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ข�อมูลทางการเงินที่สำคัญในป� 2555 - 2557 
 Àπà«¬ : ≈â“π∫“∑ ß∫°“√‡ß‘π√«¡ ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–°‘®°“√ 

 2557 2556 2555 2557 2556 2555  
 ‘π∑√—æ¬å√«¡ 38,245 36,865 33,075 34,276 32,965 29,378 
Àπ’È ‘π√«¡ 10,646 11,539 10,578 6,372 6,876 5,281 
∑ÿπ∑’Ë‡√’¬°™”√–·≈â« 1,247 1,247 1,247 1,247 1,247 1,247 
 à«π¢ÕßºŸâ∂◊ÕÀÿâπ 27,598 25,326 22,497 27,904 26,088 24,096 
¬Õ¥¢“¬ 44,121 41,201 40,779 30,096 28,683 27,690 
√“¬‰¥â√«¡ 45,095 42,360 41,528 30,665 29,453 28,161 
μâπ∑ÿπ¢“¬ 32,304 30,367 29,984 21,528 20,762 20,016 
°”‰√¢—Èπμâπ 11,817 10,834 10,795 8,568 7,921 7,674 
§à“„™â®à“¬¥”‡π‘πß“π 6,348 6,110 6,608 3,755 3,519 3,690 
°”‰√®“°°“√¥”‡π‘πß“π 5,468 4,724 4,187 4,814 4,402 3,984 
°”‰√ ÿ∑∏‘ 5,962 5,416 4,347 5,183 4,985 4,407  
Àπà«¬ : (%)  
Õ—μ√“°”‰√¢—Èπμâπ 26.78% 26.30% 26.47% 28.47% 27.61% 27.71% 
Õ—μ√“°”‰√®“°°“√¥”‡π‘πß“π 12.39% 11.47% 10.27% 15.99% 15.35% 14.39% 
Õ—μ√“°”‰√ ÿ∑∏‘μàÕ√“¬‰¥â√«¡ 13.22% 12.78% 10.47% 16.90% 16.93% 15.65% 
Õ—μ√“º≈μÕ∫·∑πμàÕ à«π¢ÕßºŸâ∂◊ÕÀÿâπ 22.53% 22.65% 20.53% 19.20% 19.87% 19.46% 
Õ—μ√“º≈μÕ∫·∑π®“° ‘π∑√—æ¬å√«¡ 15.87% 15.49% 13.81% 15.42% 15.99% 15.83%  
Àπà«¬ : ∫“∑  
°”‰√ ÿ∑∏‘μàÕÀÿâπ 4.78 4.34 3.49 4.16 4.00 3.53 
‡ß‘πªíπº≈μàÕÀÿâπ 3.00* 2.70 2.40 3.00* 2.70 2.40 
¡Ÿ≈§à“μ“¡∫—≠™’μàÕÀÿâπ 22.12 20.30 18.04 22.37 20.91 19.32 

 
* Õ¬Ÿà√–À«à“ßπ”‡ πÕ∑’Ëª√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ‡æ◊ËÕÕπÿ¡—μ‘ 
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4 ร า ย ง า น 
ป ร ะ จํ า ป� 2557 
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4 ร า ย ง า น 
ป ร ะ จํ า ป� 2557 

ราคาหุ�นของ DELTA ป� 2547 - 2557 
เทียบกับดัชนีตลาดหลักทรัพย�ฯ (SET Index) 
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 ∫√‘…—∑ ‡¥≈μâ“ Õ’‡≈§‚∑√π‘§ å (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥ (¡À“™π) ¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®¥â“π°“√º≈‘μ·≈– àßÕÕ°º≈‘μ¿—≥±å 
‡æ“‡«Õ√å´—ææ≈“¬·≈–Õÿª°√≥åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° åÕ◊ËπÊ ‚¥¬‰¥â°àÕμ—Èß¢÷Èπ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 16 ¡‘∂ÿπ“¬π 2531 ¥â«¬∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π·√°‡√‘Ë¡ 
40 ≈â“π∫“∑ μàÕ¡“∫√‘…—∑œ‰¥â·ª≈ß ¿“æ‡ªìπ∫√‘…—∑¡À“™π ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 23 °—π¬“¬π 2537 ·≈–‡¢â“‡ªìπÀ≈—°∑√—æ¬å®¥∑–‡∫’¬π
„πμ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 24 °√°Æ“§¡ 2538 ¿“¬„μâÀ≈—°∑√—æ¬å™◊ËÕ çDELTAé ‚¥¬‰¥â‡ªìπ∫√‘…—∑„π°≈ÿà¡ 
SET50 ¡“μ—Èß·μàªï 2548 ªí®®ÿ∫—π ∫√‘…—∑œ ¡’∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π 1,259,000,000 ∫“∑·≈–∑ÿπ™”√–·≈â« 1,247,381,614 ∫“∑ ‚¥¬¡’
¡Ÿ≈§à“∑’Ëμ√“‰«âÀÿâπ≈– 1 ∫“∑ 
 ‡¥≈μâ“ ª√–‡∑»‰∑¬ ‡ªìπºŸâº≈‘μ™—Èππ”¢Õß‚≈°¥â“πº≈‘μ¿—≥±å‡æ“‡«Õ√å´—ææ≈“¬·≈–™‘Èπ à«πÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° åª√–‡¿∑ 
æ—¥≈¡Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å (DC Fan) Õ’‡ÕÁ¡‰Õ øî≈‡μÕ√å (EMI Filter) ·≈–‚´≈‘πÕ¬¥å ‚¥¬‰¥â¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®‡°’Ë¬«°—∫º≈‘μ¿—≥±å¥â“π
°“√®—¥°“√√–∫∫°”≈—ß‰øøÑ“ (Power management solutions) ÷́Ëß§√Õ∫§≈ÿ¡º≈‘μ¿—≥±åμà“ßÊ À≈“¬ª√–‡¿∑ ‰¥â·°à √–∫∫
°”≈—ß‰ø (Power Systems) ∑’Ë„™â„πÕÿμ “À°√√¡‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑» √–∫∫‚∑√§¡π“§¡ Õÿª°√≥å„π¿“§Õÿμ “À°√√¡ 
Õÿª°√≥å ”π—°ß“π Õÿª°√≥å°“√·æ∑¬å √«¡∑—Èß‡æ“‡«Õ√å´—ææ≈“¬‡æ◊ËÕ°“√„™âß“π°—∫‡´‘√åø‡«Õ√å §Õ¡æ‘«‡μÕ√å√–∫∫‡§√◊Õ¢à“¬ 
(Networking) ‡§√◊ËÕßª√—∫√–¥—∫·√ß¥—π‰øøÑ“°√–· μ√ß (DC-DC converter) ·≈–Õ·¥ª‡μÕ√å ªí®®ÿ∫—π‰¥â¢¬“¬°“√ 
¥”‡π‘πß“π‰ª¬—ß∏ÿ√°‘®æ≈—ßß“π∑¥·∑π‰¥â·°à √–∫∫æ≈—ßß“π· ßÕ“∑‘μ¬å æ≈—ßß“π≈¡ ·≈–Õÿª°√≥å ”À√—∫¬“π¬πμå‰øøÑ“ 
(EV) ·≈–¬“π¬πμå‰Œ∫√‘¥ (HEV) 

ภาพรวมบริษัท 
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6 ร า ย ง า น 
ป ร ะ จํ า ป� 2557 

 §«“¡º—πº«π¢Õß√“§“πÈ”¡—π §«“¡μ÷ß‡§√’¬¥∑“ß°“√‡¡◊Õß·≈–ªí≠À“∑“ß‡»√…∞°‘®∑’Ë‡°‘¥¢’ÈπÕ¬Ÿà‡π◊ÕßÊ„πÀ≈“¬ à«π¢Õß‚≈° 
∑”„Àâ‡°‘¥§«“¡°—ß«≈ ”À√—∫°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®  ”À√—∫∫√‘…—∑œ‡Õß ¬Õ¡√—∫«à“ ‘Ëß‡À≈à“π’È∂◊Õ‡ªìπªí®®—¬∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ‰¥â‡ ¡Õ·≈–Õ“®‡°‘¥¢÷Èπ
∫àÕ¬§√—Èß„π™à«ß‡«≈“π’È ¥—ßπ—Èπ ‡√“®÷ß¡’π‚¬∫“¬∂◊Õ‡ß‘π ¥®”π«π 300 ≈â“π¡“μ—Èß·μàªï 2551 ¢≥–π’È ∫√‘…—∑œ¡’¢π“¥∏ÿ√°‘®∑’Ë„À≠àæÕ∑’Ë
®–°√–®“¬§«“¡‡ ’Ë¬ß„πÀ≈“¬√Ÿª·∫∫‡æ◊ËÕ∑’Ë®–‰¥â √â“ß°“√‡®√‘≠‡μ‘∫‚μ„π√–¬–¬“«·≈–«“ß√“°∞“π∑’Ë¡—Ëπ§ß„Àâ°—∫∫√‘…—∑œ 

 π—∫μ—Èß·μà°“√§«∫√«¡°‘®°“√¢Õß Ascom „π
ªï 2546 ∫√‘…—∑œ‰¥â¡’°“√≈ß∑ÿπ„π¥â“π°“√«‘®—¬·≈–
æ—≤π“ ´÷Ëß§‘¥‡ªìπ —¥ à«π∂÷ßª√–¡“≥√âÕ¬≈– 5 ¢Õß
¬Õ¥¢“¬ ‡æ◊ËÕ √â“ß “¬º≈‘μ¿—≥±å„À¡à‚¥¬‡©æ“–
Õ¬à“ß¬‘Ëß‡æ◊ËÕ¡ÿàß‡πâπ°“√‡μ‘∫‚μ¢Õß∏ÿ√°‘®¢Õß Original 
Design Manufacturing (ODM) ∫√‘…—∑œ¬—ß‰¥â∑”°“√
¢¬“¬μ≈“¥‰ª Ÿàμ≈“¥„π∑âÕß∂‘Ëπ®”π«π¡“°‰¥â‚¥¬
°“√ √â“ß ç∏ÿ√°‘®¿Ÿ¡‘¿“§é ‚¥¬¡ÿàß‡πâπ°“√¢“¬·∫∫
‚´≈Ÿ™—π ·≈–º≈‘μ¿—≥±å‡æ“‡«Õ√å —́ææ≈“¬„πÀ≈“¬
ª√–‡∑»∑—Ë«‚≈°‚¥¬ºà“π∑“ß ”π—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ ¥â«¬
§«“¡μàÕ‡π◊ËÕß¢Õß°“√æ—≤π“ “¬º≈‘μ¿—≥±å„À¡àÊ
®”π«π¡“° μ≈Õ¥√«¡∂÷ß°“√æ—≤π“μ≈“¥„πª√–‡∑»
μà“ßÊ ∑”„Àâ§à“„™â®à“¬„π°“√¥”‡π‘π°“√¡’°“√‡μ‘∫‚μ
„π·μà≈–ªïμ“¡π‚¬∫“¬°“√∫—≠™’·∫∫Õπ√—°…åπ‘¬¡¡“
μ—Èß·μàªï 2550 ·≈–¢≥–π’È “¡“√∂‡√‘Ë¡‡ÀÁπ°“√‡μ‘∫‚μ
∑’Ë¥’¢Õß¬Õ¥¢“¬„π ”π—°ß“πÕ‘π‡¥’¬·≈– ‘ß§‚ª√å 
Õ¬à“ß‰√°Áμ“¡  —¥ à«π§à“„™â®à“¬„π°“√¥”‡π‘π°“√
μàÕ¬Õ¥¢“¬‰¥â≈¥≈ß‡π◊ËÕß®“°°“√‡μ‘∫‚μ¢Õß¬Õ¥¢“¬ 
 àßº≈„ÀâÕ—μ√“°”‰√®“°°“√¥”‡π‘πß“π¥’¢÷Èπ ·≈–§“¥
«à“·π«‚πâ¡π’È®–¥”‡π‘πμàÕ‰ªÕ’°À≈“¬ªï¢â“ßÀπâ“ 

§«“¡ “¡“√∂„π°“√∑”°”‰√ 

√“¬‰¥â®“°°“√¢“¬ æ—π≈â“π∫“∑ MUSD 
(æ—π≈â“π∫“∑) 

(æ—π≈â“π∫“∑) 

สารจากคณะกรรมการ 

เจมส อึ้ง 
ประธานกรรมการ 

ดิ๊ก เซีย 
ประธานบริหาร 
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 ∏ÿ√°‘® ‘π§â“ ODM : §«“¡μâÕß°“√ ‘π§â“ª√–‡¿∑ ODM ¢Õß∫√‘…—∑‡∑§‚π‚≈¬’‰¡à§àÕ¬®–º—πº«πμ“¡ ∂“π°“√≥å∑“ß‡»√…∞°‘®
∑—Ë«‰ª ‡æ√“–°“√°√–μÿâπÕÿª ß§å‰¥â¡“®“°°“√æ—≤π“·Õªæ≈‘‡§™—Ëπ·≈–π«—μ°√√¡„À¡à ¥—ßπ—ÈπΩÉ“¬«‘®—¬·≈–æ—≤π“¢Õß∫√‘…—∑œ®÷ß¡ÿàß‡πâπ 
∑’Ë®–æ—≤π“º≈‘μ¿—≥±å∑’Ë„Àâ§«“¡Àπ“·πàπ∑“ßæ≈—ßß“π·≈–¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ∑’Ë Ÿß¢÷Èπ æ√âÕ¡∑—Èß‰¥âæ—≤π“ ‘π§â“°≈ÿà¡‡æ“‡«Õ√å´—ææ≈“¬·∫∫
¡“μ√∞“π·≈–·∫∫∑’Ë≈Ÿ°§â“°”Àπ¥„Àâ¡’¡Ÿ≈§à“‡æ‘Ë¡¡“°¢÷Èπ¥â«¬°“√ª√—∫ª√ÿß√–∫∫·≈–°“√„™âß“π„Àâ‡ªìπ·∫∫Õ—®©√‘¬–¥â«¬°“√π”‡∑§‚π‚≈¬’
„À¡àÊ À≈“¬√Ÿª·∫∫¡“ª√–¬ÿ°μå„™â„π°“√æ—≤π“º≈‘μ¿—≥±å ‚¥¬¡’°ÿ≠·® ”§—≠§◊Õ °“√„™â·°≈‡≈’¬¡‰π‰μ√·≈– ‘́≈‘§Õπ§“√å‰∫πå°—∫Õÿª°√≥å
ª√–‡¿∑‡´¡‘§Õπ¥—§‡μÕ√å (GaN/SiC based semiconductor) ºπ«°°—∫°“√„™â°“√ÕÕ°·∫∫«ß®√™—Èπ Ÿß (Advanced topology) ‡ªìπμâπ 
„π‡«≈“‡¥’¬«°—πΩÉ“¬«‘®—¬·≈–æ—≤π“¢Õß∫√‘…—∑œ®–¡ÿàß‡πâπ‰ª∑’Ë°“√‡æ‘Ë¡§«“¡À≈“°À≈“¬¢Õßº≈‘μ¿—≥±å„πº≈‘μ¿—≥±å·μà≈–°≈ÿà¡¥â«¬ 
 
 ‡Àμÿ°“√≥å ”§—≠¢ÕßΩÉ“¬«‘®—¬·≈–æ—≤π“„π°“√π”‡ πÕº≈‘μ¿—≥±å ODM: 

2549 - æ—¥≈¡Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å ”À√—∫√∂¬πμå 
2553 - Õÿª°√≥å™“√å®æ≈—ßß“π ”À√—∫√∂¬πμå‰Œ∫√‘¥ 
2553 - Õ‘π‡«Õ√å‡μÕ√åæ≈—ßß“π· ßÕ“∑‘μ¬å 
2555 - Õ‘π‡«Õ√å‡μÕ√å æ≈—ßß“π≈¡ 

 
  ”À√—∫Àà«ß‚ à́Õÿª∑“π¢Õßº≈‘μ¿—≥±åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å §«“¡μâÕß°“√ ‘π§â“®–¢÷Èπ°—∫§«“¡μâÕß°“√∑’Ë‡°‘¥®“°ºŸâº≈‘μª√–‡¿∑ 
OEM ∑’Ë‡ªìπºŸâº≈—°¥—π„Àâ‡°‘¥Õÿª ß§å„πÀà«ß‚´àÕÿª∑“π„π·μà≈–™à«ß‡«≈“¥—ß∑’Ë· ¥ß¥â“π≈à“ß: 

∑»«√√…∑’Ë 2523 - ‡¡π‡ø√¡ 
∑»«√√…∑’Ë 2533 - §Õ¡æ‘«‡μÕ√å à«π∫ÿ§§≈ (PC) 
∑»«√√…∑’Ë 2543 - Õÿª°√≥å ”À√—∫√–∫∫‚∑√§¡π“§¡ 
∑»«√√…∑’Ë 2553 - √–∫∫§Õ¡æ‘«‡μÕ√å¢Õß»Ÿπ¬å¢âÕ¡Ÿ≈ 
∑»«√√…∑’Ë 2563 - æ≈—ßß“π∑“ß‡≈◊Õ° (Õ‘π‡«Õ√å‡μÕ√åæ≈—ßß“π· ßÕ“∑‘μ¬å°—ßÀ—π≈¡√∂¬πμå‰Œ∫√‘¥√∂¬πμå EV œ≈œ) 

 ‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“‚¥¬≈–‡Õ’¬¥®–æ∫«à“ª√–‡¿∑¢Õß≈Ÿ°§â“ ‚§√ß √â“ßμ≈“¥·≈–·π«∑“ß°“√μ≈“¥¢Õß∏ÿ√°‘®æ≈—ßß“π∑“ß‡≈◊Õ°
®–¡’§«“¡‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫ºŸâ∫√‘‚¿§ ‘π§â“(end users) ¡“°°«à“∏ÿ√°‘® ODM ·≈–¡’§«“¡μâÕß°“√∫√‘°“√À≈—ß°“√¢“¬·≈–°“√∫”√ÿß√—°…“
¡“°°«à“ „π¢≥–‡¥’¬«°—π°ÁμâÕß¡’§«“¡ —¡æ—π∏å∑’Ë„°≈â™‘¥°—∫≈Ÿ°§â“ ‡æ◊ËÕ„Àâ∑√“∫§«“¡μâÕß°“√¢Õß≈Ÿ°§â“ ´÷Ëß≈—°…≥–§«“¡μâÕß°“√
¢Õß≈Ÿ°§â“°Á·μ°μà“ß°—π‰ª„π·μà≈–ª√–‡∑» ∏ÿ√°‘®„π√–¥—∫¿Ÿ¡‘¿“§®÷ß‡ªìπ√“°∞“π∑’Ë ”§—≠∑’Ë®–π”‰ª Ÿà∏ÿ√°‘®æ≈—ßß“π∑¥·∑π„π√–¬–¬“« 
 
 ∏ÿ√°‘®√–¥—∫¿Ÿ¡‘¿“§: §«“¡μâÕß°“√¢Õß≈Ÿ°§â“ ”À√—∫∏ÿ√°‘®„π√–¥—∫¿Ÿ¡‘¿“§‚¥¬∑—Ë«‰ª¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫ ¿“æ‡»√…∞°‘®·≈–°“√„™â
®à“¬¢Õß¿“§√—∞ À≈—ß®“°°“√‡®“–μ≈“¥§√—Èß·√° ∫√‘…—∑œ¡’π‚¬∫“¬∑’Ë¡ÿàß‡πâπ°“√„Àâ∫√‘°“√À≈—ß°“√¢“¬·≈–°“√¢“¬·∫∫‚´≈Ÿ™—π¥â«¬
°“√‡πâπ°“√¢“¬ ‘π§â“∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√®—¥°“√æ≈—ßß“π∑—Èß√–∫∫ (Turn key) ÷́Ëß√«¡∂÷ß ‘π§â“∑’Ë‡ªìπ¢Õß∫√‘…—∑‡¥≈μâ“ Õ’‡≈§‚∑√π‘§ å Õ‘ß§å 
·≈–¢Õß∫√‘…—∑Õ◊ËπÊ¥â«¬ °“√∑’Ë∫√‘…—∑œ®–ª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®„π°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®„π√–¥—∫¿Ÿ¡‘¿“§À√◊Õ‰¡àπ—Èπ ¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫∑’¡ß“π∑’Ë¥’∑’Ë
‡¢â“„®§«“¡μâÕß°“√¢Õß≈Ÿ°§â“·≈– “¡“√∂∑’Ë®–™à«¬„Àâ≈Ÿ°§â“≈¥§à“„™â®à“¬¥â“πæ≈—ßß“π·≈– “¡“√∂ª√—∫ª√ÿßª√– ‘∑∏‘¿“æ°“√„™â
æ≈—ßß“π¥â«¬º≈‘μ¿—≥±å·≈–‚´≈Ÿ™—Ëπ¢Õß∫√‘…—∑œ 

