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รายงานการพฒันาเพือ่ความยัง่ยนื 
สารจากประธานบริหาร  

ปีท่ีผา่นมาถือวา่เป็นอีกปีหน่ึงท่ีบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน
เป็นอยา่งดี ในนามของคณะผูบ้ริหารของบริษทัฯ ผมขอขอบคุณผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายท่ีไดร่้วมกนัสร้าง
ความเติบโตใหก้บับริษทัฯ อยา่งต่อเน่ืองตลอดมา   

โครงการเพื่อสังคมถือเป็นหน่ึงในส่วนท่ีส าคญัท่ีสุดของการพฒันาเพื่อความย ัง่ยนื บริษทัฯ ไดด้ าเนินกิจกรรม
ต่างๆ จากความปรารถนาท่ีจะสร้างประโยชนใ์หแ้ก่คนรุ่นหลงัและผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งทางตรงและทางออ้มของบริษทัฯ การ
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดงักล่าวเปิดโอกาสใหเ้ราสามารถตอบแทนสังคมได ้นอกจากการด าเนินการตามแนวทาง
บรรษทัภิบาลอยา่งแน่วแน่ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยดว้ยการด าเนินธุรกิจท่ีมุ่งเนน้ผลิตภณัฑแ์ละกระบวนการผลิตท่ี
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มแลว้ บริษทัฯ ยงัใหค้วามส าคญักบัการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมและชุมชนท่ีจะเป็น
ประโยชน์ในระยะยาวต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียและชนรุ่นหลงัต่อไป  

ในปี 2557 บริษทัฯ ไดด้ าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมหลายโครงการตามท่ีไดว้างแผนไว ้กิจกรรมส่วนหน่ึงท่ีบริษทัฯ 
มีความภาคภูมิใจคือ การลงนามบนัทึกความเขา้ใจ (MOU) กบัมหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติเพื่อสนบัสนุนการ
พฒันาบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมดา้นน้ี การเป็นผูส้นบัสนุนการสัมมนาเร่ืองผลกระทบของ
แผน่ดินไหวในประเทศไทยท่ีมหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง การบริจาคเวชภณัฑแ์ละเงินทุนใหก้บัโรงเรียนวดัทุ่งเหียง จงัหวดั
ชลบุรี การมอบทุนการศึกษาและเงินอุดหนุนส าหรับโรงเรียนในหลายพื้นท่ี ตลอดจนกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชนและสังคม ทั้งน้ีบริษทัฯ มีความยนิดีเป็นอยา่งยิง่ท่ีไดรั้บรางวลั CSR-DIW จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม รางวลัน้ีเป็นส่วนหน่ึงท่ีสนบัสนุนใหบ้ริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ในการน ามาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมซ่ึงครอบคลุมถึงองคป์ระกอบหลกัของ  ISO 26000 มาใชใ้นการด าเนินงาน  

แนวคิดเร่ืองความรับผดิชอบต่อสังคมไดถู้กสะทอ้นออกมาอยา่งชดัเจนในพนัธกิจของเราท่ีวา่ “เพื่อสร้างสรรค์
นวตักรรมสะอาดและประหยดัพลงังานเพื่อวนัพรุ่งน้ีท่ีดีกวา่” ดงันั้น หากปราศจากการด าเนินธุรกิจท่ีมีจริยธรรมตั้งแต่
กระบวนการคดัเลือกวตัถุดิบ การผลิต ไปจนถึงการจดัส่ง ตลอดจนการลงทุนระยะยาวเพื่อส่ิงแวดลอ้มและความเป็นอยูท่ี่ดี
ของพนกังานและชุมชนแวดลอ้มแลว้ การสร้างธุรกิจพลงังานสะอาดและวนัพรุ่งน้ีท่ีดีกวา่คงไม่สามารถเกิดข้ึนได ้ดว้ยเหตุ
น้ีเอง เราจึงจะยงัคงให้ความส าคญักบัเร่ืองน้ีและด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหปี้ต่อ ๆ ไปเป็นปีท่ีดีเช่นเดียวกนั 

 แมว้า่ความทา้ทายต่างๆในดา้นส่ิงแวดลอ้มและทางธุรกิจท่ีรออยูใ่นอนาคตจะอยูบ่นพื้นฐานของความไม่แน่นอน 
แต่ก็นบัเป็นโอกาสท่ีภาคธุรกิจและสังคมจะไดร่้วมมือร่วมใจกนัท างานเพื่อการเติบโตอยา่งย ัง่ยนื  

 
 
                          ________________________  

                                       ด๊ิก เซีย 
                   ประธานบริหาร 



เกีย่วกบัรายงานฉบับนี้ 
 ระยะเวลาที่รายงาน  

การด าเนินงานในปี 2557 (มกราคม – ธนัวาคม 2557) 
 ขอบเขตการรายงาน  

รายงานฉบบัน้ีครอบคลุมการด าเนินงานของบริษทัฯ ในประเทศไทยซ่ึงไดแ้กโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปู 
จงัหวดัสมุทรปราการทั้งสองแห่งและโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว ์ จงัหวดัฉะเชิงเทราอีกหน่ึงแห่ง  

 วธีิการรายงาน  
ใชแ้นวทางการรายงานความย ัง่ยนืแบบ General Standard Disclosure G4 ของ Global Reporting Initiative โดย
สามารถเทียบเคียงเน้ือหากบัดชันี GRI Content Index ตามท่ีปรากฏอยูด่า้นหลงัของรายงานประจ าปีฉบบั
ภาษาองักฤษ รายงานฉบบัน้ีไดร้วมถึงขอ้มูลและตารางเปรียบเทียบต่างๆโดยใชท้ั้งวธีิการรายงานเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ 

 การคัดเลือกเนือ้หาเพือ่การรายงาน  
การคดัเลือกเน้ือหาในรายงานฉบบัน้ีอา้งอิงจากการน าความคิดเห็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียมาจดัล าดบัความส าคญั ซ่ึง
ไดจ้ากการท าแบบสอบถามท่ีไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั http://www.deltathailand.com/th/about_csr.  
โดยแบบสอบถามมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัความย ัง่ยนืและประเด็นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตามกรอบของ GRI G4  

 
นโยบายการพฒันาสู่ความยัง่ยนื 

บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) มีความมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจตามนโยบายความ
รับผิดชอบต่อสังคมและการพฒันาสู่ความย ัง่ยืน ซ่ึงนโยบายดงักล่าวจะเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกิจเป็นไปอยา่งโปร่งใส ตรวจสอบได ้มีจริยธรรม เคารพต่อหลกั
สิทธิมนุษยชน รวมทั้งการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอนัไดแ้ก่ พนกังาน ผูถื้อหุน้ ลูกคา้ คู่คา้ และสังคมอยา่งเป็นธรรม 

ในการปฏิบติัตามนโยบายขา้งตน้ บริษทัฯ จะด าเนินการตามแนวปฏิบติัสากลและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งพร้อม
ทั้งไดจ้ดัอบรมใหค้วามรู้แก่พนกังานอยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้สามารถด าเนินธุรกิจอยา่งมีความรับผดิชอบต่อสังคมและ
เติบโตอยา่งย ัง่ยนื 

