานเทียบกบั KPI ท่ีกาํหนดไว ้ 

2.5 ในการกําหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาอัตราค่าตอบแทนเฉล่ียของตลาดหรืออุตสาหกรรมท่ี

ใกลเ้คียงกนัเป็นเกณฑ์เทียบเคียง นอกจากน้ี ยงัอาจจดัให้มีขอ้มูลดา้นค่าตอบแทนของตลาดหรือ

อาจขอคาํปรึกษาจากผูเ้ช่ียวชาญด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อช่วยประกอบการพิจารณา โดยบริษทัฯ 

เป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายดงักล่าว 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารในปี 2561 มีดงัน้ี 

1. ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงิน 

1.1 ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั  

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ไดอ้นุมติัค่าตอบแทนของกรรมการประจาํปี 2561 ซ่ึงประกอบดว้ย

ค่าตอบแทนกรรมการรายปีและเบ้ียประชุม ดงัน้ี  

(หน่วย: บาท)            ค่าตอบแทนรายปี          เบ้ียประชุมต่อคร้ัง 

ประธานกรรมการบริษทั          1,650,000         10,000  

กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร        1,150,000          10,000 

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร             500,000       - 

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ       1,250,000          10,000 

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน     1,250,000          10,000 

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ       1,150,000          10,000 

หมายเหตุ : 1. เบ้ียประชุมจะไดรั้บเฉพาะประธานกรรมการบริษทั กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และกรรมการอิสระในการ

เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการทุกชุดและการประชุมผูถื้อหุน้ 

2. ค่าตอบแทนอ่ืน : ไม่มี 
 

ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัในปี 2561 มีดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการ เบีย้ประชุม ค่าตอบแทนอ่ืน รวมค่าตอบแทน 

หน่วย  บาท 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

นายอ้ึง กวง ม้ิง  1,650,000  1,650,000  70,000 70,000 - - 1,720,000 1,720,000 

นายหมิง เจ้ิง หวงั 1,150,000 1,150,000 80,000 70,000 - - 1,230,000 1,220,000 

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 1,150,000 150,000 150,000 - - 1,300,000 1,300,000 

นายบุญศกัด์ิ เจียมปรีชา 1,250,000 1,250,000 110,000 110,000 - - 1,360,000 1,360,000 

ดร.วฑูิรย ์สิมะโชคดี  1,250,000 1,250,000 100,000 120,000 - - 1,350,000 1,370,000 

นางทิพวรรณ ชยติุมนัต ์ 1,150,000 - 80,000 - - - 1,230,000 - 

รวมเป็นเงนิทั้งส้ิน 9,750,000 8,600,000 650,000 580,000 - - 10,400,000 9,180,000 

หมายเหตุ :  บริษทัฯไม่มีค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบอ่ืน เช่น โบนสั บาํเหน็จ และสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ 
 

1.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร  

ในปี 2561 บริษทัฯ ไดจ่้ายค่าตอบแทนของผูบ้ริหารซ่ึงรวมถึงเงินเดือนและโบนัสรวม 5 ท่านคิด

เป็นเงินรวมทั้งส้ินประมาณ 41,775,360 บาท เม่ือเทียบกบัจาํนวน 40,829,950 บาทท่ีจ่ายในปี 2560  
 

2. ค่าตอบแทนทีไ่ม่เป็นตัวเงิน    

 - ไม่มี – 
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รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร  

รายช่ือกรรมการ การถือหุ้นของบริษัทฯ (หุ้น) 

ตนเอง คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

 31 ม.ค.62 31 ม.ค.61 เพ่ิม (ลด) 31 ม.ค.62 31 ม.ค.61 เพ่ิม (ลด) 

นายอ้ึง กวง มิ้ง - - - - - - 

นายหมิง เจ้ิง หวงั - - - - - - 

นายเซีย เชน เยน           - - - - - - 

นายเซีย เหิง เซียน - - - - - - 

นายอนุสรณ์ มุทราอิศ - - - - - - 

นายชู ชี หยวน - - - - - - 

นายบุญศกัด์ิ เจียมปรีชา                 21,000 17,000 4,000 - - - 

ดร.วฑูิรย ์สิมะโชคดี - - - - - - 

นางทิพวรรณ ชยติุมนัต ์ - - - - - - 

นายวชิยั ศกัด์ิสุริยา 22,100 - 22,100 - - - 

นางอรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ 1,000 1,000 - 4,500 5,000 (500) 

นายชิน หมิง เฉิน - - - - - - 
 

บุคลากร 

ในปี 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีพนักงานรวมประมาณ 15,700 คน มีผลตอบแทนซ่ึงรวมเงินเดือน 

โบนัส และเงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพท่ีจ่ายให้แก่พนักงานรวมเป็นเงินประมาณ 7,984 ล้านบาท โดยใน

ประเทศไทยมีพนกังานรวมทั้งส้ิน 11,314 คน ผลตอบแทนซ่ึงรวมเงินเดือน โบนสั และเงินสมทบกองทุนสํารอง

เล้ียงชีพท่ีจ่ายใหแ้ก่พนกังานรวมเป็นเงิน 4,869 ลา้นบาท โดยมีพนกังานตามส่วนงานต่างๆ ดงัน้ี  

1. พนกังานในแต่ละสายงานการผลิต               จาํนวนพนกังาน (31 ธ.ค.61) 

• กลุ่มผลิตภณัฑ ์PSBG       5,830 

• กลุ่มผลิตภณัฑ ์FMBG                    3,238 

• กลุ่มผลิตภณัฑ ์EVSBG                   1,153 

2. พนกังานในส่วนบริหารและอ่ืนๆ    1,093 

รวม              11,314 

การพฒันาบุคลากร 

บริษทัฯมุ่งมัน่และใหค้วามสาํคญัในการพฒันาบุคลากรของบริษทัฯทั้งในดา้นของการศึกษาและการพฒันา

ดา้นคุณภาพ โดยมีนโยบายส่งเสริมการฝึกอบรมในองคก์รรวมทั้งมีโครงการความร่วมมือกบัสถานศึกษาต่างๆ ในการ

พฒันาบุคลากรใหแ้ก่พนกังานอยา่งต่อเน่ือง  
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9 การกาํกบัดูแลกจิการ 

 

 การสนบัสนุนดา้นการศึกษา 

• โครงการพัฒนาด้านภาษาให้กับพนักงานโดยร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเปิดสอน

หลกัสูตรภาษาองักฤษและภาษาไทยใหก้บัพนกังานและผูบ้ริหารต่างชาติเพื่อเสริมสร้างความรู้และทกัษะ

การใชภ้าษาองักฤษและภาษาไทยไดอ้ย่างถูกตอ้ง สามารถส่ือสารในชีวิตประจาํวนัและในการทาํงานได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ  

• โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่พนักงานและบุตรของพนักงานท่ีมีผลการเรียนดีเด่นต่อเน่ืองเป็น

ประจาํทุกปี  

 การพฒันาคุณภาพ 

บริษทัฯ มีนโยบายในการส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพนักงานอย่างสมํ่าเสมอ โดยมีการกาํหนดขั้นตอนการ

ฝึกอบรมอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่พนักงานท่ีเขา้มาใหม่และพนักงานท่ีทาํงานอยู่เดิม เพื่อพฒันาศกัยภาพและ

คุณภาพการทาํงานอย่างต่อเน่ือง เช่น Six Sigma, Kaizen ระบบบริหารพลงังาน เป็นตน้ โดยในปี 2561 มีชั่วโมงการ

ฝึกอบรมพนกังานดงัน้ี 

• พนกังานประจาํ จาํนวน 2,063 คน มีการฝึกอบรมรวม 49,488 ชัว่โมงคิดเป็นเฉล่ีย 24 ชัว่โมงต่อคน 

• พนกังานฝ่ายผลิตจาํนวน 9,682 คน มีการฝึกอบรมรวม 69,291 ชัว่โมงคิดเป็นเฉล่ีย 7.2 ชัว่โมงต่อคน 

 

 

 
 

นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ  

คณะกรรมการบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ไดต้ระหนกัและใหค้วามสาํคญั

ในการดาํเนินธุรกิจ ภายใตห้ลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยไดจ้ดัทาํและอนุมติันโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี

มาตั้งแต่ปี 2550 ทั้งน้ี ในการประชุม คณะกรรมการคร้ังท่ี 6/2561 เม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการบริษทัมี

มติอนุมติัปรับปรุงเน้ือหานโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ ให้สอดคล้องกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสําหรับ

บริษทัจดทะเบียนปี 2560 หรือ CG Code ของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบั หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยโ์ดย

ไดมี้การปรับใชต้ามบริบททางธุรกิจของบริษทัฯ และให้มีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมกบับริบททางธุรกิจ

ของบริษทัฯ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง โดยรายละเอียดของนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการไดมี้การเปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซต์

ของบริษทัฯ และระบบส่ือสารภายในขององค์กร (Intranet) เพื่อให้คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน

ยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน  

จากความมุ่งมัน่ในการดาํเนินธุรกิจตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ทาํให้ในปี 2561 บริษทัฯไดรั้บผลการ

ประเมินและรางวลั ต่างๆ ดงัน้ี 

• รางวลั Outstanding จากเวทีรางวลัตน้แบบองค์กรธุรกิจท่ีย ัง่ยืนประจาํปี 2561 (SET Sustainability Awards 

2018) 

• หุน้ย ัง่ยนืประจาํปี 2561 จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยติดต่อกนัเป็นปีท่ี 4 
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• ไดรั้บการจดัอนัดบัเป็นหน่ึงใน 5 สุดยอดบริษทัดา้นไอทีซี อุปกรณ์และช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยดชันี

ดาวโจนส์เพื่อความย ัง่ยนื (DJSI) ติดต่อกนัเป็นปีท่ี 2 

• ไดรั้บการประเมินการกาํกบัดูแลกิจการโดยรวมของบริษทัจดทะเบียนไทยประจาํปี 2561 ในระดบั “ดีเลิศ” 

(Excellent) จาก สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ติดต่อกนัเป็นปีท่ี 3 

• ได้รับการประเมินคุณภาพในระดับ “ดีเยี่ยม” จากการจดัประชุมผูถื้อหุ้นสามัญประจาํปี 2561 (AGM 

Assessment) จาก สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 4 

•หลกัทรัพยใ์น ESG100 ประจาํปี 2561 โดยการจดัอนัดบัของสถาบนัไทยพฒัน์ติดต่อกนัเป็นปีท่ี 4 
 

การดาํเนินธุรกิจตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีในปี 2561 มีดงัน้ี 

1. สิทธิของผู้ถอืหุ้น   

 บริษทัฯตระหนักและให้ความสําคญักบัสิทธิของผูถื้อหุ้นโดยมีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนและอาํนวย

ความสะดวกให้ ผูถื้อหุ้นทุกกลุ่มรวมถึงนักลงทุนสถาบนัให้ไดรั้บสิทธิพื้นฐานต่างๆ ในการได้รับข่าวสารขอ้มูล

ของกิจการอยา่งเพียงพอพร้อมทั้ง ขอ้มูลท่ีสําคญัท่ีเป็นปัจจุบนัผา่นเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์และเวบ็ไซตข์อง

บริษทัฯ การเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อใชสิ้ทธิ ในการตดัสินใจในเร่ืองสาํคญัต่างๆ ท่ีกระทบหรือเก่ียวขอ้งกบัสิทธิ

และผลประโยชน์ เป็นต้น บริษัทฯมิได้มีการกีดกันหรือสร้าง อุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถ

ติดต่อส่ือสารระหว่างกนัหรือหากผูถื้อหุ้นจะเขา้ทาํขอ้ตกลงระหว่างกนั (Shareholders Agreement) บริษทัฯจะใช้

ความพยายามอยา่งเตม็ท่ีในการดูแลมิให้ขอ้ตกลงระหวา่งผูถื้อหุน้นั้นส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสําคญั ต่อบริษทัฯหรือ

ผูถื้อหุน้รายอ่ืน 

 บริษทัฯไดก้าํหนดใหจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีภายใน 4 เดือนนบัจากวนัส้ินสุดรอบปีบญัชี โดยใน

ปี 2561 บริษทัฯไดจ้ดัให้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีข้ึนในวนัท่ี 2 เมษายน 2561 ณ สํานกังานของบริษทัฯ 

ท่ีนิคมอุตสาหกรรม บางปู จ.สมุทรปราการ ซ่ึงไดด้าํเนินการจดัประชุมโดยยึดถือและปฏิบติัตามหลกัการกาํกบั

กิจการท่ีดีในดา้นการจดัการประชุม ผูถื้อหุน้ท่ีดี ทั้งน้ี ในระหวา่งปีไม่มีการเรียกประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ 

 นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ขา้งตน้แลว้ บริษทัฯยงัไดด้าํเนินการในเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเป็นการส่งเสริมและ

อาํนวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้เพิ่มเติม ดงัน้ี 
 

ก่อนวันประชุมผู้ถอืหุ้น 

บริษทัฯใชว้ิธี Record Date ในการรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมโดยไดม้อบหมายให้บริษทั

ศูนย์รับ ฝากหลักทรัพย  ์(ประเทศไทย) จาํกัด ซ่ึงเป็นนายทะเบียนของบริษทัฯจดัส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้ ง

เอกสารประกอบการ ประชุมต่างๆ ทั้งภาษาไทยและองักฤษให้แก่ผูถื้อหุ้นล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม โดยไดส่้งออกวนัท่ี 

20 มีนาคม 2561 พร้อมทั้ ง ประกาศบอกกล่าวการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นผ่านหนังสือพิมพ์รายวนัฉบับภาษาไทย

ต่อเน่ืองกนัเป็นเวลา 3 วนัและก่อนวนัประชุม ไม่น้อยกว่า 3 วนั รวมทั้งได้เผยแพร่เอกสารดงักล่าวทั้งภาษาไทยและ

องักฤษบนเว็บไซต์ของบริษทัฯล่วงหน้าก่อนวนัประชุมเป็นเวลา 30 วนั (ตั้งแต่วนัท่ี 2 มีนาคม 2561) ซ่ึงข้อมูลท่ี

เปิดเผยเป็นขอ้มูลเดียวกบัท่ีจะจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นในรูปแบบเอกสาร เพื่อให้ผู ้ถือหุ้นได้รับทราบขอ้มูลได้โดยสะดวก

รวดเร็วและมีเวลาพิจารณาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอ โดยในหนงัสือเชิญประชุมไดร้ะบุขอ้ เท็จจริงและเหตุผล รวมทั้ง

รายละเอียดในแต่ละวาระอย่างชดัเจนว่าเป็นเร่ืองเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมติั หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของ
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คณะกรรมการและเอกสารขอ้มูลประกอบท่ีมีรายละเอียดเพียงพอ เพื่อให้ผูถื้อหุ้นไดใ้ชป้ระกอบการ พิจารณา และได้

แนบเอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งแสดงก่อนเขา้ร่วมประชุม วิธีการมอบฉนัทะ และการลง ทะเบียน ไป

พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุม พร้อมทั้งมีขอ้มูลของกรรมการอิสระท่ีบริษทักาํหนดให้เป็นผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้น 

ไวใ้นหนงัสือนดัประชุม รวมทั้งแนบหนงัสือมอบฉันทะ (ตามแบบท่ีกระทรวงพาณิชยก์าํหนด) เพื่อให้ผูถื้อหุ้นไดใ้ช้

สิทธิในการ มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระหรือบุคคลอ่ืนมาประชุมแทนตน  

นอกจากน้ีบริษทัไดมี้การโทรแจง้และเชิญนกัลงทุนสถาบนัให้มาเขา้ร่วมประชุมและไดอ้าํนวยความสะดวก

ในการไปรับ ใบมอบฉนัทะและเอกสารประกอบในกรณีท่ีมาร่วมประชุมดว้ยตนเองไม่ได ้
 

วันประชุมผู้ถอืหุ้น 

บริษทัฯได้จดัให้มีรถรับ-ส่งผูถื้อหุ้นจากบริเวณใกล้อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมายงัสถานท่ี

ประชุมเพื่อ อาํนวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีสนใจเขา้ร่วมการประชุม โดยไดเ้ปิดให้ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมได้

ล่วงหนา้ก่อนเวลา ประชุมไม่นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง และยงัใหสิ้ทธิผูถื้อหุ้นท่ีมาร่วมประชุมหลงัจากท่ีไดเ้ร่ิมการประชุมไป

แล้วสามารถออกเสียงลง คะแนนในระเบียบวาระท่ียงัไม่ได้ลงมติได้ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระท่ีได้เข้า

ประชุมเป็นตน้ไป เวน้แต่ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น จะมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน นอกจากน้ี ไดน้าํระบบบาร์โคด้ (Barcode) มา

ใช้ในการลงทะเบียนพร้อมทั้งจดัพิมพบ์ตัรลง คะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผูถื้อหุ้น พร้อมทั้งให้บริการอากรแสตมป์

สาํหรับติดหนงัสือมอบฉนัทะโดยไม่คิดค่าใชจ่้ายใดๆ  

ในการประชุมผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 มีกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมทั้ งหมด 8 ท่าน ซ่ึงประธานกรรมการ 

ประธาน กรรมการตรวจสอบและประธานบริหาร รวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้งในแต่ละวาระ อาทิเช่น ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน

และผูส้อบบญัชีของ บริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและตอบขอ้ซักถามของผูถื้อหุ้นเช่นเดียวกบัปี

ก่อนๆ บริษทัฯไดน้าํระบบการ ลงทะเบียน นบัคะแนนและแสดงผลมาใชเ้พื่อให้การดาํเนินการประชุมกระทาํไดอ้ยา่ง

รวดเร็ว โดยก่อนเร่ิมการประชุมไดมี้การ แจง้องคป์ระชุมและจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีมาประชุมดว้ยตนเองและมอบ

ฉนัทะ รวมทั้งมีการช้ีแจงวิธีการลงคะแนนและวิธี การนบัคะแนนอย่างชดัเจน โดยนบัคะแนนแบบ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง

และถือเสียงข้างมากเป็นมติ (ยกเวน้กรณีหากมีการลงมติอ่ืน ท่ีกาํหนดให้เป็นไปตามข้อบังคบัของบริษทัฯ หรือ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง) กรณีท่ีผูถื้อหุ้นคนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระการ ประชุมเร่ืองใด ผูถื้อหุ้นท่านนั้นไม่มี

สิทธิออกเสียงในเร่ืองนั้นๆ และในวาระเลือกตั้งกรรมการ ผูถื้อหุ้นสามารถเลือกกรรมการ ไดเ้ป็นรายบุคคล ซ่ึงในการ

นบัคะแนนบริษทัฯจะจดัเก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะกรณีท่ีมีผูถื้อหุ้นคดัคา้นหรืองดออกเสียงนาํมาหัก ออกจากจาํนวน

เสียงท่ีเข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ เพื่อให้กระบวนการนับคะแนนเป็นไปอย่างรวดเร็ว ในวาระค่าตอบแทนของ 

กรรมการได้ช้ีแจงให้ผูถื้อหุ้นได้ทราบจาํนวนและประเภทของค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละคนได้รับ โดยแบ่งเป็น

ค่าตอบแทน กรรมการและเบ้ียประชุมใหผู้ถื้อหุน้พิจารณา  

การประชุมไดด้าํเนินไปตามลาํดบัวาระ โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมท่ีไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุ้นทราบเป็น

การล่วงหน้า และผลคะแนนในขั้นตน้ไดมี้การรายงานในท่ีประชุมอย่างเปิดเผย และจดัให้มีเจา้หน้าท่ีจากบริษทั 

สาํนกังานกฎหมาย แคปปิตอล จาํกดั ทาํหนา้ท่ีเป็นคนกลางในการตรวจนบั รวมทั้งมีการเก็บบตัรลงคะแนนเหล่าน้ี

ไวเ้พื่อใหส้ามารถตรวจสอบได ้ภายหลงั ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุน้รายใดโตแ้ยง้หรือขอตรวจสอบผลคะแนนในภายหลงั และ

ระหว่างการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นและซักถามโดยให้เวลาอย่างเหมาะสม 
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น อ ก จ าก น้ี  บ ริษัท ฯ ไ ด้ เปิ ด โอ ก าส ให้ ผู ้ ถื อ หุ้ น ส าม ารถ ส่ งคําถ าม  เป็ น ก ารล่ ว งห น้ าผ่ าน ท าง อี เม ล ์

info@deltathailand.com หรือโดยทางไปรษณียห์รือโทรสารเพื่อให้คณะกรรมการไดต้อบขอ้ซัก ถามในท่ีประชุม

อีกดว้ย โดยในปีน้ี บริษทัฯไดเ้ผยแพร่การเปิดรับเร่ืองดงักล่าวไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 

- 31 ธันวาคม 2561 โดยทั่วไป สํานักแลขานุการบริษัทจะเป็นผูก้ลั่นกรองคาํถามเพื่อเสนอให้คณะกรรมการ 

พิจารณา ซ่ึงคาํถามท่ีจะไดรั้บการคดัเลือกจะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินกิจการหรือเร่ืองท่ีอาจมีผลกระทบต่อการ

ดาํเนินงาน ของบริษทัฯ อยา่งมีนยัสาํคญัเป็นหลกั โดยในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 ไม่มีผูถื้อหุ้นราย

ใดส่งคาํถามเป็นการ ล่วงหนา้ 
 

ภายหลังการประชุมผู้ถอืหุ้น 

บริษทัฯได้รายงานผลการลงมติในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายใน 1 วนั

หลงัจากเสร็จ ส้ินการประชุม และไดบ้นัทึกมติท่ีประชุมโดยแบ่งเป็นจาํนวนเสียงท่ีเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง 

และไม่มีสิทธิออกเสียง ในแต่ละวาระไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรในรายงานการประชุม โดยมีการบนัทึกคาํถาม คาํช้ีแจง 

และความคิดเห็นของท่ีประชุมไว ้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ภายหลงั นอกจากน้ียงัได้นําส่งรายงานการประชุม

ดงักล่าวต่อกระทรวงพาณิชยแ์ละเผยแพร่ รายงานดงักล่าวทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ภายใน 14 วนัหลงัการประชุมผูถื้อ

หุน้ (รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูไดจ้ากรายงาน การประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี 2561 บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ) 

2. การปฏบัิติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

บริษทัฯ ไดเ้ล็งเห็นถึงความสาํคญัของการให้สิทธิขั้นพื้นฐานแก่ผูถื้อหุ้นท่ีเท่าเทียมกนั จึงสนบัสนุนใหมี้การ

ปฏิบติัต่อ ผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั ดงัน้ี 

การมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าประชุมผู้ถอืหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นรายใดไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้ผูถื้อหุ้นสามารถใชสิ้ทธิในการมอบฉนัทะ

ให้บุคคลอ่ืน หรือกรรมการอิสระท่ีบริษทัฯเสนอช่ือให้เป็นผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

แทนได ้โดยบริษทัฯไดจ้ดัส่ง หนงัสือมอบฉนัทะพร้อมทั้งรายละเอียดการมอบฉนัทะและรายละเอียดของกรรมการ

อิสระไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม หรือ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

การเสนอวาระการประชุมเพิม่เติม และเสนอช่ือบุคคลเพือ่แต่งต้ังเป็นกรรมการ 

บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยไดใ้ช้สิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอช่ือ

บุคคลท่ีมีคุณสมบติั เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัเป็นการล่วงหน้า โดยไดเ้ผยแพร่

ขั้นตอนการเสนอและรายละเอียด อ่ืนๆ ไวบ้นเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ http://www.deltathailand.com/th/ir_share.php 

และเปิดรับเร่ืองตั้งแต่ช่วงวนัท่ี 15 พฤศจิกายน - 31 ธนัวาคม 2560 โดยสํานกัเลขานุการบริษทัจะเป็นผูก้ลัน่กรอง

เบ้ืองตน้ก่อนนาํเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา ซ่ึงในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใด

ใช้สิทธิดงักล่าว ทั้งน้ี ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี 2562 บริษทัฯได้เปิดรับเร่ืองดงักล่าวตั้งแต่วนัท่ี 16 

พฤศจิกายน - 31 ธนัวาคม 2561  

 

 

mailto:info@deltathailand.com
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3. การปฏบัิติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษทัฯมีนโยบายให้ความสําคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียในทุกกลุ่ม อนัไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น ลูกคา้ พนกังาน 

คู่คา้ คู่แข่ง เจา้หน้ี และสังคมในการไดรั้บการดูแลจากบริษทัฯ ตามสิทธิท่ีมีตามกฎหมายหรือขอ้ตกลงท่ีมีกบัทาง

บริษทัฯ โดยไดเ้ปิดช่องทาง ให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มสามารถส่งขอ้เสนอแนะหรือขอ้ร้องเรียนต่างๆ มายงับริษทัฯ 

และไดก้าํหนดนโยบายการปฏิบติัต่อผูมี้ ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ ดงัน้ี 

ผู้ถือหุ้น :   

บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะดาํเนินธุรกิจให้เติบโตอยา่งย ัง่ยืน เพื่อเพิ่มมูลค่าของบริษทัฯ อนัจะมีผลให้ผูถื้อหุน้ของ

บริษทัฯ ไดรั้บผลตอบแทนท่ีดีอยา่งสมํ่าเสมอและในอตัราท่ีน่าพอใจ ซ่ึงตั้งแต่ปี 2553 ถึงปี 2561 บริษทัฯ ไดจ่้ายเงิน

ปันผลอตัราเฉล่ีย เกินกวา่ร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิในแต่ละปี  

ลูกค้า :   

บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบติัตามพนัธกิจในการจดัหาผลิตภณัฑ์และการให้บริการท่ีครบวงจร (Solutions) 

เพื่อตอบสนอง ความตอ้งการของลูกคา้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัมีนโยบายท่ีจะผลิตผลิตภณัฑ์

ให้มีคุณภาพ เป็นธรรม คาํนึงถึงสุขภาพความปลอดภยั ทั้งยงัตอ้งให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลท่ีกาํหนดไว ้เพื่อให้

ลูกคา้มีความมัน่ใจและพึงพอใจใน สินคา้ 

บริษทัฯ มีการกาํหนดกระบวนการสํารวจความพึงพอใจของลูกคา้ (Customer Satisfaction Procedure) รวมทั้ง 

กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของลูกคา้ (Customer Feedback Process) เพื่อนาํผลท่ีได้มาพฒันา ปรับปรุงและสร้าง

ความ พึงพอใจใหก้บัลูกคา้ในระยะยาว โดยมีการเก็บรักษาขอ้มูลลูกคา้ไวเ้ป็นความลบั 

พนักงาน : 

บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบติัต่อพนกังานอยา่งเป็นธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน ให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม

และ สอดคล้องกับภาวะตลาด มีการดูแลสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัในการทาํงาน รวมทั้ งให้โอกาสในการ

กา้วหน้าทางดา้น การงานอยา่งเท่าเทียมตามความถนัดและความสามารถของแต่ละบุคคล รวมทั้งมีการพฒันาบุคลากร

อย่างสมํ่าเสมอด้วยการ จดัฝึกอบรมทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการปฏิบติังานโดยไดก้าํหนด

นโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี  

 นโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

 นโยบายค่าตอบแทนพนกังาน 

 นโยบายดา้นแรงงานสัมพนัธ์ 

 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 นโยบายการปฏิบติัท่ีมิชอบ การไม่ล่วงละเมิดและการไม่เลือกปฏิบติั 

 นโยบายเก่ียวกบัโรคภูมิคม้กนับกพร่อง / เอดส์ (HIV/AIDS) 

 (โป รดดูรายล ะเอียดข องน โยบ ายข้างต้น ใน น โยบ ายการกํากับ ดูแลกิ จการท่ี ป ราก ฏ อยู่บ น เว็บ ไซ ต ์

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

คู่ค้า :   

บริษทัฯ มีนโยบายในการเคารพต่อสิทธิและปฏิบติัต่อคู่คา้ทุกรายดว้ยความเสมอภาคและเป็นธรรม  ปฏิบติั

ตามสัญญา หรือเง่ือนไขต่างๆ ท่ีตกลงกนัไวใ้นกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งอย่างเคร่งครัด การช่วยให้ความรู้ พฒันา

http://www.deltathailand.com/th/about_corp.php
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ศกัยภาพและยกระดับความสามารถในการผลิตและให้บริการให้ได้มาตรฐาน ช้ีแจงและดูแลให้คู่ค้าเคารพสิทธิ

มนุษยชนและปฏิบติัต่อแรงงานตนเองอยา่งเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงติดตามตรวจสอบ

และประเมินผลคู่คา้ เพื่อพฒันาการประกอบธุรกิจระหวา่งกนัอยา่งย ัง่ยืน สามารถดูนโยบายและขอ้ตกลงในการดาํเนิน

ธุรกิจร่วมกบัตวัแทนส่งมอบไดท่ี้ www.deltathailand.com/th/about_corp_supplier_management_policy.php 

นอกจากน้ี บริษทัฯได้มีการจดั Delta Annual Partner Meeting เพื่อส่งเสริมให้คู่คา้มีการปรับปรุง คุณภาพ

สินคา้และบริการให้มีมาตรฐานท่ีสูงข้ึนและเพื่อรักษามาตรฐานให้เป็นไปอยา่งต่อเน่ือง  ซ่ึงบริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะ 

จดังานดงักล่าวข้ึนทุกปี 

คู่แข่ง :  

บริษทัฯ มีนโยบายส่งเสริมการแข่งขนัทางการคา้อยา่งเสรี และเป็นธรรม ดว้ยความเป็นมืออาชีพ ภายใตก้รอบ

กติกา ของการแข่งขนัท่ีดี โดยมีการกาํหนดไวใ้นคู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบติังานของบริษทัฯ ทั้งน้ี บริษทัฯยงัมี

นโยบายการ สนับสนุนการแข่งขนัทางการคา้อย่างเป็นธรรมและป้องการการผูกขาด บรรจุไวใ้นนโยบายการกาํกบั

ดูแลกิจการใหผุ้บ้ริหารและ พนกังานทุกคนปฏิบติัตาม 

เจ้าหนี ้:    

บริษทัฯ มีนโยบายปฏิบติัตามสัญญาหรือเง่ือนไขต่างๆ ท่ีตกลงกนัไวอ้ยา่งเคร่งครัด รวมถึงภาระผกูพนัและ

หน้ีสินท่ี อาจเกิดข้ึน ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึงหรือมีเหตุทาํให้ผิดนดัชาํระหน้ี ตอ้งรีบ

แจง้ให้เจา้หน้ีทราบโดย ไม่ปกปิดขอ้เท็จจริง เพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขโดยใชห้ลกัความสมเหตุสมผล 

ทั้งน้ีบริษทัฯ จะดาํเนินธุรกิจอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อให้การดาํเนินงานเติบโตอย่างย ัง่ยืนและมี

ฐานะทางการเงินท่ีมั่นคง เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้ แก่เจ้าหน้ี  โดยในปีท่ีผ่านมาบริษัทฯและบริษัทย่อยมี

ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัสถาบนัการเงินโดยมีการชาํระหน้ีและปฏิบติัตาม เง่ือนไขท่ีตกลงกนัไวอ้ยา่งครบถว้น 

สังคมและส่ิงแวดล้อม : 

บริษทัฯ มีนโยบายในการดาํเนินธุรกิจตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมซ่ึงรวมถึงภาครัฐ หน่วยงาน

กาํกบัดูแลท่ี เป็นผูก้าํหนดนโยบายและส่ิงแวดล้อม โดยนโยบายดงักล่าวจะเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของ

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ของบริษทัฯ เพื่อให้การดาํเนินธุรกิจเป็นไปอยา่งโปร่งใส ปฎิบติัตามขอ้กาํหนด 

ตรวจสอบได ้มีจริยธรรม เคารพต่อหลกัสิทธิ มนุษยชน รวมทั้งการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งเป็นธรรม มีการ

สนบัสนุนช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ และส่งเสริมการมีส่วน ร่วมของพนกังาน รวมทั้งการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบั

ชุมชนโดยรอบ เพื่อส่งเสริมพฒันาคุณภาพของสังคมและส่ิงแวดลอ้ม อยา่งย ัง่ยนื 

ในฐานะท่ีเราเป็นส่วนหน่ึงของสังคม บริษทัฯ ไดส้นบัสนุนมาตรฐานสากลต่างๆ เช่น หลกัจรรยาบรรณแห่ง

พนัธมิตร ธุรกิจผูมี้ความรับผิดชอบ (Responsible Business Alliance (RBA)) ปฏิญญาสากลว่า ด้วยสิทธิมนุษยชน 

(Universal Declaration of Human Rights หรือ UDHR) ปฏิญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าดว้ยหลกัการท่ี

เก่ียวขอ้งกบัสถาน ประกอบการขา้มชาติและนโยบายทางสังคม (International Labor Office Tripartite Declaration of 

Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy) และกรอบการรายงานสากล  (Global Reporting 

Initiative หรือ GRI)  

ทั้งน้ี สามารถดูรายละเอียดเก่ียวกบัการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียเพิ่มเติมไดจ้ากหวัขอ้รายงานความรับผิดชอบ

ต่อสังคม 
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การต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบน  

บริษทัฯ มีนโยบายหา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ ดาํเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชัน่ใน

รูปแบบ ใดๆ ทั้งทางตรงหรือทางออ้ม เพื่อให้การดาํเนินงานสามารถสร้างความมัน่ใจต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ 

เพื่อให้สอดคล้อง กบัหลักการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณของบริษทัฯ ระเบียบ ข้อกาํหนด และกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้ง เพื่อพฒันาไปสู่ องคก์รแห่งความย ัง่ยนืต่อไป 

คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัให้ประกาศใชน้โยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่ เพื่อกาํหนดหลกัการ แนวปฏิบติั การ

ส่ือสาร และจัดฝึกอบรมในเร่ืองการต่อต้านคอร์รัปชั่นให้ชัดเจนแก่พนักงาน และบริษัทได้ร่วมลงนามแสดง

เจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบติัของ ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต โดยประธานบริหารไดร่้วมให้สัตยาบนั เม่ือ

วนัท่ี 16 กรกฎาคม 2561 เพื่อรับทราบขอ้ตกลงคาํ ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบติั (Collective Action Coalition) 

เพื่อการต่อตา้นการทุจริตในภาคเอกชนและเปิดโอกาสให้ ผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถส่งขอ้เสนอแนะและข้อ

ร้องเรียนเก่ียวกบัการประพฤติมิชอบมาท่ี whistleblow@deltathailand.com  

บริษัทฯ ได้มีการจดัทาํข้อตกลงระหว่างฝ่ายจดัซ้ือ และซัพพลายเออร์ (The Procurement and Supplier 

Covenants) มาตั้งแต่ปี 2544 เพื่อสร้างระบบการจดัซ้ือท่ีดี และหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของตวับุคคล ซ่ึงมี

ผลกระทบต่อธุรกิจ ปรกติ โดยให้รับทราบขอ้ตกลงในการทาํการคา้ร่วมกนั ดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต ปราศจากการ

ใหสิ้นบนและผลตอบแทนใดๆ 

ในปีน้ีบริษทัฯไดป้ระกาศขอความร่วมมือจากซพัพลายเออร์ในการงดให้ของขวญัหรือของกาํนลัใดๆ แก่

ผูบ้ริหาร พนกังาน ครอบครัวพนกังานในเทศกกาลปีใหม่และเทศกาลอ่ืนใด 

ทั้ ง น้ี  ส าม ารถ ดูน โยบ ายและแน วป ฏิ บัติด้าน ก ารต่อต้าน ก ารคอร์รัป ชั่น ข องบ ริษัท ฯ  ได้จาก 

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

การไม่ล่วงละเมิดสินทรัพย์ทางปัญญาและลขิสิทธ์ิ 

บริษทัฯ ตระหนักถึงความสําคญัของการไม่ล่วงละเมิดสินทรัพยท์างปัญญาและลิขสิทธ์ิ จึงห้ามมิให้

พนกังานเดลตา้ไดม้าซ่ึงความลบัทางการคา้หรือขอ้มูลอนัเป็นความลบัของผูอ่ื้นโดยการจารกรรม ขโมย บีบบงัคบั 

ล่อลวงหรือวิธีการท่ีมิชอบอ่ืนๆ หรือโดยการลกัทรัพย ์คดัลอกผลงานหรือครอบครองเอกสาร งาน รายงานวิจยั 

สิทธิบตัร เทคโนโลยีท่ีมีสิทธิบตัร การออกแบบหรือการคน้พบด้านเทคโนโลยีของผูอ่ื้นท่ีเป็นการละเมิดสิทธิใน

ทรัพยสิ์นทางปัญญาและลิขสิทธ์ิของผูอ่ื้น 

การรับข้อร้องเรียนเม่ือมีการประพฤติมิชอบ  

บริษทัฯ มีนโยบายสนบัสนุนให้มีการรับขอ้ร้องเรียนเม่ือมีการประพฤติมิชอบโดยไดจ้ดัทาํนโยบายการแจง้

เบาะแส (Whistle Blowing Policy) ข้ึน เพื่อเป็นช่องทางให้พนักงานและผูมี้ส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ สามารถแจ้ง

เบาะแสการปฏิบติัหน้าท่ี โดยมิชอบ รวมทั้งกิจกรรมใดๆ ท่ีขดัต่อกฎหมาย พฤติกรรมท่ีขดัต่อกฎระเบียบและหลกั

จรรยาบรรณของบริษทัฯ มาท่ีฝ่าย บริหารหรือคณะกรรมการ เพื่อช่วยกนัปรับปรุงแกไ้ขหรือดาํเนินการให้เกิดความ

ถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส และยุติธรรมต่อไป โดยได้เปิดช่องทางการรับแจง้ขอ้มูลให้ผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

สามารถส่งขอ้เสนอแนะหรือขอ้ร้องเรียนมาทางช่องทางต่างๆ ดงัน้ี 
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•  พนกังานเดลตา้สามารถส่งขอ้เสนอแนะหรือขอ้ร้องเรียนไปยงับุคคล/หน่วยงานดงัต่อไปน้ี  

(1)   หวัหนา้หน่วยงานท่ีพนกังานคนดงักล่าวสังกดัอยู ่

(2)   หวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบ หวัหนา้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือหวัหนา้ฝ่ายกฎหมาย 

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

(4)   จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (whistleblow@deltathailand.com) 

•  ผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนสามารถส่งขอ้เสนอแนะหรือขอ้ร้องเรียนไปท่ี 

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

(2)   จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (whistleblow@deltathailand.com) 

(3)   เวบ็ไซต ์www.deltathailand.com 

เลขานุการคณะกรรมการจะรวบรวมและส่งข้อร้องเรียนต่อไปยงัคณะผูบ้ริหาร หรือคณะกรรมการ

ตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อทาํการพิจารณาตรวจสอบแลว้แต่กรณี 

ทั้งน้ี ขอ้มูลของผูแ้จง้เบาะแสและเร่ืองท่ีแจง้จะถูกเก็บเป็นความลบั เพื่อป้องกนักรณีถูกละเมิดสิทธิ 

ในการประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 1/2562 เลขานุการคณะกรรมการไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณารับทราบวา่

ในปี 2561 ท่ีผ่านมา ทางบริษทัฯ ได้รับการร้องเรียนเร่ืองการละเมิดจรรยาบรรณ (code of conduct) 1 เร่ือง การต่อตา้น

การ ทุจริต (anti-corruption) 2 เร่ือง ส่วนการป้องกันการค้าอย่างเป็นธรรมและป้องกันการผูกขาด (anti-trust and fair 

competition) ไม่ไดรั้บการร้องเรียนแต่อยา่งใด 
 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษทัฯ มีนโยบายในการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศของบริษทัฯอย่างถูกต้องครบถ้วนและทนัเวลา 

เพื่อให้ผูมี้ส่วน ไดเ้สียต่างๆ สามารถรับทราบขอ้มูลท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงผลการดาํเนินงานฐานะทางการเงิน พฒันาการ

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

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ได้จากเว็บไซต์ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้แก่ ตลาดหลักทรัพยฯ์ และสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยฯ์ รวมทั้ ง เว็บไซต์ของบริษทัฯ www.deltathailand.com โดยผูท่ี้สนใจสามารถ

โทรศพัทติ์ดต่อขอขอ้มูลเพิ่มเติมหรืออีเมล์มาท่ี info@deltathailand.com ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีหน่วยงานนกัลงทุน

สัมพนัธ์ ทาํหนา้ท่ีในการดูแลใหข้อ้มูลของบริษทัฯ แก่ผูถื้อหุน้ นกัลงทุน นกัวเิคราะห์หลกัทรัพยแ์ละหน่วยงานอ่ืน

ท่ีเก่ียวขอ้งโดยสามารถติดต่อไดท่ี้ ir@deltathailand.com. 

บริษทัฯได้มีการจดัการประชุมทุกไตรมาศเพื่อแถลงขอ้มูลของงบการเงินรวม ผลการดาํเนินงานและ

แผนการในอนาคต ต่อนักวิเคราะห์ นักลงทุนสถาบนั นักข่าวและผูส้นใจทัว่ไปและเปิดโอกาสให้มีการพบปะ

พูดคุยกบัผูบ้ริหารระดบัสูง เพื่อสร้าง ความเช่ือมัน่ให้แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย รวมทั้งมีการประชุมเพื่อพบปะและ

ใหข้อ้มูลแก่นกัวเิคราะห์หลกัทรัพยเ์ป็นประจาํทุก ไตรมาส 

นอกจากน้ีนกัลงทุนสัมพนัธ์ยงัจดัประชุมกลุ่มยอ่ยใหก้บันกัลงทุนในโอกาสต่างๆ เพื่อสร้างความเขา้ใจท่ีดี

เก่ียวกับการ ดําเนินงานและนโยบายทางด้านธุรกิจของบริษัทฯ เม่ือมีการร้องขอ บริษัทฯ ได้จดัให้นักลงทุน

สถาบนัทง้ในและต่างประเทศ รวมทั้งผูถื้อหุ้นรายย่อยเขา้เยี่ยมชมโรงงาน เพื่อให้เขา้ใจถึงกระบวนการผลิตของ

บริษทัฯ 
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ทั้ งน้ี นักลงทุนสัมพันธ์ยงัเป็นตัวแทนผูบ้ริหารในการเข้าร่วมประชุมกับบริษัทหลักทรัพยแ์ละงาน

ประชุมสัมมนาท่ี เก่ียวขอ้งกบัการให้ความรู้เร่ืองหุ้นในแถบภูมิภาคปีละหลายๆ คร้ังเพื่อให้ขอ้มูลล่าสุดดา้นการ

ดาํเนินงานและภาพรวมของธุรกิจ ในปี 2561 บริษทัฯ ไดมี้การจดักิจกรรมต่างๆ ดงัน้ี 

พบปะนกัลงทุนต่างชาติ                                       30  คร้ัง พบปะนกัลงทุนในประเทศ                              2  คร้ัง 

พบปะนกัวเิคราะห์                                               20  คร้ัง Roadshow ต่างประเทศ                                3  คร้ัง 

งาน Opportunity Day ท่ีจดัโดย ตลท.                  4   คร้ัง ประชุมผา่นทางโทรศพัท ์                                4  คร้ัง 

การป้องกนัความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

โดยทัว่ไป การตดัสินใจใดๆ ท่ีกระทาํโดยกรรมการและฝ่ายบริหารตอ้งเป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ

บริษัทฯ ในกรณีหากเกิดความขัดแยง้ด้านผลประโยชน์ กรรมการหรือผูบ้ริหารจะนําเร่ืองดังกล่าวเสนอให้

คณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาถึงความจาํเป็นในการทาํรายการดงักล่าวแลว้แต่กรณีรวมทั้ง

ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับบริษทัฯ ในการพิจารณาอนุมติัรายการท่ีอาจก่อให้เกิดผลความขดัแยง้ทางประโยชน์ 

กรรมการท่ี มีส่วนได้เสียในกรณีดังกล่าวจะไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในมติดังกล่าวได้ และตาม

พระราชบญัญติัหลกัทรัพยฉ์บบัใหม่ ไดก้าํหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ จะตอ้งจดัทาํรายงานการมี

ส่วนไดเ้สียของตนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งให้บริษทัฯรับทราบ โดยให้เลขานุการบริษทัเป็นผูน้าํส่งสําเนาให้แก่ประธาน

กรรมการบริษทัและประธานกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงทางบริษทัฯไดก้าํหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ

จะตอ้งจดัทาํฉบบัปรับปรุงและนาํส่งรายงานดงักล่าวทุกปี นอกจากน้ี บริษทัฯยงัไดด้าํเนินการเก่ียวกบัรายการเก่ียว

โยงตามกฎเกณฑ์ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนด รวมทั้งได้เปิดเผยรายการระหว่างกนัท่ีมีกบั

บริษทัในเครือไวใ้นงบการเงินและในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1)  

การดูแลและป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษทัฯ มีนโยบายจาํกดัการใช้ขอ้มูลภายในให้อยู่ในวงเฉพาะผูบ้ริหารตั้งแต่ระดับกลางถึงระดับสูงท่ี

เก่ียวขอ้ง และกาํหนดห้าม พนกังานนาํเอกสารหรือขอ้มูลของบริษทัฯ ไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตวั หรือเปิดเผยแก่

บุคคลภายนอกก่อนไดรั้บอนุญาต ซ่ึงบริษทัฯ จะ ถือวา่เป็นความผิดทางวินยัซ่ึงไดมี้การเผยแพร่นโยบายดงักล่าว

รวมทั้งบทลงโทษไวใ้นคู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบติังานเพื่อให้คณะ กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานทราบโดย

ทัว่กนั รวมทั้งห้ามกรรมการและผูบ้ริหารซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นช่วง 1 เดือน ก่อนประกาศผล การดาํเนินงานของ

บริษทัฯ สู่สาธารณชนผ่านทางตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพื่อคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุ้นจากการไดเ้ปรียบ

ของ ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัมีนโยบายกาํหนดให้กรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทัฯ (ซ่ึงไดร้วมถึงคู่สมรส และ

บุตรท่ียงัไม่บรรลุ นิติภาวะ) รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 3 วนั ทาํการ นบัจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย ์และตอ้งแจง้

ใหเ้ลขานุการบริษทัทราบเพื่อแจง้ใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ รับทราบต่อไป 

ในปี 2561 ไม่ปรากฏการกระทาํหรือขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัการกระทาํผิดของกรรมการ ผูบ้ริหารระดบัสูง 

และพนกังานท่ี เก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการใชข้อ้มูลภายในแต่อยา่งใด 
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รายการเกีย่วโยงทีสํ่าคญั 

เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2561 บริษัทฯได้รับจดหมายจาก Delta Electronics International (Singapore) Pte., 

Ltd. (“DEISG”) แจง้วา่บริษทั DEISG จะทาํคาํเสนอซ้ือหุ้นสามญัทั้งหมดของบริษทัฯโดยสมคัรใจแบบมีเง่ือนไข 

(Conditional Voluntary Tender Offer) จาํนวนทั้งส้ิน 1,247,381,614 หุ้น (ณ วนัรายงานคร้ังน้ี) คิดเป็นร้อยละ 100 

ของหุ้นสามญัท่ีออกหรือคิดเป็นร้อยละ100 ของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ ในราคาหุ้นละ 71 บาท 

(เจด็สิบเอด็บาท) 

ณ วนัท่ีไดรั้บแจง้น้ี DEISG มิไดถื้อหุ้นสามญัโดยตรงในบริษทัฯ แต่บุคคลเก่ียวโยงตามมาตรา 258 แห่ง

พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“บุคคลเก่ียวโยงตาม

มาตรา 258”) ได้ถือหุ้นในบริษทัฯรวมจาํนวน 261,112,590 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.93 ของหุ้นท่ีออกทั้งหมดของ

บริษทัฯ ดงันั้น จึงทาํให้ DEISG และบุคคลเก่ียวโยงตามมาตรา 258 ถือหุ้นในบริษทัฯรวมทั้งส้ินจาํนวนไม่เกิน 

261,112,590 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 20.93 ของหุน้ท่ีออกทั้งหมดของบริษทัฯ 

ทั้งน้ี การดาํเนินการทาํคาํเสนอซ้ือคร้ังน้ีจะเกิดข้ึนต่อเม่ือเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวไ้ด้ดาํเนินการแล้วเสร็จ

สมบูรณ์แลว้เท่านั้น โดย DEISG มีเง่ือนไขท่ีตอ้งดาํเนินการก่อนตามขอ้กาํหนดของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัดา้นการควบคุมการควบรวมกิจการ (Merger Control) ของประเทศต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไดก้าํหนดไวว้า่ หากบริษทั

ใดตอ้งการจะเขา้ควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัใดบริษทัหน่ึงตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

ของประเทศนั้นก่อน ดงันั้น ในการทาํคาํเสนอซ้ือแบบมีเง่ือนไขคร้ังน้ี จึงตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากหน่วยงาน

ราชการท่ี เก่ียวข้อง ได้แก่   The Federal Trade Commission and Antitrust Division of Department of Justice of 

United States, Directorate-General for Competition of the European Commission of European Union, และ State 

Administration for Market Regulation Anti-monopoly Bureau of China ซ่ึ งก ารดํา เนิ น ก ารข อค วาม เห็ น ช อบ

ดังกล่าวอาจต้องใช้เวลานาน 6 เดือน และหากระยะเวลาของการได้รับความเห็นชอบมีการเปล่ียนแปลง ทาง 

DEISG จะทาํการแจง้ต่อบริษทัฯโดยทนัที 
 

ลาํดบัเหตุการณ์สาํคญัของรายการ มีดงัน้ี 

13 กุมภาพนัธ์ 2562 : บริษทัฯ ไดรั้บแจง้ข่าวจาก DEISG เร่ืองไดบ้รรลุเง่ือนไขก่อนทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย์

ทั้งหมดโดยสมคัรใจแบบมีเง่ือนไขสาํหรับการซ้ือหุน้ของบริษทัฯ 

18 กุมภาพนัธ์ 2562 : บริษทัฯ ไดรั้บแบบประกาศเจตนาในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบงาํกิจการ (แบบ 

247-3) จาก DEISG 

22 กุมภาพนัธ์ 2562 : บริษทัฯ ไดรั้บคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดโดยสมคัรใจแบบมีเง่ือนไขในหุ้นสามญัของ

บริษทัฯ (แบบ 247-4) จาก DEISG โดยมีระยะเวลารับซ้ือตั้งแต่วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2562 

ถึงวนัท่ี 1 เมษายน 2562 รวมระยะเวลา 25 วนัทาํการในราคาเสนอซ้ือหุ้นละ 71.00 บาท 

หมายเหตุ : ณ วนัท่ีออกหนงัสือรายงานประจาํปีน้ี กระบวนการทาํคาํเสนอซ้ือหุ้นสามญัทั้งหมดของบริษทัฯ โดย

สมคัรใจแบบมีเง่ือนไขยงัไม่เสร็จสมบูรณ์ 
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5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

โครงสร้างคณะกรรมการ 

• คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้ งหมด 9 ราย โดยเป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 2 ราย และ

กรรมการท่ีไม่ เป็นผูบ้ริหาร 7 รายซ่ึงเป็นกรรมการอิสระ 4 ราย เกินกวา่ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยคุณสมบติั

ของกรรมการอิสระ เท่ากบัเกณฑ์ท่ีสํานกังาน ก.ล.ต กาํหนด คณะกรรมการจะมีการทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ

ในเร่ืองจาํนวนกรรมการ สัดส่วนกรรมการอิสระ ตลอดจนพิจารณาคุณสมบติัให้มีความหลากหลาย เหมาะสมกบัการ

ดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ท่ีเสนอ โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเป็นประจาํทุกปี 

บุคคลผูด้าํรงตาํแหน่งประธานกรรมการและประธานบริหารในปัจจุบนัของบริษทัฯ เป็นคนละบุคคล และได้

กาํหนด อาํนาจหน้าท่ีความรับผิดชอบแยกออกจากกนั รวมถึงแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีระหว่างคณะกรรมการและฝ่าย

จดัการเพื่อความ โปร่งใสในการบริหารงาน (รายละเอียดของคณะกรรมการซ่ึงประกอบดว้ยรายช่ือและขอบเขตหน้าท่ี