2550 - °àÕμ—Èß∫√‘…—∑ Delta Electronics (Slovakia) s.r.o. 
2551 - °àÕμ—Èß∫√‘…—∑ Delta Power Solutions (India) Private Limited 
2551 - °àÕμ—Èß∫√‘…—∑ Delta India Electronics Private Limited 
2553 - °àÕμ—Èß∫√‘…—∑ Delta Greentech (Brasil) S/A 
2553 - °àÕμ—Èß∫√‘…—∑ ‡¥≈μâ“ °√’π Õ‘π¥— ‡μ√’¬≈ (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥ 
2553 - °àÕμ—Èß Delta Energy Systems (Australia) Pty.Ltd. 
2554 - °àÕμ—Èß Delta Energy Systems (Singapore) Pte.Ltd. 
2557 - °àÕμ—Èß ”π—°ß“πμ—«·∑π¢Õß Delta Energy Systems (Singapore) „πÕ‘π‚¥π’‡´’¬ 
2557 - °àÕμ—Èß ”π—°ß“πμ—«·∑π¢Õß Delta Energy Systems (Singapore) „π‡«’¬¥π“¡ 

 
 ¥â«¬«‘ —¬∑—»πå∑’Ë¥’·≈–°≈¬ÿ∑∏å∑“ß∏ÿ√°‘®∑’Ë‡À¡“– ¡ ∫√‘…—∑ œ ®÷ßª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®„π°“√¥”‡π‘πß“π¿“¬„μâ°“√¥Ÿ·≈Õ¬à“ß
„°≈â™‘¥¢ÕßºŸâ∫√‘À“√·≈–§≥–°√√¡°“√ À≈“¬√“ß«—≈∑’Ë ‰¥â√—∫„π·μà≈–ªï‰¡à‰¥â‡ªìπ‡æ’¬ß —≠≈—°…≥å¢Õß§«“¡™◊Ëπ™¡∫√‘…—∑œ‡∑à“π—Èπ ·μà
¬—ßÀ¡“¬∂÷ß§«“¡ ”‡√Á®¢Õß∫√‘…—∑´—ææ≈“¬‡ÕÕ√å¥â«¬ ¥—ßπ—Èπ μ—Èß·μàªï 2557 ‡ªìπμâπ¡“ ∫√‘…—∑œ‰¥â„Àâ√“ß«—≈°—∫´—ææ≈“¬‡ÕÕ√å‡æ◊ËÕ
‡ªìπ°“√· ¥ß§«“¡™◊Ëπ™¡·≈–°“√¬Õ¡√—∫„π°“√∑”ß“π¢Õß∫√‘…—∑‡À≈à“π—Èπ ”À√—∫∑—Èß„πªí®®ÿ∫—π·≈–Õπ“§μ πÕ°®“°π’È√“ß«—≈μà“ßÊ
∑’Ë ‰¥â√—∫„πªïπ’ÈÕ—π‰¥â·°à √“ß«—≈ºŸâª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®¥’‡¥àπª√–®”ªï 2557 √“ß«—≈ SET Awards 2014 ·≈–Õ◊ËπÊÕ’°À≈“¬√“ß«—≈¬—ß‡ªìπ
 —≠≈—°…≥å¢Õß‡°’¬√μ‘¬»∑’Ëπ”¡“´÷Ëß§«“¡¿“§¿Ÿ¡‘„® ”À√—∫æπ—°ß“π„π∫√‘…—∑œ∑ÿ°§π„π°“√∑”ß“πÕ¬à“ß¢¬—π¢—π·¢Áß·≈–¡’
ª√– ‘∑∏‘¿“æ„Àâ·°à≈Ÿ°§â“·≈– —ß§¡¬‘Ëß¢÷Èπ‰ª 
  ÿ¥∑â“¬π’È §≥–°√√¡°“√„§√à¢Õ¢Õ∫§ÿ≥æ—π∏¡‘μ√∑“ß∏ÿ√°‘® ∑à“πºŸâ∂◊ÕÀÿâπ·≈–Àπà«¬ß“π√“™°“√„π∑ÿ°ª√–‡∑»∑’Ë„Àâ°“√
 π—∫ πÿπ°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß∫√‘…—∑œ¥â«¬¥’μ≈Õ¥¡“ πÕ°®“°π’È §≥–°√√¡°“√μâÕß¢Õ¢Õ∫§ÿ≥æπ—°ß“π∑ÿ°§π∑’ËÕ¬Ÿàμ“¡ ”π—°ß“π
μà“ßÊ ∑—Ë«‚≈° ”À√—∫§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ„π°“√∑”ß“πÕ¬à“ß Õ¥ª√– “π‡ªìπ∑’¡‡¥’¬«°—π ‡æ◊ËÕ≈Ÿ°§â“·≈–ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ¢Õß‡√“ 



8
ร า ย ง า น 
ป ร ะ จํ า ป� 2557 

โครงสร�างการถือหุ�นของกลุ�มบริษัท (≥ 31 ∏—π«“§¡ 2557) 

 ∫√‘…—∑œ¡‘‰¥â¡’π‚¬∫“¬·∫àß°“√¥”‡π‘πß“π·∫∫‡∫Á¥‡ √Á®∑’Ë™—¥‡®π ∑—Èßπ’È ¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫ ¿“æ§«“¡æ√âÕ¡¢Õß∫ÿ§≈“°√„π·μà≈–ª√–‡∑»·≈–§«“¡μâÕß°“√¢Õßμ≈“¥„π·μà≈–¿Ÿ¡‘¿“§ 
‚¥¬∫√‘…—∑„π°≈ÿà¡¡’¥—ßπ’È 

100% บริษัท ดีอีที อินเตอร�เนชั่นแนล 
โฮลดิ้ง 

100% ∫√‘…—∑ ¥’Õ’∑’ ‚≈®‘ μ‘§ (¬Ÿ‡Õ ‡Õ) 

100% ∫√‘…—∑ ¥’Õ’∑’ «’¥’‚Õ ‡∑§‚π‚≈¬’ 

100% ∫√‘…—∑ ‡¥≈μâ“ ‡Õπ‡πÕ√å¬’Ë ´‘ ‡μÁ¡  
 æ√ÁÕæ‡æÕ√åμ’È (‡¬Õ√¡—π) 

100% ∫√‘…—∑ ‡¥≈μâ“ ‡Õπ‡πÕ√å¬’Ë ´‘ ‡μÁ¡ (Õ‘π‡¥’¬) 

100% ∫√‘…—∑ ‡¥≈μâ“ Õ’‡≈§‚∑√π‘§ å ( ‚≈«“‡°’¬) 

100% ∫√‘…—∑ ‡¥≈μâ“ ‡Õπ‡πÕ√å¬’Ë ´‘ ‡μÁ¡ (‚√¡“‡π’¬) 

100% ∫√‘…—∑ ¥’Õ’∑’ ‡Õ ®’æ’ 

100% ∫√‘…—∑ ‡¥≈μâ“ °√’π‡∑§ Õ‘π‡μÕ√å‡π™—Ëπ·π≈  
 ‚Œ≈¥‘Èß 

100% ∫√‘…—∑ ‡¥≈μâ“ ‡Õπ‡πÕ√å¬’Ë ´‘ ‡μÁ¡ ( “∏“√≥√—∞‡™Á°) 

100% ∫√‘…—∑ ‡¥≈μâ“ ‡Õπ‡πÕ√å¬’Ë ´‘ ‡μÁ¡ (øîπ·≈π¥å) 

100% ∫√‘…—∑ ‡¥≈μâ“ ‡Õπ‡πÕ√å¬’Ë ´‘ ‡μÁ¡ (Ω√—Ëß‡» ) 

100% ∫√‘…—∑ ‡¥≈μâ“ ‡Õπ‡πÕ√å¬’Ë ´‘ ‡μÁ¡ (Õ‘μ“≈’) 

100% ∫√‘…—∑ ‡¥≈μâ“ ‡Õπ‡πÕ√å¬’Ë ´‘ ‡μÁ¡ ( ‡ªπ) 

100% ∫√‘…—∑ ‡¥≈μâ“ ‡Õπ‡πÕ√å¬’Ë ´‘ ‡μÁ¡ ( «’‡¥π) 

100% ∫√‘…—∑ ‡¥≈μâ“ ‡Õπ‡πÕ√å¬’Ë ´‘ ‡μÁ¡ (‚ª·≈π¥å) 

100% ∫√‘…—∑ ‡¥≈μâ“ ‡Õπ‡πÕ√å¬’Ë ´‘ ‡μÁ¡ ª√–‡∑»√— ‡´’¬ 

บริษัท เดลต�า อีเลคโทรนิคส� (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

100% บริษัท เดลต�า เอนเนอร�ยี่ ซิสเต็ม 
 (สวิสเซอร�แลนด�) 

100% บริษัท เดลต�า กรีน อินดัสเตรียล 
 (ประเทศไทย) 

100% ∫√‘…—∑ ‡¥≈μâ“ °√’π‡∑§ (§√Ÿ∏‘∫“) 

100% ∫√‘…—∑ ‡¥≈μâ“ °√’π‡∑§ (∫√“´‘≈) 

100% ∫√‘…—∑ ‡¥≈μâ“ °√’π‡∑§ (¬Ÿ‡Õ ‡Õ) 
 §Õ√åªÕ‡√™—Ëπ 

100% ∫√‘…—∑ ‡¥≈μâ“ °√’π‡∑§ Õ’‡≈§‚∑√π‘§ å 
 Õ‘π¥— μ√’È 

100% ∫√‘…—∑ ‡¥≈μâ“ °√’π‡∑§ (‡π‡∏Õ√å·≈π¥å) ∫’«’ 

100% บริษัท เดลต�า เอนเนอร�ยี่ ซิสเต็ม 
 (สิงคโปร�) 

100% ∫√‘…—∑ ‡¥≈μâ“ ‡Õπ‡πÕ√å¬’Ë ´‘ ‡μÁ¡ (‡¬Õ√¡—π) 

100% ∫√‘…—∑ ‡¥≈μâ“ Õ‘π‡¥’¬ Õ’‡≈§‚∑√π‘§ å 

100% ∫√‘…—∑ ‡¥≈μâ“ °√’π‡∑§ Õ‘π‡μÕ√å‡π™—Ëπ·π≈  
 ( ‘ß§‚ª√å) 

100% ∫√‘…—∑ ‡¥≈μâ“ ‡æ“‡«Õ√å ‚´≈Ÿ™—Ëπ  
 (Õ‘π‡¥’¬) 

100% ∫√‘…—∑ ‡¥≈μâ“ ‡Õπ‡πÕ√å¬’Ë ‘́ ‡μÁ¡ (ÕÕ ‡μ√‡≈’¬) 