 
ความมุ่งมั่นต่อความรับผดิชอบต่อสังคมเพือ่ธุรกจิยัง่ยืนของเดลต้า (CSR Commitment) 

 บริษทัฯด าเนินธุรกิจโดยมุ่งมัน่ต่อการรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพฒันาธุรกิจอยา่งย ัง่ยืนควบคู่ไปกบัการก ากบั
ดูแลกิจการ โดยการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งโปร่งใสและเป็นธรรม รวมถึงการปกป้องสภาพแวดลอ้มของโลกและ
การตอบแทนสังคมในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของสังคม บริษทัฯไดส้นบัสนุนการด าเนินงานตามมาตรฐานสากลต่างๆ เช่น 
จรรยาบรรณทางการคา้ของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Industry Code of Conduct หรือ EICC) ปฏิญญา
สากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights หรือ UDHR) ปฏิญญาขององคก์ารแรงงานระหวา่ง

http://www.deltathailand.com/th/about_csr


ประเทศวา่ดว้ยหลกัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานประกอบการขา้มชาติ นโยบายทางสังคม (International Labor Office 
Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy)   แนวทาง OECD ส าหรับ
บริษทัขา้มชาติ (OECD Guidelines for Multi-national Enterprise)  

นอกจากน้ี บริษทัฯยงัมุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินกิจการเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื ดงัน้ี   
 รักษาไวซ่ึ้งการก ากบัดูแลกิจการและปฏิบติัตามมาตรฐานทางดา้นจริยธรรมการประกอบธุรกิจอยา่ง

เคร่งครัด  
 ปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง  
 ดูแลพนกังานใหมี้สภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีปลอดภยัและใหมี้สุขอนามยัท่ีดี เพื่อใหพ้นกังาน

สามารถใชชี้วติความเป็นอยูท่ี่ดี พร้อมทั้งไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชน์ 
 สนบัสนุนการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มพร้อมทั้งใหค้วามรู้เร่ืองการอนุรักษพ์ลงังานและส่งเสริมให้

พนกังานมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน  
 สร้างมูลค่าเพิ่มและผลตอบแทนท่ีเหมาะสมและย ัง่ยนืใหแ้ก่บริษทัฯ และผูถื้อหุน้  
 ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในอุดมคติและแนวทางปฏิบติัตลอดห่วงโซ่อุปทานของบริษทัฯ และ

ร่วมมือกนัเพื่อประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน  
 พฒันาผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและประหยดัพลงังาน พร้อมทั้งลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  
 ลงทุนดา้นการสร้างสรรคน์วตักรรมและการวจิยัพฒันาสิทธิบตัรและทรัพยสิ์นทางปัญญา พร้อมทั้งอุทิศ

ตนเพื่อความกา้วหนา้ของวฒันธรรมและเทคโนโลยขีองมวลมนุษย ์เพื่อพฒันาสังคมและเศรษฐกิจ เฉก
เช่นเดียวกบัการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของโลกและส่ิงแวดลอ้ม 

กลยุทธ์สู่ความยั่งยนื 
พนัธกิจของบริษทัฯไดเ้ป็นตวัก าหนดความมุ่งมัน่ต่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื โดยบริษทัฯไดส้อดแทรก

แนวความคิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืเขา้กบัการท างานในองคก์รและจดัใหมี้การอบรมท่ีจดัข้ึนอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อขยาย
ขอบเขตและความลึกในการด าเนินกิจกรรมดา้นการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื รวมทั้งสร้างความเป็นพนัธมิตรและก าหนด
ช่องทางการส่ือสารท่ีดีไปยงักลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ บริษทัฯเช่ือมัน่เป็นอยา่งยิง่วา่การปฏิบติัตามความมุ่งมัน่ต่อการ
พฒันาอยา่งย ัง่ยนืน้ี จะท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกนัทั้งแก่องคก์รและผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) PMBEA Prime Ministerûs Business Enterprise Awards 
(2) GHG Greenhouse Gas Certificate 
(3) PMEA Prime Ministerûs Export Awards 
(4) PMIA Prime Minister Best Industry Awards 
 



จากความมุ่งมัน่เพื่อการพฒันาสู่ความย ัง่ยนื บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมน าหลกัการดา้น CSR เขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในการ
ด าเนินงานมาตั้งแต่ปี 2550 และเร่ิมใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืในสามมิติอนัไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกิจ สังคม 
และ ส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยการจดักิจกรรมและไดรั้บรางวลั รวมทั้งผา่นการรับรองมาตรฐานในระดบัสากลต่างๆ ดงัน้ี  

 รางวัลผู้ประกอบธุรกจิดีเด่นประจ าปี 2557 (Prime Minister’s Business Enterprise Awards 2014) ผู ้
ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยีย่ม  ประเภทรางวลับริษทัขา้มชาติ  ไดรั้บเม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2557 

 รางวัล SET Awards 2014  ประเภทรางวลั บริษทัจดทะเบียนดา้นผลการด าเนินงานยอดเยีย่ม ไดรั้บเม่ือ
วนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2557 

 Thailand Corporate Brand Rising Star 2014 กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลย ีโดยหลกัสูตรวทิยาศาสตร์
มหาบณัฑิต สาขาวชิาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ไดรั้บเม่ือวนัท่ี 
18 กนัยายน 2557 

 Institutional Investor Corporate Awards 2014  สาขา Best Senior IR Support โดย Alpha Southeast Asia 
Magazine ไดรั้บเม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 2557 

 รางวัล สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพนัธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจ าปี 2557 โดยกรม
สวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ไดรั้บเม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2557  

 รางวัลความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม CSR-DIW Continuous Award 2014  
โดยกระทรวงอุตสาหกรรม ไดรั้บเม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 2557   

 รางวัลสถานประกอบกจิกาดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน งาน
สัปดาห์ความปลอดภยัในการท างานแห่งชาติ คร้ังท่ี 28 โดยกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน  กระทรวง
แรงงาน ไดรั้บเม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2557  

 ได้รับการประเมินการจัดประชุมสามัญประจ าปีคะแนนเต็ม 100 โดย สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย เม่ือ
วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2557 

 
การด าเนินงานด้านความรับผดิชอบต่อสังคมของกจิการ 

บริษทัฯไดจ้ดัตั้งคณะท างานดา้นการด าเนินธุรกิจดว้ยความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR Executive Committee) 
ข้ึนเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื โดยไดมี้การก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบัการปฏิบติัตามแนวทาง
ตามจรรยาบรรณทางการคา้ของกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Industry Code of Conduct - EICC) ท่ีไดมี้
การก าหนดมาตรฐานใหก้ลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีกระบวนการผลิตรวมถึงการด าเนินธุรกิจใหมี้ความปลอดภยั
และมีความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มเพื่อใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯไดใ้ชเ้ป็นแนวทาง
ในการด าเนินธุรกิจ โดยใหย้ึดถือปฏิบติัและมุ่งมัน่พฒันา ปรับปรุง เพื่อสร้างรากฐานความรับผดิชอบต่อสังคมอยา่ง
ต่อเน่ืองและย ัง่ยนื โดยไดส่ื้อสารใหพ้นกังาน คู่คา้ ผูรั้บเหมา และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกคนไดรั้บทราบเพื่อให้เกิดความ