ความรับผดิชอบของคณะ กรรมการสามารถดูเพิ่มเติมไดใ้นหวัขอ้โครงสร้างการจดัการขององคก์ร) 
 

• คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยเพื่อช่วยปฏิบติังานในการศึกษาและกลัน่กรองงานใน

แต่ละดา้น และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ซ่ึงในปัจจุบนั บริษทัฯ มีคณะกรรมการชุดยอ่ยจาํนวน 6 คณะ ซ่ึงอยู่

ภายใตก้ารกาํกบั ดูแลของคณะกรรมการบริษทัจาํนวน 4 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและ กาํหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษทัภิบาล และอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของ

ประธานบริหารจาํนวน 2 คณะไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและคณะกรรมการพฒันาเพื่อความย ัง่ยืน  โดย

รายละเอียดของคณะกรรมการแต่ละคณะมี ดงัต่อไปน้ี 
 

คณะกรรมการบริหาร  

คณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการ 5 ท่านดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ        ตาํแหน่ง 

1. นายเซีย เชน เยน ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายอนุสรณ์  มุทราอิศ กรรมการบริหาร 

3. นายวชิยั  ศกัด์ิสุริยา กรรมการบริหาร 

4. นายซิม กุย เกียง กรรมการบริหาร 

5. นายชุง ไช หลง กรรมการบริหาร 

ขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร  

1.   ดาํเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษทัฯ ตามวตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบียบ ขอ้กาํหนด คาํสั่ง 

และมติของท่ีประชุม คณะกรรมการ และ/หรือมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ทุกประการ 

2.   กาํหนดนโยบาย แผนธุรกิจ ทิศทาง กลยุทธ์ งบประมาณ และโครงสร้างการบริหารงานหลกัและอาํนาจการ

บริหารต่างๆ ของบริษัทฯ ในการดําเนินธุรกิจรวมทั้ งผงัองค์กรของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ท่ีประชุม



                                                                                                                                                   

                        
 

76 

 

คณะกรรมการบริษทัพิจารณาและอนุมติัและ/หรือให้ความ เห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและ

ติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ตามนโยบายท่ีกาํหนด 

3.   ให้มีอาํนาจในการเขา้ทาํธุรกรรมกบัธนาคารในเร่ืองดงัต่อไปน้ี แต่จะตอ้งรายงานธุรกรรมท่ีไดท้าํไปให้ท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษทัทราบในการประชุมคร้ังถดัไปหลงัการทาํรายการดงักล่าว 

(ก) ใหมี้อาํนาจในการเปิดหรือปิดบญัชีธนาคาร 

(ข) ให้มีอาํนาจในการเขา้ทาํสัญญาเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจปกติของบริษทัฯและหรือทาํธุรกรรมใดๆ กบั

ธนาคารและสถาบนัการเงินต่างๆ ภายในวงเงินไม่เกิน 50 ลา้นเหรียญสหรัฐหรือเทียบเท่าในเงินตรา

สกุลอ่ืนต่อหน่ึงธนาคาร และในกรณีท่ีตอ้งใชท้รัพยสิ์นของบริษทัฯเป็นหลกัประกนัตอ้งนาํเสนอขอ

อนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

(ค) ให้มีอาํนาจในการออกหนงัสือคํ้าประกนัจากบริษทัฯ เพื่อคํ้าประกนัให้แก่บริษทัยอ่ยในวงเงินไม่เกิน 

50 ลา้นเหรียญสหรัฐหรือเทียบเท่าในเงินตราสกุลอ่ืนต่อหน่ึงบริษทั 

(ง) ใหมี้อาํนาจในการขอต่ออายุวงเงินสินเช่ือกบัธนาคารโดยไม่จาํกดัจาํนวน 

4. ให้มีอาํนาจในการอนุมติัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยภายในวงเงินไม่เกิน 5 ลา้นเหรียญสหรัฐหรือเทียบเท่าใน

เงินตราสกุลอ่ืนต่อหน่ึงต่อโครงการ แต่เม่ือรวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกิน 20 ลา้นเหรียญสหรัฐหรือเทียบเท่าใน

เงินตราสกุลอ่ืนเม่ือรวมกบัโครงการอ่ืนในหน่ึงปีปฏิทิน ทั้งน้ี การอนุมติัการลงทุนดงักล่าวตอ้งรายงานให้

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัทราบในการประชุมคร้ังถดัไป 

5.  ใหมี้อาํนาจในการอนุมติัแต่งตั้ง โยกยา้ย เล่ือน หรือถอดถอนกรรมการและ/หรือผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ย 

6.  ให้มีอาํนาจในการมอบอาํนาจใหบุ้คคลคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบติัการอยา่งหน่ึงอยา่งใด 

โดยอยู่ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอาํนาจเพื่อให้บุคคลดงักล่าวมีอาํนาจ

ตามท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซ่ึง

คณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขบุคคลท่ีไดรั้บมอบอาํนาจ หรือการมอบ

อาํนาจนั้นๆไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

ทั้ งน้ี การมอบหมายอาํนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้ น จะไม่มี

ลักษณะเป็นการมอบอาํนาจหรือมอบอาํนาจช่วงท่ีทาํให้กรรมการบริหารหรือผูรั้บมอบอาํนาจจาก

กรรมการบริหาร สามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (ตามท่ีนิยามไวใ้นประกาศ

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทัฯ หรือบริษทัย่อย เวน้แต่เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามปกติธุรกิจท่ีมี

การกาํหนดขอบเขตชดัเจน 

7.   ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจาํนวน 3 รายซ่ึงกรรมการทุกรายดาํรง

ตาํแหน่งเป็นกรรมการอิสระ มีวาระดาํรงตาํแหน่งตามวาระการแต่งตั้งกรรมการบริษทัโดยมีคุณสมบติัและ

หนา้ท่ีความรับผดิชอบตามท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์กาํหนด โดยมีรายช่ือดงัน้ี 
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รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 

1. นายบุญศกัด์ิ เจียมปรีชา ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายชู ชี หยวน กรรมการตรวจสอบ 

3. นางทิพวรรณ ชยติุมนัต์ กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ  กรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นกรรมการผูมี้ความรู้และมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 

คุณสมบติัของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. ทุกคนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ

2. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัให้ตดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ

บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้

3. ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย และบริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนัท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน

4. มีหนา้ท่ีตามท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์กาํหนด

5. มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะทาํหน้าท่ีในการสอบทาน

ความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้

6. ไดรั้บแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น

ขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานใหบ้ริษทัฯมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษทัฯมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล

และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา

แต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการ

ตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรัพยฯ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลและเลิกจา้งบุคคลเพื่อทาํหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และ

เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วม

ประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง

5. สอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์วา่เป็นไปตามกฎหมาย

และข้อกาํหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้ งน้ี เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น

ประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ

6. จดัทาํรายงานการกาํกบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของ

บริษทัฯ ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอย่าง

น้อยดงัต่อไปน้ี

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทัฯ

(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ
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(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรัพยฯ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ  

(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการเก่ียวโยงและรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ

ท่าน 

(ช) ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัร

ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(ซ) รายการอ่ืนท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขต

หนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั

7. ปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่านซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการ

อิสระจาํนวน 2 ท่านและกรรมการบริหาร 1 ท่าน มีวาระดาํรงตาํแหน่งตามวาระการแต่งตั้งกรรมการบริษทั โดย

มีรายช่ือดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 

1. ดร.วฑูิรย ์สิมะโชคดี ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)

2. นายอนุสรณ์ มุทราอิศ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน

3. นายชู ชี หยวน กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) 

ขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

1. ประเมินผลการปฏิบติังานของประธานบริหารรวมทั้งผูบ้ริหารตั้งแต่ระดบั 11 ข้ึนไปทุกปี

2. พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษทัฯ คณะอนุกรรมการซ่ึงรวมถึงค่าตอบแทนรายเดือน ค่า

เบ้ียประชุม โบนสัประจาํปี และผลประโยชน์อ่ืนๆ ทั้งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงิน โดยมีหลกัเกณฑห์รือ

วิธีการและโครงสร้างท่ีเป็นธรรมและสมเหตุสมผล และเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมผู ้

ถือหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติั

3. พิจารณานโยบายค่าตอบแทนให้แก่ประธานบริหารรวมทั้ งผู ้บริหารตั้ งแต่ระดับ 11 ข้ึนไปทั้ ง

ค่าตอบแทนแบบระยะสั้นและระยะยาว ซ่ึงรวมถึงค่าจา้ง เงินรางวลัประจาํปี และผลประโยชน์อ่ืนๆ ทั้ง

ท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงิน โดยมีหลกัเกณฑ์หรือวิธีการและโครงสร้างท่ีเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

และเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมติั

4. พิจารณาทบทวนนโยบายค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ประธานบริหารรวมทั้ ง

ผูบ้ริหารตั้งแต่ระดบั 11 ข้ึนไป โดยพิจารณาตามผลการปฏิบติังาน ผลการดาํเนินงานของบริษทั แนว

ปฏิบติัในอุตสาหกรรมและบริษทัจดทะเบียนชั้นนาํในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
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คณะกรรมการชุดน้ีมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในเร่ืองการสรรหาดงัน้ี 

5. กาํหนดคุณสมบติัท่ีสําคญัของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงพร้อมทั้งสรรหา

บุคคลและทาบทามผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมใหค้ณะกรรมการพิจารณา

6. ประเมินโครงสร้าง ขนาด องค์ประกอบของคณะกรรมการ/ คณะอนุกรรมการ รวมถึงแนะนาํขอ้คิดเห็น

เพื่อการพฒันาต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ

7. จดัให้มีการประเมินการปฏิบัติงานประจาํปีและความสําเร็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

รวมถึงสมาชิกแต่ละคน โดยรายงานผลการประเมินผลต่อท่ีประชุมคณะกรรมการทุกปี

8. ช่วยในการจดัตั้งให้มีแผนการสืบทอดตาํแหน่ง และ/หรือ พฒันาโครงการบริหารกลุ่มบุคคลท่ีมีศกัยภาพ

เพื่อตอบสนองความตอ้งการตาํแหน่งท่ีสาํคญัของฝ่ายบริหารระดบักลางและสูง

9. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย  ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามขอ้น้ีคณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทนอาจหาความเห็นจากท่ีปรึกษาอิสระทางวิชาชีพอ่ืน เม่ือเห็นว่ามีความจาํเป็นและ

เหมาะสม รวมทั้ งให้กรรมการชุดน้ีได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้ในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องต่อการ

ดาํเนินงานไดด้ว้ย โดยบริษทัฯเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้าย

คณะกรรมการบรรษทัภิบาล 

คณะกรรมการบรรษทัภิบาลประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่านซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 1 

ท่านและกรรมการบริหาร 2 ท่าน มีวาระดาํรงตาํแหน่งตามวาระการแต่งตั้งกรรมการบริษทั โดยมีรายช่ือดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 

1. นายหมิง เจ้ิง หวงั ประธานกรรมการบรรษทัภิบาล 

2. นายเซีย เชน เยน กรรมการบรรษทัภิบาล (กรรมการบริหาร) 

3. นายอนุสรณ์ มุทราอิศ กรรมการบรรษทัภิบาล (กรรมการบริหาร) 

ขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการบรรษทัภิบาล 

1. พิจารณาทบทวนนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ คู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบติังาน และนโยบายการ

ต่อตา้นการทุจริตของบริษทัฯ ใหมี้เหมาะสม เพียงพอ และมีการปรับปรุงอยา่งสมํ่าเสมอ

2. กาํกบัและส่งเสริมผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบัให้เกิดความเขา้ใจในนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ

คู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบติังาน และนโยบายต่อตา้นการทุจริต และนาํไปปฎิบติัจริง

3. ส่งเสริมและใหค้าํแนะนาํแก่บริษทัฯ ในการเขา้ร่วมการประเมินหรือประเมินผลการกาํกบัดูแลกิจการท่ี

ดีเพื่อพฒันาและปรับปรุงมาตรฐานการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ อยา่งต่อเน่ือง

4. ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบรรษทัภิบาลอยา่งสมํ่าเสมอ

5. ปฎิบติงานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย
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คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบดว้ยสมาชิกทั้งหมด 10 ท่านโดยมีรายช่ือดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 

1. นายเซีย เชน เยน ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

2. นายอนุสรณ์ มุทราอิศ กรรมการบริหารความเส่ียง 

3. นายวชิยั ศกัด์ิสุริยา กรรมการบริหารความเส่ียง 

4. นายซิม กุย เกียง กรรมการบริหารความเส่ียง 

5. นางอรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ กรรมการบริหารความเส่ียง 

6. นายฟ่าน ชาว ชิง กรรมการบริหารความเส่ียง 

7. นายชิน หมิง เฉิน กรรมการบริหารความเส่ียง 

8. นายบาซิล มาร์การิทิส กรรมการบริหารความเส่ียง 

9. นายซี ไค มนั กรรมการบริหารความเส่ียง 

10. นายชุง อ้ี แทม กรรมการบริหารความเส่ียง 

ขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. จดัทาํขั้นตอนการปฏิบติังานในการบริหารความเส่ียง

2. ดาํเนินการการบริหารความเส่ียงและมอบหมายให้หัวหน้างานในแต่ละส่วนงานเป็นผูรั้บผิดชอบการ

ประเมินและบริหารความเส่ียงในส่วนงานของตน

3. พฒันาและทบทวนแผนกลยทุธ์ท่ีใชใ้นการบริหารความเส่ียง

4. รายงานผลการดาํเนินงานรายไตรมาสและ/หรือรายปีและ/หรือเม่ือมีเหตุการณ์อาจมีผลกระทบท่ีมีนยัสาํคญั

ใหค้ณะกรรมการบริษทัหรือคณะกรรมการตรวจสอบทราบ

5. ติดตามผลและปรับปรุงการบริหารความเส่ียงอยา่งต่อเน่ือง

6. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงอาจขอปรึกษาหรือขอคาํแนะนาํจากผูเ้ช่ียวชาญพิเศษในบางกรณี 

คณะกรรมการพฒันาเพือ่ความยัง่ยนื 

คณะกรรมการพฒันาเพื่อความย ัง่ยนืประกอบดว้ยกรรมการ 4  ท่าน โดยมีรายช่ือดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ    ตาํแหน่ง 

1. นายเซีย เชน เยน ประธานกรรมการพฒันาเพื่อความย ัง่ยนื

2. นายอนุสรณ์  มุทราอิศ กรรมการพฒันาเพื่อความย ัง่ยนื

3. นายวชิยั  ศกัด์ิสุริยา กรรมการพฒันาเพื่อความย ัง่ยนื

4. นางอรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ กรรมการพฒันาเพื่อความย ัง่ยนื
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ขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการพฒันาเพือ่ความย ัง่ยนื

1. ทบทวนนโยบายการพฒันาเพื่อความย ัง่ยืน พร้อมกรอบแนวทาง กระบวนการ และการปฏิบติั ท่ีเก่ียวขอ้ง

ของบริษทัฯ เพื่อใหค้าํแนะนาํท่ีเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นประจาํทุกปี

2. ทาํให้เป็นท่ีเช่ือมัน่ไดว้่าบริษทัฯ มีมาตรการท่ีเหมาะสมท่ีจะจดัทาํและการดาํเนินโครงการพฒันาเพื่อความ

ย ัง่ยนืใหป้ระสบผลสาํเร็จ พร้อมกบัตรวจสอบนโยบายพฒันาเพื่อความย ัง่ยนืเป็นคร้ังเป็นคราว

3. ประสานงานกบับริษทัฯ ทั้งดา้นการดาํเนินโครงการท่ีวางไวแ้ละการทาํความมุ่งหมายไปสู่ความสําเร็จตาม

แนวนโยบายพฒันาเพื่อความย ัง่ยืน โดยจะทาํการประเมินผลแต่ละโครงการพฒันาเพื่อความย ัง่ยืนอยา่งนอ้ย

ไตรมาสละหน่ึงคร้ัง

4. จดัให้มีการให้คาํปรึกษา และให้การสนับสนุนทั้ งด้านทรัพยากรและบุคคลท่ีเหมาะสม เพื่อส่งเสริม

ยทุธศาสตร์การพฒันาเพื่อความย ัง่ยนืใหค้รอบคลุมทั้งองคก์รและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั

5. จดัตั้งและมอบหมายอาํนาจหนา้ท่ีใหก้บัคณะอนุกรรมการ หรือคณะทาํงานตามความเหมาะสม

6. ทบทวนและประเมินความเหมาะสมของความรับผิดชอบคณะกรรมการฯ เองปีละหน่ึงคร้ัง โดยการยื่น

ขอ้เสนอแนะท่ีตอ้งการการเปล่ียนแปลงใหก้บัคณะกรรมการบริษทัอนุมติั

การสรรหากรรมการและกรรมการอสิระ 

 คณะกรรมการบริษทัได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนทาํหน้าท่ีในการพิจารณา

คุณสมบติัและ สรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือให้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษทัหรือกรรมการใน

คณะกรรมการชุดย่อยโดยพิจารณา บุคคลท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในด้านต่างๆ เช่น ด้านบญัชีการเงิน ด้านการ

บริหารจดัการ ดา้นกลยทุธ์ รวมถึงบุคคลท่ีมีทกัษะ ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นท่ีสอดคลอ้งกบักลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจ

และลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ โดยไม่ได้จาํกัดเพศ เช้ือชาติ สัญชาติ เพื่อให้โครงสร้างของคณะกรรมการมีความ

หลากหลาย (Board Diversity) และแข็งแกร่ง สามารถนาํพาบริษทัฯ ให้บรรลุ วตัถุประสงค์ทางธุรกิจภายใตก้ารบริหาร

จดัการตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีตามมาตรฐานสากล ทั้งน้ี เพื่อเป็นการสนบัสนุนหลกั การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

บริษทัฯไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ โดยผูท่ี้ไดรั้บการ เสนอ

ช่ือเขา้รับการพิจารณาเป็นกรรมการตอ้งมีคุณสมบติัเบ้ืองตน้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีไดก้าํหนดและดาํเนินการตามขั้นตอนท่ีได้

แจ้งไวใ้น เว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการจะใช้มติเสียงข้างมากของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัในการ

พิจารณาคดัเลือกและนาํรายช่ือ ของผูส้มคัรท่ีไดรั้บการคดัเลือกเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัต่อไป 

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของกรรมการบริษัท 

1. กรรมการบริษทัตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชน

จาํกดั รวมทั้งตอ้งไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจให้บริหารจดัการ

กิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุ้นตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ประกาศ

กาํหนด

2. เป็นบุคคลท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมและประวติัการทาํงานท่ีดี 

3. มีความรู้หรือประสบการณ์ในด้านการบริหารธุรกิจโดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์หรือ

โทรคมนาคม หรือดา้นการเงิน บญัชี หรือดา้นอ่ืนๆท่ีคณะกรรมการเห็นควร
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4. สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมผูถื้อหุ้นได้ทุกคร้ัง ยกเวน้กรณีมีเหตุจาํเป็นหรือ

สุดวสิัย

5. คุณสมบติัอ่ืนท่ีอาจกาํหนดเพิ่มเติมเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายและความเหมาะสมอ่ืนๆในภายหลงั

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระเท่ากบัหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด ดงัน้ี

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย

บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ทั้งน้ีใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน/ลูกจา้ง/พนกังาน/ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ หรือ

ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ี

อาจมีความขัดแยง้ เวน้แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนการเป็น

กรรมการอิสระ

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา

มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม

หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจ

มีความขดัแยง้ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือ

เคยเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหารของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ

กบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการ

มีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนการเป็นกรรมการอิสระโดยมีรายละเอียดดงัน้ี

4.1 ความสัมพนัธ์ในลกัษณะของการใหบ้ริการทางวชิาชีพ

4.1.1  ไม่เป็นผูส้อบบญัชีในทุกกรณี 

4.1.2  ไม่เป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพอ่ืน (เช่นท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผูป้ระเมิน

ราคาทรัพยสิ์น เป็นตน้) ท่ีมีมูลค่าการทาํรายการเกิน 2 ลา้นบาทต่อปี 

4.2 ความสัมพนัธ์ทางการคา้/ทางธุรกิจอ่ืน  

4.2.1  ลักษ ณ ะความสั มพัน ธ์จะครอบ คลุ มรายการท่ี เป็ น ธุ รกรรมป กติ  รายการเช่ า/ให้ เช่ า

อสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพย/์บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง

การเงิน 

4.2.2  ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีขนาดมูลค่ารายการตั้งแต่ 20 ล้านบาท หรือ 3% ของ NTA 

ของบริษทัข้ึนไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากวา่ (การพิจารณามูลค่ารายการใหร้วมรายการท่ีเกิด

ข้ึนกบับุคคลเดียวกนัในระหวา่ง 6 เดือนก่อนวนัท่ีมีการทาํรายการในคร้ังน้ีดว้ย) 

4.2.3  กรณีมีเหตุจาํเป็นและสมควรซ่ึงมิไดเ้กิดข้ึนอย่างสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง กรรมการอิสระอาจมี

ความสัมพนัธ์เกินระดบันัยท่ีกาํหนดในระหว่างดาํรงตาํแหน่งก็ได้ แต่ตอ้งได้รับอนุมติัจาก

คณะกรรมการบริษัทก่อนและมติท่ีได้ต้องเป็นมติเอกฉันท์ และต้องเปิดเผยความสัมพนัธ์
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ดงักล่าวของกรรมการรายนั้นไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงาน

ประจาํปี (แบบ 56-2) ของบริษทัฯ และหากต่อมากรรมการอิสระรายนั้นไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อ

ดาํรงตาํแหน่งต่ออีกวาระหน่ึง จะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ดงักล่าวในหนังสือ

นดัประชุมผูถื้อหุน้ในวาระเลือกตั้งกรรมการดว้ย   

5. เป็นกรรมการท่ีไม่ไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเป็นตวัแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษทั ผูถื้อหุ้น

รายใหญ่หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ

6. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระได ้

7. กรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบติัตาม 1-6 อาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัให้ตดัสินใจในการ

ดาํเนินกิจการของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ี

อาจมีความขดัแยง้ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบองคค์ณะ (collective decision) ได้

การดํารงตําแหน่งกรรมการ 

การแต่งต้ังกรรมการ 

หลงัจากท่ีคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาและคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัท่ีเหมาะสม

ให้เขา้มาเป็น กรรมการแลว้ จะนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาเสนอช่ือดงักล่าวเพื่อให้ท่ีประชุมผู ้

ถือหุ้นอนุมติั โดยขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ไดก้าํหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นใช้วิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยผู ้

ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง และการแต่งตั้ง กรรมการตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงเห็นชอบเกิน

กวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ผูถื้อหุ้น แต่ละคนจะใช้

คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลหน่ึงคนหรือหลายคนพร้อมกนัตามท่ีได้รับการเสนอช่ือโดยวิธีการ

เลือกตั้งเป็น รายบุคคลหรือหลายคนพร้อมกนัซ่ึงจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูห้น่ึงผูใ้ดมากหรือนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุด ตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการท่ี

จะพึงมี ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึง

มี ใหผู้เ้ป็นประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

การถอดถอนกรรมการ 

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียง

ไม่น้อยกวา่ สามในส่ี (๓/๔) ของจาํนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อย

กวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนหุ้นท่ีถือโดย ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น 

วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี กรรมการบริษทัจาํนวนหน่ึงในสามหรือใกลเ้คียงกบัจาํนวนหน่ึงในสาม

มากท่ีสุดตอ้งออก จากตาํแหน่ง โดยกรรมการซ่ึงพน้ตาํแหน่งน้ีอาจได้รับเลือกตั้งกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งใหม่อีก

วาระได ้ทั้งน้ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ย

คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่

นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนหุ้นท่ีถือโดยผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการ ประชุมนั้นและกรรมการ

อิสระสามารถดาํรงตาํแหน่งกรรมการไดไ้ม่เกิน 3 วาระ หรือ 9 ปี  
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อาํนาจอนุมติัของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีอาํนาจอนุมติัเร่ืองต่างๆ ของบริษทัตามขอบเขตหน้าท่ีท่ีกาํหนดโดยกฎหมาย 

ขอ้บงัคบัของบริษัท และ มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงรวมถึงการกาํหนดและทบทวนวิสัยทศัน์ กลยุทธ์ในการ

ดาํเนินงาน แผนหลักในการดาํเนินงาน นโยบายในการ บริหารความเส่ียง  แผนงบประมาณและแผนการ

ดาํเนินงานธุรกิจประจาํปี  แผนธุรกิจระยะปานกลาง  การกาํหนดเป้าหมาย การติดตามและประเมินผลการ

ดาํเนินงานให้เป็นไปตามแผนท่ีกาํหนดไว ้และการดูแลรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) การเขา้ ควบรวม

กิจการการแบ่งแยกกิจการ และการเขา้ร่วมทุน 

การปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ 

บริษทัฯมีการปฐมนิเทศกรรมการท่ีเขา้ดาํรงตาํแหน่งในบริษทัเป็นคร้ังแรก ผูบ้ริหารแนะนาํธุรกิจของ

บริษทัฯ เยี่ยมชมโรงงาน รวมทั้งให้เลขานุการบริษทัฯ สรุปหนา้ท่ีและบทบาทของกรรมการบริษทั พร้อมกนัน้ี

ยงัได้แจกเอกสารท่ีประกอบไปด้วยข้อมูลท่ีเก่ียวกับ บริษทัฯ อย่างละเอียดรวมทั้งคู่มือกรรมการบริษัทจด

ทะเบียน 

ในปี 2561 นางทิพยวรรณ ชยติุมนัต ์กรรมการใหม่ท่ีเขา้ร่วมเป็นกรรมการบริษทั เม่ือเดือนเมษายนไดรั้บ

การปฐมนิเทศน์จากผู ้บริหารระดบัสูง 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอ่ืน 

เพื่อเป็นการรักษาประสิทธิภาพในการทาํงานของกรรมการและสอดคล้องกบัหลกัการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดนโยบายในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน ดงัน้ี  

1. กรรมการสามารถดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนรวมกนัไดไ้ม่เกิน 3 แห่ง

2. ห้ามมิใหป้ระธานบริหาร (President) ไปดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ยกเวน้

กรณีท่ีเป็นการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัย่อย  ในกรณีหากจะรับตาํแหน่งเป็นกรรมการใน

บริษทัอ่ืน เพิ่มตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน

ทั้งน้ี การท่ีบริษทัฯ ได้สนับสนุนให้กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและผูบ้ริหารระดับสูงไปดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการในบริษทัยอ่ยเพื่อให้การบริหารงานทั้งกลุ่มเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบันโยบายของ

บริษทัฯ 

การประชุมของคณะกรรมการ 

บริษทัฯ กาํหนดใหมี้การประชุมคณะกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ังหรือในทุกไตรมาส โดยอาจมีการ

ประชุมเพิ่มเติมเม่ือ มีเร่ืองตอ้งพิจารณา และมีการกาํหนดวนัประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี ก่อนเร่ิมปีบญัชีใหม่ โดย

บริษทัฯจะจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อม ระเบียบวาระการประชุมใหก้รรมการแต่ละท่านล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั

ก่อนวนัประชุมซ่ึงตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 5 วนัทาํการ ในกรณีท่ีมีเหตุพิจารณาเร่งด่วนอาจส่งหนงัสือเชิญประชุมนอ้ยกวา่ 7 

วนัไดซ่ึ้งกรรมการทุกท่านมีความเป็นอิสระในการเสนอเร่ืองเขา้สู่วาระการประชุม โดยมีเลขานุการบริษทัทาํหน้าท่ี

จดัการประชุมรวมทั้ งดูแลและเสนอแนะให้การประชุมของคณะกรรมการเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคบั และ

กฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และให้มีการบนัทึกรายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษรและมีการจดัเก็บรายงานการ

ประชุมท่ี ผา่นการรับรองของคณะกรรมการบริษทัไวเ้ป็นหลกัฐาน  
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การเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆในปี 2561 สรุปได ้ดงัน้ี หน่วย    คร้ัง 

รายนามกรรมการ 
คณะกรรมการ

บริษทั 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก าร

ตรวจสอบ 

คณ ะกรรมการสรรห า

และกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ

บรรษทัภิบาล 

ประชุมสามัญ

ผูถื้อหุน้

จาํนวนคร้ังการประชุม 6 4 4 1 1 

นายอ้ึง กวง มิ้ง 6/6 ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี 1/1 

นายหมิง เจ้ิง หวงั 6/6 ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี 1/1 1/1 

นายเซีย เชน เยน 6/6 ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี 1/1 1/1 

นายเซีย เหิง เซียน 5/6 ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี 1/1 

นายอนุสรณ์ มุทราอิศ 6/6 ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี 3/4 1/1 1/1 

นายบุญศกัด์ิ เจียมปรีชา 6/6 4/4 ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี 1/1 

นายชู ชี หยวน 6/6 4/4 4/4 ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี 1/1 

ดร.วฑูิรย ์สิมะโชคดี 5/6 1/1 3/4 ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี 1/1 

นางทิพวรรณ ชยติุมนัต ์ 5/5 3/3 ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี ไม่เป็นกรรมการชุดน้ี 1/1 

องค์ประชุมในการลงมติ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาเพิ่มเติมนโยบายเก่ียวกับการกาํหนดองค์ประชุมขั้นตํ่าของการ

ประชุมคณะกรรมการ ณ ขณะท่ีมีการลงมติ โดยกาํหนดให้ตอ้งมีกรรมการอยูไ่ม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการ

ทั้งหมด ทั้งน้ี รวมถึงกรณีหาก กรรมการไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดอ้าจใช้ช่องทางการประชุมทางไกลโดยให้ถือ

เสมือนหน่ึงอยูร่่วมประชุม อยา่งไรก็ตาม คณะ กรรมการยงัคงตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯท่ีกาํหนดให้ตอ้งมี

กรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการ ทั้งหมด 

การประชุมของคณะกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร 

กรรมการอิสระสามารถจดัประชุมโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมได้ตามท่ีเห็นสมควร ซ่ึงโดยปกติการ

ประชุมของคณะ กรรมการตรวจสอบได้ดาํเนินการได้อย่างอิสระโดยไม่มีกรรมการบริหารเขา้ร่วมประชุมด้วยและ

ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯจะเขา้ร่วม ประชุมกบัคณะกรรมการดงักล่าวในเร่ืองเก่ียวกบังบการเงินเป็นประจาํทุกไตรมาส 

และในบางกรณีกรรมการตรวจสอบอาจขอให ้กรรมการบริหารบางรายเขา้ช้ีแจงรายละเอียดในเร่ืองต่างๆตามท่ีเห็นควร  

การประเมนิตนเองของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการจะจดัให้มีการประเมินผลการทาํงานของคณะกรรมการบริษทัทั้งคณะและรายบุคคลรวมทั้งการ

ประเมินตนเอง ของคณะกรรมการชุดยอ่ยปีละ 1 คร้ัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเขา้ใจท่ีดีในการทาํงานร่วมกนัของ

กรรมการ คณะกรรมการได้ นาํแบบประเมินผลกรรมการทั้ง 5 แบบ ประกอบด้วยแบบประเมินผลคณะกรรมการทั้ง

คณะ/ แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง)/ แบบประเมินของคณะกรรมการบริหาร/ แบบ

ประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบ/ แบบประเมินผลคณะกรรมการ สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และแบบ

ประเมินผลคณะกรรมการบรรษทัภิบาล ซ่ึงเม่ือเสร็จส้ินการประเมินดงักล่าวแลว้ แบบฟอร์ม ประเมินผลจะถูกส่งไปยงั

เลขานุการบริษทัเพื่อจดัทาํเป็นรายงานและนําเสนอผลต่อคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนพร้อม กับ

แผนการดาํเนินงานเพื่อลดช่องวา่งดงักล่าว ก่อนนาํเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัต่อไป 
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แบบประเมินผลมีเกณฑก์ารประเมินผล คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเตม็ในแต่ละขอ้ทั้งหมด ดงัน้ี 

มากกวา่ 85% = ดีเยีย่ม        

มากกวา่ 75% = ดีมาก           

มากกวา่ 65% = ดี 

มากกวา่ 50% = พอใช ้        

ตํ่ากวา่ 50% = ควรปรับปรุง 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท 

• 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 หัวขอ้ เห็นว่าการดาํเนินการส่วนใหญ่

จดัทาํไดดี้เยีย่มโดยมีคะแนนร้อยละ 99 

• แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล มีหวัขอ้การประเมิน ดงัน้ี

1)  โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการบริษทั (Board structure and qualifications)

2)  การประชุมของคณะกรรมการ (Board meeting)

3)  บทบาท หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการ (Roles, duties and responsibilities)

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการรายบุคคลในภาพรวมเห็นวา่การดาํเนินการส่วนใหญ่จดัทาํไดดี้

เยีย่มโดยมีคะแนนร้อยละ 100 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย 

• การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร มีหวัขอ้การประเมิน ดงัน้ี

1) โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ (Structure and qualifications)

2) การประชุมของคณะกรรมการ (Meeting)

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการรายบุคคลในภาพรวมเห็นวา่การดาํเนินการส่วนใหญ่จดัทาํไดดี้

เยีย่ม โดยมีคะแนนร้อยละ 93 

• การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ มีหวัขอ้การประเมิน ดงัน้ี

1) ความเขา้ใจ

2) การปฏิบติังาน

3) การประชุม

4) การพฒันาตนเอง

5) การประเมินผลการปฏิบติังานโดยรวม



87 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบในภาพรวมเห็นวา่การดาํเนินการส่วนใหญ่จดัทาํไดดี้

เยีย่ม โดยมีคะแนนเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 99.6 

• การประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน มีหวัขอ้การประเมิน ดงัน้ี

1) โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ (Committee structure and qualifications)

2) การประชุมของคณะกรรมการ (The committee meeting)

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

4) การใหค้วามสาํคญัและอุทิศเวลา (Gives priority and devotes sufficient time)

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนในภาพรวมเห็นวา่การดาํเนินการ

ส่วนใหญ่จดัทาํไดดี้เยีย่ม โดยมีคะแนนเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 100 

• การประเมินตนเองของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีหวัขอ้การประเมิน ดงัน้ี

1) โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ (Committee structure and qualifications)

2) การประชุมของคณะกรรมการ (The committee meeting)

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

4) การใหค้วามสาํคญัและอุทิศเวลา (Gives priority and devotes sufficient time)

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนในภาพรวมเห็นวา่การดาํเนินการ

ส่วนใหญ่จดัทาํไดดี้เยีย่ม โดยมีคะแนนเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 100 

การประเมินผลการทาํงานของประธานบริหาร 

คณะกรรมการบริษทัฯไดม้อบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเป็นผูก้าํหนด

และนาํเสนอตวัช้ีวดัผลการ ทาํงาน (KPI) ในการประเมินผลการทาํงานของประธานบริหารต่อคณะกรรมการ

บริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติั โดยจะมีการพิจารณา ทบทวนตวัช้ีวดัผลการทาํงานตามความเหมาะสมทุกปี โดยใน

ปี 2561 มีตวัช้ีวดัในการพิจารณา 3 ดา้นหลกั ไดแ้ก่ 1. ดา้นบรรษทัภิบาล 2. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และ 3. ดา้นสังคม 

การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

บริษทัฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการ ผูบ้ริหาร รวมทั้งเลขานุการบริษทั เข้ารับการอบรมเก่ียวกบัการ

กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี อยา่งต่อเน่ือง ทั้งจากการจดัอบรมภายในและการอบรมจากสถาบนัต่างๆ เช่น ตลาดหลกัทรัพย์

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

ในปี 2561 นายอนุสรณ์ มุทราอิศ ไดเ้ขา้ร่วมหลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงสถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท.) 

รุ่นท่ี 27 

การสืบทอดตําแหน่ง/การบริหารกลุ่มบุคคลทีม่ีศักยภาพ 

บริษัทฯได้นําการบริหารกลุ่มบุคคลท่ีมีศักยภาพ (Talent Pool) มาใช้ในการสรรหาบุคคลท่ีจะสืบทอด

ตาํแหน่งเน่ืองจากมีความ ยืดหยุ่นในการสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมและสามารถรองรับกลยุทธ์ธุรกิจท่ีอาจต้อง

ปรับเปล่ียนอย่างรวดเร็ว ซ่ึงมีความเหมาะสมมากกว่า การระบุบุคคลท่ีจะมาสืบทอดตาํแหน่งบริหารท่ีสําคญัอย่าง

เฉพาะเจาะจงแบบเดิม (Successor plan) ทั้งน้ี บุคคลท่ีไดรั้บการสรรหา อาจเป็นบุคคลท่ีมาจากภายในและภายนอก

บริษทั โดยโครงการน้ีจะมีการดาํเนินการอยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหไ้ดบุ้คลากรท่ีมีคุณสมบติั เหมาะสมอยา่งเพียงพอ 
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คณะกรรมการบริษัทฯได้จดัตั้ งคณะกรรมการบริหารกลุ่มบุคคลท่ีมีศกัยภาพ (Talent Pool Management 

Committee) ข้ึน เพื่อคดัเลือกและพฒันาผูมี้ศกัยภาพท่ีสอดคล้องกบัแผนกลยุทธ์และแผนการดาํเนินงาน 5 ปีของ

บริษทัฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการ รองรับการสืบทอดตาํแหน่งท่ีสําคญั โดยขณะน้ีอยู่ในระหว่างดาํเนินการ

วางแผนงานและกระบวนการดาํเนินงานในการพฒันาบุคลากร ดงักล่าว  

การกาํกบัดูแลการดําเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

คณะกรรมการบริษทัฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารทาํหน้าท่ีกาํกบัดูแลและรับผิดชอบการ

ดาํเนินงานของบริษทัย่อย และบริษทัร่วม คณะกรรมการบริหารมีอาํนาจอนุมติัเงินลงทุนไดใ้นระดบัหน่ึง และมี

อาํนาจหน้าท่ีในการจะส่งกรรมการหรือผูบ้ริหาร ระดบัสูงไปเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารรวมทั้งอาจมีการแต่งตั้ง

บุคคลากรในทอ้งถ่ินร่วมเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารเพื่อกาํหนดนโยบายท่ี สําคญัและทิศทางในการดาํเนินธุรกิจ

ของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม ทั้งน้ีคณะกรรมการบริหารจะรายงานการส่งตวัแทนหรือแต่งตั้ง กรรมการหรือ

ผูบ้ริหารระดบัสูงดงักล่าวให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ รับทราบ อยา่งไรก็ตาม หากการลงทุนในบริษทัยอ่ย

หรือ บริษทัร่วมเกินกวา่ท่ีกาํหนดไวใ้นอาํนาจของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารจะตอ้งดาํเนินการขอ

อนุมติัการลงทุนจากคณะ กรรมการบริษทัก่อน 

นอกจากน้ี บริษทัฯยงัไดน้าํระบบ ERP มาใชใ้นการบนัทึกขอ้มูลธุรกิจทั้งดา้นการเงิน บญัชีและขอ้มูลอ่ืนๆ

ของกลุ่ม เพื่อให้ สามารถตรวจสอบ ติดตามและดูแลการดาํเนินงานไดอ้ยา่งใกลชิ้ดและมีประสิทธิภาพ ประกอบ

กบับริษทัฯยงัไดมี้หน่วยงานดา้นบริหาร เงินและการลงทุนซ่ึงทาํหน้าท่ีดูแลการใชเ้งินและการเพิ่มทุนหรือลดทุน

ของบริษทัย่อยโดยตอ้งได้รับการอนุมติัจากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษทัแล้วแต่กรณี และ

เน่ืองจากบริษทัในกลุ่มเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 เกือบทั้งหมด ดงันั้น การทาํรายการระหวา่งกนั

จึงไม่จดัเป็นรายการเก่ียวโยง และหากมีการทาํรายการกบับริษทัในเครืออ่ืนๆ บริษทัฯไดแ้จง้ให้บริษทัยอ่ย ตอ้งแจง้

และขออนุมติัการทาํรายการท่ีสําคญัต่อผูบ้ริหารหรือคณะกรรมการบริษทัฯก่อน ซ่ึงบริษทัฯจะดาํเนินการขั้นตอน

ตามขอ้ กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยห์รือสาํนกังาน ก.ล.ต.ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัทฯ 

บริษทัฯ จ่ายค่าสอบบญัชีให้แก่สํานกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดัในรอบปี 2561 เป็นเงิน 4,910,000 

บาท ซ่ึงยงัไม่รวม ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเบิกตามจริง (Out of pocket expenses) เช่น ค่าเอกสาร ค่าเดินทาง ค่าขนส่งและ

อ่ืนๆ (ค่าสอบบญัชีในปี 2560 มีจาํนวน 4,620,000 บาท และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเบิกตามจริง (Out of pocket expenses) 

จาํนวน 277,680 บาท) นอกจากน้ี มีค่าสอบบญัชีบริษทัยอ่ยอีก 4 แห่งท่ีไดจ่้ายให้สํานกังานสอบบญัชีเดียวกนัน้ีรวม

เป็นเงิน 1,485,000 บาท 

ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยบางแห่งเป็นผูส้อบบญัชีจากสาํนกังานบญัชีเดียวกบับริษทัฯ และบริษทัยอ่ย

บางแห่งไดใ้ชบ้ริการ จากสํานกังานบญัชีอ่ืนๆ ทั้งน้ีการเลือกใชผู้ส้อบบญัชีของแต่ละบริษทั จะพิจารณาจากคุณภาพ

การใหบ้ริการและค่าสอบบญัชีเป็นหลกั  

ค่าตอบแทนอ่ืน 

ไม่มี 
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10 ความรับผดิชอบต่อสังคม

การปฏบัิติตามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ีในเร่ืองอ่ืนๆ 

บริษทัไดน้าํหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยมาเป็นแนวทางปฏิบติัอย่างต่อเน่ือง และในการประชุม คณะกรรมการคร้ังท่ี 6/2561 เม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2561 

คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัปรับปรุงเน้ือหานโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ ให้สอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดีสําหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2560 หรือ CG Code ของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบั หลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพยโ์ดยไดมี้การนาํมาปรับใชต้ามบริบททางธุรกิจของบริษทัฯ และให้มีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมกบั

บริบททางธุรกิจของบริษทัฯ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  

ในปี 2561 บริษทัฯ มีการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเพิ่มเติม ดงัน้ี 

1. สรรหากรรมการอิสระท่ีเป็นผูห้ญิงเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระของบริษทัฯ โดยจะนาํเสนอต่อ

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561พิจารณาอนุมติั เน่ืองจากคณะกรรมการปัจจุบนัไม่มีกรรมการท่ี

เป็นผูห้ญิง

2. มีการพิจารณาความเช่ียวชาญและประสบการณ์ทางด้านภาษีมาเป็นคุณสมบติัในการเสนอแต่งตั้ง

กรรมการใหม่ในการประชุมผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 เน่ือจากยงัเป็นคุณสมบติัท่ียงัขาดในคณะกรรมการ

บริษทัชุดปัจจุบนัเพื่อเป็นไปตามหลกั Board Diversity

3. มีการจดัตั้งคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ (Corporate Governance Committee) เป็นคณะกรรมการชุด

ยอ่ยเพิ่มเติมอีก 1 คณะ

 

เดลต้าประเทศไทยเป็นผู ้ผลิตเพาเวอร์ซัพพลายรายใหญ่เพื่อเป็นแหล่งจ่ายพลังงานของอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ในหลายภูมิภาคทัว่โลก  ดว้ยพนัธกิจ “มุ่งมัน่ สร้างสรรคน์วตักรรมการใชพ้ลงังานสะอาด และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใช้พลงังาน เพื่ออนาคตท่ีดีกว่า” เดลตา้ฯ จึงมีการปรับปรุงพฒันาผลิตภณัฑ์ กระบวนการ และ

โมเดลธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองเพื่อเพิ่มผลิตภาพ (productivity) ลดตน้ทุน และสร้างผลกาํไร และผลตอบแทนทางธุรกิจท่ี

เหมาะสมแก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของบริษทัฯ จนทาํให้บริษทัฯ มีผลการดาํเนินงานท่ีโดด เด่นซ่ึงไดรั้บการยอมรับ

และเชิดชูเกียรติจากสถาบนัทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัชาติ และระดบันานาชาติเร่ือยมา 

อยา่งไรก็ดี บริษทัฯ ตระหนกัดีวา่การเพิ่มผลิตภาพ (productivity) การลดตน้ทุน และการเพิ่ม ไม่สามารถช่วย

ให้บริษทัฯ เติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยืนในบริบททางธุรกิจและความจาํเป็นของโลกท่ีเปล่ียนไป บริษทัฯ จึงผนวกรวมกลยุทธ์

ดา้นการพฒันาท่ีย ัง่ยืน และ กลยุทธ์ดา้นธุรกิจเขา้ดว้ยกนั โดยมุ่งดาํเนินการพฒันาผลิตภณัฑ์ ความรับผดิชอบต่อสังคม

ในกระบวนการ (CSR in-process) และ โมเดลธุรกิจอยา่งจริงจงัและต่อเน่ืองเพื่อตอบสนองความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนใหม่  
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การปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจและเป้าหมายด้านด้านดาํเนินธุรกิจอย่างยัง่ยืนของเดลต้าฯ 

ในปี 2558 เดลตา้ฯ กาํหนดเป้าหมายหลกัในการเพิ่มสัดส่วนรายไดจ้ากกลุ่มผลิตภณัฑ์และโซลูชัน่ส์เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพการ ใชพ้ลงังานให้ไดร้้อยละ 30 ของรายไดร้วมภายในปี 2563 โดยผลิตภณัฑแ์ละโซลูชัน่ส์กลุ่มน้ี

ประกอบด้วย กลุ่มผลิตภณัฑ์และโซลูชัน่ส์ พลงังานแสงอาทิตย ์ระบบศูนยก์ลางขอ้มูล (Data center) และระบบ

อตัโนมติัเพื่องานอุตสาหการซ่ึงตอบสนองต่อความจาํเป็นของ โลกในวงกวา้ง และทาํให้บริษทัฯ มีโอกาสทาง

ธุรกิจท่ีเพิ่มข้ึน ทั้งน้ีในปี 2561 ท่ีผ่านมากลุ่มผลิตภณัฑ์และโซลูชัน่ส์เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้พลงังาน ของ

เดลตา้ฯ มีรายไดคิ้ดเป็นร้อยละ 16 ของรายไดร้วม ซ่ึงเติบโตข้ึนร้อยละ 6 จากปี 2558 ซ่ึงเป็นปีฐาน ท่ีบริษทัฯ เร่ิมทาํ

การกาํหนดเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื 

กลยุทธ์การพฒันาทีย่ัง่ยืนของเดลต้า 
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เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายเชิงกลยทุธ์ดงักล่าว รวมทั้งส่งเสริมใหเ้กิดคุณค่าร่วมในห่วงโซ่แห่งคุณค่าเดลตา้ฯ จึง

มุ่งตอบสนองต่อ 3 ประเด็นหลกัท่ีมีความสําคญัยิ่งต่อการบรรลุเป้าหมายด้านกลยุทธ์ระยะยาว ซ่ึงสะทอ้นอยู่ใน

คาํมัน่สัญญาของแบรนด์ Smarter. Greener. Together และพนัธกิจของเราท่ีบุคลากรทุกคนในทุกภาคส่วนของ

เดลตา้ฯ ยดึเป็นคุณค่าขององคก์รและแนวปฏิบติัในการ ดาํเนินงานประจาํวนั มาตั้งแต่ปี 2547 จนเปรียบเสมือนเป็น 

DNA ของเรา ซ่ึงทาํให้กระบวนการดา้นธุรกิจ กระบวนการดา้นสังคม และการตอบสนองต่อความเปล่ียนแปลง

ต่างๆ เป็นไปไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

สาระสําคญัสู่

ความยัง่ยืน 

เป้าหมายและการดาํเนินการ คุณค่าต่อเดลต้า คุณค่าต่อผู้มส่ีวนได้เสียและ

สังคม 

1. Smarter

สร้างสรรค์

นวตักรรม

• คงไวซ่ึ้งงบการวจิยัและพฒันา

ประมาณร้อยละ  5 ต่อปี

• สนบัสนุน disruptive innovation

ในองคก์รผา่นกระบวนการ

kaizen

• สนบัสนุน disruptive innovation

จากผูป้ระกอบการขนาดกลางและ

ขนาดยอ่ม

• สนบัสนุนการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิม

ความชาํนาญเฉพาะทางทั้งในและ

นอกองคก์ร

• มีนวติักรรมต่อเน่ืองเพ่ือการเติบโต

ท่ามกลางความเปล่ียนแปลง และความ

ปกติใหม่ (new normal) ในอนาคต

• เพ่ิมความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั

• เพ่ิมความยดืหยุน่ในการปรับตวัเพ่ือ

เติบโตในอนาคต

• ลดของเสียในกระบวนการผลิต

• การรักษาพนกังานดา้นเทคนิคท่ีมีความ

ชาํนาญ (blue pillars)

• ผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีมี

คุณภาพ

• ผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีเป็น

มิตรต่อส่ิงแวดลอ้มยิง่ข้ึน

• ลดการใชไ้ฟฟ้าซ่ึงปัจจุบนั

ผลิตจากพลงังานดึกดาํ

บรรพ ์(fossil fuel) ณ ท่ีทาํ

การของ end-user

• ลดการเกิดขยะ

อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีจะเป็น

ปัญหาในอนาคต

1. Greener

ดําเนินการโดย

ใ ช้ ท รั พ ย า ก ร

อยา่งรู้ค่า

• ออกแบบและจดัหาวตัถุดิบเพ่ือให้

ส่วนประกอบผลิตภณัฑท่ี์

หมดอายนุาํกลบัมาใชใ้หม่ได ้

• ใชบ้รรจุภณัฑท่ี์นาํกลบัมาใชใ้หม่

ได ้

• ลดการใชพ้ลงังานในกระบวนการ

ผลิต

• ส่งเสริมนวตักรรมเพ่ิม

ประสิทธิภาพผลิตภณัฑ ์

• การตรวจสอบและเปิดเผยขอ้มูล

ดา้นพลงังาน และส่ิงแวดลอ้ม

• มีวตัถุดิบใชเ้พ่ือการเติบโตในอนาคต

• เพ่ิมความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั

• ลดตน้ทุนค่าวตัถุดิบ

• ลดความหนาแน่นในการใชพ้ลงังาน

ไฟฟ้าในพ้ืนท่ี

• ลดตน้ทุนใชก้ารดาํเนินงาน

• ลดรอยเทา้คาร์บอนในผลิตภณัฑ ์

• เพ่ิมขอ้ไดเ้ปรียบในการแขง่ขนั

• สุขภาพและความปลอดภยัของบุคลากร

เดลตา้

• ตระหนกัถึงประสิทธิภาพในการจดัการ

ทรัพยากร ส่ิงแวดลอ้ม ของเสีย เพ่ือ

ปรับปรุงการดาํเนินงาน

• ความมัน่ใจของผูมี้ส่วนไดเ้สีย

• การยอมรับจากสงัคม

• ลดการเกิดขยะ

อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีจะเป็น

ปัญหาในอนาคต

• ลดการใชพ้ลงังานดึกดาํ

บรรพ ์

• มีคู่คา้ท่ีดาํเนินการดา้น

ส่ิงแวดลอ้มตลอด

กระบวนการธุรกิจ

• เพ่ิมขอ้ไดเ้ปรียบในการ

แข่งขนั
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สาระสําคญัสู่

ความยัง่ยืน 

เป้าหมายและการดาํเนินการ คุณค่าต่อเดลต้า คุณค่าต่อผู้มส่ีวนได้เสียและ

สังคม 

2. Together

พฒันาประโยชน์

ร่วมจากคุณค่า

ส่วนเพ่ิม

(added-value)