100% ∫√‘…—∑ ‡¥≈μâ“ °√’π‡∑§ (‡π‡∏Õ√å·≈π¥å)  
 §Õ√åªÕ‡√μ’È 
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 ™◊ËÕ∫√‘…—∑  ∂“π∑’Ëμ—Èß ª√–‡¿∑∏ÿ√°‘® º≈‘μ¿—≥±å ™π‘¥Àÿâπ ∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π ∑ÿπ™”√– ∂◊ÕÀÿâπ√âÕ¬≈–  
1. ∫√‘…—∑ ¥’Õ’∑’  Floor 4, Willow House, Cricket Square,  ∏ÿ√°‘®‡æ◊ËÕ°“√≈ß∑ÿπ   - Àÿâπ “¡—≠ 300,000,000 264,357,329 100 
 Õ‘π‡μÕ√å‡π™—Ëπ·π≈  PO Box 2804, Grand Cayman KY1-1112,        ‡À√’¬≠ À√—∞ ‡À√’¬≠ À√—∞ 
 ‚Œ≈¥‘Èß ®”°—¥ Cayman Islands       (USD) (USD)  
1.1 ∫√‘…—∑ ¥’Õ’∑’ ‚≈®‘ μ‘§ 4405 Cushing Parkway Fremont, CA 94538 USA. ∫√‘°“√¥â“π‚≈®‘ μ‘° å„πª√–‡∑» À√—∞œ   - Àÿâπ “¡—≠ 1,000,000 500,000 100 
 (¬Ÿ‡Õ ‡Õ) §Õ√åªÕ‡√™—Ëπ  Tel: +1 510 668 5100 Fax: +1 510 668 0680       ‡À√’¬≠ À√—∞ ‡À√’¬≠ À√—∞ 
 ®”°—¥        (USD) (USD)  
1.2 ∫√‘…—∑ ¥’Õ’∑’ «’¥’‚Õ ‡∑§‚π‚≈¬’  Portcullis, Trust Net, Chambers, Po.Box 3444 ∏ÿ√°‘®‡æ◊ËÕ°“√≈ß∑ÿπ   - Àÿâπ “¡—≠ 100,000 100,000 100 
 ®”°—¥ Road Town, Tortola, Bristish Virgin Island       ‡À√’¬≠ À√—∞ ‡À√’¬≠ À√—∞ 
  Tel: 284 494 5296 Fax: 284 494 5283       (USD) (USD)  
1.3 ∫√‘…—∑ ‡¥≈μâ“ ‡Õπ‡πÕ√å¬’Ë Coesterweg 45, D-59494 Soest, Germany - °“√μ≈“¥·≈–°“√®—¥®”Àπà“¬ - Power Supply Àÿâπ “¡—≠ 18,301,000 18,301,000 100 
 ‘́ ‡μÁ¡ (‡¬Õ√¡—π) Tel: +49 2921 987 0 Fax: +49 2921 987 601 - «‘®—¬·≈–æ—≤π“º≈‘μ¿—≥±å - Solar Inverter  ¬Ÿ‚√ ¬Ÿ‚√ 
     - Wind Turbine Power  (EUR) (EUR) 
     - º≈‘μ¿—≥±åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° åÕ◊ËπÊ  
1.3.1 ∫√‘…—∑ ‡¥≈μâ“ ‡Õπ‡πÕ√å¬’Ë Coesterweg 45, D-59494 Soest, Germany ∏ÿ√°‘®¥â“πæ—≤π“Õ —ßÀ“√‘¡∑√—æ¬å   - Àÿâπ “¡—≠ 25,000 25,000 100 
 ‘́ ‡μÁ¡ æ√ÁÕæ‡æÕ√åμ’È         ¬Ÿ‚√ ¬Ÿ‚√ 
 (‡¬Õ√¡—π)        (EUR) (EUR)  
1.4 ∫√‘…—∑ ‡¥≈μâ“ ‡Õπ‡πÕ√å¬’Ë Plot No. 43, Sector-35, Industrial Estate, °“√μ≈“¥·≈–°“√®—¥®”Àπà“¬ º≈‘μ¿—≥±åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å Àÿâπ “¡—≠ 494,500,000 490,476,020 100 
 ‘́ ‡μÁ¡ (Õ‘π‡¥’¬) Gurgaon, Haryana, India 122001       √ŸªïÕ‘π‡¥’¬ √ŸªïÕ‘π‡¥’¬ 
  Tel: +91 124 4874900 Fax: +91 124 4874945       (INR) (INR)  
1.5 ∫√‘…—∑ ‡¥≈μâ“ Õ’‡≈§‚∑√π‘§ å  Priemyselna ulica 4600/1, SK - 018 41 ‚√ßß“πº≈‘μ·≈–®”Àπà“¬ - Power Supply Àÿâπ “¡—≠ 47,120,947 47,120,947 100 
 ( ‚≈«“‡°’¬) Dubnica nad Vahom, Slovakia   - Power Systems  ¬Ÿ‚√ ¬Ÿ‚√ 
  Tel: +421 42 466 1111 Fax: +421 42 466 1130   - √—∫º≈‘μμ“¡·∫∫¢Õß≈Ÿ°§â“  (EUR) (EUR) 
      ·≈–·∫∫ OEM  
1.6 ∫√‘…—∑ ‡¥≈μâ“ ‡Õπ‡πÕ√å¬’Ë Str.Negru Voda Nr. 2, BI. C4 Sc.A, Suite 14-15. «‘®—¬·≈–æ—≤π“º≈‘μ¿—≥±å   - Àÿâπ “¡—≠ 395,200 395,200 100 
 ‘́ ‡μÁ¡ (‚√¡“‡π’¬) Sect 3, RO-70462 Bucharest, Romania       ≈‘«‚√¡“‡π’¬„À¡à ≈‘«‚√¡“‡π’¬„À¡à 
  Tel: +40 1 321 3653 Fax: +40 1 322 1644       (RON) (RON)  
1.7 ∫√‘…—∑ ¥’Õ’∑’ ‡Õ  ®’ æ’ ®”°—¥ 4 Kaki Bukit Avenue 1 #05-04 Singapore 417939 - ∏ÿ√°‘®‡æ◊ËÕ°“√≈ß∑ÿπ   - Àÿâπ “¡—≠ 46,736,460 46,736,460 100 
  Tel: +65 6747 5155 Fax: +65 6744 9228 - °“√„Àâ∫√‘°“√¥â“π°“√®—¥°“√     ‡À√’¬≠ À√—∞ ‡À√’¬≠ À√—∞ 
    ·≈–∑’Ëª√÷°…“     (USD) (USD) 
   - °“√®—¥®”Àπà“¬   
1.7.1 ∫√‘…—∑ ‡¥≈μâ“ Õ‘π‡¥’¬ Plot No. 43, Sector-35, Industrial Estate,  °“√μ≈“¥·≈–°“√®—¥®”Àπà“¬ - Telecom Power System Àÿâπ “¡—≠ 1,650,000,000 1,604,446,780 100 
 Õ’‡≈§‚∑√π‘§ å ®”°—¥ Gurgaon, Haryana, India 122001   - UPS   √ŸªïÕ‘π‡¥’¬ √ŸªïÕ‘π‡¥’¬ 
  Tel: +91 124 4874900 Fax: +91 124 4874945   - º≈‘μ¿—≥±åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° åÕ◊ËπÊ  (INR) (INR) 
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 ™◊ËÕ∫√‘…—∑  ∂“π∑’Ëμ—Èß ª√–‡¿∑∏ÿ√°‘® º≈‘μ¿—≥±å ™π‘¥Àÿâπ ∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π ∑ÿπ™”√– ∂◊ÕÀÿâπ√âÕ¬≈–  
1.8 ∫√‘…—∑ ‡¥≈μâ“ °√’π‡∑§ Floor 4, Willow House, Cricket Square, P.O. ∏ÿ√°‘®‡æ◊ËÕ°“√≈ß∑ÿπ ‡πâπ∏ÿ√°‘®¥â“π Telecom Power Àÿâπ “¡—≠ 100,000,000 28,051,850 100 
 Õ‘π‡μÕ√å‡π™—Ëπ·π≈ ‚Œ≈¥‘Èß  Box 2804, Grand Cayman KY1-1112,       ‡À√’¬≠ À√—∞ ‡À√’¬≠ À√—∞ 
 ®”°—¥ Cayman Islands       (USD) (USD)  
1.8.1 ∫√‘…—∑ ‡¥≈μâ“ °√’π‡∑§ 4 Kaki Bukit Avenue 1 #05-04 Singapore 417939 ∏ÿ√°‘®‡æ◊ËÕ°“√≈ß∑ÿπ   - Àÿâπ “¡—≠ 37,153,800 37,153,800 100 
 Õ‘π‡μÕ√å‡π™—Ëπ·π≈ ( ‘ß§‚ª√å) Tel: +65 6747 5155 Fax: +65 6744 9228       ‡À√’¬≠ À√—∞ ‡À√’¬≠ À√—∞ 
         (USD) (USD)  
1.8.1.1 ∫√‘…—∑ ‡¥≈μâ“ ‡æ“‡«Õ√å  Plot No. 38, Phase 1, Sector - 5, IIE, SIDCUL - °“√μ≈“¥·≈–°“√®—¥®”Àπà“¬ - Telecom Power Systems Àÿâπ “¡—≠ 1,700,000,000 1,638,626,520 100 
  ‚´≈Ÿ™—Ëπ (Õ‘π‡¥’¬) ®”°—¥ Pant Nagar, Rudrapur Uttrakhand-263153, India - ‚√ßß“πª√–°Õ∫™‘Èπ à«π - UPS   √ŸªïÕ‘π‡¥’¬ √ŸªïÕ‘π‡¥’¬ 
    Tel: +91 05944-309000 Fax: +91 05944-662977 - «‘®—¬·≈–æ—≤π“º≈‘μ¿—≥±å      (INR) (INR)  
2. ∫√‘…—∑ ‡¥≈μâ“ ‡Õπ‡πÕ√å¬’Ë 4 Kaki Bukit Avenue 1 #05-04 Singapore 417939 - ∏ÿ√°‘®‡æ◊ËÕ°“√≈ß∑ÿπ   - Àÿâπ “¡—≠ 30,393,490 30,393,490 100 
 ‘́ ‡μÁ¡ ( ‘ß§‚ª√å) Tel: +65 6747 5155 Fax: +65 6744 9228 - °“√„Àâ∫√‘°“√¥â“π°“√®—¥°“√     ‡À√’¬≠ À√—∞ ‡À√’¬≠ À√—∞ 
    ·≈–∑’Ëª√÷°…“     (USD) (USD) 
   - °“√®—¥®”Àπà“¬  
2.1 ∫√‘…—∑ ‡¥≈μâ“ ‡Õπ‡πÕ√å¬’Ë Unit 20-21, 45 Normanby Road, Notting Hill °“√μ≈“¥ Renewable Energy Products Àÿâπ “¡—≠ 500,000 500,000 100 
 ‘́ ‡μÁ¡ (ÕÕ ‡μ√‡≈’¬) VIC 3168, Australia       ‡À√’¬≠ÕÕ ‡μ√‡≈’¬ ‡À√’¬≠ÕÕ ‡μ√‡≈’¬ 
  Tel: +61 9543 3720 Fax: +61 9544 0606       (AUD) (AUD)  
2.2 ∫√‘…—∑ ‡¥≈μâ“ °√’π‡∑§ Zandsteen 15, 2132 MZ Hoofddorp, ∏ÿ√°‘®‡æ◊ËÕ°“√≈ß∑ÿπ ‡πâπ∏ÿ√°‘®¥â“π Telecom Power Àÿâπ “¡—≠ ‰¡à¡’°“√ 22,378,784 100 
 (‡π‡∏Õ√å·≈π¥å) §Õ√åªÕ‡√μ’È The Netherlands       ®¥∑–‡∫’¬π ¬Ÿ‚√ 
 ¬Ÿ‡Õ Tel: +31 20 655 0900 Fax: +31 20 655 0999        (EUR)  
2.2.1 ∫√‘…—∑ ‡¥≈μâ“ °√’π‡∑§ Zandsteen 15, 2132 MZ Hoofddorp,  ∏ÿ√°‘®‡æ◊ËÕ°“√≈ß∑ÿπ ‡πâπ∏ÿ√°‘®¥â“π Telecom Power Àÿâπ “¡—≠ 22,318,778 22,318,778 100 
 (‡π‡∏Õ√å·≈π¥å) ∫’«’ The Netherlands       ¬Ÿ‚√ ¬Ÿ‚√ 
  Tel: +31 20 655 0900 Fax: +31 20 655 0999       (EUR) (EUR)  
2.2.1.1 ∫√‘…—∑ ‡¥≈μâ“ °√’π‡∑§ Serifali Mevkii Soylesi Sok No:19/1, 34775,  °“√μ≈“¥·≈–°“√®—¥®”Àπà“¬ º≈‘μ¿—≥±åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å Àÿâπ “¡—≠ 770,000 770,000 100 
  Õ’‡≈§‚∑√π‘§ å Õ‘π¥— μ√’È  Yukaridudullu/Istanbul, Turkey       ‰≈√“μÿ√°’ ‰≈√“μÿ√°’ 
  ·Õ≈·Õ≈´’        (TRY) (TRY)  
2.2.1.2 ∫√‘…—∑ ‡¥≈μâ“ °√’π‡∑§ 701 Brazos Street, Suite 1050 Austin TX 78701, °“√μ≈“¥·≈–°“√®—¥®”Àπà“¬ - Telecom Power Systems Àÿâπ “¡—≠ 10,000,000 6,000,000 100 
  (¬Ÿ‡Õ ‡Õ) §Õ√åªÕ‡√™—Ëπ USA   - UPS   ‡À√’¬≠ À√—∞ ‡À√’¬≠ À√—∞ 
   Tel: (972) 437-7900       (USD) (USD) 
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 ™◊ËÕ∫√‘…—∑  ∂“π∑’Ëμ—Èß ª√–‡¿∑∏ÿ√°‘® º≈‘μ¿—≥±å ™π‘¥Àÿâπ ∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π ∑ÿπ™”√– ∂◊ÕÀÿâπ√âÕ¬≈–  
2.2.1.3 ∫√‘…—∑ ‡¥≈μâ“ °√’π‡∑§ Rua Almirante Alexandrino, 3100 Bairro Afonso - °“√μ≈“¥·≈–°“√®—¥®”Àπà“¬ - Power Systems Àÿâπ “¡—≠ 37,877,446.30 37,877,446.30 100 
  (∫√“´‘≈) Pena - 83045-210 Sâo José dos Pinhis - PR, Brazil - ‚√ßß“πª√–°Õ∫™‘Èπ à«π - UPS   ‡ŒÕ—≈ ‡ŒÕ—≈ 
    Tel: +55 41 2141 6363 Fax: +55 41 2141 6300   - √—∫º≈‘μμ“¡·∫∫¢Õß≈Ÿ°§â“  (BRL) (BRL) 
        ·≈–·∫∫ OEM 
       - º≈‘μ¿—≥±åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° åÕ◊ËπÊ  
2.2.1.3.1 ∫√‘…—∑ ‡¥≈μâ“ °√’π‡∑§ Rua Almirante Alexandrino, 1130, Afonso Pena „Àâ∫√‘°“√∑“ß¥â“π«‘»«°√√¡·°à   - Àÿâπ “¡—≠ 1,000 1,000 100 
   (§Ÿ√∏‘∫“) CEP 83040-420, Sâo José dos Pinhais-PR, Brazil ∫. ‡¥≈μâ“ °√’π‡∑§ (∫√“´‘≈)     ‡ŒÕ—≈ ‡ŒÕ—≈ 
           (BRL) (BRL)  
3. ∫√‘…—∑ ‡¥≈μâ“ ‡Õπ‡πÕ√å¬’Ë Freiburgstrasse 251, CH-3018, Bern-Bümpliz,  - °“√μ≈“¥·≈–°“√®—¥®”Àπà“¬ Power System Àÿâπ “¡—≠ 20,000,000 20,000,000 100 
 ‘́ ‡μÁ¡ ( «‘ ‡´Õ√å·≈π¥å) Swizerland - «‘®—¬·≈–æ—≤π“º≈‘μ¿—≥±å     ø√—ß°å «‘ œ ø√—ß°å «‘ œ 
    Tel: +41 31 998 5388 Fax: +41 31 998 5485       (CHF) (CHF)  
3.1 ∫√‘…—∑ ‡¥≈μâ“ ‡Õπ‡πÕ√å¬’Ë Perucka 2482/7, 120 00 Praha 2, Czech Republic °“√μ≈“¥·≈–°“√®—¥®”Àπà“¬ Power Systems Àÿâπ “¡—≠ 8,000,000 8,000,000 100 
 ‘́ ‡μÁ¡ ( “∏“√≥√—∞‡™Á°) Tel: +420 2 7175 18 00 Fax: +420 271 751 799       ‡™Á°‚§√Ÿπà“ ‡™Á°‚§√Ÿπà“ 
           (CZK) (CZK)  
3.2 ∫√‘…—∑ ‡¥≈μâ“ ‡Õπ‡πÕ√å¬’Ë Juvan Teollisuuskatu 15, PL63, FI-02921 Espoo, - °“√μ≈“¥·≈–°“√®—¥®”Àπà“¬ Power Systems Àÿâπ “¡—≠ 269,100.68 134,550.34 100 
 ‘́ ‡μÁ¡ (øîπ·≈π¥å) Finland - ‚√ßß“πª√–°Õ∫™‘Èπ à«π     ¬Ÿ‚√ ¬Ÿ‚√ 
    Tel: +358 9 8496 60 Fax: +358 9 8496 6100       (EUR) (EUR)  
3.3 ∫√‘…—∑ ‡¥≈μâ“ ‡Õπ‡πÕ√å¬’Ë ZI du Bois Chaland2 - 15 rue des Pyrénées, °“√μ≈“¥·≈–°“√®—¥®”Àπà“¬ Power Systems Àÿâπ “¡—≠ 1,000,000 1,000,000 100 
 ‘́ ‡μÁ¡ (Ω√—Ëß‡» ) LISSES, 91056 EVRY CEDEX, France       ¬Ÿ‚√ ¬Ÿ‚√ 
    Tel: +33 1 69 77 82 60 Fax: +33 1 64 97 05 77       (EUR) (EUR)  
3.4 ∫√‘…—∑ ‡¥≈μâ“ ‡Õπ‡πÕ√å¬’Ë Piazza Grazioli 18, 00186 Roma, Italy - °“√μ≈“¥·≈–°“√®—¥®”Àπà“¬ Power Systems Àÿâπ “¡—≠ 100,000 100,000 100 
 ‘́ ‡μÁ¡ (Õ‘μ“≈’) Tel: +39 06 69941209 Fax: +39 06 69942293 - ‚√ßß“πª√–°Õ∫™‘Èπ à«π     ¬Ÿ‚√ ¬Ÿ‚√ 
         (EUR) (EUR)  
3.5 ∫√‘…—∑ ‡¥≈μâ“ ‡Õπ‡πÕ√å¬’Ë Calle Luis I n Ì 60, Nave 1a, P.I. de Vallecas, °“√μ≈“¥·≈–°“√®—¥®”Àπà“¬ Power Systems Àÿâπ “¡—≠ 200,000 200,000 100 
 ‘́ ‡μÁ¡ ( ‡ªπ) E-28031 Madrid, Spain       ¬Ÿ‚√ ¬Ÿ‚√ 
  Tel: +420 2 7175 18 00 Fax: +420 2 7175 17 99       (EUR) (EUR)  
3.6 ∫√‘…—∑ ‡¥≈μâ“ ‡Õπ‡πÕ√å¬’Ë Annavägen 3, P.O.Box 3096, S-350 33 Växjö, °“√μ≈“¥·≈–°“√®—¥®”Àπà“¬ Power Systems Àÿâπ “¡—≠ 2,010,000 2,010,000 100 
 ‘́ ‡μÁ¡ ( «’‡¥π) Sweden       ‚§√π“ ‚§√π“ 
  Tel: +46 470 70 68 00 Fax: +46 470 70 68 90       (SEK) (SEK) 
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 ™◊ËÕ∫√‘…—∑  ∂“π∑’Ëμ—Èß ª√–‡¿∑∏ÿ√°‘® º≈‘μ¿—≥±å ™π‘¥Àÿâπ ∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π ∑ÿπ™”√– ∂◊ÕÀÿâπ√âÕ¬≈–  
3.7 ∫√‘…—∑ ‡¥≈μâ“ ‡Õπ‡πÕ√å¬’Ë Poleczki 23, Street 02-822 Warsaw, Poland °“√μ≈“¥·≈–°“√®—¥®”Àπà“¬ Power Systems Àÿâπ “¡—≠ 2,500,000 2,500,000 100 
 ‘́ ‡μÁ¡ (‚ª·≈π¥å) Tel: +48 22 335 2600 Fax: +48 22 335 2601        «ÁÕμμ’È‚ª·≈π¥å  «ÁÕμμ’È‚ª·≈π¥å 
         (PLN) (PLN)  
3.8 ∫√‘…—∑ ‡¥≈μâ“ ‡Õπ‡πÕ√å¬’Ë Office 401, Vereyskaya Plaza II, Vereyskaya °“√μ≈“¥·≈–°“√®—¥®”Àπà“¬ Power System Àÿâπ “¡—≠ 30,000 30,000 100 
 ‘́ ‡μÁ¡ ª√–‡∑»√— ‡´’¬ Street 17, 121357, Moscow, Russia       √Ÿ‡∫‘≈√— ‡´’¬ √Ÿ‡∫‘≈√— ‡´’¬ 
  Tel: +7 495 644 3240 Fax: +7 495 644 3241       (RUR) (RUR)  
4. ∫√‘…—∑ ‡¥≈μâ“ °√’π 111 À¡Ÿà 9 μ.∫“ß«—« Õ.∫“ßª–°ß ®.©–‡™‘ß‡∑√“ 24180 ‚√ßß“πº≈‘μ ª√–°Õ∫™‘Èπ à«π μ‘¥μ—Èß - LED Street light Àÿâπ “¡—≠ 200,000,000 190,000,000 100 
 Õ‘π¥— ‡μ√’¬≈ (ª√–‡∑»‰∑¬)  Tel: +66 38 522455 Fax: +66 38 522460 ·≈–„Àâ∫√‘°“√√«¡∑—Èß®—¥®”Àπà“¬ - Solar system  ∫“∑ ∫“∑ 
 ®”°—¥    - Telecom Power  (THB) (THB) 

 
Õ—μ√“·≈°‡ª≈’Ë¬π¢Õß‡ß‘π °ÿ≈μà“ßÊ (√“§“‡©≈’Ë¬) ≥ 31 ∏.§. 57 
1 AUD = 0.82584 USD 1 BRL = 0.37915 USD 1 CHF = 1.02505 USD 1 CZK = 0.04467 USD 1 EUR = 1.23347 USD 1 GBP = 1.56428 USD 1 INR = 0.01595 USD 
1 PLN = 0.29272 USD 1 RON = 0.27685 USD 1 RMB = 0.16161 USD 1 RUR = 0.017027 USD 1 SEK = 0.13120 USD 1 TRY = 0.43721 USD 
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	 บริษัทฯและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพาเวอร์ซัพพลายและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ	
ปัจจุบันบริษัทฯ	 มีโรงงานในประเทศไทย	 2	 แห่งตั้งอยู่ที่เขตนิคมอุตสาหกรรมบางป	ู จังหวัดสมุทรปราการ	 และในนิคมอุตสาหกร
รมเวลโกรว	์จังหวัดฉะเชิงเทรา	และมีโรงงานในต่างประเทศ	ได้แก่ประเทศอินเดีย	(ในเมืองรูดราเพอร์	(Rudrapur)	และนิวเดลี)	
และสโลวาเกีย	(เมือง	Dubnica	nad	Vahom)	โดยได้แบ่งการดำเนินธุรกิจออกเป็น	3	กลุ่มดังนี้	
1.	 กลุ่มเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส	์(Power	Electronics)	ได้แก่	

1.1	 กลุ่มผลิตภัณฑ	์EPSBG	(Embedded	Power	Solutions)	ซึ่งแบ่งออกเป็น	4	กลุ่มย่อยได้แก่	
•	 ผลิตภัณฑ์ดีซี-ดีซ	ีคอนเวอร์เตอร์	(DC-DC	converter)	
•	 ผลิตภัณฑ์เพาเวอร์ซัพพลายสำหรับคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย	เช่น	เพาเวอร์ซัพพลายสำหรับอุปกรณ์เก็บ

ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร	์(Storage)	เซิร์ฟเวอร์	และคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย	
•	 ผลิตภัณฑ	์DES	เป็นเพาเวอร์ซัพพลายอีกประเภทหนึ่งที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูงและมีการออกแบบเฉพาะสำหรับ

อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	โทรคมนาคมและภาคอุตสาหกรรม	
•	 ผลิตภัณฑ์เพาเวอร์ซัพพลายที่ใช้สำหรับรถยนต์	

1.2	 กลุ่มผลิตภัณฑ	์MPBG	(Mobile	Power	Supplies)	ได้แก	่อแดปเตอร์สำหรับ	บรอดแบนด์	(broadband)	พริ๊นเตอร	์
เครื่องเล่นเกมส	์อุปกรณ์ในภาคอุตสาหกรรมและการใช้งานส่วนบุคคล	

1.3	 กลุ่มผลิตภัณฑ์	FMBG	(Fan	&	Thermal	Management)	ได้แก	่พัดลมอิเล็กทรอนิกส	์อีเอ็มไอ	ฟิลเตอร์และโซลินอยด	์
2.	 กลุ่มการจัดการพลังงาน	(Energy	Management)	ได้แก่	

2.1	 กลุ่มผลิตภัณฑ	์PSBG	(Power	System)	ซึ่งแบ่งออกเป็น	3	กลุ่มย่อยได้แก่	
•	 เพาเวอร์ซิสเต็มสำหรับระบบโทรคมนาคม	(TPS)	
•	 เครื่องสำรองไฟฟ้า	(UPS)	
•	 ผลิตภัณฑ์พลังงานลม	

2.2	 กลุ่มผลิตภัณฑ	์IABG	(Industrial	Automation)	ได้แก่	อุปกรณ์อัตโนมัติที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม	
2.3	 กลุ่มผลิตภัณฑ	์ AEBU	 (Automotive	 Electronics)	 ได้แก่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์และเครื่องชาร์จสำหรับ

ยานยนต์ไฟฟ้า	
3.	 กลุ่มสมาร์ท	กรีนไลฟ	์(Smart	Green	Life)	ได้แก่	ผลิตภัณฑ์จอแสดงภาพและหลอดไฟ	LED	
(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อประเภทผลิตภัณฑ์)	

ลักษณะการดำเนินธุรกิจ 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	มีดังนี้	
หน่วย	:	ล้านบาท		

	 กลุ่มผลิตภัณฑ์	 2557	 2556	 2555		
	 รายได้	 %	 รายได้	 %	 รายได้	 %	
กลุ่มเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส	์(Power	Electronics)	 30,469	 69.1%	 29,306	 71.1%	 28,439	 69.7%		
ผลิตภัณฑ	์EPSBG	(Embedded	Power	Supplies)	 20,012	 45.4%	 19,448	 47.2%	 18,708	 45.9%	
	 -	ผลิตภัณฑ์ดีซี-ดีซ	ีคอนเวอร์เตอร	์(DC-DC	converter)	 3,481	 7.9%	 4,067	 9.9%	 3,997	 9.8%	
	 -	ผลิตภัณฑ์เพาเวอร์ซัพพลายสำหรับคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย	 5,191	 11.8%	 4,455	 10.8%	 3,750	 9.2%	
	 -	ผลิตภัณฑ	์DES	 9,779	 22.2%	 9,631	 23.4%	 9,730	 23.9%	
	 -	ผลิตภัณฑ์เพาเวอร์ซัพพลายที่ใช้สำหรับรถยนต์	 1,560	 3.5%	 1,295	 3.1%	 1,231	 3.0%	
ผลิตภัณฑ	์MPBG	(Mobile	Power	Supplies)	 4,939	 11.2%	 4,675	 11.3%	 4,502	 11.0%	
ผลิตภัณฑ	์FMBG	(Fan	&	Thermal	Supplies	Management)	 5,519	 12.5%	 5,182	 12.6%	 5,229	 12.8%		
กลุ่มการจัดการพลังงาน	(Energy	Management)	 12,154	 27.5%	 10,224	 24.8%	 9,669	 23.7%		
ผลิตภัณฑ	์PSBG	(Power	System)	 11,118	 25.2%	 9,346	 22.7%	 8,934	 21.9%	
	 -	เพาเวอร์ซิสเต็มสำหรับระบบโทรคมนาคม	(TPS)	 9,852	 22.3%	 8,214	 19.9%	 7,931	 19.4%	
	 -	เครื่องสำรองไฟฟ้า	(UPS)	 1,169	 2.6%	 1,118	 2.7%	 991	 2.4%	
	 -	ผลิตภัณฑ์พลังงานลม	 98	 0.2%	 15	 0.0%	 12	 0.0%	
กลุ่มผลิตภัณฑ	์IABG	(Industrial	Automation)	 942	 2.1%	 784	 1.9%	 709	 1.7%	
กลุ่มผลิตภัณฑ	์AEBU	(Automotive	Electronics	)	 94	 0.2%	 94	 0.2%	 26	 0.1%		
กลุ่มสมาร์ท	กรีนไลฟ	์(Smart	Green	Life)	 568	 1.3%	 521	 1.3%	 364	 0.9%		
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ	 929	 2.1%	 1,151	 2.8%	 2,307	 5.7%		
	 ยอดขายรวม	 44,121	 100.0%	 41,201	 100.0%	 40,779	 100.0%	
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‡æ“‡«Õ√åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å 
ë °≈ÿà¡º≈‘μ¿—≥±å EPSBG 
ë °≈ÿà¡º≈‘μ¿—≥±å MPBG 
ë °≈ÿà¡º≈‘μ¿—≥±å FMBG 
 