ตระหนกัถึงความส าคญัในการรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกนั โดยในปีท่ีผา่นมาบริษทัฯ ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน EICC 
จากผูต้รวจสอบภายนอกท่ีไดรั้บการแต่งตั้งโดย EICC 
 
โครงสร้างคณะกรรมการด้านความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR Executive Committee)  
  
 
 
 

 
 
 
 

 
  
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders Prioritization)  

บริษทัฯ ไดมี้การประเมินและแบ่งกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียจากการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯออกเป็น 5 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
พนกังาน ลูกคา้ คู่คา้ ผูถื้อหุน้ และชุมชน โดยไดมี้การประเมินผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยด าเนินการตามแนวทางของGRI-G4 
รวมทั้งไดป้ระเมินผูมี้ส่วนไดเ้สียจากผลกระทบท่ีคาดวา่การด าเนินงานของบริษทัฯจะส่งผลต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียผา่น
หน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีติดต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆเพื่อน ามาก าหนดเป็นแนวทางการด าเนินงานในการลดผลกระทบท่ี
อาจเกิดข้ึนและส่งเสริมธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื  โดยไดผ้ลลพัธ์ดงัน้ี 

ผู้มีส่วนได้เสีย วธีิการมีส่วนร่วมและติดต่อส่ือสาร ความคาดหวงั การด าเนินงาน 

 
 

- Intranet  
- www.deltathailand.com  
- ป้ายนิเทศของบริษทัตามจุดต่างๆ   
- การประชุมระหวา่งลกูจา้ง กบั
คณะกรรมการสวสัดิการ 

- การส ารวจความพึงพอใจของ
พนกังาน  

- กระบวนการแจง้เร่ืองร้องเรียน 

- ความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่ง
นายจา้งและลกูจา้ง 

- อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้มใน
การท างานท่ีดี 

- ค่าตอบแทน และ สวสัดิการ 
- สิทธิของผูใ้ชแ้รงงาน 
- โอกาสกา้วหนา้ในต าแหน่งงาน 
- การเคารพสิทธิมนุษยชน 
- การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็น
ธรรม 

-  การประกอบกิจการดว้ยความ
เป็นธรรม 

 

- คู่มือจริยธรรมธุรกิจ 
- ทีมปฏิบติังานอาชีวอนามยั 
- นโยบายความยัง่ยืน 
- การก ากบัดูแลกิจการ 
- การด าเนินงานสีเขียว 
- จดัใหมี้คณะกรรมการสวสัดิการ 

 
 

ขอบเขตการ
ด าเนินงาน 

ผลติภณัฑส์เีขยีวและการ
จดัการหว่งโซ่อปุทาน  

(Green Product & Supply 
Chain Management) 

EICC การด าเนนิงานสเีขยีว 
(Green Operation) 

คณะกรรมการ
ก าหนดคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการ
บรหิารความเสีย่ง 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบรษิทั 

ประธานบรหิาร 

คณะกรรมการดา้นความ

รบัผดิชอบตอ่สงัคม 



ผู้มีส่วนได้เสีย วธีิการมีส่วนร่วมและติดต่อส่ือสาร ความคาดหวงั การด าเนินงาน 

ลูกค้า 

- www.deltathailand.com 
- การประชุมพิจารณากบัลุกคา้อยา่ง
สม ่าเสมอ 

- การตรวจสอบโดยลุกคา้ 
- การประชุมร่วมกบัคู่คา้ 

- ส่งมอบผลิตภณัฑแ์ละบริการ
คุณภาพ 

- ก าหนดราคาผลิตภณัฑแ์ละ
บริการอยา่งเหมาะสม 

- ผลิตภณัฑเ์ป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม 

- ด าเนินธุรกิจอยา่งซ่ือตรงและ
เป็นธรรม 

- ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีดี 
 

- การดูแลผลิตภณัฑ ์
- ผลิตภณัฑสี์เขียว และห่วงโซ่อุปทาน
สีเขียว 

- การด าเนินงานสีเขียว 
- การบริหารลกูคา้สมัพนัธ์ 
- การบริหารความเส่ียง 
- คู่มือจริยธรรมธุรกิจ 
- การก ากบัดูแลกิจการ 
- นโยบายความยัง่ยืน 
- นโยบายและการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
- การจดัการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
- การส่งมอบสินคา้ตรงเวลา 

ซัพพลายเออร์ 
(Supplier) 

- www.deltathailand.com 
- ระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ส าหรับ 
Supplier 

- โครงการอบรมซพัพลายเออร์ 
- การตรวจสอบโดยซพัพลายเออร์ 
- งานบริหารคุณภาพซพัพลายเออร์ 
(SQM) 

-  การจดัประกวด Delta Supplier 
Award 

- การประกอบกิจการดว้ยความ
เป็นธรรม 

- คดัเลือกซพัพลายเออร์อยา่ง
โปร่งใสเป็นธรรม 

- ช าระค่าสินคา้และบริการตรง
ตามสญัญา 

- การด าเนินงานสีเขียว 
- อาชีวอนามยั และความปลอดภยั 
- การจดัการห่วงโซ่อุปทาน 
- การเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ 

- คู่มือจริยธรรมธุรกิจ 
- นโยบายความยัง่ยืน 
- การด าเนินงานตามแนวทาง EICC 
- การด าเนินงานสีเขียว 
 
 

นักลงทุน 
(ผู้ถือหุ้น) 

- www.deltathailand.com  
- หนงัสือรายงานประจ าปี 
- บริการอีเมลใ์หน้กัลงทุน 
- การประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ 
- ประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ/ การ
ประชุมของนกัลงทุนสถาบนั 

- ประชุมกบันกัลงทุน & พบปะนกั
ลงทุนสถาบนั 

- ผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีดี 
- การด าเนินธุรกิจเติบโตตาม
เป้าหมายอยา่งต่อเน่ือง 

- มีการจ่ายเงินปันผลอยา่ง
เหมาะสมต่อเน่ือง 

- การก ากบัดูแลกิจการ 
- การบริหารความเส่ียง 
- การจดัการนวตักรรม 

- คู่มือจริยธรรมธุรกิจ 
- นโยบายความยัง่ยืน 
- จดัตั้งคณะกรรมบริหารความเส่ียง 
- วนับริษทัจดทะเบียนพบผูล้งทุน 
  - การประชุมสามญัประจ าปี 
 

ชุมชน 

- www.deltathailand.com  
- กิจกรรมจิตอาสา 
- กิจกรรมเผยแพร่นวตักรรม/ความรู้
ดา้นการประหยดัพลงังาน 

 
 

- การด าเนินกิจการโดยไม่ส่งกระ
ผลต่อส่ิงแวดลอ้ม 

- การด าเนินกิจการโดยไม่ส่งผล
กระทบต่อความปลอดภยัและ 
อาชีวอนามยัของชุมชน 

- การมีส่วนร่วมกบัชุมชน 

- การด าเนินงานสีเขียว 
- นโยบายความยัง่ยืน 
- การตอบแทนสังคม และการกศุล 
- นโยบายและการจดัการสิงแวดลอ้ม 
- ทีมปฏิบติังานอาชีวอนามยั 
- การจดัการทรัพยากรน ้า 
- การดูแลผลิตภณัฑ ์
- การเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ 