• การปฏิบติัตามแนวทางดา้นความ

ยัง่ยนืภาคประชารัฐและหลกัการ

ระดบัโลก

• ส่งเสริมจรรณยาบรรณในการ

ดาํเนินธุรกิจ และ ต่อตา้นการ

ทุจริตคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ

• ความร่วมมือกบัตวัแทนส่งมอบ

(supplier) เพ่ือใหผ้ลิตภณัฑเ์ป็น

มิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน

• การสรรหาบุคคลากรดา้น

นวตักรรมจากโครงการ Delta

Academy

• ความเป็นอยูท่ี่ดีของพนกังานผา่น

โครงการ Happy Workplace  การ

ฝึกอบรม และการดาํเนินการดา้น

อาชีวอนามยั

• ร่วมกบัพนกังานสร้างไลฟ์สไตล์

สีเขียวในกระบวนการท่ีไม่

เก่ียวขอ้งกบัการผลิต

• โครงการ Delta Volunteer เพ่ือ

ถ่ายทอดความรู้และปลูกจิตสาํนึก

• ช่ือเสียง และ ความน่าเช่ือถือ

• ความโปร่งใส่ในกระบวนการธุรกิจ

• ลดตน้ทุนดา้นการแกไ้ขขอ้พิพาททาง

กฎหมาย

• ลดตน้ทุนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบักระบวนการ

ธุรกิจ

• คงไวซ่ึ้งจริยธรรมในทุก ขั้นตอนของ

การดาํเนินธุรกิจ

• ลดสารตอ้งหา้มและสารพิษใน

ผลิตภณัฑท่ี์หมดอาย ุ

• ลดรอยเทา้คาร์บอน

• การคงไวซ่ึ้งนวตักรรม

• ลดตน้ทุนและเวลาในการไดม้าซ่ึง

บุคลากรพร้อมใช ้

• การแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นนวตักรรม

เทคโนโลยี

• คงไวซ๋ึ้งพนกังานท่ีมีความชาํนาญ

• มีพนกังานท่ีมีความสามารถสอดคลอ้ง

กบัการเปล่ียนแปลงของอุตสาหกรรม

จากการพฒันาความรู้ ความชาํนาญ

• มีกาํลงัคนอยา่งเพียงพอต่อการขยาย

กาํลงัการผลิต

• ลดตน้ทุนดา้นพลงังานและการกาํจดั

ของเสีย

• ภาพลกัษณ์ท่ีดีของบริษทัฯ

• สร้างคุณค่าเพ่ิมแก่พนกังานดว้ยความ

ภาคภูมิใจในองคก์ร

• มีคู่คา้ท่ีดาํเนินการดา้น

สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม

ตลอดกระบวนการธุรกิจ

• เพ่ิมขอ้ไดเ้ปรียบในการ

แข่งขนั

• มีส่วนร่วมในการยกระดบั

จรรณยาบรรณในการ

ดาํเนินธุรกิจ

• มีการกระจายรายไดอ้ยา่ง

ต่อเน่ือง

• มีส่วนร่วมในการยกระดบั

นวตักรรมในอุตสาหกรรม

• มีส่วนร่วมในการยกระดบั

การศึกษาดา้นเทคโนโลยี

และวศิกรรม

• คงไวซ่ึ้งความเป็นอยูท่ี่ดี

การมีรายได ้ และ

สภาพแวดลอ้มท่ีดีทั้งใน

ความเก่ียวขอ้งดา้นธุรกิจ

และในฐานะท่ีเป็นประขา

กรโลก

• มีกระบวนการแลกเปล่ียน

เรียนรู้ในวงกวา้ง

• มีส่วนร่วมในการลด

ช่องวา่งในสงัคม

จากมุมมองธุรกิจท่ีกวา้งข้ึนน้ี ทาํให้เดลตา้ฯ ในฐานะท่ีเป็นเสมือน

ประชากร หน่วยหน่ึงของโลก  ได้มี ส่วนช่วยในการเติมเต็มเป้ า

หมายความย ัง่ยืนขององค์การสห ประชาติท่ีมุ่งลดความเหล่ือมลํ้ า และ

ลดผลกระทบท่ีอาจลดทอนสิทธ์ิของอนุชนรุ่นหลงั ถึง 6 ขอ้ คือ SDG4 

ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา SDG7 การเขา้ถึงพลงังานสะอาด และพลัง

ทดแทน SDG9 พฒันานวตักรรมโครงสร้างพื้นฐานของอุตสาหกรรม 

SDG12 การใช้ทรัพยากรและดาํเนินการผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ 

SDG13 การตอบสนองต่อ ความเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และ 

SDG17 การเป็นพนัธมิตรในการบรรลุ เป้าหมายความย ัง่ยนื 
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จากการนโยบายและการกาํหนดกิจกรรมในทิศทางท่ีชดัเจนดงักล่าว เดลตา้ฯ ไดท้าํการติดตามและวดัผล 

รวมทั้งมีการเปิด เผยขอ้มูลทั้งดา้นการเงิน (financial) และผลการดาํเนินการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการเงิน (non-financial) 

สู่สาธารณะอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อ ให้ทุกภาคส่วนสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ร่วมเป็นพนัธมิตร และให้

ขอ้เสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางให้บริษทัสามารถออกแบบ และปรับปรุงการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ สู่การบรรลุเป้า

เชิงกลยทุธ์และสร้างคุณค่าเพิ่มสู่ผูมี้ส่วนไดเ้สียและเติบโตอยา่งมีความรับผิดชอบ ต่อสังคมในวงกวา้งสืบไป  

การดาํเนินการด้านความรับผดิชอบต่อสังคม 

บริษทัฯ ไดมี้การดาํเนินการดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมโดยไดมุ้่งเน้นประเด็นท่ีมีผลกระทบต่อผูมี้ส่วน

ไดเ้สียของบริษทัเป็น สาํคญั ตามหลกัการของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดงัน้ี 

1. การกาํกบัดูแลกจิการทีด่ี

คณะกรรมการบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ไดต้ระหนกัและใหค้วามสําคญั ใน

การดาํเนินธุรกิจภายใตห้ลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีมาอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีเพื่อส่งเสริมให้กิจการมีการเติบโตและพฒันา 

อยา่งย ัง่ยนื โดยไดจ้ดัทาํและอนุมติันโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีพร้อมทั้งไดมี้การเปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

www.deltathailand.com และระบบส่ือสารภายในขององคก์ร (Intranet) ความมุ่งมัน่และการให้ความสําคญัต่อการปฏิบติั 

ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ทาํให้บริษทัฯไดรั้บการประเมินการกาํกบัดูแลกิจการโดยรวมของบริษทัจดทะเบียน

ไทย ประจาํปี 2561 ในระดบั “ดีเลิศ” เป็นปีท่ีสามติดต่อกนัจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) โดย

การ สนับสนุนของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ทั้งน้ี นโยบายการกาํกบักิจการท่ีดีไดเ้ปิดเผยอยูใ่นเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ www.deltathailand.com และการรายงาน

การปฏิบติัตาม การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีในแต่ละปีไดเ้ปิดเผยในรายงานประจาํปีของบริษทัฯ 

2. การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม

บริษทัฯมีการดาํเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส และด้วยความรับผิดชอบ คณะกรรมการบริษทัจึงได้

จดัทาํคู่มือ จรรยาบรรณในการปฏิบติังานสําหรับพนักงานข้ึน  รวมทั้งนาํจรรยาบรรณทางการคา้ของResponsible   

Business   Alliance (RBA) หรือ EICC เดิม มาเป็นแนวทางในการดําเนินงานด้วย เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการ 

ผูบ้ริหาร และพนกังานไดถื้อปฏิบติั เป็นมาตรฐานเดียวกนัและเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป บริษทัฯไดเ้ผยแพร่คู่มือ

จรรยาบรรณในการปฏิบติังานสําหรับพนกังานไว ้บนเวบ็ไซตภ์ายในขององคก์ร (Intranet) และเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

www.deltathailand.com/th/about_corp_code.php โดย มีการอบรมคู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบติังานให้พนักงาน

ใหม่ทุกคนไดรั้บทราบ และนอกจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะมีหน้าท่ี ดูแลการปฏิบติังานของพนกังานให้เป็นไปตาม

จรรยาบรรณแลว้ ฝ่ายตรวจสอบภายในยงัมีหนา้ท่ีในการตรวจสอบการปฏิบติั งานและรายงานต่อผูบ้ริหารในกรณีท่ี

มีการปฏิบติังานผดิจรรยาบรรณท่ีสาํคญั  

พร้อมกนัน้ี บริษทัฯไดเ้ปิดช่องทางการรับแจง้ขอ้มูลใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มสามารถส่งขอ้เสนอแนะหรือ

ขอ้ร้องเรียน ดงัน้ี 

• พนกังานเดลตา้สามารถส่งขอ้เสนอแนะหรือขอ้ร้องเรียนไปยงับุคคล/หน่วยงานดงัต่อไปน้ี 

(1) หวัหนา้หน่วยงานท่ีพนกังานคนดงักล่าวสังกดัอยู่

(2) หวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบ หวัหนา้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือหวัหนา้ฝ่ายกฎหมาย
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(3) ตูรั้บความคิดเห็น: ตู ้ป.ณ. 50 บางปู สมุทรปราการ 10280

(4) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: whistleblow@deltathailand.com

• ผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนสามารถส่งขอ้เสนอแนะหรือขอ้ร้องเรียนไปท่ี

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

(2) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: whistleblow@deltathailand.com

(3) เวบ็ไซต:์ www.deltathailand.com

เลขานุการคณะกรรมการจะรวบรวมและส่งข้อร้องเรียนต่อไปยงัคณะผูบ้ริหาร หรือคณะกรรมการ

ตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อทาํการพิจารณาตรวจสอบแลว้แต่กรณี  

ทั้งน้ี ขอ้มูลของผูแ้จง้เบาะแสและเร่ืองท่ีแจง้จะถูกเก็บเป็นความลบั เพื่อป้องกนักรณีถูกละเมิดสิทธิ 

ในการประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 1/2562 เลขานุการคณะกรรมการไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณารับทราบวา่

ในปี 2561 ท่ีผ่านมา ทางบริษทัฯ ได้รับการร้องเรียนเร่ืองการละเมิดจรรยาบรรณ (code of conduct) 1 เร่ือง การต่อตา้น

การทุจริต (anti-corruption) 2 เร่ือง ส่วนการป้องกันการค้าอย่างเป็นธรรมและป้องกันการผูกขาด (anti-trust and fair 

competition) ไม่ไดรั้บการร้องเรียนแต่อยา่งใด 

3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน

ดว้ยความมุ่งมัน่ในการดาํเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ ท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษทัฯคร้ังท่ี 4/2556 จดัข้ึนในวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2556 จึงไดอ้นุมติัในหลกัการให้มีการดาํเนินการเก่ียวกบัการ

ต่อตา้นคอร์รัปชัน่และไดมี้ มติมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูดู้แลการกาํหนดหรือทบทวนนโยบาย 

วิธีปฏิบติั รวมทั้งการติดตามผลให้เป็นไป ตามนโยบายต่อด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยคณะกรรมการบริษทั 

พิจารณาอนุมติัให้บริษทัฯ ลงนามเขา้เป็นแนวร่วมปฏิบติั เพื่อการต่อตา้นการทุจริตของภาคเอกชน เพื่อประกาศ

เจตนารมณ์อยา่งเป็นทางการในการท่ีจะดาํเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริตและต่อตา้นการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งน้ี 

พนกังานจะไดรั้บการอบรมเร่ืองจรรณยาบรรณในการปฏิบติังานซ่ึงครอบคลุมถึง นโยบายการต่อตา้นการทุจริต

คอรัปชัน่น้ีดว้ย 

4. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะเคารพต่อหลกัสิทธิมนุษยชน โดยมีการกาํหนดเป็นนโยบายเร่ืองการปฏิบติัท่ีมิชอบ

และการไม่ ล่วงละเมิด ไม่เลือกปฏิบติั โดยไม่คาํนึงถึงเพศ เช้ือชาติหรือความบกพร่องทางร่างกายรวมถึงผูท่ี้เป็นโรค

ภูมิคุม้กนับกพร่อง โรคเอดส์ วณัโรค ซ่ึงบริษทัฯถือเป็นนโยบายท่ีเขม้งวด โดยได้มีการประกาศให้รับทราบและ

ส่งเสริมให้มีการจดัอบรมให้ความรู้ ความเขา้ใจเพื่อให้พนกังานไดมี้ทศันะคติท่ีดีในการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งเท่า

เทียมกนั นอกจากน้ี บริษทัฯได้มีการเปิด ช่องทางในการรับเร่ืองร้องเรียนต่างๆ ซ่ึงจนถึงปัจจุบนัยงัไม่ได้รับการ

ร้องเรียนในเร่ืองดงักล่าวแต่อยา่งใด 

และจากสงครามท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (Democratic Republic of the 

Congo) ท่ียงัมีทีท่าว่าจะทวีความรุนแรงมากข้ึนเร่ือยๆ ในขณะท่ีแหล่งเงินทุนหลกัท่ีใช้สนบัสนุนสงครามเช่ือว่ามา

จากการทาํเหมืองแร่ โลหะท่ีมีค่า ไดแ้ก่ แทนทาลมั ทอง สังกะสี และทงัสเตน ฯลฯ ซ่ึงเป็นแร่โลหะหายากท่ีเป็น

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

เร่ืองสิทธิมนุษยชนและตอบสนองต่อขอ้ขดัแยง้ ดงักล่าว โดยการตรวจสอบแหล่งท่ีมาของแร่ธาตุ และจดัหาแหล่งแร่

ท่ีอยู่นอกพื้นท่ีขัดแยง้มาแทนท่ีทั้ งหมด และได้วางนโยบาย การเลิกใช้แร่ท่ีมีข้อขัดแยง้ท่ีมาจากสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยคองโกและประเทศท่ีอยู่ติดกนัทั้งทางตรงและทางออ้ม พร้อมทั้งได้ ส่งต่อนโยบายน้ีไปสู่ห่วงโซ่

อุปทาน โดยปัจจุบันบริษัทฯได้ให้ผูข้ายวตัถุดิบทุกรายลงนามใน “การสํารวจแหล่งท่ีมาของแร่และ โลหะ” 

(Minerals/Metals Source Survey) และ”ประกาศเก่ียวกับการเลิกใช้แร่ท่ีมีข้อขดัแยง้” (Declaration on Non-use of 

Conflict Minerals/Metals) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของขั้นตอนการคดัเลือกซพัพลายเออร์ของบริษทัฯ  

5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 

บริษทัฯใหค้วามสาํคญัต่อนโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเทียบเท่า

เป้าหมาย ในการดาํเนินธุรกิจดา้นอ่ืนๆ ของบริษทัฯ ซ่ึงผูบ้ริหารตามสายงานจะเป็นผูรั้บผิดชอบในการดาํเนินการ

ตามนโยบายน้ีให้เป็นไป อยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมินผลกระทบในแต่ละจุดปฏิบติังานและ

จดัฝึกอบรมใหแ้ก่พนกังานอยา่ง สมํ่าเสมอ 

บริษทัฯไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการ รวมถึงมีคณะปฏิบติังานดา้นส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยั และความ

ปลอดภยั เพื่อดูแลให้มี  การปฏิบติัตามมาตรฐานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO14001  และระบบมาตรฐานอาชี

วอนามัยและ ความปลอดภัย OHSAS18001 อย่างต่อเน่ืองและถูกต้อง ซ่ึงปัจจุบัน บริษัทฯได้รับการรับรอง

มาตรฐานดงักล่าวอยา่งต่อเน่ือง 

นโยบายอุบติัเหตุตอ้งเป็นศูนย ์(Zero Accident) ถือเป็นเป้าหมายหลกัอย่างหน่ึงท่ีบริษทัฯ ได้นาํมายึดถือ

ปฏิบติัใน การดาํเนินงานอย่างเคร่งครัด ทาํให้ในปี 2561 มีพนักงานไดรั้บบาดเจ็บจาํนวน 35 ราย จากจาํนวน 32 

รายในปี 2560 อยา่งไรก็ดี บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะลดการเกิดอุบติัเหตุใหเ้ป็นศูนยใ์หไ้ดต้ามนโยบายท่ีวางไวต่้อไป 

แมว้่าแนวโน้มการเกิดอุบติัเหตุจากงานจะลดลง บริษทัฯก็ยงัไดร้ณรงค์จดักิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภยั 

เพื่อการลด อุบติัเหตุในโรงงานให้เป็นศูนย ์ส่งเสริมให้พนกังานมีความรู้และเขา้ใจในการปฏิบติังานให้ปลอดภยั 

กิจกรรมภายในงาน ประกอบดว้ย การร่วมส่งประกวดคาํขวญัและวาดภาพส่ือความหมายความปลอดภยั และร่วม

สนุกกบัเกมตอบคาํถามเพื่อ ส่งเสริมใหต้ระหนกัถึงดา้นความปลอดภยัเป็นประจาํทุกปี 

ด้านสวสัดิการพนักงาน 

 บริษทัฯมีการจดัตั้งคณะกรรมการสวสัดิการเพื่อดูแลผลประโยชน์ให้แก่พนกังานรวมทั้งมีการกาํหนดนโยบาย 

ดา้นสวสัดิการและแรงงานสัมพนัธ์เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนให้พนกังานไดรั้บสิทธิและสวสัดิการอยา่งเป็นธรรม ซ่ึง

จากการให้ ความสําคญัดา้นแรงงานสัมพนัธ์และสวสัดิการท่ีดีให้แก่พนกังานมาอย่างต่อเน่ือง ทาํให้ไดรั้บคดัเลือกให้

เป็นสถานประกอบการ ดีเด่นดา้นแรงงานสัมพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน ซ่ึงจดัโดยกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน 

กระทรวงแรงงาน 

• มุมนมแม่ 

ดว้ยพนกังานส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิงถึงร้อยละ 84 บริษทัฯ จึงไดใ้ห้ความสําคญัในการดูแลพนกังานท่ีตั้งครรภ์

เป็นพิเศษโดยไดจ้ดัสถานท่ีทาํงานเฉพาะให้แก่พนกังานหญิงตั้งครรภ์และมีการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนคลอด
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รวมทั้ง มีการจดัมุมนมแม่ในสถานประกอบการมาตั้งแต่ปี 2551 เพื่อให้พนกังานไดมี้สถานท่ีให้จดัเก็บนมไวใ้ห้บุตร

ไดใ้น ระหวา่งเวลาทาํงาน ซ่ึงช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวติใหแ้ก่พนกังานและครอบครัวอีกทางหน่ึง  

• องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)

บริษทัฯไดด้าํเนินกิจกรรมประเภทต่างๆ เพื่อส่งเสริมความเป็นอยูแ่ละคุณภาพชีวติใหแ้ก่พนกังาน เช่น การ

ลง นามเขา้ร่วมโครงการแนวทางการสร้างความสุข 8 ประการ (Happy 8 Workplace) เพื่อสร้างความสมดุลของการ

ใช้ ชีวิตในครอบครัว การทาํงานและสังคมให้แก่พนักงานร่วมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม

สุขภาพ (สสส.) ซ่ึงโครงการดงักล่าวไดส่้งผลต่อการพฒันาคุณภาพชีวติใหแ้ก่พนกังานเป็นอยา่งดีและทาํใหบ้ริษทัฯ

ได้รับการคดัเลือก จากองค์กรปฏิบัติการให้เป็นองค์กรพี่เล้ียงโดยมีหน้าท่ีให้คาํปรึกษา รวมทั้ งได้เป็นองค์กร

ตน้แบบในการศึกษาการ ดาํเนินโครงการ Happy Workplace ใหก้บัหน่วยงานอ่ืนๆ อีกดว้ย 

6. ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค

บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกคา้ดว้ยการนาํเสนอสินคา้ท่ีดีมีคุณภาพและบริการท่ีเช่ือถือ

ได ้โดยไดด้าํเนินการตามมาตรฐานสากลต่างๆอยา่งเคร่งครัด เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ลูกคา้ จนในปัจจุบนั บริษทัฯ

ไดรั้บการรับรองมาตรฐานต่างๆ ดงัน้ี 

• มาตรฐานการจดัการดา้นคุณภาพ (ISO9001:2015)

• มาตรฐานการจดัการดา้นคุณภาพสาํหรับอุตสาหกรรมยานยนต ์(IATF16949)

• มาตรฐานการจดัการดา้นคุณภาพสาํหรับธุรกิจการส่ือสารและโทรคมนาคม (TL9000)

• มาตรฐานระบบคุณภาพห้องปฏิบติัการ (ISO/IEC17025)

• มาตรฐานการควบคุมและการตรวจวดัไฟฟ้าสถิต (IEC-61340-5-1 และ ANSI/ESD S20.20)

• ได้รับใบรับรองสถานภาพเป็นผูน้าํของเข้า ผูส่้งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ ของกรมศุลกากร

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

• มาตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ ISO 27001

• มาตรฐานระบบบริหารจดัการคุณภาพอุตสาหกรรมเคร่ืองมือแพทย ์(ISO 13485)

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดใ้ส่ใจและคาํนึงถึงความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค  โดยเนน้การจดัการดา้นสารปนเป้ือน

ใน ผลิตภณัฑ์ (Environmental Related-Substances) โดยพฒันาและควบคุมให้ไม่มีการนาํสารเคมีท่ีเป็นอนัตรายมาใช้

ใน ขบวนการผลิต เพื่อสร้างความเช่ือมัน่วา่ผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯไม่มีสารพษิท่ีเป็นอนัตรายต่อผูบ้ริโภค 

บริษทัฯ มีการติดต่อส่ือสารกับลูกค้าทุกกลุ่มอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เข้าถึงและพยายามสนองตอบความ

ต้องการของลูกค้า ให้ได้มากท่ีสุด ลูกค้าสามารถค้นหาข้อมูลของบริษัทฯ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ผ่านทาง 

www.deltathailand.com และยงั สามารถให้ขอ้เสนอแนะต่างๆได้ทางอีเมล์ info@deltathailand.com ท่ีระบุไวใ้น

เวบ็ไซต์ของบริษทั ขอ้เสนอแนะต่างๆ จะถูก เสนอแก่ผูบ้ริหารระดบัสูงเพื่อวิเคราะห์และหาแนวทางพฒันาอยา่ง

ต่อเน่ืองต่อไป 

7. การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม

บริษัทฯได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการจัดทําระบบการจัดการด้านส่ิงแวดล้อม  เพื่อช่วยผลักดัน

กระบวนการทาํงาน ของบริษทัฯ ผ่านหลักการ PDCA (Plan/Do/Check/Action) เพื่อจดัการด้านส่ิงแวดล้อมใน

บริบทต่างๆให้กลายมาเป็นส่วน หน่ึงของการดาํเนินกิจกรรมในชีวิตประจาํวนัของพนกังานทุกระดบัในบริษทัฯ
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อย่างต่อเน่ือง ปัจจุบนับริษทัฯไดรั้บการรับรอง มาตรฐานระบบการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มในระดบัประเทศและ

ระดบัโลกดงัน้ี 

• ISO14001 – มาตรฐานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม

• ISO14067 – มาตรฐานระบบการประเมินปริมาณคาร์บอนฟุตพร้ินทใ์นผลิตภณัฑ ์

• ISO14064-1 – มาตรฐานระบบการจดัการการประเมินปริมาณและการรายงานการปล่อยก๊าซเรือน

กระจก

• IECQ QC08000 – มาตรฐานการบริหารจัดการสารต้องห้าม  (Hazardous Substance Process

Management)

• ISO50001 – มาตรฐานระบบบริหารจดัการดา้นพลงังาน

• OHSAS18001 – มาตรฐานการจดัการอนามยัและความปลอดภยัในสถานประกอบการ

บริษทัฯ นบัเป็นรายแรกในประเทศไทยท่ีไดรั้บใบรับรองมาตรฐาน ISO14064-1 และ ISO50001 และเป็น

โรงงานแห่ง แรกในประเทศไทยท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว ประเภทการปรับปรุงอาคารท่ีมีอยู่เดิม 

(LEED-EBOM) ระดบัทอง จากสภาอาคารเขียวสหรัฐอเมริกา (USGBC) 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดเ้ขา้ร่วมการประชุมสหประชาชาติวา่ดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ คร้ังท่ี 24 

ท่ีเมือง คาโทวิซ ประเทศโปแลนด์ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกรอบความร่วมอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)) หรือ COP24 

Katowice 2018 

เดลตา้ฯ ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยชะลอการเกิดความเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศตาม

ปณิธานท่ี บริษทัฯ จะบรรลุเป้าหมายการพฒันาอย่างย ัง่ยืนขององค์การสหประชาชาติ ตามเป้าหมายท่ี 17 โดยการ

ร่วมเป็นภาคีเพื่อ ผสานความร่วมมือสู่การบรรลุเป้าหมายการพฒันาอย่างย ัง่ยืนท่ีองค์การสหประชาชาติตั้งไว ้โดย

ความรู้ความเขา้ใจ ร่วมทั้ง ขอ้มูลล่าสุดท่ีไดจ้ากการประชุม COP24 จะนาํไปใชใ้นการพฒันากลยุทธดา้นการพฒันา

อย่างย ัง่ยืน รวมถึงกิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อมให้เกิดผลสัมฤทธ์ิดงัท่ีเดลตา้ฯ ได้ประสบความสําเร็จในการปรับปรุง

อาคารสถานประกอบการเป็นอาคารเขียว และความสําเร็จดา้นการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนต่างๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความ

ตั้งใจจริงท่ีจะดาํเนินทุกๆ กิจกรรมตามแนวทาง Smarter. Greener. Together. ท่ีเดลตา้ฯ ยึดถือปฏิบติัมาอยา่งต่อเน่ือง

เพือ่ยกระดบัขีดความสามารถของบริษทัฯต่อไป 

บริษทัฯ จดักิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตสํานึกดา้นการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้มใหแ้ก่พนกังานดว้ยการจดั

กิจกรรมต่างๆ ไดแ้ก่ การจดัอบรมดา้นอนุรักษพ์ลงังาน การปลูกป่า เป็นตน้ 

อุตสาหกรรมสีเขยีว 

บริษทัฯ ได้เขา้ร่วมโครงการ “อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)” ท่ีจดัข้ึนโดยกระทรวงอุตสาหกรรม 