°“√®—¥°“√æ≈—ßß“π 
ë ‡æ“‡«Õ√å´‘ ‡μÁ¡ ”À√—∫√–∫∫‚∑√§¡π“§¡ 
ë ‡§√◊ËÕß ”√Õß‰øøÑ“ 
ë º≈‘μ¿—≥±åæ≈—ßß“π≈¡ 
ë √–∫∫Õ—μ‚π¡—μ‘ ”À√—∫Õÿμ “À°√√¡ 
ë Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å¬“π¬πμå·≈–‡§√◊ËÕß™“√å® ”À√—∫ 
 ¬“π¬πμå‰øøÑ“ 
 
 ¡“√å∑ °√’π‰≈øá 
ë ®Õ¿“æ·≈–√–∫∫· ¥ßº≈ 
ë À≈Õ¥‰ø LED 

ประเภทผลิตภัณฑ� 

 ∫√‘…—∑œ‰¥âª√—∫μ—«‡¢â“°—∫°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß
‚≈°¥â«¬«‘∂’∑“ßμà“ßÊ ‡™àπ °”Àπ¥æ—π∏°‘®·≈–«—≤π∏√√¡
Õß§å°√„Àâ‡¢â“°—∫°“√¥”‡π‘πß“π√–¬–¬“«‡æ◊ËÕæ—≤π“
æ≈—ßß“π√Ÿª·∫∫„À¡àÊ ¡’°“√æ—≤π“¢’¥§«“¡ “¡“√∂
¢Õßº≈‘μ¿—≥±å„Àâ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ„π°“√„Àâæ≈—ßß“π∑’Ë 
 Ÿß¢÷Èπ√«¡∑—Èßæ—≤π“Õÿª°√≥å∑’Ë „™â „π°“√º≈‘μæ≈—ßß“π
∑¥·∑πª√–‡¿∑μà“ßÊ ·≈–®“°√Ÿª·∫∫‡»√…∞°‘®∑’Ë
‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‰ª ∫√‘…—∑œ‰¥âæ—≤π“§«“¡ “¡“√∂¥â“π
‡∑§‚π‚≈¬’ °“√ÕÕ°·∫∫ °“√º≈‘μ·≈–μÕ∫ πÕßμàÕ
§«“¡μâÕß°“√¢Õß§Ÿà§â“ 
 ¥â«¬§«“¡‡™◊ËÕ„πæ≈—ß¢Õß‡∑§‚π‚≈¬’·≈–°“√ 
√à«¡¡◊Õ„π°“√∑”ß“πÀ√◊Õ√—∫øíß§«“¡‡ÀÁπ¢Õß§Ÿà§â“ 
∫√‘…—∑œ “¡“√∂ πÕß§«“¡μâÕß°“√¢Õß≈Ÿ°§â“¥â«¬
º≈‘μ¿—≥±å·≈–√–∫∫∑’Ë¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ„π°“√„Àâæ≈—ßß“π 
 ‘Ëß ”§—≠∑’Ë‡√“μ√–Àπ—°∂÷ßÕ¬Ÿà‡ ¡Õ§◊Õ°“√≈ß∑ÿπ„π
‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ∏ÿ√°‘®„πÕπ“§μ 
 çSmarter. Greener. Together.é ∂◊Õ‡ªìπ —≠≠“∑’Ë
·∫√π¥å‡¥≈μâ“‰¥âπ”‡ πÕμàÕ≈Ÿ°§â“ ∫√‘…—∑œ∑ÿà¡‡∑‡æ◊ËÕæ—≤π“
π«—μ°√√¡¥â“π‡∑§‚π‚≈¬’ ´÷Ëß¡’º≈μàÕ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß  
√Ÿª·∫∫º≈‘μ¿—≥±åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å √«¡∑—Èß°“√®—¥°“√·≈–
°“√„™âæ≈—ßß“π¢Õß¡πÿ…¬å ·≈–¥â«¬§«“¡√à«¡¡◊ÕÕ¬à“ß
„°≈â™‘¥√–À«à“ß§Ÿà§â“∑”„Àâ∫√‘…—∑œ·≈–§Ÿà§â“ “¡“√∂
 √â“ß √√§å‚≈°„Àâ©≈“¥¢÷Èπ (Smarter)  –Õ“¥¢÷Èπ (Greener) 
√à«¡°—π (Together) 

กลุ�มผลิตภัณฑ� 
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 ∫√‘…—∑œ‡ªìπºŸâ „Àâ∫√‘°“√§√∫«ß®√„π¥â“π°“√®—¥°“√æ≈—ßß“π·≈–°“√®—¥°“√§«“¡√âÕπ √«¡∑—Èß°“√‡ªìπºŸâº≈‘μ 
º≈‘μ¿—≥±å «‘μ™‘Ëß‡æ“‡«Õ√å´—ææ≈“¬·≈–æ—¥≈¡¥’´’·∫∫‰√â·ª√ß∂à“π™—Èππ”¢Õß‚≈° 
 ∫√‘…—∑œ„Àâº≈‘μ·≈–®”Àπà“¬‡æ“‡«Õ√å´—ææ≈“¬´÷Ëß§—¥ √√·≈â«∑’Ë¡’§«“¡À≈“°À≈“¬·≈– “¡“√∂π”‰ª„™âß“π‰¥âÀ≈“¬√Ÿª
·∫∫ ‡™àπ °“√π”‰ª„™â°—∫√–∫∫®—¥°“√§«“¡√âÕπ ™‘Èπ à«πÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å √–∫∫∑’Ë„™â ”À√—∫Õÿª°√≥åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å¢π“¥‡≈Á° 
Õÿª°√≥å ”À√—∫√–∫∫‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈·∫∫ cloud ‡§√◊ËÕß„™â‰øøÑ“„π§√—«‡√◊Õπ ·≈–Õÿª°√≥å∑’Ë„™â°—∫‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑“ß°“√·æ∑¬å æ√âÕ¡
°—ππ’È∫√‘…—∑œ¬—ß®—¥‡ªìπºŸâ„Àâ∫√‘°“√ª√—∫·μàß°“√ÕÕ°·∫∫º≈‘μ¿—≥±åμ“¡§«“¡μâÕß°“√¢Õß≈Ÿ°§â“∑’Ë‡ªìπ∑“ß‡≈◊Õ°∑’Ë¥’∑’Ë ÿ¥„Àâ°—∫
ºŸâº≈‘μ™—Èππ”¥â“π OEM ·≈– ODM 
 πÕ°®“°π’È ∫√‘…—∑œ¬—ß‡ªìπºŸâº≈‘μ·≈–®”Àπà“¬™‘Èπ à«πÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å √«¡∑—Èßº≈‘μ¿—≥±å·≈–∫√‘°“√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßμ“¡·∫∫
¢Õß≈Ÿ°§â“ ‡æ◊ËÕ™à«¬‡æ‘Ë¡»—°¬¿“æ„π°“√·¢àß¢—π„Àâ·°à≈Ÿ°§â“ ∫√‘…—∑œ‰¥â·∫àß∏ÿ√°‘®„π°≈ÿà¡π’ÈÕÕ°‡ªìπ 3 °≈ÿà¡¬àÕ¬ ¥—ßπ’È 

กลุ�มผลิตภัณฑ� EPSBG 
(Embedded Power Supplies) 

 ¥â«¬§«“¡°â“«Àπâ“∑“ß‡∑§‚π‚≈¬’ ∑”„Àâ∫√‘…—∑œ„ à„®°—∫°“√ª√—∫ª√ÿßæ—≤π“º≈‘μ¿—≥±å‚¥¬°“√‡æ‘Ë¡ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õß
º≈‘μ¿—≥±å‡æ“‡«Õ√å´—ææ≈“¬‰¥â Ÿß¢÷ÈπÕ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß ·≈–π”‡ πÕº≈‘μ¿—≥±å∑’Ë¡’§ÿ≥ ¡∫—μ‘∑“ß¥â“π°“√ª√–À¬—¥æ≈—ßß“π§«∫§Ÿà
‰ª¥â«¬ ªí®®ÿ∫—πº≈‘μ¿—≥±å„π°≈ÿà¡π’È¬—ß·∫àß¬àÕ¬ÕÕ°‡ªìπ 4 °≈ÿà¡¥—ßπ’È 

¥’´’ ¥’´’ §Õπ‡«Õ√å‡μÕ√å 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ¥’´’ ¥’´’ §Õπ‡«Õ√å‡μÕ√å∑”Àπâ“∑’ËªÑÕπ·√ß¥—π§ß∑’Ë„Àâ
°—∫ Micro Processor ∑’Ë¡—°¡’°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß 
(Load) „π¢≥–∑”ß“π (Dynamic Load) ÷́Ëß¥’´’ ¥’´’ §Õπ
‡«Õ√å‡μÕ√å ®–™à«¬∑”„Àâ°“√∑”ß“π¢Õß√–∫∫ Micro 
Processor ‡ªìπ‰ªÕ¬à“ß√“∫√◊Ëπ ªí®®ÿ∫—π ¥’´’ ¥’´’ §Õπ‡«Õ√å
‡μÕ√å∑’Ë∫√‘…—∑œ ÕÕ°·∫∫ ¡’¢π“¥∑’Ë‡≈Á°·μà„Àâ°”≈—ß«—μμå
·≈–ª√– ‘∑∏‘¿“æ Ÿß ‚¥¬ “¡“√∂„Àâ°”≈—ß‰ø‰¥â Ÿß∂÷ß 700 
«—μμå 

º≈‘μ¿—≥±å DES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 º≈‘μ¿—≥±å°≈ÿà¡ ‡¥≈μâ“ ‡ÕÁπ‡πÕ√å¬’Ë ´‘ ‡μÁ¡ (DES) 
§◊Õ‡æ“‡«Õ√å´—ææ≈“¬∑’Ë¡’π«—μ°√√¡ Ÿß·≈–ÕÕ°·∫∫‡©æ“–
‡æ◊ËÕπ”¡“„™â „π‡§√◊ËÕß§Õ¡æ‘«‡μÕ√å Õÿª°√≥å ”π—°ß“π
Õ—μ‚π¡—μ‘ ‡§√◊ËÕß¡◊Õ°“√·æ∑¬å Õÿª°√≥å∑’Ë„™â„πÕÿμ “À°√√¡ 
‚∑√§¡π“§¡ ß“πÕÿμ “À°√√¡·≈–Õÿμ “À°√√¡¬“π¬πμå 
·≈–¥â«¬§«“¡‡ªìπºŸâπ”∑“ß¥â“π‡∑§‚π‚≈¬’ º≈‘μ¿—≥±å∑’Ë
∫√‘…—∑œÕÕ°·∫∫®÷ß‡ªìπº≈‘μ¿—≥±å∑’Ëπ”‡Õ“π«—μ°√√¡À√◊Õ
‡∑§‚π‚≈¬’„À¡àÊ ‡¢â“¡“√à«¡¥â«¬‡ ¡Õ 
 

เพาเวอร� 
อิเล็กทรอนิกส� 
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º≈‘μ¿—≥±å ”À√—∫¬“π¬πμå ‰øøÑ“ 

 ‡¥≈μâ“ ‡ªìπºŸâ®—¥®”Àπà“¬‚¥¬μ√ß„Àâ°—∫∫√‘…—∑º≈‘μ
√∂¬πμå¬—°…å„À≠à¢Õß‚≈° ‚¥¬º≈‘μ¿—≥±å„π°≈ÿà¡π’È ‰¥â·°à On 
Board Charger Module, DC-DC Converter, DC-AC 
Inverter ·≈–º≈‘μ¿—≥±å∑’Ë√Õß√—∫‡∑§‚π‚≈¬’¥â“π¬“π¬πμå„π
Õπ“§μ ”À√—∫√∂¬πμå‰øøÑ“ª√– ‘∑∏‘¿“æ Ÿß ‡™àπ √∂¬πμå
‰Œ∫√‘¥·∫∫‡ ’¬∫ª≈—Í° (Plug-In Hybrid Vehicles; PHEVs) 
·≈–·∫∫∑’Ë„™â·∫μ‡μÕ√’Ë ‰øøÑ“ (Battery Electric Vehicles; 
BEVs) 

  ‘π§â“°≈ÿà¡π’Èª√–°Õ∫¥â«¬Õ·¥ª‡μÕ√å ”À√—∫∫√Õ¥·∫π¥å (Broadband) æ√‘Íπ‡μÕ√å ‡§√◊ËÕß‡≈àπ‡°¡ å Õÿª°√≥å„π¿“§
Õÿμ “À°√√¡·≈–‡æ◊ËÕ°“√∫√‘‚¿§ ´÷Ëß‡¥≈μâ“π—∫‡ªìπÀπ÷Ëß„πºŸâº≈‘μ√“¬„À≠à∑’Ë ÿ¥„π‚≈° ”À√—∫Õ·¥ª‡μÕ√å¢Õß§Õ¡æ‘«‡μÕ√å 
æ°æ“·≈–Õÿª°√≥åμàÕæà«ßÕ◊ËπÊ ´÷Ëß®“°°“√π”√–∫∫«ß®√√«¡™π‘¥æ‘‡»… (ASIC) «ß®√‰øøÑ“·∫∫º ¡ (Hybrid Circuit) 
·≈–‡∑§‚π‚≈¬’øî≈å¡∫“ß¡“„™â ∑”„Àâ∫√‘…—∑œ “¡“√∂ÕÕ°·∫∫Õ·¥ª‡μÕ√å„Àâ¡’¢π“¥‡≈Á°≈ß·μà¬—ß§ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ Ÿß·≈–„Àâ
°”≈—ß«—μμåμàÕ§«“¡Àπ“·πàπ Ÿß 

 ”À√—∫§Õ¡æ‘«‡μÕ√å·≈–√–∫∫‡§√◊Õ¢à“¬ 

  ‘π§â“„π°≈ÿà¡π’Èª√–°Õ∫¥â«¬‡æ“‡«Õ√å´—ææ≈“¬
 ”À√—∫§Õ¡æ‘«‡μÕ√å ‡ ‘́√åø‡«Õ√å §Õ¡æ‘«‡μÕ√å√–∫∫‡§√◊Õ
¢à“¬§Õ¡æ‘«‡μÕ√åÀ≈—°„π√–∫∫‡§√◊Õ¢à“¬§Õ¡æ‘«‡μÕ√å 
(Workstation) Õÿª°√≥å‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈„π√–∫∫§Õ¡æ‘«‡μÕ√å 
(Storage) ·≈–‡æ“‡«Õ√å´—ææ≈“¬°”≈—ß‰ø ŸßÕ◊ËπÊ ‚¥¬
 “¡“√∂„Àâ°”≈—ß‰ø‰¥â∂÷ß 7,200 «—μμåμàÕ‚¡¥Ÿ≈·≈–„Àâ
ª√– ‘∑∏‘¿“æ°“√∑”ß“π¡“°°«à“√âÕ¬≈– 90 ·≈–¡’°”≈—ß
«—μμåμàÕ§«“¡Àπ“·πàπ (Power density)  Ÿß∂÷ß 25 «—μμåμàÕ
≈Ÿ°∫“»°åπ‘È« 

กลุ�มผลิตภัณฑ� EPSBG 
(Embedded Power Supplies) 

กลุ�มผลิตภัณฑ� MPBG 
(Mobile Power Supplies) 

เพาเวอร� 
อิเล็กทรอนิกส� 
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æ—¥≈¡Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å 

 ‡¥≈μâ“º≈‘μæ—¥≈¡Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° åμ“¡§«“¡μâÕß°“√
¢Õß≈Ÿ°§â“ ‡æ◊ËÕ„™â „π°“√≈¥Õÿ≥À¿Ÿ¡‘ √–∫“¬§«“¡√âÕπ  
·≈–¢—∫‡§≈◊ËÕπ°“√„™âß“π¢ÕßÕÿª°√≥åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° åμà“ßÊ 
´÷Ëß≈Ÿ°§â“ ”§—≠¢Õß∫√‘…—∑œ  à«π„À≠à‡ªìπºŸâº≈‘μ™—Èππ” 
„πÕÿμ “À°√√¡¬“π¬πμå ‚∑√§¡π“§¡ IT Õÿª°√≥å
Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å‡æ◊ËÕ°“√∫√‘‚¿§·≈–¿“§Õÿμ “À°√√¡ 

‚´≈‘πÕ¬¥å 

 ‚´≈‘πÕ¬¥å‡ªìπÕÿª°√≥åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å∑’Ëπ”‰ª„™â „π 
°“√§«∫§ÿ¡√–∫∫Õ—μ‚π¡—μ‘  ”À√—∫Õÿª°√≥å∑’Ë„™â„π§√—«‡√◊Õπ
·≈–¬“π¬πμå ´÷Ëß∫√‘…—∑œ “¡“√∂„Àâ∫√‘°“√‚´≈‘πÕ¬¥å∑’Ë¡’
≈—°…≥–‡©æ“–μ“¡§«“¡μâÕß°“√∑’ËÀ≈“°À≈“¬¢Õß≈Ÿ°§â“ 
‡™àπ „™â ”À√—∫√–∫∫‡∫√° ABS „π¬“π¬πμå ‡§√◊ËÕß∑” 
§«“¡‡¬Áπ„π§√—«‡√◊Õπ ‡§√◊ËÕß∑”πÈ”·¢Áß ·≈–√–∫∫≈ÁÕ§
ª√–μŸ‰øøÑ“Õ—μ‚π¡—μ‘ 
 

Õ’‡ÕÁ¡‰Õ øî≈‡μÕ√å 

 º≈‘μ¿—≥±åμ—«ªÑÕß°—π°“√√∫°«π¢Õß§≈◊Ëπ·¡à‡À≈Á° 
‰øøÑ“ (Õ’‡ÕÁ¡‰Õøî≈‡μÕ√å) ‡ªìπÕÿª°√≥å∑’Ë™à«¬„π°“√≈¥∑Õπ
À√◊Õμ—¥ —≠≠“≥√∫°«π∑’Ë‡¢â“‰ª„πº≈‘μ¿—≥±å ‰øøÑ“·≈–
Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° åμà“ßÊ ´÷Ëß„™â°—πÕ¬à“ß·æ√àÀ≈“¬„πÕÿª°√≥å‡æ◊ËÕ
°“√Õÿª‚¿§∫√‘‚¿§ Õÿª°√≥å IT ·≈–√–∫∫‚∑√§¡π“§¡
 ”À√—∫¿“§Õÿμ “À°√√¡ 

กลุ�มผลิตภัณฑ� FMBG 
(Fan / Thermal Management) 

เพาเวอร� 
อิเล็กทรอนิกส� 
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18 ร า ย ง า น 
ป ร ะ จํ า ป� 2557 