 หมายเหตุ : รายละเอียดเร่ืองนโยบายต่างๆ สามารถดูรายละเอียดไดท่ี้เวบ็ไซตข์องบริษทั 
http://www.deltathailand.com/th/about_corp.php  ภายใตห้วัขอ้การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
 

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


การก าหนดประเด็นด้านความยัง่ยนืทีส่ าคัญ   
บริษทัฯ ไดจ้ดัท าการประเมินประเด็นท่ีส าคญัต่อความย ัง่ยนื (Material Assessment) โดยประยกุตใ์ช้

หลกัการก าหนดเน้ือหาของรายงานครวามย ัง่ยนืของ GRI (GRI Reporting Principles for Defying Report) โดยมี
ขั้นตอนท่ีส าคญัดงัน้ี 

1.  ระบุประเด็น (Aspect) ดา้นความย ัง่ยนืของบริษทัฯ โดยพิจารณาจากประเด็นความคาดหวงัท่ีไดจ้าก
การออกแบบสอบถามบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯเพื่อรวบรวมล าดบัของความส าคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ความย ัง่ยนืของบริษทัฯ จากผูมี้ส่วนไดเ้สียหลกั  รวมทั้งน าประเด็นท่ีรวบรวมไดจ้ากการซกัถามในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2557 มารายงานไวด้ว้ย 

2.  จัดล าดับความส าคัญ (Prioritization)  จดัล าดบัความส าคญัดา้นความย ัง่ยนื โดยพิจารณาความส าคญั
ของแต่ละหวัขอ้ท่ีมีผลกระทบต่อดา้น เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยแบ่งเป็นระดบั 1-3  

3. น าผลทีไ่ด้จากการประเมินเสนอต่อหวัหนา้งานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อรับรองหวัขอ้รายงาน หากหวัขอ้นั้นเป็น
ประเด็นจะไดรั้บการวเิคราะห์และด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขในล าดบัต่อไป 

4. ทบทวนกรอบของการท ารายงานเพื่อใหม้ัน่ใจวา่มีความเหมาะสม และมีความครอบคลุมเพียงพอ 
 
ความสัมพนัธ์ของผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียและการด าเนินงานของบริษัทฯ  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเดน็ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
 

 จรรยาบรรณทางธุรกจิ 

 การบรหิารงานลกูคา้
สมัพนัธ ์

 นโยบายและการจดัการ
สงิแวดลอ้ม 

 อาชวีอนามยั และความ
ปลอดภยั 

 การจดัการทรพัยากรน า้ 

 การบรหิารความเสีย่ง 

 การบรหิารแรงงาน 

 การบรหิารซพัพลายเออร ์

 การมสีว่นรว่มทางสงัคม 

 

 การก ากบัดแูลกจิการ 

 นวตักรรมและ R&D 

 การรบัผดิชอบตอ่
ผลติภณัฑ ์

 การเปลีย่นแปลงของ
ภมูอิากาศ  

 (การลดกา๊ซเรอืนกระจก) 

 การด าเนนิธุรกจิสเีขยีว 

 สทิธขิองผูใ้ชแ้รงงาน
และสทิธมินษุยชน  

ระดบัความสนใจของผูม้สีว่นไดเ้สยี 

ร
ะด
บั
ข
อ
ง
ผ
ล
ก
ร
ะท
บ
ใน
ก
า
ร
ด
 า
เน
นิ
ธ
ุร
ก
จิ

 



การด าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
บริษทัฯ ไดมี้การด าเนินการดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมโดยไดมุ้่งเนน้ประเด็นท่ีมีผลกระทบต่อผูมี้

ส่วนไดเ้สียของบริษทัเป็นส าคญั ตามหลกัการของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดงัน้ี 
1. การก ากบัดูแลกจิการทีด่ี 
คณะกรรมการบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ไดต้ระหนกัและให้

ความส าคญัในการด าเนินธุรกิจภายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีมาอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีเพื่อส่งเสริมใหกิ้จการมี
การเติบโตและพฒันาอยา่งย ัง่ยนื โดยไดจ้ดัท าและอนุมติันโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีพร้อมทั้งไดมี้การ
เปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.deltathailand.com และระบบส่ือสารภายในขององคก์ร (Intranet) ความ
มุ่งมัน่และการให้ความส าคญัต่อการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ท าให้บริษทัฯไดรั้บการประเมิน
การก ากบัดูแลกิจการโดยรวมของบริษทัจดทะเบียนไทยประจ าปี 2557 ในระดบั “ดีมาก” จากสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) โดยการสนบัสนุนของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งน้ี นโยบายการก ากบักิจการท่ีดีไดเ้ปิดเผยอยูใ่น
เวบ็ไซตบ์ริษทัฯ www.deltathailand.com และการรายงานการปฏิบติัตามการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในแต่ละปี
ไดเ้ปิดเผยในรายงานประจ าปีของบริษทัฯ 

2. การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 
บริษทัฯมีการด าเนินธุรกิจอยา่งมีคุณธรรม โปร่งใส และดว้ยความรับผดิชอบ คณะกรรมการบริษทัจึงได้

จดัท าคู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบติังานส าหรับพนกังานข้ึน รวมทั้งน าจรรยาบรรณทางการคา้ของอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Industry Code of Conduct หรือ EICC) มาเป็นแนวทางในการด าเนินงานดว้ย เพื่อเป็น
แนวทางใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานไดถื้อปฏิบติัเป็นมาตรฐานเดียวกนัและเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป 
บริษทัฯไดเ้ผยแพร่คู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบติังานส าหรับพนกังานไวบ้นเวบ็ไซตภ์ายในขององคก์ร (Intranet) 
และเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ http://www.deltathailand.com/th/about_corp_code.php โดยมีการอบรมคู่มือจรรยาบรรณ
ในการปฏิบติังานให้พนกังานใหม่ทุกคนไดรั้บทราบ และนอกจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะมีหนา้ท่ีดูแลการ
ปฏิบติังานของพนกังานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณแลว้ ฝ่ายตรวจสอบภายในยงัมีหนา้ท่ีในการตรวจสอบการ
ปฏิบติังานและรายงานต่อผูบ้ริหารในกรณีท่ีมีการปฏิบติังานผดิจรรยาบรรณท่ีส าคญั  

พร้อมกนัน้ี บริษทัฯไดเ้ปิดช่องทางการรับแจง้ขอ้มูลใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มสามารถส่งขอ้เสนอแนะ
หรือขอ้ร้องเรียน ดงัน้ี 

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

http://www.deltathailand.com/
http://www.deltathailand.com/th/about_corp_code.php
mailto:csr@deltathailand.com


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

เลขานุการคณะกรรมการจะรวบรวมและส่งขอ้ร้องเรียนต่อไปยงัคณะผูบ้ริหาร หรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อท าการพิจารณาตรวจสอบแลว้แต่กรณี ซ่ึงจนถึงปัจจุบนับริษทัฯยงัไม่
เคยไดรั้บขอ้ร้องเรียนหรือมีประเด็นขอ้พิพาทแต่อยา่งใด  