เพื่อแสดงถึงความยึดมั่นในการประกอบกิจการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุง

กระบวนการผลิตและการบริหารจดัการส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและ

ภายนอกองค์กรตลอดจนห่วงโซ่อุปทานต่างๆ เพื่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืน โดยโรงงานทั้ง 2 แห่งท่ีนิคมอุตสาหกรรม

บางปูและอีกหน่ึงแห่งท่ีนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวระดับท่ี 4 

วฒันธรรมองค์กร (Green Culture) ซ่ึงไดแ้ก่อุตสาหกรรมท่ีมีการสร้างวฒันธรรมองค์กรด้านส่ิงแวดลอ้มและนาํมา
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ปฏิบติัให้เกิดประสิทธิผล รวมถึงการไดรั้บรางวลัดา้นส่ิงแวดลอ้มและการรับรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ซ่ึง

บริษทัฯ จะมุ่งมัน่พฒันามาตรฐานสู่ระดบัวฒันธรรมสีเขียวและเครือข่ายสีเขียวต่อไป   

การจัดการด้านพลังงาน 

บริษัทฯได้เล็งเห็นถึงความสําคญัของการอนุรักษ์พลังงานและการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมี

ประสิทธิภาพ จึงไดมี้การกาํหนดเป็นนโยบายดา้นการจดัการพลงังานข้ึนและมุ่งมัน่ใหเ้กิดการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง โดย

ไดมี้การส่ือสารให้แก่พนกังานทุกระดบัในองคก์รไดรั้บทราบและมีการดาํเนินการตรวจสอบ ติดตาม แกไ้ขปรับปรุง

โครงการต่างๆท่ีได้ดําเนินการ รวมทั้ งส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมเพื่อให้พนักงานได้มีความรู้และตระหนักถึง

ความสําคัญของการอนุ รักษ์พลังงาน โดยนําแนวคิดด้านการจัดการพลังงานมาใช้ในการปรับปรุงระบบ

เคร่ืองปรับอากาศ ระบบแสงสวา่ง รวมทั้งติดตั้งแผงพลงังานแสงอาทิตยเ์พื่อผลิตกระแสไฟฟ้าข้ึนใชเ้องภายในโรงงาน 

และมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  

8. การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม

บริษทัฯไดด้าํเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อร่วมพฒันาสังคมและชุมชนทั้งทางดา้นส่งเสริมการศึกษา ศาสนา การ

สาธารณะสุข และพัฒนาชุมชนในด้านอ่ืนๆ อาทิ  การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ

มหาวิทยาลยัต่างๆเพื่อพฒันาศกัยภาพของนกัศึกษาดว้ยการปฏิบติังานจริง การส่งเสริมให้พนกังานเขา้ร่วมบริจาค

โลหิตแก่สภากาชาดไทยทุกไตรมาส 

9. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม

ด้วยพันธกิจของบริษัทฯ ท่ีระบุว่า “มุ่ งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้พลังงานสะอาดและเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพ่ืออนาคตท่ีดีกว่า” บริษทัฯ จึงมีนโยบายพฒันาสินคา้ท่ีใชพ้ลงังานสะอาด เป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดลอ้มและประหยดัพลงังาน โดยไดพ้ฒันาและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์เพื่อการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มโดยแบ่งออกเป็น

กลุ่มหลกัๆ ดงัน้ี  

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดพลังงานหรือลดการสูญเสียของพลงังาน เช่น ผลิตภณัฑ์ในกลุ่มเพาเวอร์ซัพ

พลายท่ี มีประสิทธิภาพสูง (High efficiency) ซ่ึ งบริษัทฯ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ ดังกล่าวให้ มี

ประสิทธิภาพสูงถึงกว่าร้อยละ 90 โดยเฉพาะเพาเวอร์ซัพพลายสําหรับระบบโทรคมนาคมซ่ึงปัจจุบัน

สามารถพฒันาประสิทธิภาพสูงข้ึนถึงร้อยละ 98 ทาํให้มีการสูญเสียพลังงานน้อยมาก นอกจากน้ี ยงัมี

ผลิตภณัฑอ่ื์นๆท่ีประหยดัพลงังาน ไดแ้ก่ พดัลมอิเล็กทรอนิกส์ และหลอดไฟ LED

2. โซลู ช่ัน เพ่ื อการประหยัดพ ลังงาน  โดยส่ วนใหญ่ เป็ น ช้ินส่ วนหรืออุปกรณ์ อัตโนมัติ ท่ี ใช้ใน

ภาคอุตสาหกรรม (Industrial Automation) ท่ีติดตั้งเขา้ไปในอุปกรณ์หลกัแลว้ช่วยทาํให้อุปกรณ์ดงักล่าวใช้

พลงังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน

3. กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ผลิตพลังงานสะอาดหรือลดผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก่ โซลาร์อินเวอร์เตอร์

เพาเวอร์ซพัพลายและสถานีประจุไฟฟ้าสําหรับรถยนต ์Hybrid รวมทั้งอุปกรณ์แปลงไฟฟ้าจากพลงังาน

ลม (wind turbine)

ผลิตภณัฑ์ทั้งสามกลุ่มหลกัขา้งตน้นอกจากจะสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจให้กบับริษทัฯโดยได้เป็น

สินคา้ท่ีนาํรายไดห้ลกัมาสู่บริษทัฯ แลว้ ยงัสามารถอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มได ้
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11 การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง

การเผยแพร่นวตักรรม 

บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดาํเนินการผลิตภายใต้กฎเกณฑ์ของผลิตภณัฑ์ฉลากเขียว 

(Green Label) ท่ีมุ่งเน้นให้มีกระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยมีการกาํกบัดูแลดา้นการจดัการของเสีย 

การลดมลภาวะและการใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ มีการบนัทึกและตรวจวดัเพื่อประเมินผลกระทบท่ีเกิดข้ึน

เป็นประจาํทุกเดือน ตลอดจนจดัฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่พนกังานอยา่งสมํ่าเสมอ 

ผลิตภณัฑ์และบรรจุภณัฑท์ั้งหมดของบริษทัฯ มีความโดดเด่นและเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภยัระดบั

สากลสอดคล้องตามกฎระเบียบด้านส่ิงแวดล้อมต่างๆ เช่น EU RoHS (Restriction of Hazardous Substances หรือ

ขอ้กาํหนดของสหภาพยุโรปว่าดว้ยเร่ืองของการใชส้ารท่ีเป็นอนัตรายในอุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์) 

แ ล ะ  WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment ห รื อ  “เศ ษ เห ลื อ ทิ้ ง ข อ ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ฟ ฟ้ า แ ล ะ

อิเล็กทรอนิกส์”) ซ่ึงเป็นมาตรการในการควบคุมมลพิษและของเสียจากผลิตภัณฑ์สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 

นอกจากน้ี บริษทัฯยงัไดแ้สดงขอ้มูลการรับรองดา้นส่ิงแวดลอ้มต่างๆ เช่น Energy Star (มาตรฐานดา้นพลงังานของ

ผลิตภณัฑไ์อที) และ 80 PLUS (มาตรฐานเพาเวอร์ซพัพลาย 80 PLUS) ในผลิตภณัฑข์องบริษทัฯดว้ย 

บริษทัฯ ไดรั้บมาตรฐานการจดัการดา้นพลงังาน ISO50001 เป็นบริษทัแรกในประเทศไทย รวมทั้งประสบ

ความสําเร็จในการทาํกิจกรรมต่างๆเก่ียวกบัการอนุรักษ์พลงังานในโรงงานอยา่งต่อเน่ือง และยงัไดจ้ดักิจกรรมการ

แบ่งปันความรู้และการเผยแพร่นวตักรรมต่อชุมชน ไดรั้บทราบวธีิการอนุรักษพ์ลงังานท่ีบริษทัฯนาํมาใชแ้ละประสบ

ความสําเร็จในการลดการใช้พลงังาน รวมทั้งการนาํเสนอเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ให้กบัผูท่ี้มาร่วมงานสามารถนาํไป

ประยกุตใ์ชก้บัองคก์รและชุมชน และสังคมในวงกวา้ง 

ทั้งน้ี สามารถดูขอ้มูลเพิ่มเติมไดจ้ากรายงานเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืนปี 2561 (2018 Sustainability Development 

Report) หรือเวปไซต ์http://www.deltathailand.com/th/about_csr_sustainability.php. 

 

บริษทัไดจ้ดัตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในข้ึนภายใตก้ารกาํกบัดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบตั้งแต่ปี 2542 

เพื่อทาํหน้าท่ีในการตรวจสอบการบริหารจดัการและประสิทธิภาพการดาํเนินงานภายในของบริษทัฯ โดยได้รับการ

สนับสนุนและมีการรายงานไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงเป็นผูไ้ด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัเพื่อ

ประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนระบบการบริหารความเส่ียง

ต่างๆขององคก์ร ปัจจุบนัหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน คือนางสาวเนธิญา ป่ีทองซ่ึงระบบการควบคุมภายในของ

บริษทัฯในขณะน้ีถือวา่อยูใ่นเกณฑท่ี์น่าพอใจ 

บริษทัไดต้ระหนกัถึงความสําคญัของการบริหารความเส่ียงท่ีอาจมีผลต่อการดาํเนินธุรกิจจากปัจจยัทั้งภายใน

และภายนอกขององค์กร ตั้งแต่ปี 2010 บริษทัได้จดัให้มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง(RMC) เพื่อตรวจสอบการ

บริหารความเส่ียงขององคก์รเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามระดบัการยอมรับขององค์กร  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง

ไดก้าํหนดนโยบายในการบริหารความเส่ียงและแนวทางในการดาํเนินงานเร่ืองดงักล่าวข้ึนเพื่อให้เกิดการบริหารงานท่ี

ดีในระยะยาวอนัจะเป็นประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย  

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


100 

12 รายการระหว่างกนั

สําหรับการพฒันาให้เกิดการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีข้ึนนั้น ทางคณะกรรมการตรวจสอบไดเ้สนอต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทให้มีการจัดทํา ระบบการรับแจ้งข้อร้องเรียนเม่ือมีการประพฤติมิชอบ (Whistle – Blow 

Misconduct Claim Process) ข้ึนเม่ือปี 2555 และเสนอให้มีการกาํหนดนโยบายการต่อตา้นทุจริตและรวมถึงการระบุ

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

การดาํเนินการตามนโยบายดงักล่าวอย่างต่อเน่ืองมีการ ปรับปรุงให้สอดคล้องกบัประกาศของคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2562  เม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้

รายงานต่อท่ีประชุมวา่จากการสอบทานรายงานการตรวจสอบภายในแลว้มีความเห็นวา่ บริษทัฯ มีการควบคุมภายในท่ี

ประสิทธิภาพเหมาะสมและเพียงพอ 

นโยบายการทาํรายการระหว่างกนั

บริษทัฯ และบริษทัย่อยยงัคงต้องมีรายการระหว่างกันกับบริษทัท่ีเก่ียวข้องในอนาคต เน่ืองจากเป็นการ

ดาํเนินธุรกิจตามปกติทัว่ไป นอกจากน้ี การมีธุรกิจในเครือข่ายให้การสนบัสนุน จะช่วยให้ธุรกิจของบริษทัฯ มีความ

แขง็แกร่งข้ึนและเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัในตลาดโลกได ้อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ไดก้าํหนดใหก้ารทาํรายการ

ระหว่างกนัท่ีมีสาระสําคญัจะตอ้งไดรั้บการพิจารณาและอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯโดยจะพิจารณาให้การทาํ

รายการระหว่างกนัเป็นไปอย่างยุติธรรม มีนโยบายการกาํหนดราคาท่ีเหมาะสม ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบได้กับ

รายการท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัฯ โดยจะดาํเนินให้เป็นไปตามกฎเกณฑ ์

ขอ้บงัคบั และประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนหรือหน่วยงานราชการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองรายการเก่ียว

โยงตลอดจนทาํการเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการระหว่างกนักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอย่างเพียงพอทั้งในงบการเงิน

ประจาํไตรมาสและงบการเงินประจาํปี 

แนวทางและข้ันตอนการเข้าทาํรายการระหว่างกนั

ขั้นตอนในการทาํรายการระหว่างกนัของบริษทัฯ กบับุคคลท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีบริษทัฯ 

กาํหนดไวเ้พื่อให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนในเร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยง ซ่ึงจากประกาศ

ดงักล่าวไดแ้บ่งประเภทของธุรกรรมออกเป็น 6 ประเภท ดงัน้ี 

1. รายการธุรกิจปกติ 

2. รายการสนบัสนุนธุรกิจปกติ 

3. รายการเช่าหรือใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพยร์ะยะสั้น (< 3 ปี)

4. รายการเก่ียวกบัทรัพยสิ์นหรือบริการ

5. รายการความช่วยเหลือทางการเงิน

6. รายการอ่ืนนอกจาก 1 – 5
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ขั้นตอนการทาํรายการระหวา่งกนั

1. กรณีรายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติ คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัในหลกัการให้

สามารถทาํรายการทั้งสองประเภทตามท่ีระบุขา้งตน้กบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งไดใ้นกรณีท่ีรายการดงักล่าวมี

เง่ือนไขการคา้โดยปกติทัว่ไปท่ีบริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ยตกลงทาํกบับุคคลอ่ืนๆ โดยปราศจากอาํนาจ

การควบคุมใดๆ จากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง

2. กรณีรายการอ่ืนๆ การทาํรายการจะข้ึนกบัขนาดของรายการซ่ึงแต่ละรายการมีขั้นตอนการทาํรายการดงัน้ี 

• รายการเก่ียวโยงขนาดเล็ก คือ รายการท่ีมีขนาดไม่เกิน 1 ลา้นบาทหรือไม่เกิน 0.03% ของสินทรัพยท่ี์มี

ตวัตนสุทธิ (NTA) แลว้แต่จาํนวนใดจะสูงกวา่  ผูอ้นุมติัการทาํรายการได ้คือ ผูบ้ริหาร

• รายการเก่ียวโยงขนาดกลาง คือ รายการท่ีมีขนาดมากกว่า 1 ล้านบาทข้ึนไปแต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท

หรือมากกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสุทธิ (NTA) แล้วแต่จาํนวนใดสูงกว่า

(ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นรายการท่ี 5 ซ่ึงเป็นรายการเก่ียวกบัการช่วยเหลือทางการเงิน ซ่ึงตอ้งมีขนาดน้อย

กวา่ 100 ลา้นบาทหรือตํ่ากวา่ 3% ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากวา่) ผูอ้นุมติัการ

ทาํรายการ  คือ คณะกรรมการบริษทัและตอ้งมีการเปิดเผยรายการดงักล่าว

• รายการเก่ียวโยงขนาดใหญ่ เป็นรายการท่ีมีขนาดตั้งแต่ 20 ลา้นบาทหรือ 3% ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตน

สุทธิข้ึนไป แลว้แต่จาํนวนใดสูงกวา่ (ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นรายการท่ี 5 - การช่วยเหลือทางการเงิน ตอ้งมี

ขนาดรายการตั้งแต่ 100 ลา้นบาทหรือ 3% ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิข้ึนไป แลว้แต่จาํนวนใดตํ่ากวา่)

ผูอ้นุมติัการทาํรายการ คือ คณะกรรมการบริษทั พร้อมทั้งการเสนอขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นและ

ตอ้งมีการเปิดเผยรายการดงักล่าว

สําหรับคาํนิยามและรายละเอียดอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนเร่ืองรายการ

เก่ียวโยงตามท่ีไดอ้า้งถึงขา้งตน้ 

การควบคุมการทาํรายการระหว่างกนั

สาํหรับรายการธุรกิจปกติซ่ึงส่วนใหญ่เป็นรายการการซ้ือขายสินคา้ระหวา่งบริษทัในเครือ ผูบ้ริหารจะเป็น

ผูก้าํหนดนโยบายราคาให้ราคาท่ีซ้ือขายเป็นราคาตลาดหรือให้เป็นเง่ือนไขปกติทางการคา้ ส่วนรายการท่ีไม่ใช่

รายการธุรกิจปกติ ฝ่ายบริหารโดยผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงินและบญัชี (CFO) จะเป็นผูดู้แลการทาํรายการ โดยหารือ

ร่วมกบัเลขานุการบริษทัเพื่อใหด้าํเนินรายการเป็นไปตามขอ้กาํหนดกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบจะสอบถามถึงรายการระหว่างกนักบัผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ เพื่อ

ป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และดูแลใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลในเร่ืองน้ีอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 

ความจําเป็นในการทาํรายการระหว่างกนั

บริษทัฯและบริษทัย่อยได้มีการทาํธุรกรรมกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งในกลุ่มเดลตา้ท่ีมีเครือข่ายในเกือบทุก

ภูมิภาคของโลก ซ่ึงเหตุผลและความจาํเป็นในการทาํรายการระหวา่งกนัต่างๆ สามารถสรุปไดด้งัน้ี  

1. รายการขายสินค้า/วตัถุดิบระหว่างกนั

บริษทัฯมีความจาํเป็นตอ้งขายสินคา้/วตัถุดิบผ่านบริษทัในกลุ่มเดลตา้ดว้ยเหตุผลทางธุรกิจ เช่น เพื่อสร้าง

เครือข่ายการคา้และการให้การบริการท่ีดีกวา่แก่ลูกคา้ หรือเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในประเทศต่างๆ เหล่านั้น การ
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คิดราคาขายระหวา่งกนัเป็นไปตามราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด ซ่ึงเป็นราคาขายให้กบับุคคลท่ีสาม โดยจะข้ึนอยู่

กบัสภาวะตลาดในแต่ละพื้นท่ี และปริมาณการสั่งซ้ือจากลูกคา้หรือปัจจยัอ่ืน  

2. ซ้ือสินค้า/วตัถุดิบระหว่างกนั

ในปัจจุบนับริษทัยอ่ยไดข้ยายเครือข่ายการดาํเนินงานไปในหลายๆภูมิภาคจึงไดมี้การสั่งซ้ือสินคา้/วตัถุดิบ

จากบริษทัในเครือเพื่อให้มีสินคา้ท่ีหลากหลายไวบ้ริการแก่ลูกคา้ ซ่ึงราคาซ้ือขายระหวา่งกนัจะเป็นราคาอา้งอิงกบั

ราคาตลาดท่ีซ้ือจากบุคคลท่ีสาม โดยจะข้ึนอยู่กบัสภาวะตลาดในแต่ละพื้นท่ี และปริมาณการสั่งซ้ือหรือปัจจยัอ่ืน

และเป็นไปตามเง่ือนไขปกติทางการคา้ทัว่ไป นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดร่้วมมือกบับริษทัในกลุ่มเดลตา้ จดัตั้งเครือข่าย

ในการซ้ือวตัถุดิบเพื่อสร้างอาํนาจในการต่อรองอนัจะทาํให้สามารถซ้ือวตัถุดิบไดต้ามความตอ้งการและในราคาท่ี

เหมาะสม ในบางกรณี อาจคิดจากตน้ทุนของวตัถุดิบบวก กบัค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ได้แก่ค่าประกนัภยั ค่า

ขนส่ง และอ่ืนๆ ตามท่ีเกิดข้ึนจริง รวมทั้งค่าธรรมเนียมในการจดัซ้ือ ซ่ึงอิงกบัมูลค่าวตัถุดิบท่ีซ้ือ  

3. รายการค่านายหน้าระหว่างกนั

เน่ืองจากธุรกิจของกิจการ จาํเป็นตอ้งมีการให้บริการลูกคา้ท่ีอยู่ในทุกภูมิภาคของโลกเพื่อให้การบริการ

เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ บริษทัฯ จึงไดร่้วมมือกบับริษทัในกลุ่มเดลตา้ สร้างเครือข่ายในการบริการลูกคา้โดยมี

สํานักงานลูกค้าสัมพันธ์ในหลายพื้นท่ีทั่วโลกเพื่อให้บริการด้านการตลาดรวมทั้ งบริการหลังการขายท่ีมี

ประสิทธิภาพดว้ยตน้ทุนท่ีเหมาะสม ทั้งน้ีการคิดค่านายหน้าระหวา่งกนัจะอา้งอิงกบัตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงบวกอตัรา

กาํไรตามปกติของธุรกรรมท่ีมีลกัษณะเดียวกนั (Arm’s length mark up)  

4. ค่าบริการระหว่างกนั

เน่ืองจากปัจจุบนับริษทัฯ ไดมี้บริษทัยอ่ย ซ่ึงมีสํานกังานในหลายทวีปโดยเฉพาะยุโรป ดงันั้นเครือบริษทั

ในกลุ่มเดลตา้ จึงอาจตอ้งขอความช่วยเหลือจากกลุ่มบริษทัยอ่ยดงักล่าวเป็นบางคร้ังในการใหบ้ริการต่างๆ แก่ลูกคา้

ในพื้นท่ีนั้น เช่น การสนบัสนุนทางดา้นเทคนิค การปรับแต่งสินคา้ รวมทั้งการใชเ้คร่ืองมือหรืออุปกรณ์และบริการ

อ่ืนๆ ซ่ึงลกัษณะของบริการจะแตกต่างกนัไปในแต่ละคร้ัง ดงันั้น การคิดค่าบริการ จึงคิดตามตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง

บวกอตัรากาํไรตามปกติของธุรกรรมท่ีมีลกัษณะเดียวกนั (Arm’s length mark up)  

5. ค่าออกแบบและวศิวกรรม/ค่าสิทธิจ่าย

บริษทัฯได้ทาํสัญญาบริการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์กบับริษทัย่อยและกบับริษทัในกลุ่มเดลตา้ โดยภายใต้

สัญญาดังกล่าว บริษัทย่อยและบริษทัในกลุ่มเดลต้าจะให้บริการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ (ด้านการออกแบบและ

วศิวกรรม) ให้กบับริษทัฯโดยคิดค่าธรรมเนียมในการให้บริการเท่ากบัตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจากการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์

บวกกาํไรส่วนเพิ่มซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ราคาตลาด (Arm’s length basis) ซ่ึงสัญญาดงักล่าวครบกาํหนดเป็นรายปี 

นอกจากน้ี บริษทัฯไดท้าํสัญญาขอใชสิ้ทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาและเทคโนโลยี (Intellectual Property & 

Technology License Agreement) กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยยินยอมให้บริษทัฯ ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ท่ีใช้

สิทธิบตัรและเทคโนโลยีรวมทั้งส่วนปรับปรุงท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงในการใช้สิทธิดงักล่าว บริษทัฯตกลงจ่ายค่าสิทธิใน

อตัราร้อยละของรายได้จากการขายผลิตภณัฑ์ภายใตส้ัญญาน้ี ซ่ึงอตัราร้อยละดงักล่าวถือตามเกณฑ์ราคาตลาด 

(Arm’s length basis) โดยคู่สัญญาจะมีการทบทวนอตัราร้อยละดงักล่าวเป็นรายปีก่อนวนัครบกาํหนดของสัญญา  
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รายละเอยีดการทาํรายการระหว่างกนักบับริษัทร่วมและกิจการทีเ่กีย่วข้องทีสํ่าคัญ 

ที ่ ลกัษณะรายการ บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั ลกัษณะธุรกจิ มูลค่ารายการ 

2561 2560 2559 

1 ขายสินคา้และ

วตัถุดิบ 

1. Delta Electronics (Japan) Inc. จาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์   297.1     54.3 106.0 

2. Delta Electronics (Korea) Inc. จาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์     41.9     33.5 33.5 

3. Delta Electronics (USA) จาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์     32.3     -  

4. Delta Electronics (Shanghai) ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์     1,173.9   554.7 199.9 

5. Delta Electronics Inc. ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์     28.4     14.7 82.3 

6. Delta Electronics International (Singapore) Pte. Ltd. ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์     1,642.6   312.8 318.2 

7. Delta Energy Systems Curitiba, Brazil จาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์     57.2     -  - 

8. Delta Electronics (America) จาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์   717.5   678.3 747.0 

9. Delta Networks, Inc. (Taiwan) ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์     47.6     49.6 62.9 

10. Delta Electronics (Netherlands) จาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์   225.9     30.0 34.7 

11. Delta Energy Systems (Switzerland) Group ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์   430.4     1,157.2 - 

12. Eltek Group ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์     2,415.6     1,818.9 39.0 

13. อ่ืนๆ     19.9   6.3 13.2 

ยอดรวม     7,130.5     4,710.1 1,636.6 

2 ซ้ือสินคา้ 1. Delta Electronics Inc ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์   364.4   307.7 351.9 

2. Delta Electronics (Netherlands) จาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์   8.0     34.7 314.6 

3. Delta Electronics International (Singapore) Pte. Ltd. ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์     1,562.0     1,637.9 2,268.8 

4. Eltek Group ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์   1.9     14.5 0.7 

5. อ่ืนๆ   1.0   1.7 3.2 

3 ซ้ือวตัถุดิบ 1. Delta Electronics Inc. ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์     40.6     45.5 19.0 

2. Delta Electronics (Japan) จาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์     57.1     51.1 53.2 

3. Delta Electronics (Americas) จาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์     38.7     36.2 26.3 
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ที ่ ลกัษณะรายการ บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั ลกัษณะธุรกจิ มูลค่ารายการ 

2561 2560 2559 

4. Delta Networks Inc. (Taiwan) ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์     16.1     31.5 21.0 

5. Delta Electronics International (Singapore) Pte. Ltd. ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์     1,527.4     1,586.5 1,297.1 

6. Eltek Group ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์   654.3   512.3 1.2 

7. อ่ืนๆ     11.6     13.8 20.7 

ยอดรวม     4,283.3     4,273.4 4,377.7 

4 ค่าบริการจ่าย 1. Delta Electronics Inc. ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์     97.7   174.0 168.4 

2. อ่ืนๆ   0.8     -  - 

ยอดรวม     98.5   174.0 168.4 

5 ค่าบริการรับ 1. Deltronics Netherlands B.V. จาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์   4.0     61.6 42.9 

2. Delta Electronics (Netherlands) BV จาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์     33.9   159.5 346.6 

3. Delta Electronics (Japan) จาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์     37.2     -  - 

4. Delta Electronics International (Singapore) Pte. Ltd. ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์   5.8     13.9 14.6 