 ∫√‘…—∑œ §◊ÕºŸâπ”„π°“√æ—≤π“·≈–„Àâ∫√‘°“√‡æ“‡«Õ√å´‘ ‡μÁ¡ ”À√—∫ß“π‚∑√§¡π“§¡ ‡§√◊ËÕß ”√Õß°√–· ‰øøÑ“ 
Õÿª°√≥å§«∫§ÿ¡·√ß¥—π√–¥—∫°≈“ß (Medium Voltage Drives) √«¡∑—Èß„Àâ∫√‘°“√§√∫«ß®√¥â“πæ≈—ßß“π· ßÕ“∑‘μ¬å·≈–
æ≈—ßß“π≈¡ ‚¥¬‡ªìπºŸâ„Àâ∫√‘°“√§√∫«ß®√¥â“π√–∫∫æ≈—ßß“π‡æ◊ËÕ°“√‚∑√§¡π“§¡Õ—π¥—∫ 1 „πÕ‘π‡¥’¬·≈–∫√“ ‘́≈ ∑—Èß¬—ß‡ªìπ
´—ææ≈“¬‡ÕÕ√å™—Èππ”„π¬ÿ‚√ª Õ‡¡√‘°“ ·≈–‡Õ‡™’¬·ª´‘øî° 
 πÕ°®“°π’È ¬—ß¡’°“√π”‡ πÕº≈‘μ¿—≥±å‡æ◊ËÕ°“√®—¥°“√æ≈—ßß“πÀ≈“°À≈“¬√Ÿª·∫∫‚¥¬„™â§«“¡ “¡“√∂¥â“π«‘»«°√√¡
™—Èπ Ÿß„π°“√ÕÕ°·∫∫À√◊Õª√—∫‡ª≈’Ë¬π·∫∫μ“¡§«“¡μâÕß°“√¢Õß≈Ÿ°§â“‡æ◊ËÕ„Àâ ‰¥â√–∫∫·≈–∫√‘°“√§√∫«ß®√ ”À√—∫
º≈‘μ¿—≥±å»Ÿπ¬å‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈ æ≈—ßß“π∑¥·∑π ¬“π¬πμåÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å √–∫∫‚§√ß √â“ßæ◊Èπ∞“π‡æ◊ËÕ°“√§¡π“§¡∑’Ë‡ªìπ¡‘μ√μàÕ
 ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ Õ“§“√ ’‡¢’¬«·≈–Õ◊ËπÊ 

 ∫√‘…—∑œÕÕ°·∫∫º≈‘μ¿—≥±å‡æ“‡«Õ√å´‘ ‡μÁ¡∑’Ë¡’§«“¡
À≈“°À≈“¬·≈–¡’°“√„Àâ∫√‘°“√∑—Ë«‚≈°·°à∫√‘…—∑ºŸâª√–°Õ∫
°“√‚∑√§¡π“§¡ ºŸâº≈‘μÕÿª°√≥å√–∫∫‡§√◊Õ¢à“¬ (Network) 
·≈–ºŸâª√–°Õ∫·≈–μ‘¥μ—Èß√–∫∫ ”À√—∫°“√„™âß“π¥â“π 
°“√‡™◊ËÕ¡μàÕ·∫∫‰√â “¬ (Wireless Broadband Access) 
·≈–°“√‡™◊ËÕ¡μàÕ·∫∫„™â “¬ √«¡∂÷ß√–∫∫∑’Ë„™â°—∫ß“π¥â“π
Õ‘π‡μÕ√å‡πÁμ·≈–Õÿª°√≥å»Ÿπ¬å‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈ (Data Centers) 
‡π◊ËÕß®“°º≈‘μ¿—≥±å∑’Ë∫√‘…—∑œÕÕ°·∫∫¡’§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ·≈–
¡’§ÿ≥ ¡∫—μ‘∑“ßª√– ‘∑∏‘¿“æ Ÿß ®÷ß∑”„Àâ∫√‘…—∑œ‡ªìπºŸâπ”
¥â“π°“√ÕÕ°·∫∫‡æ“‡«Õ√å´‘ ‡μÁ¡∑’Ë„™â„π√–∫∫‚∑√§¡π“§¡ 
πÕ°®“°π’È ∫√‘…—∑œ¬—ß‰¥âÕÕ°·∫∫√–∫∫·À≈àß®à“¬‰ø ”√Õß
∑’Ë„™â„πÕ“§“√ °≈“ß·®âßÀ√◊Õ„π™—Èπ«“ß (Rack) ‡æ◊ËÕ°“√„™â
ß“π∑’ËÀ≈“°À≈“¬¡“°¢÷Èπ ·≈–º≈‘μ¿—≥±å¢Õß∫√‘…—∑œ‰¥âπ”
√–∫∫™à«¬ª√–À¬—¥§à“„™â®à“¬∑“ß¥â“πæ≈—ßß“π (OPEX 
Saving Solution) ¡“„™â „πæ◊Èπ∑’Ë¡’ªí≠À“„π°“√„™â ‰øøÑ“
√–∫∫ª°μ‘·≈–„πæ◊Èπ∑’Ë∑’Ë¡’°“√„™â ‰øøÑ“®“°√–∫∫∑’Ë ‰¡à ‰¥âμàÕ
‡¢â“°—∫√–∫∫ “¬ àß (Off-grid) ‚¥¬‡æ‘Ë¡μ—«§«∫§ÿ¡°“√π”
æ≈—ßß“π∑¥·∑π‡¢â“¡“„™â‡æ◊ËÕ®—¥°“√°“√∑”ß“π„Àâ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ 

 º≈‘μ¿—≥±å∑’ËÕÕ°·∫∫¡“π’È„™â ‰¥â°—∫‡∑§‚π‚≈¬’°“√μ‘¥μ“¡º≈√–¬–‰°≈ ®÷ß™à«¬„π°“√ª√–À¬—¥·≈–ßà“¬μàÕ°“√∫”√ÿß
√—°…“ ‚¥¬∑—Ë«‰ª‡æ“‡«Õ√å´‘ ‡μÁ¡ ”À√—∫ß“π√–∫∫‚∑√§¡π“§¡®–„™â°—πÕ¬à“ß°«â“ß¢«“ß„π√–∫∫‡§√◊Õ¢à“¬·∫∫‰√â “¬·≈–
·∫∫„™â “¬‡§‡∫‘≈ Õÿª°√≥å√–∫∫‡§√◊Õ¢à“¬ (Network) ™ÿ¡ “¬°“√‡™◊ËÕ¡μàÕÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁμ·∫∫ xDSL terminal °“√μ‘¥μàÕ
∑“ß‚∑√»—æ∑åºà“π§√◊Õ¢à“¬§«“¡‡√Á« Ÿß (Mobile Broadband)  ∂“π’√—∫ àß —≠≠“≥√–∫∫‚∑√»—æ∑å¡◊Õ∂◊Õ (Cellular Sites) 
·≈–√–∫∫ “¬ àß¢âÕ¡Ÿ≈ ∑—Èßπ’È ∫√‘…—∑œÕÕ°·∫∫º≈‘μ¿—≥±åμ“¡¡“μ√∞“πÕÿμ “À°√√¡‚∑√§¡π“§¡∑—Èß„π√–¥—∫ª√–‡∑»·≈–
¿Ÿ¡‘¿“§‚¥¬¥”‡π‘π°“√º≈‘μμ“¡¡“μ√∞“π∑’Ë ‰¥â√—∫°“√√—∫√ÕßÕ¬à“ß TL9000 ·≈– ISO14000 
 

เพาเวอร�ซิสเต็มสำหรับระบบโทรคมนาคม 

การจัดการ 
พลังงาน 
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 ∫√‘…—∑œ¡’ª√– ∫°“√≥å„π°“√ÕÕ°·∫∫ º≈‘μ·≈–
∑”°“√μ≈“¥∑“ß¥â“πº≈‘μ¿—≥±å UPS °«à“∑»«√√…·≈– 
¡’§«“¡¡ÿà ß¡—Ëπ®–ÕÕ°·∫∫º≈‘μ¿—≥±å∑’Ë¡’π«—μ°√√¡„π 
¥â“π‡∑§π‘§∑’Ë‡Àπ◊Õ°«à“·≈–„Àâæ≈—ßß“π∑’Ë¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ
 ”À√—∫°“√„™âß“π∑—ÈßÕÿª°√≥å∑’Ë „™â „π∫â“π „π∑’Ë∑”ß“π  
„πÕÿª°√≥å»Ÿπ¬å¢âÕ¡Ÿ≈·≈–„π‚√ßß“πÕÿμ “À°√√¡ ‚¥¬∞“π
≈Ÿ°§â“¢Õß∫√‘…—∑œ®–§√Õ∫§≈ÿ¡∂÷ßÕß§å°√√–¥—∫‚≈°‰¡à«à“ 
®–‡ªìπ≈Ÿ°§â“„π∏ÿ√°‘®‡´¡‘§Õπ¥—§‡μÕ√å ∏ÿ√°‘®„¬·°â«π”· ß 
(Optoelectronics) °“√·ª√√ŸªÕ“À“√ ∏ÿ√°‘®°“√‡ß‘π  
ªî‚μ√‡§¡’·≈–‚∑√§¡π“§¡ ÷́Ëßº≈‘μ¿—≥±å UPS ∑’Ë∫√‘…—∑œ
ÕÕ°·∫∫®–§√Õ∫§≈ÿ¡∑ÿ°√Ÿª·∫∫¢Õß°“√„™âß“π¢Õß UPS 
√«¡‰ª∂÷ß√–∫∫°“√®—¥°“√‚¥¬„™â´Õø·«√å·≈–°“√„™âß“π 
°—∫ß“πÕÿμ “À°√√¡‡©æ“–¥â“π∑’Ë§√Õ∫§≈ÿ¡¿“§∏ÿ√°‘®À√◊Õμ≈“¥∑’ËÀ≈“°À≈“¬ πÕ°®“°∫√‘…—∑œ®–ÕÕ°·∫∫„Àâº≈‘μ¿—≥±å 
¡’§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ·≈â«¬—ßÕÕ°·∫∫„ÀâμÕ∫ πÕßμ“¡§«“¡μâÕß°“√¢Õß¿“§∏ÿ√°‘®∑’Ë¡’‡Õ°≈—°…≥å‡©æ“–μ—«·≈–¡’§«“¡¬◊¥À¬ÿàπ
 ŸßÕ’°¥â«¬ 

 ∫√‘…—∑œ μ√–Àπ—°∂÷ß§«“¡ ”§—≠¢Õß°“√Õπÿ√—°…å 
 ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ¥—ßπ—Èπ ®÷ß„Àâ§«“¡ ”§—≠μàÕ°“√≈ß∑ÿπæ—≤π“
æ≈—ßß“πÀ¡ÿπ‡«’¬πÀ√◊Õæ≈—ßß“π∑¥·∑π¥â«¬°“√ÕÕ°·∫∫
º≈‘μ¿—≥±å∑’Ë¡’π«—μ°√√¡ Ÿß ‡™àπ §Õπ‡«Õ√å‡μÕ√å∑’Ë„™âæ≈—ßß“π
≈¡ (Megawatt Converter) ∫√‘…—∑œ¡’®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬∑’Ë®–™à«¬
æ—≤π“æ≈—ßß“π∑’Ë‡ªìπ¡‘μ√°—∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·≈–®–‡ªìπ à«π
Àπ÷Ëß„π°“√‡ªìπºŸâº≈—°¥—π„Àâ‡°‘¥ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ’‡¢’¬«°—∫‚≈° 

ผลิตภัณฑ�พลังงานลม 

เครื่องสำรองไฟฟ�า (UPS) 

การจัดการ 
พลังงาน 



20 ร า ย ง า น 
ป ร ะ จํ า ป� 2557 

 ‡¥≈μâ“ª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®„π°“√ÕÕ°º≈‘μ¿—≥±å‡§√◊ËÕß™“√å®æ≈—ßß“π‰øøÑ“ ”À√—∫¬“π¬πμå‰øøÑ“ (EV charging)  
‡æ◊ËÕ§«“¡ –¥«°„π°“√‡¥‘π∑“ß√–¬–„°≈â ∫√‘…—∑œ‰¥âæ—≤π“‡§√◊ËÕß™“√å® ”À√—∫√∂¬πμå„πÀ≈“°À≈“¬√Ÿª·∫∫‡æ◊ËÕ„Àâ‡À¡“– ¡
°—∫≈—°…≥–°“√„™âß“π∑’Ë®–™à«¬ àß‡ √‘¡°“√„™âæ≈—ßß“π –Õ“¥·≈–≈¥º≈°√–∑∫μàÕ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ 

 ∫√‘…—∑œ¡ÿàß‡πâπ§ÿ≥¿“æ §«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ·≈–§«“¡‡ªìπ‡≈‘»¡“‚¥¬μ≈Õ¥ ‡æ◊ËÕ„Àâ‡ÀÁπ«à“ ç√–∫∫Õ—μ‚π¡—μ‘‡æ◊ËÕ‡ª≈’Ë¬π‚≈°é 
‡ªìπÕ¬à“ß‰√ ∫√‘…—∑œ„™â§«“¡‡™’Ë¬«™“≠„π¥â“π°“√ª√—∫§«“¡‡√Á«√Õ∫·≈–°”≈—ß °“√‡§≈◊ËÕπ‰À« √–∫∫‡´Áπ‡´Õ√å·≈– 
°“√§«∫§ÿ¡¢ÕßÕÿª°√≥å¥—ß°≈à“« ·≈–æ√âÕ¡°—ππ’È ‰¥âπ”Õÿª°√≥åÕ—μ‚π¡—μ‘ ”À√—∫Õÿμ “À°√√¡∑’Ë¡’Õ¬Ÿà‡À≈à“π’È¡“ª√–°Õ∫√à«¡°—∫
√–∫∫°“√§«∫§ÿ¡Õÿª°√≥å¥—ß°≈à“«∑’Ë∫√‘…—∑œ‰¥âæ—≤π“¢÷Èπ¡“ ∑”„Àâ “¡“√∂π”‡ πÕ°“√∫√‘°“√·∫∫§√∫«ß®√„Àâ·°à≈Ÿ°§â“ 
∑—Ë«‚≈°‰¥â 

ระบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรม 

อิเล็กทรอนิกส�ยานยนต�และ 
เครื่องชาร�จสำหรับยานยนต�ไฟฟ�า 

การจัดการ 
พลังงาน 
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 ‡¥≈μâ“ „Àâ∫√‘°“√®Õ¿“æÀ≈“°À≈“¬√Ÿª·∫∫ √«¡∂÷ß
‡§√◊ËÕß©“¬¿“æ¢π“¥„À≠à∑’Ë „Àâ¿“æ «à“ß ¥„ ‡ªìπæ‘‡»… 
‰¥â∂÷ß 30,000 ≈Ÿ‡¡π ‡§√◊ËÕß©“¬¿“æ ”À√—∫√–∫∫‚Œ¡ 
‡∏’¬√å‡μÕ√å·≈–‡§√◊ËÕß©“¬¿“æ ”À√—∫ß“ππ”‡ πÕ ”À√—∫
∏ÿ√°‘®  ”À√—∫√–∫∫ÀâÕß§«∫§ÿ¡·≈–√–∫∫®Õ‡æ◊ËÕ°“√
ª√–™“ —¡æ—π∏å ‡¥≈μâ“œ π”‡ πÕ‡§√◊ËÕß©“¬¿“æ§«“¡ «à“ß
 Ÿß·≈–√–∫∫§«∫§ÿ¡¿“æ·∫∫·¬° à«π (Distributive 
Control Systems: DCS)  ”À√—∫«‘¥’‚Õ«Õ≈≈å¢π“¥„À≠à 

 °≈ÿà¡‡¥≈μâ“‡ªìπºŸâ∫ÿ°‡∫‘°ß“π¥â“π°“√ÕÕ°·∫∫®Õ¿“æπ“π“™π‘¥ ·≈–¥â«¬°“√º≈‘μ∑’„™â‡∑§‚π‚≈¬’™—Èππ”„π«ß°“√
Õÿμ “À°√√¡°“√©“¬¿“æ·≈–®Õ¿“æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’®Õ¿“æ¢π“¥®‘Î« °≈ÿà¡‡¥≈μâ“®÷ß “¡“√∂º≈‘μÕÿª°√≥å©“¬¿“æÀ√◊Õ· ¥ß
¿“æ‰¥âÀ≈“°À≈“¬√Ÿª·∫∫„π°“√„™âß“π Õ“∑‘ „™â‡æ◊ËÕ§«“¡∫—π‡∑‘ß„π§√—«‡√◊Õπ ÀâÕß§«∫§ÿ¡√–∫∫ ÀâÕßª√–™ÿ¡ √–∫∫¢âÕ¡Ÿ≈
 “∏“√≥– ·≈–Õ“§“√π‘∑√√»°“√ ‡ªìπμâπ 
 ‡π◊ËÕß®“°∫√‘…—∑‡¥≈μâ“ª√–‡∑»‰∑¬‰¥â¡’°“√¥”‡π‘πß“πÀ≈“¬·Ààß„π¿Ÿ¡‘¿“§ ∑”„Àâ∫√‘…—∑œ¡’§«“¡æ√âÕ¡„π¥â“π°“√¢“¬
®÷ß‰¥â¥”‡π‘π°“√‡ªìπμ—«·∑π®”Àπà“¬‡æ◊ËÕ¢“¬º≈‘μ¿—≥±å∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ¥’‡¥àπ∑’Ëº≈‘μ‚¥¬°≈ÿà¡∫√‘…—∑„π‡§√◊Õ ‡™àπ º≈‘μ¿—≥±å®Õ 
· ¥ß¿“æ ‚¥¬∫√‘…—∑¬àÕ¬„πÕ‘π‡¥’¬‡ªìπºŸâ¢“¬º≈‘μ¿—≥±å®Õ· ¥ß¿“æ∑’Ë¡’„Àâ‡≈◊Õ°Õ¬à“ßÀ≈“°À≈“¬„π¢≥–∑’Ë∫√‘…—∑‡¥≈μâ“ 
°√’π Õ‘π¥— ‡∑√’¬≈ (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥ (DGiT) ÷́Ëß‡ªìπ∫√‘…—∑¬àÕ¬„πª√–‡∑»‰∑¬‡ªìπºŸâ®—¥®”Àπà“¬®Õ· ¥ß¿“æ·≈– 
À≈Õ¥‰ø LED ‚¥¬ºà“π™àÕß∑“ß∏ÿ√°‘®°“√„Àâ∫√‘°“√¥â“π°“√®—¥°“√æ≈—ßß“π ¥â«¬ ¿“æ·«¥≈âÕ¡∑“ß‡»√…∞°‘®„π¿Ÿ¡‘¿“§
‡Õ‡™’¬μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâ (SEA) ∑’Ë¡’§«“¡·¢Áß·°√àß·≈–·ºπ∏ÿ√°‘®„π‡™‘ß√ÿ°¢Õß∫√‘…—∑œ ®÷ß§“¥«à“μ≈“¥ SEA ®–‡ªìπμ≈“¥ 
∑’Ë¡’»—°¬¿“æ¢Õßº≈‘μ¿—≥±åÀ≈“¬™π‘¥„π°≈ÿà¡∏ÿ√°‘®π’È ‰¥â‡ªìπÕ¬à“ß¥’ 

จอภาพและระบบแสดงผล 

 ‡¥≈μâ“º≈‘μÀ≈Õ¥ LED ‚¥¬„™â‡∑§‚π‚≈¬’¢—Èπ Ÿß 
§ÿ≥¿“æ‡™◊ËÕ∂◊Õ‰¥â ®—¥ àßμ√ß‡«≈“ ¡’°“√ÕÕ°·∫∫„Àâ ‰¥â 
ª√– ‘∑∏‘ Ÿß·≈–„Àâ∫√‘°“√ ‘π§â“ “¡ª√–‡¿∑À≈—°·°à≈Ÿ°§â“ 
Õ—πª√–°Õ∫¥â«¬ ™ÿ¥ àÕß «à“ß ”À√—∫∂ππ À≈Õ¥‰ø∑’Ë„™â‰¥â
°—∫¢—È«À≈Õ¥‡¢’È¬«·≈–¢—È«À≈Õ¥‡°≈’¬«·∫∫‡¥‘¡ (Retrofit) 
√«¡∑—Èß‚§¡ àÕß «à“ß°”≈—ß Ÿß (Luminair) πÕ°®“°π’È  
‡√“¬—ß„Àâ∫√‘°“√·ºß·≈–√–∫∫§«∫§ÿ¡°“√∑”ß“π√–∫∫‰ø 
LED ‡æ◊ËÕ°“√„™âß“π∑’Ë¬◊¥À¬ÿàπ‰¥âμ“¡§«“¡μâÕß°“√¢Õß
Õÿμ “À°√√¡ 