3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน  
ดว้ยความมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได ้ท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษทัฯคร้ังท่ี 4/2556 จดัข้ึนในวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2556 จึงไดอ้นุมติัในหลกัการใหมี้การด าเนินการเก่ียวกบัการ
ต่อตา้นคอร์รัปชัน่และไดมี้มติมอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูดู้แลการก าหนดหรือทบทวนนโยบาย 
วธีิปฏิบติั รวมทั้งการติดตามผลใหเ้ป็นไปตามนโยบายต่อดา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่  โดยในปี 2557 
คณะกรรมการบริษทัฯพิจารณาอนุมติัให้บริษทัฯ ลงนามเขา้เป็นแนวร่วมปฏิบติัเพื่อการต่อตา้นการทุจริตของ
ภาคเอกชน และบริษทัฯ เพื่อประกาศเจตนารมณ์อยา่งเป็นทางการในการท่ีจะด าเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตย์
สุจริตและต่อตา้นการทุจริตทุกรูปแบบ  ทั้งน้ีพนกังานท่ีเขา้ใหม่ทุกระดบัจะไดรั้บการอบรมเร่ืองจรรณยาบรรณ
ในการปฏิบติังานซ่ึงครอบคลุมถึงนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่น้ีดว้ย 

4. การเคารพสิทธิมนุษยชน  
บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะเคารพต่อหลกัสิทธิมนุษยชน โดยมีการก าหนดเป็นนโยบายเร่ืองการปฏิบติัท่ีมิ

ชอบและการไม่ล่วงละเมิด ไม่เลือกปฏิบติั โดยไม่ค  านึงถึงเพศ เช้ือชาติหรือความบกพร่องทางร่างกายรวมถึงผูท่ี้
เป็นโรคภูมิคุม้กนับกพร่อง โรคเอดส์ วณัโรค ซ่ึงบริษทัฯถือเป็นนโยบายท่ีเขม้งวด โดยไดมี้การประกาศให้
รับทราบและส่งเสริมใหมี้การจดัอบรมให้ความรู้ความเขา้ใจเพื่อใหพ้นกังานไดมี้ทศันะคติท่ีดีในการท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งเท่าเทียมกนั ซ่ึงบริษทัฯ ไดรั้บใบรับรองมาตรฐาน ASO-T Thailand ในระดบัทองในการ
บริหารจดัการดา้นเอดส์และวณัโรคในสถานประกอบการของกรมสวสัดิการคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ร่วมกบักรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข นอกจากน้ี บริษทัฯไดมี้การเปิดช่องทางในการรับเร่ืองร้องเรียน
ต่างๆ ซ่ึงจนถึงปัจจุบนัยงัไม่ไดรั้บการร้องเรียนในเร่ืองดงักล่าวแต่อยา่งใด  

และจากสงครามท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (Democratic Republic of the 
Congo) ท่ียงัมีทีท่าวา่จะทวีความรุนแรงมากข้ึนเร่ือยๆ ในขณะท่ีแหล่งเงินทุนหลกัท่ีใชส้นบัสนุนสงครามเช่ือวา่มา
จากการท าเหมืองแร่โลหะท่ีมีค่า ไดแ้ก่ แทนทาลมั ทอง สังกะสี และทงัสเตน ฯลฯ ซ่ึงเป็นแร่โลหะหายากท่ีเป็น
วตัถุดิบส าคญัส าหรับการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอยูม่ากในประเทศท่ียงัเตม็ไปดว้ยการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน เช่น คองโก และรวนัดา ท่ีถูกเรียกกนัวา่ “แร่ท่ีมีขอ้ขดัแยง้ (Conflict Minerals/Metals)” บริษทัฯไดใ้ห้



ความส าคญัในเร่ืองสิทธิมนุษยชนและตอบสนองต่อขอ้ขดัแยง้ดงักล่าว โดยการตรวจสอบแหล่งท่ีมาของแร่ธาตุ 
และจดัหาแหล่งแร่ท่ีอยูน่อกพื้นท่ีขดัแยง้มาแทนท่ีทั้งหมด และไดว้างนโยบายการเลิกใชแ้ร่ท่ีมีขอ้ขดัแยง้ท่ีมาจาก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและประเทศท่ีอยูติ่ดกนัทั้งทางตรงและทางออ้ม พร้อมทั้งไดส่้งต่อนโยบายน้ีไปสู่
ห่วงโซ่อุปทาน โดยให้ผูข้ายวตัถุดิบลงนามใน “การส ารวจแหล่งท่ีมาของแร่และโลหะ” (Minerals/Metals Source 
Survey) และ“ประกาศเก่ียวกบัการเลิกใชแ้ร่ท่ีมีขอ้ขดัแยง้” (Declaration on Non-use of Conflict Minerals/Metals) 
ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของขั้นตอนการคดัเลือกซพัพลายเออร์ของบริษทัฯ 

5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
บริษทัฯใหค้วามส าคญัต่อนโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน

เทียบเท่าเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจดา้นอ่ืนๆ ของบริษทัฯ ซ่ึงผูบ้ริหารตามสายงานจะเป็นผูรั้บผิดชอบในการ
ด าเนินการตามนโยบายน้ีใหเ้ป็นไปอยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมินผลกระทบในแต่ละจุด
ปฏิบติังานและจดัฝึกอบรมใหแ้ก่พนกังานอยา่งสม ่าเสมอ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
บริษทัฯไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการ รวมถึงมีคณะปฏิบติังานดา้นส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยั และความ

ปลอดภยัเพื่อดูแลใหมี้ การปฏิบติัตามมาตรฐานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO14001 และระบบมาตรฐานอา
ชีวอนามยัและความปลอดภยั OHSAS18001 อยา่งต่อเน่ืองและถูกตอ้ง ซ่ึงปัจจุบนั บริษทัฯไดรั้บการรับรอง
มาตรฐานดงักล่าวอยา่งต่อเน่ืองเป็นเวลา 16 ปี 

นโยบายอุบติัเหตุตอ้งเป็นศูนย ์(Zero Accident) ถือเป็นเป้าหมายหลกัอยา่งหน่ึงท่ีบริษทัฯ ไดน้ ามายดึถือ
ปฏิบติัในการด าเนินงานอยา่งเคร่งครัด ท าใหใ้นปี 2557 มีพนกังานไดรั้บบาดเจบ็จ านวน 53 ราย จากจ านวน 48 

คณะท างานด้านจัดการพลงังานและชีวอนามยัและความปลอดภัยของบริษัทฯ  



รายในปี 2556 อยา่งไรก็ดี กรณีบาดเจบ็ร้ายแรง (ขาดงานตั้งแต่ 3 วนัข้ึนไป) มีอตัราลดลงร้อยถึงร้อยละ 37.5 
หรือคิดเป็นเพียงร้อยละ 0.3 ของพนกังานทั้งหมด โดยบริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะลดการเกิดอุบติัเหตุใหเ้ป็นศูนยใ์หไ้ด้
ตามนโยบายท่ีวางไวต่้อไป 
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แมว้า่แนวโนม้การเกิดอุบติัเหตุจากงานจะลดลง บริษทัฯก็ยงัไดร้ณรงคจ์ดักิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภยั 