5. Digital Projection Ltd ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑแ์สดงภาพ     -      18.0 20.7 

6. Eltek Group ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์   112.9   3.9 0.2 

7. Delta Energy Systems (Switzerland) Group ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์     -      23.0 - 

8. อ่ืนๆ   4.4   9.3 22.5 

ยอดรวม   198.1   289.2 447.5 

6 ค่านายหนา้รับ 1. Delta Electronics (Netherlands) BV จาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์     37.6   168.5 109.5 

2. Delta Electronics (Singapore) Pte. Ltd. ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์     24.3   3.0 14.0 

3. Delta Energy Systems (Switzerland) Group ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์     -     43.0 - 

4. อ่ืนๆ   4.7   0.7 3.1 

ยอดรวม     66.7   215.2 126.6 
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ที ่ ลกัษณะรายการ บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั ลกัษณะธุรกจิ มูลค่ารายการ 

2561 2560 2559 

7 ค่านายหนา้จ่าย 1.Delta Electronics (Japan) จาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์     26.7     32.9 26.8 

2.Delta Electronics Europe Limited ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์   9.5     79.2 66.4 

3.Delta Electronics (Americas) Ltd. จาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์   324.7   319.2 350.2 

4.Delta Electronics (Korea) Inc จาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์   6.8   3.1 2.7 

5.Deltronics Netherlands B.V. จาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์     47.8     76.5 47.8 

6.อ่ืนๆ     32.0   5.0 - 

ยอดรวม   447.5   515.9 493.9 

8 ค่าออกแบบและ

วศิวกรรมจ่าย 

1.Delta Electronics (Shanghai) ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์    -   507.8 389.9 

2.Delta Electronics Inc. ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์     -   236.3 225.7 

3.Delta Electronics (Switzerland) Group ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์     53.6     65.7 - 

4.อ่ืนๆ  -     51.0 - 

ยอดรวม     53.6   860.7 615.6 

9 ค่าสิทธิจ่าย Delta Electronics Inc. ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์     1,257.2   - - 

ยอดรวม     1,257.2 - - 
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13 ข้อมูลทางการเงนิที่สําคญั

 

สรุปรายงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

ช่ือผู้สอบบัญชี : นายณรงค ์พนัตาวงษ ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315 

บริษทัสาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะบริษทัตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรอง

ทัว่ไปของไทย สาํหรับ ปี 2561 โดยท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาต มีความเห็นดงัน้ี 

สรุปรายงานของผู้สอบบัญชีสําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 

ผูส้อบบญัชีได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 งบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปี ส้ินสุดวนัเดียวกนั 

และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสําคญั และไดต้รวจสอบงบการเงิน

เฉพาะกิจการของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) แล้วเห็นว่างบการเงินขา้งตน้น้ีแสดง

ฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั 

เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และเฉพาะของบริษทั เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดท่ีจะกล่าวในเอกสารฉบับน้ีเป็นข้อมูลสําหรับรอบปีบญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 2560 และ 2559 และไดจ้ดัทาํข้ึนในรูปของงบการเงินรวม (Consolidated Basis) 

สรุปข้อมูลทางการเงนิ )จากงบการเงนิรวม(  2561 2560 2559 

สินทรัพยร์วม ลา้นบาท 48,201 46,018 46,319 

หน้ีสินรวม ลา้นบาท 14,260 13,544 14,428 

ส่วนของผูถื้อหุน้ ลา้นบาท 33,941 32,474 31,891 

ทุนจดทะเบียน ลา้นบาท 1,259 1,259 1,259 

ทุนชาํระแลว้ ลา้นบาท 1,247 1,247 1,247 

อตัราส่วนทางการเงนิ

อตัราส่วนสภาพคล่อง 

อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 3.07 3.11 3.14 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 2.22 2.38 2.43 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.36 0.38 0.45 

อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ เท่า 4.82 4.70 4.67 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วนั 75 77 77 

อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ เท่า 4.78 4.90 5.13 

ส่วนที่ 3 

ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน
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สรุปข้อมูลทางการเงนิ )จากงบการเงนิรวม(  2561 2560 2559 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย วนั 75 74 70 

อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี เท่า 5.42 5.21 5.00 

ระยะเวลาชาํระหน้ี วนั 66 69 72 

วงจรเงินสด วนั 84 81 75 

ข้อมูลและอตัราส่วนทีแ่สดงความสามารถในการหากาํไร 

ขาย ลา้นบาท 53,067 49,224 46,887 

อตัราการเพ่ิมข้ึน(ลดลง) ของยอดขาย (%) 7.8% 5.0% (0.11%) 

กาํไรขั้นตน้ ลา้นบาท 12,123 12,547 12,416 

อตัรากาํไรขั้นตน้ (%) 22.84% 25.49% 26.48% 

ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงาน  (รวมค่าวจิยัและพฒันา) ลา้นบาท 7,378 6,976 7,319 

อตัราค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงาน (รวมค่าวจิยัและพฒันา) ต่อยอดขาย (%) 13.90% 14.17% 15.61% 

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน (%) 8.94% 11.32% 10.87% 

อตัรารายไดอ่ื้น/รายไดร้วม (%) 1.52% 2.11% 1.60% 

กาํไรสุทธิ  ลา้นบาท 5,126 4,929 5,516 

อตัราการเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ของกาํไรสุทธิ (%) 4.00% (10.64%) (17.84%) 

อตัรากาํไรสุทธิต่อยอดขาย (%) 9.66% 10.00% 11.77% 

อตัรากาํไรสุทธิต่อรายไดร้วม (%) 9.51% 9.80% 11.58% 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (%) 15.44% 15.32% 17.67% 

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ (%) 10.87% 10.68% 12.25% 

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยถ์าวร (%) 82.27% 89.99% 116.94% 

อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ เท่า 1.14 1.09 1.06 

อตัราส่วนการวเิคราะห์ฯ นโยบายทางการเงนิ

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า 0.42 0.42 0.45 

อตัราส่วนในความสามารถชาํระดอกเบ้ีย เท่า 531.88 227.59 95.03 

อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 55.85%* 55.65% 67.84% 

* อยูร่ะหวา่งการนาํเสนอเพ่ืออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี 2562

 

 

คาํอธิบายและการวเิคราะห์ท่ีจะกล่าวต่อไปน้ีควรศึกษาควบคู่ไปกบังบการเงินรวมและหมายเหตุประกอบงบ

การเงิน ในกรณีท่ีไม่ไดก้าํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดท่ีแสดงในเอกสารฉบบัน้ีไดถู้กนาํเสนอใน

สกุลเงินบาท โดยบริษทัฯได้นาํเสนองบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS) ท่ีปรับปรุง

เพื่อใหส้อดคลอ้งตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ (IFRS)  

14 การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ
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ผลการดําเนินงานเปรียบเทยีบระหว่างรอบปีบัญชี 2561 กับรอบปีบัญชี 2560 และ 2559 
หน่วย : ล้านบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายได้จากการขายและบริการแบ่งตามกลุ่มธุรกจิ

กลุ่มผลติภัณฑ์ 2561 2560 2559 

รายได้ % รายได้ % รายได้ % 

กลุ่มเพาเวอร์อิเลก็ทรอนิกส์ (Power Electronics) 34,404 64.8%  31,051 63.1%  28,422  60.7% 

กลุ่มผลิตภณัฑโ์ครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) 16,471 31.0%  16,153  32.8%  16,147 34.4% 

กลุ่มผลิตภณัฑอ์ตัโนมติั (Automation) 1,818 3.5%  1,809  3.7%  1,985  4.2% 

ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ 374 0.7% 211  0.4%  344  0.7% 

       ยอดขายรวม 53,067 100.0%  49,224 100.0%  46,887 100.0% 

หมายเหตุ  

• ส่วนงานเพาเวอร์อีเลคโทรนิคส์ (Power electronics segment) เป็นส่วนงานท่ีทาํการออกแบบ ผลิต และจาํหน่ายเพาเวอร์ซัพพลายสําหรับคอมพิวเตอร์

เซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์เคร่ืองใช้สํานักงาน เคร่ืองใช้ในครัวเรือน และอุปกรณ์อีเลคโทรนิคส์ท่ีใช้ในรถยนต ์โดยผลิตภณัฑ์หลกัได้แก่ดีซี-ดีซีคอนเวอร์เตอร์

เพาเวอร์ซพัพลายสาํหรับคอมพิวเตอร์และเซิร์ฟเวอร์ ผลิตภณัฑท่ี์มีการออกแบบโดยเฉพาะ ผลิตภณัฑ์อีเลคโทรนิคส์ท่ีใช้ในรถยนต ์พดัลมระบายความ

ร้อน ตวัแปลงกระแสไฟฟ้าสาํหรับอุปกรณ์ท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมและครัวเรือน รวมถึงโซลินอยดแ์ละอีเอม็ไอ ฟิลเตอร์ เป็นตน้

• ส่วนงานระบบโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure segment) เป็นส่วนงานท่ีทาํการออกแบบ ผลิต และติดตั้งระบบโครงสร้างพ้ืนฐานสําหรับ

เทคโนโลยีส่ือสารขอ้มูล และโครงสร้างพ้ืนฐานสําหรับระบบพลงังาน โดยผลิตภณัฑ์หลกัได้แก่ ระบบโทรคมนาคม พลงังานทดแทน ระบบเก็บ

พลงังาน และพลงังานกาํลงัสูง เป็นตน้

• ส่วนงานระบบอัตโนมัติ (Automation segment) เป็นส่วนงานท่ีทาํการออกแบบ ผลิต และติดตั้งระบบอตัโนมติัสาํหรับภาคอุตสาหกรรมและอาคาร

โดยผลิตภณัฑห์ลกัไดแ้ก่ ระบบอตัโนมติัสาํหรับเคร่ืองจกัร ระบบขบัเคล่ือนสายการผลิต ระบบเซ็นเซอร์อจัฉริยะ และระบบแสงสว่างอตัโนมติัสาํหรับ

อาคาร เป็นตน้

ยอดขายตามงบการเงินรวมในปี 2561 มีจาํนวน 53,067 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2560 และปี 2559 ท่ีร้อยละ 

7.8 และร้อยละ 13.2 ตามลําดับ โดยยอดขายท่ีเพิ่มข้ึนมาจากผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ (Power 

Electronics) โดยเฉพาะยอดขายในกลุ่มเพาเวอร์ซัพพลายท่ีใชส้ําหรับรถยนต ์(Electric Vehicle Solutions) ซ่ึงเพิ่มข้ึน

จากปีก่อน ร้อยละ 26.2 รองลงมาได้แก่กลุ่มผลิตภณัฑ์เพาเวอร์ซัพพลายสําหรับเคร่ืองมือช่าง (Industrial Tools) 

2561 % 2560 % เพิ�ม (ลด) ร้อยละ 2559 % เพิ�ม (ลด) ร้อยละ

รายได้จากการขายหรือการให้บริการ 53,066.6   100.00 49,224.0   100.00 3,842.6 7.81 46,887.3   100.00 6,179.4 13.18

ต้นทนุขายและบริการ 40,944.0   77.16 36,677.3   74.51 4,266.7 11.63 34,471.5   73.52 6,472.5 18.78

กําไรขั �นต้น 12,122.7   22.84 12,546.7   25.49 (424.1) (3.38) 12,415.8   26.48 (293.1) (2.36)

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 7,378.3   13.90 6,975.7   14.17 402.6 5.77 7,319.0   15.61 59.3 0.81

กําไรจากการดําเนินงาน 4,744.3    8.94 5,571.0   11.32 (826.7) (14.84) 5,096.8   10.87 (352.4) (6.92)

รายได้อื�น 870.6    1.64 1,120.2    2.28 (249.6) (22.28) 764.5    1.63 106.1 13.88

ค่าใช้จ่ายอื�น 270.5    0.51 207.2    0.42 63.2 30.52 129.9    0.28 140.6 108.28

ต้นทนุทางการเงิน 9.4    0.02 19.6    0.04 (10.2) (52.02) 45.2   0.10 (35.7) (79.14)

กําไรกอ่นภาษีเงินได้ 5,335.0   10.05 6,464.3   13.13 (1,129.3) (17.47) 5,686.2   12.13 (351.2) (6.18)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 208.6    0.39 1,535.5    3.12 (1,326.9) (86.42) 169.9    0.36 38.6 22.73

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด 5,126.4    9.66 4,928.8   10.01 197.6 4.01 5,516.3   11.77 (389.9) (7.07)
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เพิ่มข้ึนร้อยละ 15.5 เน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของอุปสงคใ์นแถบเอเชียและยโุรปตามการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจสหภาพยโุรป 

ในขณะท่ีผลิตภณัฑ์เพาเวอร์ซพัพลายสําหรับคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย (Computer & Networking Power) และ

ผลิตภณัฑ์เพาเวอร์ซัพพลายท่ีมีการออกแบบเฉพาะ (Custom Design Power) มีการเติบโตอย่างมัน่คงท่ีร้อยละ 7.6 

และ 6.0 ตามลาํดบั 

โครงสร้างรายได้จากการขายแบ่งตามเขตภูมิศาสตร์ 

ในปี 2561 ยอดขายในทวีปเอเชียยงัครองอนัดบัหน่ึงอย่างต่อเน่ืองโดยมีสัดส่วนเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 41 ในปี 

2560 เป็นร้อยละ 46 ส่วนยอดขายในยุโรปยงัมีสัดส่วนอยูท่ี่ร้อยละ 27-28 เช่นเดียวกบัปีก่อน ในขณะท่ียอดขายในแถบ

อเมริกาเหนือลดลงจากร้อยละ 29 มาอยูท่ี่ร้อยละ 26  

รายได้อ่ืน   

รายไดอ่ื้นจาํนวน 818 ลา้นบาทในปี 2561 ประกอบดว้ยรายการหลกั ดงัน้ี 

- รายไดจ้ากดอกเบ้ียรับจาํนวน 240 ลา้นบาทเพิ่มข้ึนจากปี 2560 จาํนวน 47 ลา้นบาทและเพิ่มข้ึนจากปี 2559

จาํนวน 43 ลา้นบาทตามลาํดบั เน่ืองจากอตัราดอกเบ้ียของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาปรับสูงข้ืน จากร้อย

ละ 0.75 ในปี 2560 มาอยูท่ี่ร้อยละ 1.50 ในปี 2561 และยอดเงินฝากท่ีเพิ่มข้ืนในสกุลดอลลาร์สหรัฐ

- กําไรจากอัตราแลกเปล่ียนจาํนวน 176 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2560 จาํนวน 112 ล้านบาท แต่ลดลง

เล็กน้อยเม่ือเทียบกับปี 2559 เน่ืองจากอตัราแลกเปล่ียนในปี 2560 มีแนวโน้มแข็งค่าข้ึนอย่างต่อเน่ือง

ในขณะท่ีในปี 2561 อยู่ในทิศทางตรงกนัขา้ม อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ บริษทั ไม่มีนโยบายท่ีจะเก็งกาํไร

เก่ียวกบัอตัราแลกเปล่ียน แต่ยงัคงมีนโยบายป้องกนัความเส่ียงแบบคุม้ครองสถานะสุทธิของเงินแต่ละ

สกุลแบบเตม็จาํนวน เพื่อลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน

แหล่งที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย 

ต้นทุนขาย 

ตน้ทุนขายในปี 2561 เม่ือเทียบกบัยอดขายคิดเป็นร้อยละ 77.2 เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 74.5 และร้อยละ 73.5 ในปี 

2560 และปี 2559 ตามลาํดบั  เน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของตน้ทุนวตัถุดิบซ่ึงเป็นผลสืบเน่ืองมาจากสภาวะตลาดวตัถุดิบท่ี

สาํคญัอยูใ่นภาวะตึงตวั และมีการสาํรองเผือ่สินคา้ลา้สมยัเพิ่มข้ึน เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งสํารองวตัถุดิบเพิ่มข้ึนจากการท่ี

ตลาดอุปสงคสู์งกวา่อุปทานดงักล่าวขา้งตน้ และนอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีการลงทุนในเคร่ืองจกัรภายใตโ้ครงการ DSM 

(Delta Smart Manufacturing) ส่งผลให้ตน้ทุนค่าเส่ือมราคาของเคร่ืองจกัรเพิ่มข้ึน อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ เช่ือมัน่วา่การ

ลงทุนดงักล่าวจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

ค่าใช้จ่ายด้านการขายและบริหาร 

ในปี 2561 ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร (รวมค่าวิจยัและพฒันา) เพิ่มข้ึนจากปี 2560 ร้อยละ 5.8 และมียอด

ใกลเ้คียงกบัปี 2559 เน่ืองจากบริษทัฯ ไดท้าํสัญญาขอใชท้รัพยสิ์นทางปัญญาและเทคโนโลยี (Intellectual Property & 

Technology License Agreement) กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งแห่งหน่ึง เพื่อรองรับการขยายธุรกิจอยา่งมีนยัสําคญัในปี 2562 

และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ให้ทนักบัความกา้วหน้าของเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลง

อยา่งรวดเร็วและความตอ้งการของตลาดท่ีไม่หยดุน่ิง 

ในขณะเดียวกนั บริษทัฯ ไดมี้การลงทุนจดัตั้งบริษทัแห่งใหม่เพื่อดาํเนินการวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ยานยนต์

ไฟฟ้าในสหรัฐอเมริกาและผลิตภณัฑ์ยานยนตไ์ฟฟ้าเพื่อการอุตสาหกรรมและโลจิสติกในยุโรป เพื่อสร้างหลกัประกนั

วา่บริษทัฯ จะสามารถเติบโตอยา่งย ัง่ยนืในระยะยาว 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดจ้าํนวน 209 ลา้นบาท ประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องรอบบญัชี 2560 จาํนวน 185 ลา้นบาท

และค่าใชจ่้ายจากการถูกประเมินภาษีเงินไดจ้าํนวน 23.5 ลา้นบาท 

กาํไร 

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงานต่อยอดขายในปี 2561 ลดลงมาอยูท่ี่ร้อยละ 8.9 เทียบกบัร้อยละ 11.3 ในปี 2560  

และร้อยละ 10.9 ในปี 2559 ตามลาํดบั เน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของตน้ทุนขายดงัท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ ส่งผลใหอ้ตัรากาํไรสุทธิ

ลดลงมาอยูท่ี่ร้อยละ 9.7 หรือมีจาํนวน 5,126 ลา้นบาท เทียบกบัร้อยละ 10.0 ในปี 2560 และร้อยละ 11.8 ในปี 2559 โดย

มีอตัรากาํไรต่อหุน้ 4.12 บาทต่อหุน้ เทียบกบัอตัราหุน้ละ 3.95 บาทต่อหุน้ในปี 2560 และ 4.42 บาทต่อหุน้ในปี 2559 

สินทรัพย์และหนีสิ้น 

สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน 48,201 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 4.7 จากปี 2560 

และร้อยละ 4.1 จากปี 2559 มีอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมเฉล่ียร้อยละ 10.9 เทียบกบัปี 2560 และ 2559 ท่ีมี

อตัราร้อยละ 10.7 และ 12.3 ตามลาํดบั สืบเน่ืองจากการลงทุนในท่ีดิน อาคารและเคร่ืองจกัรเพิ่มข้ึน รวมถึงการสั่งซ้ือ

วตัถุดิบเพิ่มข้ึนเน่ืองจาก ตลาดวตัถุดิบยงัคงอยูใ่นภาวะตึงตวัในปี 2561 ดงักล่าวขา้งตน้ 
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สินทรัพยข์องบริษทัฯ แบ่งเป็นกลุ่มหลกัๆ และมีการเปล่ียนแปลง ดงัน้ี 

2561 VS 2560 2561 VS 2559

31 ธันวาคม 

2561

31 ธันวาคม 

2560

31 ธันวาคม 

2559
 เพิ่ม/(ลด)ร้อยละ  เพิ่ม/(ลด)ร้อยละ

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 15,608 17,320 19,685 (9.9%) (20.7%)

เงินลงทนุช ัว่คราว 223 215 431 3.4% (48.4%)

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 11,558 10,468 10,697 10.4% 8.1%

สินคา้คงเหลือ 9,461 7,684 7,297 23.1% 29.7%

เงินลงทนุในบริษทัร่วม 536 593 0 (9.5%) N/A

คา่ความนิยมในการรวมกจิการ 438 450 307 (2.5%) 42.9%

ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 8,177 7,302 5,966 12.0% 37.1%

สินทรพัย์อื่น 2,200 1,985 1,937 10.8% 13.6%

สินทรัพย์รวม 48,201 46,018 46,319 4.7% 4.1%

สัดส่วนของสินทรัพย์แต่ละประเภทระหว่างปี 2561 2560 และ 2559 

- เงินสดและเงินฝากธนาคาร (รวมเงินลงทุนช่ัวคราว) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีจาํนวน 15,830 ลา้นบาท

ลดลงจากปี 2560 และ 2559 ร้อยละ 9.7 และร้อยละ 21.3 ตามลาํดบั เน่ืองจากมีการลงทุนในท่ีดิน อาคาร

และเคร่ืองจกัรเพิ่มข้ึนรวม 2,253 ลา้นบาทในประเทศไทย เยอรมนัและอินเดีย

- ยอดลูกหนี้การค้าสุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีจาํนวน 11,558 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2560 และปี

2559 ท่ีร้อยละ 10.4 และร้อยละ 8.1 ตามลาํดบั เน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของยอดขาย ในขณะเดียวกนั บริษทัฯ

และบริษทัยอ่ยไดมี้การตั้งสํารองค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญเพิ่มข้ึนจาํนวน 126 ลา้นบาทเพิ่มข้ึนจากปี 2560 ท่ี
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มีจาํนวน 99 ลา้นบาท โดยยอดท่ีเพิ่มข้ึนมาจากการตั้งสํารองเพิ่มในผลิตภณัฑ์ภายใตแ้บรนด์เดลตา้ท่ีมี

ระยะเวลาการเรียกเก็บหน้ีนานกวา่ผลิตภณัฑก์ลุ่มอ่ืน     

- สินค้าคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  มีจาํนวน 9,461 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2560 และ 2559 ท่ีร้อยละ

23.1 และร้อยละ 29.7 ตามลาํดับ เน่ืองจากการสั่งซ้ือวตัถุดิบเพิ่มข้ึนจากสภาวะตึงตวัของตลาดช้ินส่วน

อิเล็กทรอนิกส์ในปี 2561 ในขณะเดียวกนั บริษทัฯ ไดมี้การตั้งสํารองสินคา้ลา้สมยัจาํนวน 1,080 ลา้นบาท

เพิ่มข้ึนจากปี 2560 ท่ีมีจาํนวน 968 ลา้นบาท

- เงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2561 มีจาํนวน 536 ลา้นบาท โดยเป็นเงินลงทุนร้อยละ 49

ในบริษทั Delta Electronics (Switzerland) AG  และบริษทั Delta Electronics Industry LLC

- ค่าความนิยมในการรวมกิจการ ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2561 มีมูลค่า 438 ลา้นบาท ลดลงเล็กนอ้ยเม่ือเทียบ

กบัปี 2560 แต่เม่ือเทียบกบัปี 2559 มียอดเพิ่มข้ึน 132 ล้านบาท เน่ืองจากการเขา้ซ้ือเงินลงทุนในบริษทั

Eltek, s.r.o. ประเทศสโลวาเกียในไตรมาสท่ี 2 ปี 2559

- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2561 มีจาํนวน 8,177 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2560 และปี

2559 ท่ีร้อยละ 12.0 ร้อยละ 37.1 ตามลาํดบั เน่ืองจากการสร้างศูนยว์ิจยัและพฒันาในประเทศอินเดียและ

การลงทุนในเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เพื่อทดแทนเคร่ืองจกัรเก่า รวมทั้งเพิ่มกาํลงัการผลิตและประสิทธิภาพ

ในการผลิตเพื่อใหเ้ป็นการผลิตแบบอตัโนมติัในประเทศไทยภายใตโ้ครงการ “Delta Smart Manufacturing”

หนีสิ้นและสภาพคล่อง 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯ มีหน้ีสินรวมทั้งส้ิน 14,260 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2560 ท่ีร้อยละ 5.3 

และใกล้เคียงกับปี 2559 โดยอตัราหน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุ้นอยู่ท่ี 0.42 เท่า ซ่ึงไม่เปล่ียนแปลงจากปี 2560 แต่ลดลง

เล็กนอ้ยเม่ือเทียบกบัปี 2559 ท่ี 0.45 เท่า ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่บริษทัฯ สามารถดาํรงโครงสร้างเงินทุนท่ีเหมาะสมและมี

ความเส่ียงทางการเงินในระดบัตํ่า 

หนีสิ้นแบ่งเป็นกลุ่มหลักๆ ได้ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

2561 VS 2560 2561 VS 2559

31 ธันวาคม 

2561

31 ธันวาคม 

2560

31 ธันวาคม 

2569
 เพิ่ม/(ลด)ร้อยละ  เพิ่ม/(ลด)ร้อยละ

เงินเบกิเกนิบญัชแีละ

เงินก ูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน
0 229 321 (100.0%) (100.0%)

เจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีอื่น 11,801 10,480 11,404 12.6% 3.5%

หน้ีสินและประมาณการคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 296 695 177 (57.4%) 67.0%

หน้ีสินหมุนเวยีนอื่น 261 296 500 (12.0%) (47.9%)

สาํรองผลประโยขน์ระยะยาวของพนักงาน 1,234 1,337 1,459 (7.7%) (15.4%)

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอื่น 668 507 567 31.7% 17.7%

         หนีสิ้นรวม 14,260 13,544 14,428 5.3% (1.2%)
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ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ส่วนของผูถื้อหุ้นมีจาํนวน 33,941 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2560 และปี 2559 ท่ีร้อย

ละ 4.5 ร้อยละ 6.4 ตามลาํดบั เน่ืองจากมีผลกาํไรอยา่งต่อเน่ือง ในขณะท่ีอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นในปี 

2561 อยู่ท่ีร้อยละ 15.4 ใกล้เคียงกบัปี 2560 ท่ีอตัราร้อยละ 15.3 แต่ลดลงเม่ือเทียบกบัปี 2559 ท่ีมีอตัราร้อยละ 17.7 

เน่ืองจากผลกระทบจากการแข็งค่าของ เงินบาทซ่ึงเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าข้ึนมากกว่า 2 บาทต่อดอลลาร์

สหรัฐในปี 2561 เทียบกบัปี 2559 



การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทั

ขอรับรองว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํให้ผูอ่ื้นสําคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้ง

แจง้ในสาระสาํคญั นอกจากน้ี บริษทัขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีได้แสดงขอ้มูล

อยา่งถูกตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและ

บริษทัยอ่ยแลว้  

(2) บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพื่อให้แน่ใจวา่บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็น

สาระสําคญัทั้งของบริษทัและบริษทัย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตาม

ระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว

และบริษทัไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2562 ต่อผูส้อบบญัชีและ

กรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของระบบการ

ควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาํท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัและ

บริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้ง

แลว้ บริษทัไดม้อบหมายใหน้ายอนุสรณ์ มุทราอิศ เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสาร

ใดไม่มีลายมือช่ือของนายอนุสรณ์ มุทราอิศ กาํกบัไว ้บริษทัจะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้ง

ของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

                      ช่ือ               ตําแหน่ง  ลายมือช่ือ 

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

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

ผูรั้บมอบอาํนาจ    นายอนุสรณ์ มุทราอิศ      กรรมการ                _____________________



 

 

1 

ช่ือและนามสกลุ/ 

ตาํแหน่ง /วนัท่ีไดรั้บแต่งคั้ง 

อาย ุ วฒิุการศึกษา การอบรม ความสมัพนัธ์ ประสบการณ์การทาํงานยอ้นหลงั 5 ปี 

นายอ้ึง กวง มิ้ง (เจมส์) 

• ประธานกรรมการบริษทั

(กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม)

(ไดรั้บแตง่ตั้ง 3 พ.ค. 2533)

การถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ม.ค. 62 

ตนเอง : -ไม่มี-  

(ร้อยละ 0.0 ของทุนชาํระแลว้) 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติ

ภาวะ : -ไม่มี- 

(ร้อยละ 0.0 ของทุนชาํระแลว้) 

72 • 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) สถาบนั

กรรมการบริษทัไทย 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) 

บริษัททีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

ปี 2550-ก.ย.2561 

กรรมการบริษทั Delta Greentech SGP Pte.,Ltd. 