หลอดไฟ LED 

สมาร�ท 
กรีนไลฟ� 
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กำลังการผลิตในป� 2557 
1. กลุ�มผลิตภัณฑ� EPSBG (Embedded Power Supplies) 

1.1 º≈‘μ¿—≥±å DC-DC Converter 
 ∂“π∑’Ëμ—Èß : π‘§¡Õÿμ “À°√√¡∫“ßªŸ ®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ª√“°“√ 
æ◊Èπ∑’Ë°“√º≈‘μ : 6,863 μ“√“ß‡¡μ√ 
®”π«πæπ—°ß“π : 313 §π 
 “¬°“√º≈‘μ : 12  “¬ 
º≈‘μ®√‘ß‡©≈’Ë¬ : §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 89 ¢Õß°”≈—ß°“√º≈‘μ‡μÁ¡∑’Ë  

1.2 º≈‘μ¿—≥±å‡æ“‡«Õ√å´—ææ≈“¬ ”À√—∫§Õ¡æ‘«‡μÕ√å·≈–√–∫∫‡§√◊Õ¢à“¬ 
 ∂“π∑’Ëμ—Èß : π‘§¡Õÿμ “À°√√¡∫“ßªŸ ®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ª√“°“√ 
æ◊Èπ∑’Ë°“√º≈‘μ : 5,866 μ“√“ß‡¡μ√ 
®”π«πæπ—°ß“π : 733 §π 
 “¬°“√º≈‘μ : 10  “¬ 
º≈‘μ®√‘ß‡©≈’Ë¬ : §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 90 ¢Õß°”≈—ß°“√º≈‘μ‡μÁ¡∑’Ë  

1.3 º≈‘μ¿—≥±å DES 
‚√ßß“π„πª√–‡∑»‰∑¬ 
 ∂“π∑’Ëμ—Èß : π‘§¡Õÿμ “À°√√¡∫“ßªŸ ®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ª√“°“√ 
æ◊Èπ∑’Ë°“√º≈‘μ : 22,000 μ“√“ß‡¡μ√ 
®”π«πæπ—°ß“π : 1,354 §π 
 “¬°“√º≈‘μ : 24  “¬ 
º≈‘μ®√‘ß‡©≈’Ë¬ : §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 78 ¢Õß°”≈—ß°“√º≈‘μ‡μÁ¡∑’Ë 
‚√ßß“π„π ‚≈«“‡°’¬ 
 ∂“π∑’Ëμ—Èß : Dubnica nad Vahom, Slovak Republic 
æ◊Èπ∑’Ë°“√º≈‘μ : 6,500 μ“√“ß‡¡μ√ 
®”π«πæπ—°ß“π : 291 §π 
 “¬°“√º≈‘μ : 8  “¬ 
º≈‘μ®√‘ß‡©≈’Ë¬ : §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 65 ¢Õß°”≈—ß°“√º≈‘μ‡μÁ¡∑’Ë  

1.4 º≈‘μ¿—≥±å‡æ“‡«Õ√å´—ææ≈“¬∑’Ë„™â ”À√—∫√∂¬πμå 
 ∂“π∑’Ëμ—Èß : π‘§¡Õÿμ “À°√√¡∫“ßªŸ ®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ª√“°“√ 
æ◊Èπ∑’Ë°“√º≈‘μ : 14,800 μ“√“ß‡¡μ√ 
®”π«πæπ—°ß“π : 485 §π 
 “¬°“√º≈‘μ : 10  “¬ 
º≈‘μ®√‘ß‡©≈’Ë¬ : §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 70 ¢Õß°”≈—ß°“√º≈‘μ‡μÁ¡∑’Ë 

 
2. กลุ�มผลิตภัณฑ� MPBG (Mobile Power Supplies) 

 ∂“π∑’Ëμ—Èß : π‘§¡Õÿμ “À°√√¡∫“ßªŸ ®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ª√“°“√ 
æ◊Èπ∑’Ë°“√º≈‘μ : 4,865 μ“√“ß‡¡μ√ 
®”π«πæπ—°ß“π : 1,100 §π 
 “¬°“√º≈‘μ : 9  “¬ 
º≈‘μ®√‘ß‡©≈’Ë¬ : §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 80 ¢Õß°”≈—ß°“√º≈‘μ‡μÁ¡∑’Ë 

 
3. กลุ�มผลิตภัณฑ� FMBG (Fan & Thermal Management) 

3.1 æ—¥≈¡Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å (DC Fan) 
 ∂“π∑’Ëμ—Èß : π‘§¡Õÿμ “À°√√¡‡«≈‚°√«å ®—ßÀ«—¥©–‡™‘ß‡∑√“ 
æ◊Èπ∑’Ë°“√º≈‘μ : 19,180 μ“√“ß‡¡μ√ 
®”π«πæπ—°ß“π : 1,600 §π 
 “¬°“√º≈‘μ : 40  “¬ 
º≈‘μ®√‘ß‡©≈’Ë¬ : §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 70 ¢Õß°”≈—ß°“√º≈‘μ‡μÁ¡∑’Ë  
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3.2 EMI & Solenoid (ESP LOB) 
Õ’‡ÕÁ¡‰Õ øî≈‡μÕ√å (EMI Filter) 
 ∂“π∑’Ëμ—Èß : π‘§¡Õÿμ “À°√√¡‡«≈‚°√«å ®—ßÀ«—¥©–‡™‘ß‡∑√“ 
æ◊Èπ∑’Ë°“√º≈‘μ : 3,500 μ“√“ß‡¡μ√ 
®”π«πæπ—°ß“π : 657 §π 
 “¬°“√º≈‘μ : 28  “¬ 
º≈‘μ®√‘ß‡©≈’Ë¬ : §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 65 ¢Õß°”≈—ß°“√º≈‘μ‡μÁ¡∑’Ë 
‚´≈‘πÕ¬¥å (Solenoid) 
 ∂“π∑’Ëμ—Èß : π‘§¡Õÿμ “À°√√¡‡«≈‚°√«å ®—ßÀ«—¥©–‡™‘ß‡∑√“ 
æ◊Èπ∑’Ë°“√º≈‘μ : 1,000 μ“√“ß‡¡μ√ 
®”π«πæπ—°ß“π : 146 §π 
 “¬°“√º≈‘μ : 19  “¬ 
º≈‘μ®√‘ß‡©≈’Ë¬ : §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 50 ¢Õß°”≈—ß°“√º≈‘μ‡μÁ¡∑’Ë 

 
4. กลุ�มผลิตภัณฑ� PSBG (Power System) 

‚√ßß“π„πª√–‡∑»‰∑¬ 
 ∂“π∑’Ëμ—Èß : π‘§¡Õÿμ “À°√√¡∫“ßªŸ ®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ª√“°“√ 
æ◊Èπ∑’Ë°“√º≈‘μ : 967 μ“√“ß‡¡μ√ 
®”π«πæπ—°ß“π : 110 §π 
 “¬°“√º≈‘μ : ‡æ“‡«Õ√å´‘ ‡μÁ¡ ”À√—∫ß“π√–∫∫‚∑√§¡π“§¡ (TPS) 5  “¬ 
º≈‘μ®√‘ß‡©≈’Ë¬ : §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 89 ¢Õß°”≈—ß°“√º≈‘μ‡μÁ¡∑’Ë  
‚√ßß“π„πÕ‘π‡¥’¬ 
 ∂“π∑’Ëμ—Èß : Plot No 38, Phase 1, Sector 5, Integrated Industrial Estate, Pantnagar 
   (Rudrapur), Udhamsingh Nagar, Uttarakhand India -263153 
æ◊Èπ∑’Ë°“√º≈‘μ : 13,500 μ“√“ß‡¡μ√ 
®”π«πæπ—°ß“π : 275 §π 
 “¬°“√º≈‘μ : ‡æ“‡«Õ√å´‘ ‡μÁ¡ ”À√—∫ß“π√–∫∫‚∑√§¡π“§¡ (TPS) 8  “¬ 
   ‡§√◊ËÕß ”√Õß‰øøÑ“ (UPS) 2  “¬ 
   º≈‘μ¿—≥±åæ≈—ßß“π≈¡ (Wind Power) 3  “¬ 
º≈‘μ®√‘ß‡©≈’Ë¬ : TPS §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 55 ¢Õß°”≈—ß°“√º≈‘μ‡μÁ¡∑’Ë 
   UPS §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 30 ¢Õß°”≈—ß°“√º≈‘μ‡μÁ¡∑’Ë 
   Wind Power §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 25 ¢Õß°”≈—ß°“√º≈‘μ‡μÁ¡∑’Ë  
‚√ßß“π„π ‚≈«“‡°’¬ 
 ∂“π∑’Ëμ—Èß : Dubnica nad Vahom, Slovak Republic 
æ◊Èπ∑’Ë°“√º≈‘μ : 6,500 μ“√“ß‡¡μ√ 
®”π«πæπ—°ß“π : 264 §π 
 “¬°“√º≈‘μ : ‡æ“‡«Õ√å´‘ ‡μÁ¡ ”À√—∫ß“π√–∫∫‚∑√§¡π“§¡ (TPS) 8  “¬ 
   º≈‘μ¿—≥±åæ≈—ßß“π≈¡ (Wind Power) 1  “¬ 
º≈‘μ®√‘ß‡©≈’Ë¬ : §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 70 ¢Õß°”≈—ß°“√º≈‘μ‡μÁ¡∑’Ë 

 
 ‚¥¬º≈‘μ¿—≥±å à«π„À≠à∑’Ëº≈‘μ„πª√–‡∑»‰∑¬‰¥â√—∫°“√ àß‡ √‘¡°“√≈ß∑ÿπ®“°§≥–°√√¡°“√ àß‡ √‘¡°“√≈ß∑ÿπ (BOI) 
‚¥¬‰¥â√—∫ ‘∑∏‘ª√–‚¬™πå¥—ßπ’È 
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การส�งเสริมการลงทุน 
 
 ∫√‘…—∑œ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬„πª√–‡∑»‰∑¬‰¥â√—∫ ‘∑∏‘æ‘‡»…∑“ß¥â“π¿“…’Õ“°√®“°§≥–°√√¡°“√ àß‡ √‘¡°“√≈ß∑ÿπ¿“¬„μâ‡ß◊ËÕπ‰¢μà“ßÊ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â ∫√‘…—∑œ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬„πª√–‡∑»‰∑¬
‰¥â√—∫ ‘∑∏‘ª√–‚¬™πå∑“ß¥â“π¿“…’Õ“°√∑’Ë¡’ “√– ”§—≠¥—ßμàÕ‰ªπ’È  
√“¬≈–‡Õ’¬¥ 

 ∫√‘…—∑œ ∫√‘…—∑¬àÕ¬„πª√–‡∑»‰∑¬  
1. ∫—μ√ àß‡ √‘¡‡≈¢∑’Ë 1710(2)/2549 1541(2)/2552 1494(2)/2552 2061(1)/2553 2062(1)/2553 1732(2)/2557 1813(2)/2554 1814(2)/2554 
2. ‡æ◊ËÕ àß‡ √‘¡°“√≈ß∑ÿπ„π°‘®°“√ º≈‘μ Electro- º≈‘μ Electro- º≈‘μ DC FAN º≈‘μÕÿª°√≥å º≈‘μÕÿª°√≥å º≈‘μ Electro- º≈‘μ Inverter º≈‘μÀ≈Õ¥‰øøÑ“ 
   magnetic  magnetic products  ‚∑√§¡π“§¡·≈– ‚∑√§¡π“§¡ magnetic  ‚§¡‰øøÑ“·≈– 
   products   ™‘Èπ à«πÕ’‡≈§‚∑√π‘§ å  products  Õÿª°√≥å· ¥ß¿“æ 
       ”À√—∫¬“πæ“Àπ–   
3.  ‘∑∏‘ª√–‚¬™πå ”§—≠∑’Ë ‰¥â√—∫ 
 3.1 ‰¥â√—∫¬°‡«âπ¿“…’‡ß‘π‰¥âπ‘μ‘∫ÿ§§≈ ”À√—∫°”‰√ ÿ∑∏‘∑’Ë ‰¥â®“°°“√ 8 ªï 7 ªï 7 ªï 8 ªï 8 ªï 7 ªï 7 ªï 7 ªï 
  ª√–°Õ∫°‘®°“√∑’Ë ‰¥â√—∫°“√ àß‡ √‘¡·≈–‰¥â√—∫¬°‡«âπ‰¡àμâÕßπ”  («ß‡ß‘π‰¡à‡°‘π («ß‡ß‘π‰¡à‡°‘π   («ß‡ß‘π‰¡à‡°‘π («ß‡ß‘π‰¡à‡°‘π («ß‡ß‘π‰¡à‡°‘π 
  ‡ß‘πªíπº≈®“°°‘®°“√∑’Ë ‰¥â√—∫°“√ àß‡ √‘¡ ÷́Ëß‰¥â√—∫¬°‡«âπ¿“…’‡ß‘π‰¥â  90,690,852 ∫“∑) 298,170,000 ∫“∑)   124,000,000 ∫“∑) 182,000,000 ∫“∑) 202,400,000 ∫“∑) 
  π‘μ‘∫ÿ§§≈‰ª√«¡§”π«≥‡æ◊ËÕ‡ ’¬¿“…’ 
 3.2 ‰¥â√—∫¬°‡«âπÕ“°√¢“‡¢â“ ”À√—∫‡§√◊ËÕß®—°√μ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√ ‰¥â√—∫ ‰¥â√—∫ ‰¥â√—∫ ‰¥â√—∫ ‰¥â√—∫ ‰¥â√—∫ ‰¥â√—∫ ‰¥â√—∫ 
  æ‘®“√≥“Õπÿ¡—μ‘ 
 3.3 ‰¥â√—∫¬°‡«âπÕ“°√¢“‡¢â“ ”À√—∫«—μ∂ÿ¥‘∫·≈–«— ¥ÿ®”‡ªìπ∑’ËμâÕßπ”‡¢â“ ‰¡à‰¥â√—∫ ‰¥â√—∫ ‰¥â√—∫ ‰¡à‰¥â√—∫ ‰¥â√—∫ ‰¥â√—∫ ‰¥â√—∫ ‰¥â√—∫ 
  ®“°μà“ßª√–‡∑»‡æ◊ËÕ„™â„π°“√º≈‘μ‡æ◊ËÕ°“√ àßÕÕ° 
 3.4 ‰¥â√—∫≈¥À¬àÕπ¿“…’‡ß‘π‰¥âπ‘μ‘∫ÿ§§≈ ”À√—∫°”‰√ ÿ∑∏‘∑’Ë ‰¥â√—∫®“° ‰¡à‰¥â√—∫ ‰¡à‰¥â√—∫ ‰¡à‰¥â√—∫ ‰¥â√—∫ ‰¥â√—∫ ‰¡à‰¥â√—∫ ‰¡à‰¥â√—∫ ‰¡à‰¥â√—∫ 
  °“√≈ß∑ÿπ„πÕ—μ√“√âÕ¬≈–Àâ“ ‘∫¢ÕßÕ—μ√“ª°μ‘‡ªìπ√–¬–‡«≈“Àâ“ªï  
  π—∫®“°«—π∑’Ëæâπ°”Àπ¥√–¬–‡«≈“°“√‰¥â√—∫¬°‡«âπ¿“…’‡ß‘π‰¥â 
  π‘μ‘∫ÿ§§≈¥—ß°≈à“«¢â“ßμâπ 
 3.5 ‰¥â√—∫Õπÿ≠“μ„ÀâÀ—°§à“¢π àß §à“‰øøÑ“·≈–§à“ª√–ª“‡ªìπ Õß‡∑à“ ‰¡à‰¥â√—∫ ‰¡à‰¥â√—∫ ‰¡à‰¥â√—∫ ‰¥â√—∫ ‰¥â√—∫ ‰¡à‰¥â√—∫ ‰¡à‰¥â√—∫ ‰¡à‰¥â√—∫ 
  ¢Õß§à“„™â®à“¬¥—ß°≈à“«‡ªìπ√–¬–‡«≈“ ‘∫ªï π—∫·μà«—π∑’Ë‡√‘Ë¡¡’√“¬‰¥â 
  ®“°°“√ª√–°Õ∫°‘®°“√π—Èπ 
 3.6 ‰¥â√—∫Õπÿ≠“μ„ÀâÀ—°‡ß‘π≈ß∑ÿπ„π°“√μ‘¥μ—ÈßÀ√◊Õ°àÕ √â“ß ‘ËßÕ”π«¬ ‰¡à‰¥â√—∫ ‰¡à‰¥â√—∫ ‰¡à‰¥â√—∫ ‰¥â√—∫ ‰¥â√—∫ ‰¡à‰¥â√—∫ ‰¡à‰¥â√—∫ ‰¡à‰¥â√—∫ 
  §«“¡ –¥«°√âÕ¬≈–¬’Ë ‘∫Àâ“¢Õß‡ß‘π≈ß∑ÿππÕ°‡Àπ◊Õ‰ª®“°°“√À—° 
  §à“‡ ◊ËÕ¡√“§“μ“¡ª°μ‘ 
4. «—π∑’Ë‡√‘Ë¡„™â∫—μ√ àß‡ √‘¡ 27 ¡°√“§¡ 4 ¡°√“§¡ 12 ¡’π“§¡ ¬—ß‰¡à‰¥â¢Õ‡ªî¥ ¬—ß‰¡à‰¥â¢Õ‡ªî¥ ¬—ß‰¡à‰¥â¢Õ‡ªî¥ ¬—ß‰¡à‰¥â¢Õ‡ªî¥ ¬—ß‰¡à‰¥â¢Õ‡ªî¥ 
   2552 2553 2556 ¥”‡π‘π°“√ ¥”‡π‘π°“√ ¥”‡π‘π°“√ ¥”‡π‘π°“√ ¥”‡π‘π°“√ 
5.  ‘∑∏‘·≈–ª√–‚¬™πå‡æ‘Ë¡‡μ‘¡ ‰¥â√—∫ª√–‚¬™πå ‰¥â√—∫ª√–‚¬™πå∑“ß ‰¥â√—∫ª√–‚¬™πå∑“ß - - - - - 
   ∑“ß¿“…’Õ“°√ ¿“…’Õ“°√‡æ‘Ë¡‡μ‘¡ ¿“…’Õ“°√‡æ‘Ë¡‡μ‘¡ 
   ‡æ‘Ë¡‡μ‘¡ ”À√—∫  ”À√—∫°“√≈ß∑ÿπ  ”À√—∫°“√≈ß∑ÿπ 
   °“√≈ß∑ÿπ‡æ◊ËÕ ‡æ◊ËÕæ—≤π“∑—°…– ‡æ◊ËÕæ—≤π“∑—°…– 
   æ—≤π“∑—°…– ‡∑§‚π‚≈¬’  ‡∑§‚π‚≈¬’ 
   ‡∑§‚π‚≈¬’ ·≈– ·≈–π«—μ°√√¡ ·≈–π«—μ°√√¡ 
   π«—μ°√√¡  
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 √“¬‰¥â¢Õß∫√‘…—∑œ ”À√—∫ªï®”·π°μ“¡°‘®°“√∑’Ë ‰¥â√—∫°“√ àß‡ √‘¡°“√≈ß∑ÿπ·≈–‰¡à ‰¥â√—∫°“√ àß‡ √‘¡°“√≈ß∑ÿπ
 “¡“√∂ √ÿª‰¥â¥—ßπ’È 
 (Àπà«¬: ≈â“π∫“∑) 
 
 °‘®°“√∑’Ë ‰¥â√—∫°“√ àß‡ √‘¡ °‘®°“√∑’Ë ‰¡à ‰¥â√—∫°“√ àß‡ √‘¡ √«¡  
 2557 2556 2557 2556 2557 2556  
ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–°‘®°“√ 
√“¬‰¥â®“°°“√¢“¬ 
 √“¬‰¥â®“°°“√¢“¬„πª√–‡∑» 393 420 - - 393 420 
 √“¬‰¥â®“°°“√ àßÕÕ° 29,490 27,967 213 296 29,703 28,263 
√«¡ 29,883 28,387 213 296 30,096 28,683 