“จิตส านึกความปลอดภยั ปลูกฝังไดด้ว้ยตวัคุณ” เพื่อการลดอุบติัเหตุในโรงงานให้เป็นศูนย ์ส่งเสริมใหพ้นกังานมี
ความรู้และเขา้ใจในการปฏิบติังานให้ปลอดภยั กิจกรรมภายในงานประกอบดว้ย การร่วมส่งประกวดค าขวญัและวาด
ภาพส่ือความหมายความปลอดภยั และร่วมสนุกกบัเกมตอบค าถามเพื่อส่งเสริมให้ตระหนกัถึงดา้นความปลอดภยั  

ด้านสวสัดิการพนักงาน   
 บริษทัฯมีการจดัตั้งคณะกรรมการสวสัดิการเพื่อ

ดูแลผลประโยชน์ใหแ้ก่พนกังานรวมทั้งมีการก าหนด
นโยบายดา้นสวสัดิการและแรงงานสัมพนัธ์เพื่อส่งเสริม
และสนบัสนุนใหพ้นกังานไดรั้บสิทธิและสวสัดิการ
อยา่งเป็นธรรม ซ่ึงจากการให้ความส าคญัดา้นแรงงาน
สัมพนัธ์และสวสัดิการท่ีดีให้แก่พนกังานมาอยา่ง
ต่อเน่ือง ท าใหไ้ดรั้บคดัเลือกใหเ้ป็นสถานประกอบการ
ดีเด่นดา้นแรงงานสัมพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน ซ่ึงจดั
โดยกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวง
แรงงานติดต่อกนัเป็นปีท่ี 9 

 โรงงานท้ัง 2 แห่งได้รับรางวลัสถานประกอบการดีเด่น 

ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวสัดิการแรงงานประจ าปี 2557 

สถิติการเกิดอุบัติเหตจุากงานปี 2553 - 2557 



 มุมนมแม่ 
ดว้ยพนกังานส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิงถึงร้อยละ 84 บริษทัฯ จึงไดใ้หค้วามส าคญัในการดูแลพนกังานท่ี

ตั้งครรภเ์ป็นพิเศษ โดยไดจ้ดัสถานท่ีท างานเฉพาะให้แก่พนกังานหญิงตั้งครรภแ์ละมีการอบรมเตรียมความพร้อม
ก่อนคลอดรวมทั้งมีการจดัมุมนมแม่ในสถานประกอบการมาตั้งแต่ปี 2551 เพื่อใหพ้นกังานไดมี้สถานท่ีใหจ้ดัเก็บ
นมไวใ้หบุ้ตรไดใ้นระหวา่งเวลาท างาน ซ่ึงช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวติใหแ้ก่พนกังานและครอบครัวอีกทางหน่ึง  

 องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) 
บริษทัฯไดด้ าเนินกิจกรรมประเภทต่างๆ เพื่อส่งเสริมความเป็นอยูแ่ละคุณภาพชีวิตใหแ้ก่พนกังาน เช่น 

การลงนามเขา้ร่วมโครงการแนวทางการสร้างความสุข 8 ประการ (Happy 8 Workplace) เพื่อสร้างความสมดุล
ของการใชชี้วติในครอบครัว การท างานและสังคมใหแ้ก่พนกังานร่วมกบัส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) ซ่ึงโครงการดงักล่าวไดส่้งผลต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตใหแ้ก่พนกังานเป็นอยา่งดีและท า
ใหบ้ริษทัฯไดรั้บการคดัเลือกจากองคก์รปฏิบติัการใหเ้ป็นองคก์รพี่เล้ียงโดยมีหนา้ท่ีให้ค  าปรึกษา รวมทั้งไดเ้ป็น
องคก์รตน้แบบในการศึกษาการด าเนินโครงการ Happy Workplace ใหก้บัหน่วยงานอ่ืนๆ อีกดว้ย 

6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค  
บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกคา้ดว้ยการน าเสนอสินคา้ท่ีดีมีคุณภาพและบริการท่ี

เช่ือถือได ้โดยไดด้ าเนินการตามมาตรฐานสากลต่างๆอยา่งเคร่งครัด เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ลูกคา้ จนใน
ปัจจุบนั บริษทัฯไดรั้บการรับรองมาตรฐานต่างๆ ดงัน้ี 



 มาตรฐานการจดัการดา้นคุณภาพ (ISO9001:2008)  
 มาตรฐานการจดัการดา้นคุณภาพส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต ์(TS16949)  
 มาตรฐานการจดัการดา้นคุณภาพส าหรับธุรกิจการส่ือสารและโทรคมนาคม (TL9000)  
 มาตรฐานระบบคุณภาพห้องปฏิบติัการ (ISO/IEC17025)  
 มาตรฐานการควบคุมและการตรวจวดัไฟฟ้าสถิต (IEC-61340-5-1 และ ANSI/ESD S20.20)  
 ไดรั้บใบรับรองสถานภาพเป็นผูน้ าของเขา้ ผูส่้งของออกระดบัมาตรฐานเออีโอ ของกรมศุลกากร 

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

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดใ้ส่ใจและค านึงถึงความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค โดยเนน้การจดัการดา้นสารปนเป้ือน
ในผลิตภณัฑ์ (Environmental Related-Substances) โดยพฒันาและควบคุมใหไ้ม่มีการน าสารเคมีท่ีเป็นอนัตรายมาใช้
ในขบวนการผลิต เพื่อสร้างความเช่ือมัน่วา่ผลิตภณัฑข์องบริษทัฯไม่มีสารพิษท่ีเป็นอนัตรายต่อผูบ้ริโภค 

บริษทัฯ มีการติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้ทุกกลุ่มอยา่งใกลชิ้ด เพื่อใหเ้ขา้ถึงและพยายามสนองตอบความ
ตอ้งการของลูกคา้ใหไ้ดม้ากท่ีสุด ลูกคา้สามารถคน้หาขอ้มูลของบริษทัฯ และผลิตภณัฑต่์างๆ ไดผ้า่นทาง 
www.deltathailand.com และยงัสามารถใหข้อ้เสนอแนะต่างๆไดท้างอีเมล ์CSR@deltathailand.com ท่ีระบุไวใ้น
เวบ็ไซตข์องบริษทั ขอ้เสนอแนะต่างๆจะถูกเสนอแก่ผูบ้ริหารระดบัสูงเพื่อวิเคราะห์และหาแนวทางพฒันาอยา่ง
ต่อเน่ืองต่อไป 

7.  การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม  
 บริษทัฯไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัในการจดัท าระบบการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม เพื่อช่วยผลกัดนั
กระบวนการท างานของบริษทัฯ ผา่นหลกัการ PDCA (Plan/Do/Check/Action) เพื่อจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มใน
บริบทต่างๆใหก้ลายมาเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินกิจกรรมในชีวติประจ าวนัของพนกังานทุกระดบัในบริษทัฯ
อยา่งต่อเน่ือง ปัจจุบนับริษทัฯไดรั้บการรับรองมาตรฐานระบบการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มในระดบัประเทศและ
ระดบัโลกดงัน้ี 