ปี 2555-ธ.ค.2559 

กรรมการบริษทั Delta Electronics International (Singapore) Pte.,Ltd. 

นายหมิง เจ้ิง หวงั (สตรองเกอร์) 

• รองประธานกรรมการบริษทั

(กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม)

(ไดรั้บแตง่ตั้ง 3 พ.ค. 2533)

• ประธานคณะกรรมการ

บรรษทัภิบาล

การถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ม.ค. 62 

ตนเอง : -ไม่มี-  

(ร้อยละ 0.0 ของทุนชาํระแลว้) 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติ

ภาวะ : -ไม่มี- 

(ร้อยละ 0.0 ของทุนชาํระแลว้) 

73 • 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 2561-ปัจจุบนั 

ประธานคณะกรรมการบรรษทัภิบาล บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ 

(ประเทศไทย) 

ปี 2552-ธ.ค. 2556 

รองประธานกรรมการบริหารความเส่ียง บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ 

(ประเทศไทย) 

ปี 2542-ธ.ค. 2556 

กรรมการบริหาร บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

ปี 2533-ธ.ค. 2556 

รองประธานบริหาร  บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

เอกสารแนบ 1 : รายละเอยีดของกรรมการบริษัท 



 

2 

ช่ือและนามสกลุ/ 

ตาํแหน่ง 

อาย ุ วฒิุการศึกษา การอบรม ความสมัพนัธ์ ประสบการณ์การทาํงานยอ้นหลงั 5 ปี 

นายเซีย เชน เยน (ด๊ิก) 

• กรรมการบริษทั

(กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม)

(ไดรั้บแตง่ตั้ง 13 ส.ค. 2556)

• ประธานบริหาร

• ประธานกรรมการบริหาร

• กรรมการบรรษทัภิบาล

• ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง

• ประธานคณะกรรมการพฒันาเพ่ือ

ความยัง่ยนื

การถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ม.ค. 62 

ตนเอง : -ไม่มี-  

(ร้อยละ 0.0 ของทุนชาํระแลว้) 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ : 

-ไม่มี-

(ร้อยละ 0.0 ของทุนชาํระแลว้)

67 • EMBA, National Taipei

University of Technology

ประเทศไตห้วนั

• B.A. Navigation, China Maritime

College

Director Accreditation 

Program (DAP) สถาบนั

กรรมการบริษทัไทย 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 2561-ปัจจุบนั 

กรรมการบรรษทัภิบาล บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

ปี 2558-ปัจจุบนั 

ประธานกรรมการพฒันาเพ่ือความยัง่ยนื บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ 

(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/ 

ตาํแหน่ง 

อาย ุ วฒิุการศึกษา การอบรม ความสมัพนัธ์ ประสบการณ์การทาํงานยอ้นหลงั 5 ปี 

นายชู ชี หยวน (โรเจอร์) 

• กรรมการอิสระ

(ไดรั้บแตง่ตั้งเป็นกรรมการเม่ือ 30

เม.ย. 2531 และไดรั้บแต่งตั้งเป็น

กรรมการอิสระเม่ือ 27 ต.ค. 2558)

• กรรมการตรวจสอบ

• กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน

การถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ม.ค. 62 

ตนเอง : -ไม่มี-  

(ร้อยละ 0.0 ของทุนชาํระแลว้) 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ : 

-ไม่มี-

(ร้อยละ 0.0 ของทุนชาํระแลว้)

72 • 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  

กรรมการอิสระ บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

(ไดรั้บแตง่ตั้งเป็นกรรมการอิสระเม่ือ 27 ต.ค. 2558) 

ต.ค. 2558-ปัจจุบัน 

• กรรมการตรวจสอบ บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

• กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์

(ประเทศไทย)

ม.ิย. 2559-ปัจจุบัน 

กรรมการอิสระ บริษทั C Sun Manufacturing Ltd 

ปี 2529-ก.ย. 2556 

Senior Vice President and Corporate CFO  

บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ อ้ิงค ์(ไตห้วนั) 

บริษัททีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

ปี 2554-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/ 

ตาํแหน่ง 

อาย ุ วฒิุการศึกษา การอบรม ความสมัพนัธ์ ประสบการณ์การทาํงานยอ้นหลงั 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

(กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม)

(ไดรั้บแตง่ตั้ง 30 มี.ค. 2549)

การถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ม.ค. 62 

ตนเอง : -ไม่มี-  

(ร้อยละ 0.0 ของทุนชาํระแลว้) 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ : 

-ไม่มี-

(ร้อยละ 0.0 ของทุนชาํระแลว้)

55 • 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 (ประเทศ

ไทย)

• 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 อีเลคโทรนิคส์ 

(ประเทศไทย) 

บริษัททีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

ปี 2547-ม.ีค. 2557 

ประธานบริหารกลุ่มบริษทั เดลตา้ เอนเนอร์ยี ่ซิสเตม็  

เอกสารแนบ 1 : รายละเอยีดของกรรมการบริษัท 



 

5 

ช่ือและนามสกลุ/ 

ตาํแหน่ง 

อาย ุ วฒิุการศึกษา การอบรม ความสมัพนัธ์ ประสบการณ์การทาํงานยอ้นหลงั 5 ปี 

นายอนุสรณ์ มุทราอิศ 

• กรรมการบริษทั

(กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม)

(ไดรั้บแตง่ตั้ง 22 ส.ค. 2537)

• กรรมการบริหาร

• กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน

• คณะกรรมการบรรษทัภิบาล

• กรรมการบริหารความเส่ียง

• กรรมการพฒันาเพ่ือความยัง่ยนื

• ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารและ

ทรัพยากรบุคคล /ประชาสมัพนัธ์

การถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ม.ค. 62 

ตนเอง : -ไม่มี-  

(ร้อยละ 0.0 ของทุนชาํระแลว้) 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

: -ไม่มี- 

(ร้อยละ 0.0 ของทุนชาํระแลว้) 

65 ปริญญาตรี สาขา

วทิยาศาสตร์

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

• Director Certification

Program (DCP) สถาบนั

กรรมการบริษทัไทย ปี 2547

• หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง

รุ่นท่ี 27 สถาบนัวทิยาการ

ตลาดทุน

ไม่มี บริษัทจดทะเบียน 

ปี 2537-ปัจจุบนั  

กรรมการบริษทั บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

ปี 2542-ปัจจุบนั 

กรรมการบริหาร บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

ปี 2561-ปัจจุบนั 

กรรมการบรรษทัภิบาล บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

ปี 2558-ปัจจุบนั 

• กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์

(ประเทศไทย)

• กรรมการพฒันาเพ่ือความยัง่ยนื บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

ปี 2552-ปัจจุบนั

กรรมการบริหารความเส่ียง บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

ปี 2536-ปัจจุบนั

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล/ประชาสมัพนัธ์ บมจ. เดลตา้ อีเลค

โทรนิคส์ (ประเทศไทย)

ปี 2550-ต.ค. 2558

กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 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/ 

ตาํแหน่ง 

อาย ุ วฒิุการศึกษา การอบรม ความสมัพนัธ์ ประสบการณ์การทาํงานยอ้นหลงั 5 ปี 

ปี 2560 
ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี/ประธานท่ีปรึกษาฝ่ายบริหาร/ท่ีปรึกษา
คณะกรรมการเทคโนโลยสีาร ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
แห่งประเทศไทย (SME Bank) 

ปี 2558-2560 
ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน /ประธานกรรมการกิจการ
สมัพนัธ์/ประธานคณะกรรมการเทคโนโลยสีารสนเทศ ธนาคารพฒันาวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย (SME Bank)  

ปี 2554-2560 
กรรมการ/กรรมการบริหาร, ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
แห่งประเทศไทย (SME Bank)  

ปี 2554-2558 

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย (SME Bank) 

ปี 2554-2557  
กรรมการท่ีปรึกษาดา้นยทุธศาสตร์เศรษฐกิจการคา้ระหวา่งประเทศ กรมเจรจา
การคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย ์

นายบุญศกัด์ิ เจียมปรีชา  

กรรมการอิสระ 

(ไดรั้บแตง่ตั้ง 5 เม.ย. 2559) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

การถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ม.ค. 62 

ตนเอง : 21,000 หุน้  

(ร้อยละ 0.0017 ของทุนชาํระแลว้) 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

: -ไม่มี- 

(ร้อยละ 0.0 ของทุนชาํระแลว้) 

70 • 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

บริษัทจดทะเบียน 

ปี 2559-ปัจจุบนั 

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ 

(ประเทศไทย)  

ปี 2553-ปัจจุบนั 

• กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง

บริษทั เพรซิเดนท ์เบเกอร่ี จาํกดั (มหาชน)

• ประธานกรรมการ บริษทั จี แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน)

• ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารบริษทั อินทรประกนัภยั จาํกดั

(มหาชน)

ปี 2555-ปัจจุบนั 

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บลจ.ซีไอเอม็บี พร๊ินซิเพิล จาํกดั

เอกสารแนบ 1 : รายละเอยีดของกรรมการบริษัท 



 

7 

ช่ือและนามสกลุ/ 

ตาํแหน่ง 

อาย ุ วฒิุการศึกษา การอบรม ความสมัพนัธ์ ประสบการณ์การทาํงานยอ้นหลงั 5 ปี 

• ปริญญาบตัรหลกัสูตรการป้องกนั

ราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน วทิยาลยั

ป้องกนัราชอาณาจกัร (ปรอ.4111)

• Corporate

Governance for

Capital Market

Intermediaries (CGI)

สถาบนักรรมการ

บริษทัไทย ปี 2557

บริษัททีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

ปี 2561-ปัจจุบนั 

• กรรมการคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเฉพาะกิจ
คณะท่ี 4

• ท่ีปรึกษาหลกัสูตรนกับริหารการเงิน การคลงั ภาครัฐระดบัสูงกรมบญัชีกลาง

ปี 2556-ปัจจุบนั
กรรมการบริหารการเงิน เนติบณัฑิตสภา

ปี 2555-ปัจจุบนั
กรรมการผูท้รงคุณวฒิุและประธานกรรมการตรวจสอบ มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม

ปี 2557-2560
กรรมการผูท้รงคุณวฒิุสาํนกังานขา้ราชการศาลยติุธรรม

ปี 2558-2561
ผูเ้ช่ียวชาญ สาํนกังานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ดร.วฑูิรย ์ สิมะโชคดี 

• กรรมการอิสระ

• ประธานกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน

การถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ม.ค. 62 

ตนเอง : -ไม่มี-  

(ร้อยละ 0.0 ของทุนชาํระแลว้) 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติ

ภาวะ : -ไม่มี- 

(ร้อยละ 0.0 ของทุนชาํระแลว้) 

65 • ปริญญาเอก วศิวกรรมศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต

กิตติมศกัด์ิ สาขาวศิวกรรมความปลอดภยั

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

• ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต รัฐ

ประศาสนตศาสตร์ การบริหารจดัการ

ภาครัฐและภาคเอกชน มหาวทิยาลยั

รามคาํแหง

• ปริญญาเอก วทิยาศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต

กิตติมศกัด์ิ สาขาเทคโนโลยคีวามปลอดภยั

และ อาชีวอนามยั มหาวทิยลยัราชภฎัสวน

สุนนัทา

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะ

พาณิชยศาสตร์และการบญัชี

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

• Director Certification

Program (DCP)

สถาบนักรรมการ

บริษทัไทยปี 2552

• Financial Statements

for Directors (FSD)

สถาบนักรรมการ

บริษทัไทยปี 2552

ไม่มี บริษัทจดทะเบียน 

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

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

ปี 2554 

กรรมการ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

ปี 2551 
• ประธานกรรมการ บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลด้ิง
• กรรมการ บมจ. ปตท. เคมิคอล
• กรรมการ บมจ. ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่

บริษัททีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ปี 2556-ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ มูลนิธิเพ่ือการพฒันาการประกอบการธุรกิจและ
อุตสาหกรรม

เอกสารแนบ 1 : รายละเอยีดของกรรมการบริษัท 
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ช่ือและนามสกลุ/ 

ตาํแหน่ง 

อาย ุ วฒิุการศึกษา การอบรม ความสมัพนัธ์ ประสบการณ์การทาํงานยอ้นหลงั 5 ปี 

• ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

• ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์

บณัฑิต วศิวกรรมไฟฟ้า

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

ปี 2557 

รักษาการรัฐมนตรีวา่การกระทรวงอุตสาหกรรม 

ปี 2552-2557 

ปลดักระทรวงอุตสาหกรรม 

นางทิพวรรณ ชยติุมนัต ์

• กรรมการอิสระ

(ไดรั้บแตง่ตั้ง 2 เม.ย. 2561)

• กรรมการตรวจสอบ

การถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ม.ค. 62 

ตนเอง : -ไม่มี-  

(ร้อยละ 0.0 ของทุนชาํระแลว้) 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติ

ภาวะ : -ไม่มี- 

(ร้อยละ 0.0 ของทุนชาํระแลว้) 

61 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

• ปริญญาตรีการบญัชี

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

• ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียน

เลขท่ี 6870

• ผูส้อบบญัชีภาษีอากรทะเบียน

เลขท่ี 000111

• Senior Executive Program by London

Business School

• Anti-Money Laundering Program by US

International Revenue Service

• Development of Management Skills and

Leaderships Program by National Graduate

Institute for Policy Studies (Japan)

• International Taxation Course by The

Japanese National Tax Agency (Japan)

• Transfer Pricing And Tax Audit for

Multinational Companies Program by

Australian Taxation Office

ไม่มี บริษัทจดทะเบียน 

ปี 2561-ปัจจุบนั 

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ  

บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

บริษัททีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

ปี 2557-ก.ย. 2560  

ผูอ้าํนวยการสาํนกับริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ กรมสรรพากร 

ปี 2555-ก.พ. 2557 

ผูอ้าํนวยการสาํนกังาน 8 กรมสรรพากร 

ปี 2554-ธ.ค. 2555 

ผูส้อบบญัชีภาษีอากร ระดบัผูเ้ช่ียวชาญระดบัสูง สาํนกับริหาร

ภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ กรมสรรพากร 

เอกสารแนบ 1 : รายละเอยีดของกรรมการบริษัท 



9 

ช่ือและนามสกลุ/ตาํแหน่ง อาย ุ วฒิุการศึกษา ความสมัพนัธ์ ประสบการณ์การทาํงานยอ้นหลงั 5 ปี 

นายเซีย เชน เยน (ด๊ิก) 
• ประธานบริหารบริษทัฯ

(โปรดดูขอ้มูลเพ่ิมเติมในรายละเอียดของคณะกรรมการ) 

นายอนุสรณ์ มุทราอิศ 
• ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล /

ประชาสมัพนัธ์
(โปรดดูขอ้มูลเพ่ิมเติมในรายละเอียดของคณะกรรมการ) 

นายวชิยั ศกัด์ิสุริยา 
• รองประธานฝ่ายปฏิบติัการ

การถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ม.ค. 62 
ตนเอง : 22,100 หุน้  
(ร้อยละ 0.0018 ของทุนชาํระแลว้) 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี- 

(ร้อยละ 0.0 ของทุนชาํระแลว้) 

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
ผูอ้าํนวยการอาวโุส ฝ่ายการดาํเนินงานการผลิต
บมจ.เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

ปี 2551–2553
ผูอ้าํนวยการอาวโุส กลุ่มโรงงานผลิตพาวเวอร์อิเลก็ทรอนิคส์
บมจ.เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

นางอรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ 
• ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน (CFO)

การถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ม.ค. 62 
ตนเอง : 1,000 หุน้  
(0.00008% ของทุนชาํระแลว้) 
คู่สมรส : 4,500 หุน้ 
(0.00036% ของทุนชาํระแลว้) 

55 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาวชิาการบญัชี
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง

ไม่มี บริษัทจดทะเบียน 

ปัจจุบัน 

• ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน (CFO) (ปี 2559-ปัจจุบนั)
• ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี (ปี 2556-ปัจจุบนั)
• กรรมการเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (ปี 2558-ปัจจุบนั)
บมจ.เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

ปี 2542-2556
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี บมจ.เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

นาย ชิน หมิง เฉิน 
• ผูอ้าํนวยการฝ่ายสารสนเทศ (CIO)

การถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ม.ค. 62

ตนเอง : -ไม่มี-

(ร้อยละ 0.0 ของทุนชาํระแลว้)

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

(ร้อยละ 0.0 ของทุนชาํระแลว้)

48 • EMBA, National Taipei University of Technology
ประเทศไตห้วนั

• EMBA of Information Management, National Taiwan
University of Science and Technologyประเทศไตห้วนั

• Industrial Management, National United University
ประเทศไตห้วนั

ไม่มี บริษัทจดทะเบียน 

ปัจจุบัน 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายสารสนเทศ (CIO) (พ.ย 2554-ปัจจุบนั)  
บมจ.เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

ปี 2542-ส.ค. 2554 

Business IT, บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ อ้ิงค ์(ไตห้วนั) 
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ช่ือและนามสกลุ/ตาํแหน่ง อาย ุ วฒิุการศึกษา การอบรมในปีท่ีผา่นมา ความสมัพนัธ์ ประสบการณ์การทาํงานยอ้นหลงั 5 ปี 

นางอรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ 
• ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน (CFO)

(ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบ
สูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน)

การถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ม.ค. 62 
ตนเอง : 1,000 หุน้  
(0.00008% ของทุนชาํระแลว้) 
คู่สมรส : 4,500 หุน้ 
(0.00036% ของทุนชาํระแลว้) 

55 • ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจ สาขาวชิา
การบญัชี มหาวทิยาลยั
รามคาํแหง

• หลกัสูตร “เตรียมความพร้อม...รองรับการ

เปล่ียนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน” รุ่นท่ี 2 จาํนวน

16 ชม.

• หลกัสูตร "ผลกระทบของมาตรฐานรายงาน

ทางการเงินใหม่เก่ียวกบัรายไดจ้ากสญัญาท่ีทาํ

กบัลูกคา้ (TFRS 15) และสญัญาเช่า (TFRS

16) ท่ีมีต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของ

บริษทัจดทะเบียน” จาํนวน 16 ชม.

ไม่มี บริษัทจดทะเบียน 

ปัจจุบัน 
• ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน (CFO) (ปี 2559-ปัจจุบนั)
• ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี (ปี 2556-ปัจจุบนั)
• กรรมการเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (ปี 2558-ปัจจุบนั)
บมจ.เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

ปี 2542-2556

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี บมจ.เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

ช่ือและนามสกลุ/ตาํแหน่ง อาย ุ วฒิุการศึกษา การอบรมในปีท่ีผา่นมา ความสมัพนัธ์ ประสบการณ์การทาํงานยอ้นหลงั 5 ปี 

นายสมศกัด์ิ ขจรฤทธ์ิเดชา* 
• ผุจ้ดัการแผนกรายงานการเงิน

การถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ม.ค. 62 

ตนเอง : -ไม่มี-  

(ร้อยละ 0.0 ของทุนชาํระแลว้) 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ : -

ไม่มี- 

(ร้อยละ 0.0 ของทุนชาํระแลว้) 

53 • ปริญญาโทการจดัการ
มหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร์

• ปริญญาตรีการบญัชี
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

จาํนวนชัว่โมงการอบรมในปี 2561 

• จาํนวนชัว่โมง CDP แบบเป็นทางการ

ดา้นการบญัชี 24 ช.ม./อ่ืนๆ 6 ช.ม.

• จาํนวนชัว่โมง CDP แบบไม่เป็นทางการ

12 ช.ม.

ไม่มี บริษัทจดทะเบียน 

ปัจจุบนั 

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

* เป็นผูท้าํบญัชีท่ีมีคุณสมบติัและเง่ือนไขของการเป็นผูท้าํบญัชีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้

เอกสารแนบ 1 : รายละเอยีดของผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผดิชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน 
 

เอกสารแนบ 1 : รายละเอยีดของผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาํบัญชี 
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ช่ือและนามสกลุ/ ตาํแหน่ง อาย ุ วฒิุการศึกษา / การอบรม การอบรม ความสมัพนัธ์ ประสบการณ์การทาํงานยอ้นหลงั 5 ปี 

นางสาววไิลลกัษณ์  ฟุ้งธนะกลุ

• เลขานุการบริษทั

(ไดรั้บแตง่ตั้ง 8 ส.ค. 2551)

การถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ม.ค. 62 

ตนเอง : 10,100 หุน้  

(ร้อยละ 0.0008 ของทุนชาํระแลว้) 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติ

ภาวะ : -ไม่มี- 

(ร้อยละ 0.0 ของทุนชาํระแลว้) 

50 • ปริญญาตรีเอกภาษาองักฤษ

คณะมนุษยศ์าสตร์

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่

• 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” 

ประวตัิการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร ในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา 

- ไม่มี -

เอกสารแนบ 1 : รายละเอยีดของเลขานุการบริษัท 
 



บริษทั เดลตา้ 

กรีน 

อินดสัเตรียล 

(ประเทศไทย) 

โดย DET 

100%

บริษทั ดีอีที  

อินเตอร์

เนชัน่แนล 

โฮลด้ิง 

“DETH” 

โดย DET 

100% 

บริษทัยอ่ยในกลุ่ม DETH 

(ณ 31 ธนัวาคม 2561)

บริษทั เดลตา้ 

เอนเนอร์ยี่ 

ซิสเตม็ 

(สิงคโปร์) 

“DESS” 

โดย DET 

100% 

บริษทัยอ่ยในกลุ่ม DESS 

(ณ 31 ธนัวาคม 2561) 

บริษทั ดีอีที 

โลจิสติค 

(ยเูอสเอ) 

คอร์ปอเรชัน่

100% 

บริษทั 

ดีอีเอส 

(โรมาเนีย) 

100% 

บริษทั 

ดีอีเอส 

(อินเดีย) 

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)์ 

คอร์ปอเรต้ี 

100% 

บริษทั เดลตา้  

กรีนเทค 

(เนเธอร์ 

แลนด)์ 

บีว ี

100% 

บริษทั 

เดลตา้ 

กรีนเทค 

อีเลคโทรนิคส์ 

อินดสัตร้ี 

100% 

บริษทั 

เดลตา้ 

เอนเนอร์ยี ่

ซิสเตม็ 

(ยเูค) 

100% 

บริษทั 

เดลตา้ 

พีบีเอ 

โซลูชัน่ส์ 

51% 

1. นายอ้ึง กวง มิ้ง / / / / 

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. Egbert Ausems / / 

14. Mr.Ming Hsiao Huang / 

15. Mr.Peter Ernst Bigler / 

16.Mr. Chung Chia-long / 

17. Mr. Yap Khiam Wee / 

X     ประธาน      /     กรรมการ      //   ผูบ้ริหาร 

หมายเหตุ :   บ.ดีอีเอส (เยอรมนั) บ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (สโลวาเกีย) บ. Eltek, s.r.o. บ.เดลตา้ อิเลคโทรนิคส์ (ออโตโมทีฟ) อเมริกา และบ.ดีอีเอส (ประเทศรัสเซีย) ไม่มีการแต่งตั้งกรรมการ 

เอกสารแนบ 2 : รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย 



เอกสารแนบ 3 : รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

นางสาว เนธิญา ป่ีทอง 

การศึกษา:     Master of Information Technology, The University of Sydney 

                      Bachelor of Industrial Technology (Electrical Engineering), King Mongkut Institute of Technology 

North Bangkok 

ประวติัการทาํงาน: 

         RD Engineer, Delta Thailand 1998 - 2000 

         New Model Engineer, MINEBEA 2000 - 2004 

Customer Service, Delta Thailand                 2006 - 2008 

Project Manager, Delta Thailand                   2008 - 2013 

Internal Auditor, Delta Thailand                    2013 - Present

การอบรมดา้นการควบคุมภายใน: Creative Problem Solving for Auditors, IIA 



เอกสารแนบ 4 : รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

- ไม่มี -



                                                                                                                                                   

                        

เอกสารแนบ 5 : อ่ืนๆ 

 

- ไม่มี - 
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