 
 ‘∑∏‘æ‘‡»…∑“ß¿“…’∑’Ë¡’ “√– ”§—≠∑’Ë∫√‘…—∑¬àÕ¬Õ◊ËπÊ‰¥â√—∫ ¡’¥—ßπ’È 
- Delta Electronics (Slovakia) s.r.o. ‰¥â√—∫ ‘∑∏‘æ‘‡»…∑“ß¿“…’®“°√—∞∫“≈¢Õßª√–‡∑» ‚≈«“‡°’¬‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 22 ∏—π«“§¡ 

2549  ”À√—∫º≈‘μ ‘π§â“ª√–‡¿∑ Power supply ·≈– Solar inverter ¿“¬„μâ‡ß◊ËÕπ‰¢∑’Ë°”Àπ¥∫“ßª√–°“√  ‘∑∏‘
æ‘‡»…¥—ß°≈à“«√«¡∂÷ß°“√‰¥â√—∫¬°‡«âπ¿“…’‡ß‘π‰¥âπ‘μ‘∫ÿ§§≈‡ªìπ®”π«π‡ß‘π√«¡∑—Èß ‘Èπª√–¡“≥ 6.2 ≈â“π¬Ÿ‚√‡ªìπ√–¬–
‡«≈“ 10 ªïπ—∫μ—Èß·μàªï 2553 ´÷Ëß‡ªìπªï∑’Ë‡√‘Ë¡ª√–°Õ∫°‘®°“√ 

- Delta Power Solutions (India) Pvt. Ltd. ‰¥â√—∫ ‘∑∏‘æ‘‡»…∑“ß¿“…’®“°√—∞∫“≈¢Õßª√–‡∑»Õ‘π‡¥’¬‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 1 
‡¡…“¬π 2551  ”À√—∫º≈‘μ ‘π§â“ª√–‡¿∑ Telecom Power Systems ·≈– Un-interrupted Power Solutions ¿“¬
„μâ‡ß◊ËÕπ‰¢∑’Ë°”Àπ¥∫“ßª√–°“√  ‘∑∏‘æ‘‡»…¥—ß°≈à“«√«¡∂÷ß°“√‰¥â√—∫¬°‡«âπ¿“…’‡ß‘π‰¥âπ‘μ‘∫ÿ§§≈ ”À√—∫°”‰√∑’Ë ‰¥â®“°
°“√ª√–°Õ∫°‘®°“√∑’Ë ‰¥â√—∫°“√ àß‡ √‘¡‡ªìπ√–¬–‡«≈“ 5 ªïπ—∫·μà«—π∑’Ë‡√‘Ë¡¡’√“¬‰¥â®“°°“√ª√–°Õ∫°‘®°“√π—Èπ·≈–‰¥â
√—∫≈¥À¬àÕπ¿“…’‡ß‘π‰¥âπ‘μ‘∫ÿ§§≈ ”À√—∫°‘®°“√∑’Ë ‰¥â√—∫°“√ àß‡ √‘¡„πÕ—μ√“√âÕ¬≈– 30 ¢ÕßÕ—μ√“ª°μ‘ ¡’°”Àπ¥ 5 ªï
π—∫®“°«—π∑’Ëæâπ°”Àπ¥‰¥â√—∫¬°‡«âπ¿“…’ 

 
การจัดหาวัตถุดิบและผู�จำหน�ายวัตถุดิบ 
 «—μ∂ÿ¥‘∫À≈—°¢Õß∫√‘…—∑œ  “¡“√∂®—¥·∫àß‰¥â‡ªìπ 2 ª√–‡¿∑À≈—°Ê §◊Õ ™‘Èπ à«π‰øøÑ“ (Electrical parts) ·≈–™‘Èπ à«π
‡™‘ß°≈ (Mechanical parts) ‚¥¬™‘Èπ à«π‰øøÑ“ª√–°Õ∫¥â«¬™‘Èπ à«πª√–‡¿∑ semiconductor (‰¥â·°à IC, diode, Mosfet, 
PWM ‡ªìπμâπ) ·≈–™‘Èπ à«πª√–‡¿∑ Passive (‰¥â·°à Capacitors, fuse, Resister, √’‡≈¬å ‡ªìπμâπ) ÷́Ëß«—μ∂ÿ¥‘∫ à«π„À≠àπ”‡¢â“
¡“®“°ª√–‡∑» ‘ß§å‚ª√å ŒàÕß°ß ≠’ËªÿÉπ ‰μâÀ«—π ¬ÿ‚√ª ·≈–Õ‡¡√‘°“ ‚¥¬„™â °ÿ≈‡ß‘π‡À√’¬≠ À√—∞‡ªìπÀ≈—°„π°“√™”√–§à“ ‘π§â“ 
‚¥¬™‘Èπ à«π‡™‘ß°≈ ª√–°Õ∫¥â«¬ ß“πªíö¡¢÷Èπ√Ÿª ß“πμ—¥™‘Èπß“πμà“ßÊ wire harness ß“π©’¥æ≈“ μ‘°·≈–∫√√®ÿ¿—≥±å ÷́Ëß à«π
„À≠à∫√‘…—∑œ ∑”°“√®—¥À“®“°ºŸâº≈‘μ¿“¬„πª√–‡∑»·≈–π”‡¢â“®“°ª√–‡∑»®’π∫“ß à«π‡æ◊ËÕ°√–®“¬§«“¡‡ ’Ë¬ß·≈–‡ª√’¬∫
‡∑’¬∫μâπ∑ÿπ ∑—Èßπ’È  —¥ à«π¡Ÿ≈§à“°“√π”‡¢â“¢Õß«—μ∂ÿ¥‘∫∑—ÈßÀ¡¥‡∑’¬∫°—∫°“√ —Ëß´◊ÈÕ„πª√–‡∑» §‘¥‡ªìπÕ—μ√“ à«πª√–¡“≥√âÕ¬
≈– 70 μàÕ 30 „πªí®®ÿ∫—π∫√‘…—∑œ ¡’§Ÿà§â“ª√–¡“≥ 1,300 √“¬ ‚¥¬°“√ —Ëß´◊ÈÕ„π·μà≈–√“¬®–‰¡à‡°‘π√âÕ¬≈– 4.0 ¢Õß¬Õ¥°“√
 —Ëß´◊ÈÕ∑—ÈßÀ¡¥¢Õß∫√‘…—∑œ ·≈–§Ÿà§â“¢Õß‡√“®–μâÕß‰¥â√—∫°“√√—∫√Õß¡“μ√∞“π ISO9001, ISO14001, ONSAS18001, 
TS16949 Õ’°¥â«¬ 



26 ร า ย ง า น 
ป ร ะ จํ า ป� 2557 

 „πªï 2557 »Ÿπ¬å«‘®—¬·≈–æ—≤π“¢Õß‡¥≈μâ“„πª√–‡∑»‰∑¬ ®’π ‡¬Õ√¡π’  «‘μ‡´Õ√å·≈π¥å ‚√¡“‡π’¬ ·≈– °Õμ·≈π¥å
μà“ß¡ÿàß¡—Ëπ«‘®—¬·≈–æ—≤π“º≈‘μ¿—≥±åÕ¬à“ß¬‘Ëß¬«¥‡æ◊ËÕ‡æ‘Ë¡§«“¡Àπ“·πàπ∑“ßæ≈—ßß“π (Power density) ·≈–ª√– ‘∑∏‘¿“æ
¢Õßº≈‘μ¿—≥±å„π°≈ÿà¡μà“ßÊ √«¡∂÷ß‰¥âª√—∫ª√ÿß„Àâº≈‘μ¿—≥±å°≈ÿà¡‡æ“‡«Õ√å´—ææ≈“¬·∫∫¡“μ√∞“π·≈–·∫∫‡©æ“–‡®“–®ß„Àâ¡’
¡Ÿ≈§à“‡æ‘Ë¡¡“°¢÷Èπ¥â«¬°“√ª√—∫ª√ÿß√–∫∫·≈–°“√„™âß“π„Àâ‡ªìπ·∫∫Õ—®©√‘¬– ‚¥¬‰¥âπ”‡∑§‚π‚≈¬’„À¡àÊ À≈“¬√Ÿª·∫∫¡“ª√–¬ÿ°μå 
„™â„π°“√æ—≤π“º≈‘μ¿—≥±å ‚¥¬¡’°ÿ≠·® ”§—≠§◊Õ°“√„™â·°≈‡≈’¬¡‰π‰μ√·≈– ‘́≈‘§Õπ§“√å‰∫πå°—∫Õÿª°√≥åª√–‡¿∑‡´¡‘§Õπ¥—§‡μÕ√å 
(GaN/ SiC based semiconductor) ºπ«°°—∫°“√„™â°“√ÕÕ°·∫∫«ß®√™—Èπ Ÿß (Advanced topology) ‡ªìπμâπ 
 ªí®®ÿ∫—π»Ÿπ¬å«‘®—¬¢Õß∫√‘…—∑œ·≈–»Ÿπ¬å«‘®—¬¢Õß°≈ÿà¡∫√‘…—∑‡¥≈μâ“∑’Ëμ—ÈßÕ¬Ÿà∑’Ë‡¡◊Õß√“≈’¬å √—∞πÕ√å∑·§‚√‰≈π“ ª√–‡∑»
 À√—∞Õ‡¡√‘°“·≈–‡¡◊Õß‡ ’́Ë¬ß‰Œâ ª√–‡∑»®’π‰¥â√à«¡¡◊Õ°—∫¡À“«‘∑¬“≈—¬μà“ßÊ·≈–°≈ÿà¡≈Ÿ°§â“∑”°“√»÷°…“·∫∫‡®“–≈÷°„π∑ÿ°
Õÿμ “À°√√¡‡æ◊ËÕ„Àâ‰¥â‡∑§‚π‚≈¬’∑’Ë “¡“√∂º≈‘μæ≈—ßß“π‰øøÑ“‰¥âÕ¬à“ß¬—Ëß¬◊π πÕ°®“°π’È ∫√‘…—∑œ¬—ß‰¥â®—¥„Àâ¡’°“√Ωñ°Õ∫√¡ 
 —¡¡π“‡™‘ßªØ‘∫—μ‘°“√¥â“ππ«—μ°√√¡‡æ◊ËÕ‡ √‘¡ √â“ßÕß§å§«“¡√Ÿâ·≈–§«“¡√à«¡¡◊Õ„π°“√∑”ß“π„Àâ·°à∫ÿ§≈“°√Õ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß 
 ‡π◊ËÕß®“°°“√¡’ ”π—°ß“π∑’Ëμ—ÈßÕ¬Ÿà„πæ◊Èπ∑’Ë∑’Ë‡ªìπμ≈“¥ ”§—≠¢Õßº≈‘μ¿—≥±å¥â“π°“√®—¥°“√·≈–·ª≈ß°”≈—ß‰øøÑ“ 
(Power management & conversion) ∑”„Àâ∫√‘…—∑œ “¡“√∂√Ÿâ∂÷ß§«“¡μâÕß°“√¢Õß≈Ÿ°§â“·≈–¡’§«“¡‡™’Ë¬«™“≠„π°“√„™â
ß“π√–¥—∫ Ÿß ¥â«¬‡Àμÿπ’È ®÷ß∑”„ÀâΩÉ“¬«‘®—¬·≈–æ—≤π“¢Õß∫√‘…—∑œ “¡“√∂§√Õßμ”·ÀπàßºŸâπ”„πÕÿμ “À°√√¡°“√®—¥°“√·≈–
·ª≈ß°”≈—ß‰øøÑ“∑’Ë¡’°“√·¢àß¢—π Ÿß‰¥âÕ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß 
 
ผลิตภัณฑ�ที่ใช�กับระบบคอมพิวเตอร�เครือข�ายและอุปกรณ�เก็บข�อมูลในระบบคอมพิวเตอร� (Server Storage Networking 
หรือ SSN) 
 ΩÉ“¬«‘®—¬·≈–æ—≤π“¢Õß∫√‘…—∑œ‰¥â —Ëß ¡§«“¡√Ÿâ·≈–ª√– ∫°“√≥å
¡“¬“«π“π‡æ◊ËÕæ—≤π“º≈‘μ¿—≥±å‡æ“‡«Õ√å´—ææ≈“¬∑’ËÕÕ°·∫∫μ“¡§«“¡
μâÕß°“√¢Õß≈Ÿ°§â“ (Customized power supply) ∑’Ë¡’§«“¡´—∫´âÕπ Ÿß„Àâ
°—∫°≈ÿà¡≈Ÿ°§â“™—Èππ”„πÕÿμ “À°√√¡‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑» √–∫∫‡§√◊Õ¢à“¬ 
·≈–‚∑√§¡π“§¡ ·≈–§«“¡‡™’Ë¬«™“≠¥—ß°≈à“«π—Èπ¡’ à«π ”§—≠„π°“√™à«¬
„Àâ∫√‘…—∑œ “¡“√∂§‘¥§âπº≈‘μ¿—≥±å„À¡àÊ∑’Ë≈È”Àπâ“°«à“‡æ“‡«Õ√å´—ææ≈“¬
·∫∫¥—Èß‡¥‘¡ „π∑âÕßμ≈“¥‰¥â ”‡√Á® ´÷Ëß‰¥â∑”„Àâ∫√‘…—∑œ°â“« Ÿà°“√‡ªìπºŸâ„Àâ
∫√‘°“√ ”À√—∫°≈ÿà¡º≈‘μ¿—≥±åπ’ÈÕ¬à“ß§√∫«ß®√ (System solution 
provider) 
 „πªï 2557 ≈Ÿ°§â“‰¥â„Àâ§«“¡ ”§—≠„π‡√◊ËÕß¢Õßª√– ‘∑∏‘¿“æ¡“°¢÷Èπ 
‚¥¬‡©æ“– ”À√—∫°≈ÿà¡≈Ÿ°§â“„πÕÿμ “À°√√¡Õ‘π‡μÕ√å‡πÁμ ∫√‘…—∑œ‰¥â‡º™‘≠
°—∫μ≈“¥∑’Ë¡’§«“¡º—πº«π Ÿß ®÷ß‰¥âπ”‡∑§‚π‚≈¬’„À¡à≈à“ ÿ¥„π°“√π”«ß®√
√«¡·∫∫·¡°‡πμ‘° å (Integrated magnetic component) ¡“„™â‡æ◊ËÕ„Àâº≈‘μ¿—≥±å¡’§«“¡Àπ“·πàπ∑“ßæ≈—ßß“π·≈–
ª√– ‘∑∏‘¿“æ Ÿß ÿ¥ ‚¥¬º≈‘μ¿—≥±å‡æ“‡«Õ√å´—ææ≈“¬ ”À√—∫‡´‘√åø‡«Õ√å√ÿàπ„À¡à∑’Ë∫√‘…—∑œ‰¥âæ—≤π“¢÷Èπ¡“®–¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ°“√
„™âæ≈—ßß“π Ÿß∂÷ß√âÕ¬≈– 98 
 πÕ°®“°π’È ΩÉ“¬«‘®—¬·≈–æ—≤π“¢Õß∫√‘…—∑œ¬—ß “¡“√∂ª√—∫ª√ÿßº≈‘μ¿—≥±å‡æ“‡«Õ√å´—ææ≈“¬∑’Ë®à“¬æ≈—ßß“π¢π“¥ 3kW 
∑’ËÕÕ°·∫∫μ“¡§«“¡μâÕß°“√¢Õß≈Ÿ°§â“∑’Ë¡’°“√„™âÕ¬à“ß·æ√àÀ≈“¬„πªí®®ÿ∫—π„Àâ¡’°“√„™âß“π‰¥â‡æ‘Ë¡¢÷Èπ·≈–¡’§ÿ≥ ¡∫—μ‘∑“ß
‡∑§π‘§∑’Ë¥’¢÷Èπ¥â«¬ πÕ°®“°π’È¬—ß¡’°“√æ—≤π“º≈‘μ¿—≥±å¥—ß°≈à“«‡æ◊ËÕ„Àâ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ„π‡™‘ß‰øøÑ“·≈–‡™‘ß°≈∑’Ë “¡“√∂ª√—∫
‡ª≈’Ë¬π„Àâ‡À¡“– ¡°—∫°“√„™âß“π¢Õß≈Ÿ°§â“∑’Ë¡’√–∫∫·∫μ‡μÕ√’Ë ”√Õß (Battery backup) ·≈–√–∫∫°“√™“√å®·∫μ‡μÕ√’Ë„πμ—« 
(Battery charging) ´÷Ëß· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ·≈–‡™’Ë¬«™“≠¢ÕßΩÉ“¬«‘®—¬·≈–æ—≤π“¢Õß∫√‘…—∑œ„π°“√μÕ∫ πÕß§«“¡
μâÕß°“√¢Õß≈Ÿ°§â“„π°≈ÿà¡»Ÿπ¬å¢âÕ¡Ÿ≈ (Data center) ‰¥â‡ªìπÕ¬à“ß¥’ 
 

การวิจัยและพัฒนา 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

‡æ“‡«Õ√å´—ææ≈“¬ª√—∫·√ß¥—π (AC/DC Power 
Supply) ∑’Ë¡’øíß°å™—Ëπ·∫μ‡μÕ√’Ë ”√Õß·≈–ª√–®ÿ‰ø„πμ—« 
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โซลูชั่นสำหรับระบบจ�ายไฟฟ�าในยานยนต�ไฟฟ�า (EV) 
 πÕ°®“°°“√„™â‚´≈Ÿ™—Ëπ‡æ“‡«Õ√å´—ææ≈“¬ ”À√—∫√–∫∫ª√–®ÿ‰øøÑ“¿“¬„π√∂ (AC/DC on-board charging unit) ·≈â« 
∫√‘…—∑œ¬—ß‰¥âæ—≤π“„Àâº≈‘μ¿—≥±å ”À√—∫μ≈“¥¬“π¬πμå¡’§«“¡À≈“°À≈“¬·≈–¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ¡“°¢÷Èπ ‡™àπ §Õπ‡«Õ√å‡μÕ√å
°√–· μ√ß/°√–· μ√ß∑’Ë¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ Ÿß (DC/DC converter) ·≈–º≈‘μ¿—≥±åª√–®ÿ‰ø¿“¬„π√∂¬πμå (on-board-
charging) √Ÿª·∫∫μà“ßÊ πÕ°®“°π’È „πªï 2557 ∫√‘…—∑œ¬—ß‰¥â‡ªî¥μ—«™ÿ¥‡™◊ËÕ¡μàÕ√–À«à“ß·∫μ‡μÕ√’°—∫™“√å®‡®Õ√å (Battery 
Junction Boxes À√◊Õ BJB) ´÷Ëß‡ªìπº≈‘μ¿—≥±å„À¡à„π°≈ÿà¡®—¥°“√æ≈—ßß“π¢Õß·∫μ‡μÕ√’Ë (Battery power management) ¥â«¬ 
 Õÿª°√≥åª√–®ÿ‰øøÑ“¿“¬„π√∂ (On-board charger À√◊Õ OBC) °”≈—ß‰øøÑ“ 7.2 
kW ‰¥â√—∫°“√μÕ∫√—∫®“°μ≈“¥‡ªìπÕ¬à“ß¥’ ‚¥¬º≈‘μ¿—≥±åπ’È¡’§ÿ≥ ¡∫—μ‘∑’Ë‚¥¥‡¥àπ 
À≈“¬ª√–°“√ ‡™àπ ¡’§«“¡Àπ“·πàπ°”≈—ß‡ªìπ Õß‡∑à“ (Doubled power density) ¡’
ª√– ‘∑∏‘¿“æ°“√ª√–À¬—¥‰ø Ÿß¢÷Èπ ·≈–¡’øíß°å™—π°“√„™âß“π∑’ËÀ≈“°À≈“¬¢÷Èπ 
 πÕ°®“°π’È ∫√‘…—∑œ¬—ß§ß¡ÿàß‡πâπæ—≤π“‡∑§‚π‚≈¬’ª√–®ÿ‰ø·∫∫‰√â “¬ (Wireless 
charging technology) ‡æ◊ËÕμÕ∫ πÕß§«“¡μâÕß°“√„™âß“π„π≈—°…≥–∑’Ë‡ªìπ°“√
ª√–¡«≈°”≈—ß ”À√—∫¬“π¬πμå (Automotive power processing)  ”À√—∫¬“π¬πμå
‰Œ∫√‘¥/·∫μ‡μÕ√’Ëæ≈—ßß“π‰øøÑ“ (HEV/BEV) ÷́Ëß‡ªìπμ≈“¥∑’Ë¡’Õπ“§μ ¥„  
 „πªï 2557 ∫√‘…—∑œ‰¥âæ—≤π“√–∫∫º≈‘μ¿—≥±å™“√å®‡®Õ√å·∫∫‰√â “¬∑’Ë¡’¢π“¥°”≈—ß 
3.6 kW ‚¥¬ “¡“√∂ àßºà“πæ≈—ßß“π‰¥â·¡â«à“„π√–∫∫μ—« àß·≈–μ—«√—∫‰¡à ‰¥â«“ßÕ¬Ÿà„π
·π«‡¥’¬«°—π 
  ”À√—∫„πªï 2558 ∫√‘…—∑œ®–π”‡∑§‚π‚≈¬’π’È ‰ªª√–¬ÿ°μå„™â°—∫°“√ àßºà“π°”≈—ß‰øøÑ“∑’Ë Ÿß¢÷Èπ (~30kW) ·≈–®–ª√—∫ª√ÿß 
„Àâ “¡“√∂„™âß“π°—∫¬“π¬πμå·≈–ß“πÕÿμ “À°√√¡„Àâ‰¥âÀ≈“¬√Ÿª·∫∫¢÷Èπ ‡™àπ  ”À√—∫°“√¬°¢Õß‚¥¬øÕ√å§≈‘ø∑å ‡ªìπμâπ 
 