 ISO14001 – มาตรฐานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
 ISO14067 – มาตรฐานระบบการประเมินปริมาณคาร์บอนฟุตพร้ินทใ์นผลิตภณัฑ์ 
 ISO14064-1 – มาตรฐานระบบการจดัการการประเมินปริมาณและการรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
 IECQ QC08000 – มาตรฐานการบริหารจดัการสารตอ้งหา้ม (Hazardous Substance Process Management) 
 ISO50001 – มาตรฐานระบบบริหารจดัการดา้นพลงังาน 
 OHSAS18001 – มาตรฐานการจดัการอนามยัและความปลอดภยัในสถานประกอบการ 
บริษทัฯนบัเป็นรายแรกในประเทศไทยท่ีไดรั้บใบรับรองมาตรฐาน ISO14064-1 และ ISO50001 และ

ยงัคงด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองเพื่อยกระดบัขีดความสามารถของบริษทัฯต่อไป 



นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดจ้ดักิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตส านึกดา้นการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้มให้แก่
พนกังานดว้ยการจดักิจกรรมต่างๆ ไดแ้ก่ การประกวดวาดภาพดา้นอนุรักษพ์ลงังาน การปลูกป่า เป็นตน้ 

อุตสาหกรรมสีเขียว 
บริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมโครงการ “อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)” ท่ีจดัข้ึนโดยกระทรวงอุตสาหกรรม 

เพื่อแสดงถึงความยดึมัน่ในการประกอบกิจการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยมุ่งเนน้การพฒันาและปรับปรุง
กระบวนการผลิตและการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงความรับผดิชอบต่อสังคมทั้งภายในและ
ภายนอกองคก์รตลอดจนห่วงโซ่อุปทานต่างๆ เพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน โดยโรงงานทั้ง 2 แห่งท่ีนิคม
อุตสาหกรรมบางปูและอีกหน่ึงแห่งท่ีนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรวไ์ดผ้า่นการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว
ระดบัท่ี 3 ซ่ึงไดแ้ก่อุตสาหกรรมท่ีมีการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งเป็นระบบ มีการติดตาม ประเมินผล และ
ทบทวนเพื่อการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงการไดรั้บรางวลัดา้นส่ิงแวดลอ้มและการรับรองมาตรฐานดา้น
ส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ซ่ึงบริษทัฯ จะมุ่งมัน่พฒันามาตรฐานสู่ระดบัวฒันธรรมสีเขียวและเครือข่ายสีเขียวต่อไป   

การจัดการด้านพลงังาน 
บริษทัฯไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของการอนุรักษพ์ลงังานและการส่งเสริมใหมี้การใชท้รัพยากรอยา่งมี

ประสิทธิภาพ จึงไดมี้การก าหนดเป็นนโยบายดา้นการจดัการพลงังานข้ึนและมุ่งมัน่ให้เกิดการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
โดยไดมี้การส่ือสารใหแ้ก่พนกังานทุกระดบัในองคก์รไดรั้บทราบและมีการด าเนินการตรวจสอบ ติดตาม แกไ้ข
ปรับปรุงโครงการต่างๆท่ีไดด้ าเนินการ รวมทั้งส่งเสริมใหมี้การฝึกอบรมเพื่อใหพ้นกังานไดมี้ความรู้และตระหนกั
ถึงความส าคญัของการอนุรักษพ์ลงังาน โดยน าแนวคิดดา้นการจดัการพลงังานมาใชใ้นการปรับปรุงระบบ
เคร่ืองปรับอากาศ ระบบแสงสวา่ง รวมทั้งติดตั้งแผงพลงังานแสงอาทิตยเ์พื่อผลิตกระแสไฟฟ้าข้ึนใชเ้องภายใน
โรงงาน และมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง โดยผลการด าเนินการดา้นการจดัการพลงังานในปี 2557 มีดงัน้ี   

โครงการประหยดัพลงังาน (Energy Saving Project)  
บริษทัฯ ไดจ้ดัท าแผนดา้นระบบการอนุรักษพ์ลงังาน (Energy Management System (EnMS)) ข้ึนเพื่อ

วางแผนการลดการใชพ้ลงังานทั้งระบบโดยลดปริมาณความเขม้ของการใชไ้ฟฟ้า (Electricity Intensity (EI)) 
(ปริมาณการใชไ้ฟฟ้า/ปริมาณการผลิต) ลงร้อยละ 51 ภายในปี 2557 (ปี 2552 เป็นปีฐาน) โดยในปี 2557 มีการ
ด าเนินโครงการทั้งส้ิน 61 โครงการ สามารถลดปริมาณความเขม้ของการใชไ้ฟฟ้าจากปี 2556 ได ้1,070 กิโลวตัต์
ต่อปริมาณการผลิต 1 ลา้นเหรียญสหรัฐโดยประมาณหรือลดลงร้อยละ 51 (เม่ือเทียบกบัปีฐาน) โดยในปี 2558 น้ี 
มีโครงการท่ีจะจดัท าอีก 65 โครงการท่ีคาดวา่จะประหยดัการใชไ้ฟฟ้าได ้8,282,600กิโลวตัตต่์อปีหรือลดลงร้อย
ละ 65 จากปีฐานซ่ึงสูงกวา่ประมาณการเดิมท่ีไดต้ั้งไวท่ี้ร้อยละ 50  

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การลดผลกระทบทีม่ีต่อการเปลีย่นแปลงของภูมิอากาศ  
ภาวะโลกร้อนนบัเป็นหน่ึงในวกิฤตท่ีคุกคามการด าเนินชีวติของมนุษย ์ซ่ึงบริษทัฯไดเ้ล็งเห็นถึง

ความส าคญัของการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงดงักล่าว จึงไดจ้ดัเตรียมมาตรการท่ีเป็นรูปธรรมในการ
ด าเนินการบริหารจดัการดา้นพลงังานอยา่งต่อเน่ือง เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานและลดปริมาณ
การปลดปล่อยคาร์บอนลง โดยไดเ้ร่ิมมีส่วนร่วมในโครงการการเปิดเผยขอ้มูลคาร์บอน (Carbon Disclosure 
Project - CDP) มาตั้งแต่ปี 2550 โดยมีการเก็บขอ้มูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางออ้มมาตั้งแต่
ปี 2552 และไดร้ายงานผลความกา้วหนา้ไวบ้นเวบ็ไซตข์องมาตรฐานระบบการจดัการการประเมินปริมาณและ
การรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ISO14064-1)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: ปี 2553 เป็นปีฐาน 
 



บริษทัฯไดว้างแผนในการจดัการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
มาตั้งแต่ปี 2553 โดยในปี 2557 บริษทัฯสามารถลดความเขม้ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงถึงร้อยละ 15 เม่ือ
เทียบกบัปีฐานโดยการน าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเทียบกบัยอดขาย 

จากความส าเร็จของบริษทัฯไดรั้บรางวลั Thailand Energy Awards ประจ าปี 2556 ดา้นบุคลากรดีเด่น 
ประเภท “ทีมงานดา้นพลงังาน” จาก น.ส.ยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร นายกรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2556 ท่ีจดัข้ึนโดย
กระทรวงพลงังานเพื่อยกยอ่งหน่วยงานท่ีมีการด าเนินงานดา้นการอนุรักษพ์ลงังานและการพฒันาพลงังานทดแทน 
ท่ีมีผลงานดีเด่น   และ เม่ือวนัท่ี 17 กนัยายน 2557บริษทัฯ ไดผ้า่นการพิจารณาการข้ึนทะเบียนโครงการ T-VER 
จากคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการลดก๊าซเรือนกระจก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม คร้ังท่ี 
6/2557 ในการด าเนินโครงการตน้แบบ T-VER จากองคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน)  ซ่ึง
เป็นโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศโดยความสมคัรใจ และสามารถน า
ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึน ท่ีเรียกวา่คาร์บอนเครดิตไปขายในตลาดคาร์บอนภาคสมคัรใจ
ในประเทศไดอ้นัจะเป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่องคก์รต่างๆ  
 8.  การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม  
 บริษทัฯไดด้ าเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อร่วมพฒันาสังคมและชุมชนทั้งทางดา้นส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
การสาธารณะสุข และพฒันาชุมชนในดา้นอ่ืนๆ อาทิ  การลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวชิาการกบั
มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติเพื่อพฒันาศกัยภาพของนกัศึกษาดว้ยการปฏิบติังานจริง  การบูรณะ
ซ่อมแซมวดัจ านวนหลายแห่งพร้อมทั้งน า 5 ส. ซ่ึงเป็นหลกัปฏิบติัของบริษทัฯ ในการท างานประจ าวนัเพื่อช่วย
วดับริหารจดัการส่ิงของท่ีไดรั้บบริจาค  การส่งเสริมใหพ้นกังานเขา้ร่วมบริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทยทุกไตร
มาส  การบริจาคหลอดไฟ LED พร้อมการติดตั้งซ่ึงเป็นผลิตภณัฑข์องบริษทัท่ีช่วยประหยดัพลงังานใหก้บั
โรงเรียนและชุมชนแวดลอ้ม การปลูกป่าชายเลนท่ีจงัหวดัสมุทรปราการและสมุทรสาครเป็น (ประมวลภาพ
กิจกรรมส าคญัในปี 2557 หนา้ 85) 

9. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม  
ดว้ยพนัธกิจของบริษทัฯ ท่ีระบุวา่ “มุ่งมัน่สร้างสรรค์นวตักรรมการใช้พลังงานสะอาดและเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพ่ืออนาคตท่ีดีกว่า” บริษทัฯ จึงมีนโยบายพฒันาสินคา้ท่ีใชพ้ลงังานสะอาด เป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดลอ้มและประหยดัพลงังาน โดยไดพ้ฒันาและจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์พื่อการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มโดยแบ่ง
ออกเป็นกลุ่มหลกัๆ ดงัน้ี  

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ทีป่ระหยัดพลังงานหรือลดการสูญเสียของพลงังาน เช่น ผลิตภณัฑใ์นกลุ่มเพาเวอร์ซพั
พลายท่ีมีประสิทธิภาพสูง (High efficiency) ซ่ึงบริษทัฯ สามารถพฒันาผลิตภณัฑด์งักล่าวใหมี้
ประสิทธิภาพสูงถึงกวา่ร้อยละ 90 โดยเฉพาะเพาเวอร์ซพัพลายส าหรับระบบโทรคมนาคมซ่ึงปัจจุบนั
สามารถพฒันาประสิทธิภาพสูงข้ึนถึงร้อยละ 98 ท าใหมี้การสูญเสียพลงังานนอ้ยมาก นอกจากน้ี ยงัมี
ผลิตภณัฑอ่ื์นๆท่ีประหยดัพลงังาน ไดแ้ก่ พดัลมอิเล็กทรอนิกส์ และหลอดไฟ LED  



 
2. โซลูช่ันเพือ่การประหยดัพลงังาน โดยส่วนใหญ่เป็นช้ินส่วนหรืออุปกรณ์อตัโนมติัท่ีใชใ้น

ภาคอุตสาหกรรม (Industrial Automation) ท่ีติดตั้งเขา้ไปในอุปกรณ์หลกัแลว้ช่วยท าใหอุ้ปกรณ์
ดงักล่าวใชพ้ลงังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3. กลุ่มผลติภัณฑ์ทีผ่ลติพลังงานสะอาดหรือลดผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก่ โซลาร์
อินเวอร์เตอร์ เพาเวอร์ซพัพลายและสถานีประจุไฟฟ้าส าหรับรถยนต ์Hybrid รวมทั้งอุปกรณ์แปลง
ไฟฟ้าจากพลงังานลม (wind turbine)  

ผลิตภณัฑท์ั้งสามกลุ่มหลกัขา้งตน้นอกจากจะสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจใหก้บับริษทัฯโดยไดเ้ป็น
สินคา้ท่ีน ารายไดห้ลกัมาสู่บริษทัฯ แลว้ ยงัสามารถอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มได ้

การเผยแพร่นวตักรรม 
บริษทัฯ ไดส่้งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การด าเนินการผลิตภายใตก้ฎเกณฑข์องผลิตภณัฑฉ์ลากเขียว 

(Green Label) ท่ีมุ่งเนน้ใหมี้กระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยมีการก ากบัดูแลดา้นการจดัการของ
เสีย การลดมลภาวะและการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ มีการบนัทึกและตรวจวดัเพื่อประเมินผลกระทบท่ี
เกิดข้ึนเป็นประจ าทุกเดือน ตลอดจนจดัฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่พนกังานอยา่งสม ่าเสมอ 

ผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑท์ั้งหมดของบริษทัฯ มีความโดดเด่นและเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภยั
ระดบัสากลสอดคลอ้งตามกฎระเบียบดา้นส่ิงแวดลอ้มต่างๆ เช่น EU RoHS (Restriction of Hazardous Substances 
หรือขอ้ก าหนดของสหภาพยุโรปวา่ดว้ยเร่ืองของการใชส้ารท่ีเป็นอนัตรายในอุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์) และ WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment หรือ “เศษเหลือทิ้งของผลิตภณัฑไ์ฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์”) ซ่ึงเป็นมาตรการในการควบคุมมลพิษและของเสียจากผลิตภณัฑส์ารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 
นอกจากน้ี บริษทัฯยงัไดแ้สดงขอ้มูลการรับรองดา้นส่ิงแวดลอ้มต่างๆ เช่น Energy Star (มาตรฐานดา้นพลงังาน
ของผลิตภณัฑไ์อที) และ 80 PLUS (มาตรฐานเพาเวอร์ซพัพลาย 80 PLUS) ในผลิตภณัฑข์องบริษทัฯดว้ย 

บริษทัฯ ไดรั้บมาตรฐานการจดัการดา้นพลงังาน ISO50001 เป็นบริษทัแรกในประเทศไทย รวมทั้ง
ประสบความส าเร็จในการท ากิจกรรมต่างๆเก่ียวกบัการอนุรักษพ์ลงังานในโรงงานอยา่งต่อเน่ือง และยงัไดจ้ดั
กิจกรรมการแบ่งปันความรู้และการเผยแพร่นวตักรรมต่อชุมชน  ไดรั้บทราบวธีิการอนุรักษพ์ลงังานท่ีบริษทัฯ
น ามาใชแ้ละประสบความส าเร็จในการลดการใชพ้ลงังาน รวมทั้งการน าเสนอเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั ใหก้บัผูท่ี้มา
ร่วมงานสามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บัองคก์รและชุมชน และสังคมในวงกวา้ง 

 
 
 
 
 



ประมวลภาพกจิกรรมส าคัญในปี 2557 
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