เพาเวอร�ซพัพลายออกแบบโดยเฉพาะสำหรบัการใช�งานในอตุสาหกรรม/การแพทย� (Custom Designed Power Supplies) 
 „πªï 2557 ΩÉ“¬«‘®—¬·≈–æ—≤π“¢Õß‡¥≈μâ“¬ÿ‚√ª‰¥â √â“ßπ«—μ°√√¡μà“ßÊ Õ¬à“ß¡“°¡“¬‡æ◊ËÕ„Àâº≈‘μ¿—≥±å¢Õß‡√“¡’
ª√– ‘∑∏‘¿“æ Ÿß·≈–‡ªìπ∑“ß‡≈◊Õ°∑’Ë§ÿâ¡§à“ ”À√—∫°“√„™âß“π‡™‘ßÕÿμ “À°√√¡·≈–°“√·æ∑¬å Õ“∑‘‡™àπ  ”À√—∫√–∫∫‚√ßß“π
Õ—μ‚π¡—μ‘ (Factory automation) ‡§√◊ËÕß®—°√°≈·≈–Àÿàπ¬πμå ‡∑§‚π‚≈¬’ª√–®ÿ‰ø ‡§√◊ËÕßÕ—≈μ√â“´“«¥å μ≈Õ¥®π‡§√◊ËÕß™à«¬
À“¬„®·≈–øÕ°‰μ ‡ªìπμâπ 
 °“√π”‡∑§‚π‚≈¬’°”≈—ß‰ø·≈–°“√§«∫§ÿ¡¢—Èπ Ÿß¡“ª√–¬ÿ°μå„™â‡æ◊ËÕ‡æ‘Ë¡
§«“¡‡ ∂’¬√¿“æ¢Õß°“√∑”ß“π §«“¡¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ„π°“√„™â‰øøÑ“ ·≈–§«“¡
¬◊¥À¬ÿàπ„π°“√„™âß“π≈—°…≥–μà“ßÊ„Àâ Ÿß¢÷Èπ‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë∫√‘…—∑œ¥”‡π‘π°“√Õ¬à“ß 
μàÕ‡π◊ËÕß ‡æ◊ËÕ„Àâ≈Ÿ°§â“°≈ÿà¡º≈‘μ¿—≥±å‡æ“‡«Õ√å´—ææ≈“¬ ”À√—∫°“√„™âß“π‡©æ“–
∑“ß‡™‘ßÕÿμ “À°√√¡·≈–°“√·æ∑¬å‰¥â√—∫§«“¡æ÷ßæÕ„®Õ¬à“ß Ÿß ÿ¥ ‚¥¬‡©æ“–
Õ¬à“ß¬‘Ëß ”À√—∫°“√„™âß“π‡™‘ß°“√·æ∑¬å∑’ËμâÕß°“√º≈‘μ¿—≥±å∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ·≈–
¡“μ√∞“π√–¥—∫ Ÿß 
  ”À√—∫º≈‘μ¿—≥±å‡¥àπ„π°≈ÿà¡π’È„πªï 2557 §◊Õ‡æ“‡«Õ√å —́ææ≈“¬ ”À√—∫
‡§√◊ËÕßÕ—≈μ√â“´“«¥å ´÷Ëß∫√‘…—∑œ‰¥âæ—≤π“¢÷Èπ¡“‡æ◊ËÕ≈Ÿ°§â“√“¬Àπ÷Ëß∑’Ë‡ªìπºŸâπ”
μ≈“¥Õÿª°√≥å°“√·æ∑¬å™—Èπ·π«Àπâ“ 
 ‡π◊ËÕß®“°º≈‘μ¿—≥±å¥—ß°≈à“«¢Õß∫√‘…—∑œ¡’§ÿ≥¿“æ·≈–ª√– ‘∑∏‘¿“æ 
 Ÿß¡“° ≈Ÿ°§â“®÷ß‰¥â®—¥≈”¥—∫„Àâ∫√‘…—∑œ‡ªìπºŸâº≈‘μ√–¥—∫ Class A ÷́Ëß∂◊Õ«à“‡ªìπ
≈”¥—∫ Ÿß ÿ¥ 
 πÕ°®“°π’È ∫√‘…—∑œ¬—ß‰¥âπ”º≈‘μ¿—≥±å°≈ÿà¡√—∫®â“ßº≈‘μ (ODM) ∑’ËÀ≈“°
À≈“¬√Ÿª·∫∫ÕÕ° Ÿà∑âÕßμ≈“¥Õ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß„πªï 2557  ”À√—∫„π°≈ÿà¡º≈‘μ¿—≥±å
ª√–®ÿ‰ø ”À√—∫ß“πÕÿμ “À°√√¡∑—Ë«‰ª (Industrial battery charger) ·≈–
‡æ“«‡«Õ√å´—ææ≈“¬ ”À√—∫ß“πÕÿμ “À°√√¡‡©æ“–∑“ß (Custom industrial 
power supply) ‰¥â¡’°“√ÕÕ°º≈‘μ¿—≥±å∑’Ë¡’·√ß¥—π¡“μ√∞“π (Standard output 
voltage) ‡™àπ §Õπ‡«Õ√å‡μÕ√å°√–· μ√ß/°√–· μ√ß (DC/DC converter)  
 ”À√—∫√∂øÕ√å§≈‘ø∑å ‡ªìπμâπ 

 
 
 
 
 
 
 

  
Õÿª°√≥åª√–®ÿ‰øøÑ“¿“¬„π√∂ 

°”≈—ß‰ø 7.2kW 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

§Õπ‡«Õ√å‡μÕ√å°√–· μ√ß/°√–· μ√ß 
 ”À√—∫ß“πÀπ—°‡æ◊ËÕ„™â°—∫√∂øÕ√å§≈‘ø∑å 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

‡æ“‡«Õ√å´—ææ≈“¬ ”À√—∫‡§√◊ËÕßÕ—≈μ√â“´“«¥å 



28 ร า ย ง า น 
ป ร ะ จํ า ป� 2557 

 
ซอฟต�แวร�การสื่อสารและจัดการระยะไกล (Remote Communication and Management Software) 
 ΩÉ“¬«‘®—¬·≈–æ—≤π“¢Õß‡¥≈μâ“Õ‘π‡¥’¬ ´÷Ëß‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢ÕßΩÉ“¬«‘®—¬·≈–æ—≤π“¢Õß∫√‘…—∑œª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®„π°“√
æ—≤π“ ç´Õøμå·«√åμ‘¥μ“¡√–¬–‰°≈é (Remote Monitoring Software)  ”À√—∫√–∫∫§«∫§ÿ¡∑’Ë “¡“√∂Õà“π¢âÕ¡Ÿ≈®“° ∂“π’
‚∑√§¡π“§¡‰¥â®“°√–¬–‰°≈ºà“π»Ÿπ¬åªØ‘∫—μ‘°“√‡§√◊Õ¢à“¬ 
 ´Õø∑å·«√å ProTecht π’È∂◊Õ‡ªìπ‚´≈Ÿ™—Ëπ∑’Ë ‰¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫Õ¬à“ß°«â“ß¢«“ß·≈–‰¥â∂Ÿ°π”‰ªμ‘¥μ—Èß∑’Ë ∂“π’‚∑√§¡π“§¡
®”π«π¡“°∑—Ë«Õ‘π‡¥’¬ πÕ°®“°π’È ´Õø·«√å ProTecht ¬—ß∂◊Õ«à“‡ªìπÕß§åª√–°Õ∫∑’Ë ”§—≠ ”À√—∫°“√®—¥°“√¥â“π§«“¡
ª≈Õ¥¿—¬¢Õß∏π“§“√μà“ßÊ„Àâ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ¡“°¢÷Èπ¥â«¬ ·¡â«à“„πμ≈“¥®–¡’´Õø∑å·«√å≈—°…≥–¥—ß°≈à“«®”Àπà“¬Õ¬Ÿà‡ªìπ‡«≈“
π“π·≈â«°Áμ“¡ ·μà°“√‡μ‘∫‚μ¢Õßμ≈“¥·≈–§«“¡°â“«Àπâ“¢Õß‡∑§‚π‚≈¬’μà“ßÊ‡ªìπªí®®—¬∑’Ë™à«¬‡ √‘¡„Àâ‚´≈Ÿ™—Ëππ’È ‰¥â√—∫ 
°“√¬Õ¡√—∫¡“°¢÷Èπ ·≈–°“√∑’Ë≈Ÿ°§â“„Àâ§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ°—∫‚´≈Ÿ™—Ëπ¢Õß∫√‘…—∑œ„π«ß°«â“ß¬‘Ëß∑”„Àâ‡√“°≈“¬‡ªìπºŸâπ”μ≈“¥∑’Ë¡’ 
‡§√◊Õ¢à“¬ ∂“π’‚∑√§¡π“§¡°«â“ß¢«“ß°«à“∫√‘…—∑§Ÿà·¢àß¡“° 
 ‡¥≈μâ“Õ‘π‡¥’¬¬—ß¡ÿàß¡—Ëπæ—≤π“„Àâ´Õø∑å·«√å¡’§«“¡ “¡“√∂¡“°¢÷Èπ ‚¥¬‡æ‘Ë¡øíß°å™—π®¥®”„∫Àπâ“ (Face recognition) 
®¥®”√Ÿª (Picture recognition) √«¡∂÷ßøíß°å™—π
«‘‡§√“–Àå√Ÿª·≈–¢âÕ¡Ÿ≈„Àâ‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õßæ◊Èπ∞“π¥â“π
§«“¡ª≈Õ¥¿—¬¢Õß√–∫∫¥â«¬ 
 √–∫∫¥—ß°≈à“« “¡“√∂ªÑÕß°—π°“√§ÿ°§“¡®“°
¿—¬¥â“π§«“¡ª≈Õ¥¿—¬√Ÿª·∫∫μà“ßÊ·≈–· ¥ß¿“æ
·≈–«‘¥’‚Õ ≥ ‡«≈“ªí®®ÿ∫—π (Real time) ®“°μŸâ‡Õ∑’‡ÕÁ¡
μ“¡®ÿ¥μà“ßÊ‚¥¬„™â°”≈—ß‰ø∑’Ëª√–À¬—¥ ·≈–‡æ◊ËÕ„Àâ 
°“√‡ΩÑ“√–«—ß‡§√◊ËÕß‡Õ∑’‡ÕÁ¡„π√–∫∫‡ªìπ‰ªÕ¬à“ß¡’
ª√– ‘∑∏‘¿“æ ∑’Ë»Ÿπ¬åªØ‘∫—μ‘°“√‡§√◊Õ¢à“¬¢Õß∫√‘…—∑œ°Á
¬—ß¡’‡®â“Àπâ“∑’Ë§Õ¬‡ΩÑ“√–«—ß§«“¡‡§≈◊ËÕπ‰À«∑’Ë‡§√◊ËÕß
‡Õ∑’‡ÕÁ¡μ≈Õ¥ 24 ™—Ë«‚¡ß∑ÿ°«—π ∑—Èßπ’È ®–¡’°“√¥”‡π‘π
°“√À√◊ÕÕÕ°·®âß‡μ◊Õπ„π∑—π∑’°√≥’∑’Ëæ∫‡ÀμÿμâÕß
 ß —¬ 
 
ระบบคอนเวอร�เตอร�สำหรับกังหันพลังงานลมขนาดใหญ� (Megawatt Wind 
Power Energy) 
 ∫√‘…—∑œ‰¥â§‘¥§âπæ—≤π“π«—μ°√√¡μà“ßÊÕÕ° Ÿàμ≈“¥¡“°¡“¬ ‡™àπ §Õπ
‡«Õ√å‡μÕ√å ”À√—∫°—ßÀ—πæ≈—ßß“π≈¡¢π“¥„À≠à (Megawatt-Converter Wind 
power) ´÷Ëß∂◊Õ‡ªìπÕ’°Àπ÷Ëß§«“¡ ”‡√Á®¢ÕßΩÉ“¬«‘®—¬·≈–æ—≤π“¢Õß∫√‘…—∑œ∑’Ë ‰¥â
™à«¬„Àâ≈Ÿ°§â“¢Õß‡√“°â“«‡¢â“ Ÿà°“√„™â‡∑§‚π‚≈¬’∑’Ë‡ªìπ¡‘μ√°—∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡Õ¬à“ß
·∑â®√‘ß  ”À√—∫„πªï 2557 ∫√‘…—∑œ‰¥â≈Ÿ°§â“√“¬„À¡à‡æ‘Ë¡¢÷ÈπÀ≈“¬√“¬„πÕ‘π‡¥’¬ 
∑—Èßπ’È §«“¡√à«¡¡◊Õ√–À«à“ß∑’¡ß“π«‘®—¬·≈–æ—≤π“¢Õß‡¬Õ√¡π’·≈–Õ‘π‡¥’¬‡ªìπ
 à«π ”§—≠„π°“√º≈—°¥—π„Àâ‡∑§‚π‚≈¬’¥â“ππ’Èæ—≤π“¢÷Èπ‰ªÕ’°√–¥—∫ πÕ°®“°
‡∑§‚π‚≈¬’§Õπ‡«Õ√å‡μÕ√å‡μÁ¡°”≈—ß (Full power converter) ·≈â« ∑’¡ß“π¥â“π
æ≈—ßß“π≈¡¢Õß¿Ÿ¡‘¿“§¬ÿ‚√ª (Wind Power Europe À√◊Õ WPE) ¬—ß‰¥âπ”
‡∑§‚π‚≈¬’§Õπ‡«Õ√å‡μÕ√å·∫∫ DFIG (Double fed induction generator) ∑’Ë ‰¥â
√—∫°“√¬Õ¡√—∫Õ¬à“ß°«â“ß¢«“ß¡“ª√–¬ÿ°μå„™â¥â«¬ ‡∑§‚π‚≈¬’π’È ‰¥â∂Ÿ°π”¡“

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

°—ßÀ—π≈¡¢Õß∫√‘…—∑œ∑’Ë„™â‡∑§‚π‚≈¬’ 
∑’Ë‡ªìπ¡‘μ√°—∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∫√√¬“°“»°“√∑”ß“π¢Õß‡¥≈μâ“Õ‘π‡¥’¬∑’Ë»Ÿπ¬åªØ‘∫—μ‘°“√‡§√◊Õ¢à“¬ 
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‡æ“‡«Õ√å´—ææ≈“¬·∫∫·¢«π√“ß (Din Rail) 

∑¥ Õ∫„π√–∫∫æ≈—ßß“π≈¡¢π“¥ 2MW  ”À√—∫≈Ÿ°§â“™—Èππ”√“¬Àπ÷Ëß„πÕ‘π‡¥’¬  
 ´÷Ëß°“√π”‡∑§‚π‚≈¬’¥—ß°≈à“«¡“„™â‡æ◊ËÕμÕ∫ πÕß≈Ÿ°§â“„Àâ ‰¥â¥’¢÷Èπ∂◊Õ«à“‡ªìπ°â“« ”§—≠ ”À√—∫ΩÉ“¬«‘®—¬·≈–æ—≤π“¢Õ
ß∫√‘…—∑œ‡≈¬∑’‡¥’¬« ·≈–‡π◊ËÕß®“°§«“¡‡™’Ë¬«™“≠„π‡√◊ËÕß‡∑§‚π‚≈¬’ FPC ·≈– DFIG ‡ªìπÕ¬à“ß¥’¢Õß∑’¡«‘®—¬·≈–æ—≤π“
¢Õß‡¬Õ√¡π’·≈–Õ‘π‡¥’¬ ∫√‘…—∑œ®÷ß “¡“√∂‡®“–μ≈“¥„πÕÿμ “À°√√¡π’È ‰¥â ‚¥¬º≈‘μ¿—≥±å√ÿàπ·√°‰¥â∂Ÿ°π”‰ªμ‘¥μ—Èß„π∑ÿàß
°—ßÀ—π≈¡¢π“¥ 50 MW „πÕ‘π‡¥’¬‡√’¬∫√âÕ¬·≈â« ∑—Èßπ’È „πªï 2558 ∑’¡ß“π®–¬—ß§ß°â“«μàÕ‰ª„π°“√æ—≤π“º≈‘μ¿—≥±å‚¥¬®–
º ¡º “πÕß§åª√–°Õ∫¥â“π°“√§«∫§ÿ¡¢Õß∫√‘…—∑œ≈ß‰ª„π°“√ÕÕ°·∫∫ 
 
เพาเวอร�ซัพพลายสำหรับการใช�งานในอุตสาหกรรมมาตรฐาน (Standard Industrial Power Supply) 

 
 „πªï 2557 ∑’¡ß“π«‘®—¬·≈–æ—≤π“„π‰∑¬·≈–
‰μâÀ«—π‰¥â√à«¡°—π √â“ß √√§åº≈‘μ¿—≥±å„À¡àÊ ÕÕ° Ÿà
∑âÕßμ≈“¥À≈“¬μ—« ‡™àπ ‡æ“‡«Õ√å —́ææ≈“¬ ”À√—∫
Àπâ“®Õ√ÿàπ PMH (PMH panel mount power 
supply) ´÷ËßÕÕ°·∫∫μ“¡¡“μ√∞“π§«“¡ª≈Õ¥¿—¬
 ”À√—∫Õÿª°√≥å∑’Ë „™â „π§√—«‡√◊Õπ EN60335-1 ‚¥¬
‡©æ“– πÕ°®“°π’È¬—ß¡’‡æ“‡«Õ√å´—ææ≈“¬·∫∫‡ª≈◊Õ¬
√ÿàπ PJT (PJT open frame power supply) ´÷Ëß¡’
¢π“¥ 2éx 3é 2éx 4é ·≈– 3éx 5é ‡æ“‡«Õ√å´—ææ≈“¬
√ÿàπ PJT ¡“æ√âÕ¡°—∫«ß®√·∫∫ Active PFC „πμ—« 
(Built-in active PFC circuit) ·≈–√–∫∫ªÑÕß°—π 
‰ø√—Ë«¥â«¬º≈‘μ¿—≥±å„π°≈ÿà¡π’È ‰¥â√—∫°“√μÕ∫√—∫®“°

≈Ÿ°§â“‡ªìπÕ¬à“ß¥’‡æ√“–°“√ÕÕ°·∫∫º≈‘μ¿—≥±å∑’Ë¥’‡æ◊ËÕ„Àâ√Õß√—∫§«“¡μâÕß°“√∑’ËÀ≈“°À≈“¬¢Õß≈Ÿ°§â“‰¥â ‰¡à«à“®–‡æ◊ËÕ‡πâπ
§«“¡ª√–À¬—¥À√◊Õª√– ‘∑∏‘¿“æ°“√∑”ß“π√–¥—∫ Ÿß ¥â«¬‡Àμÿπ’È‡Õß º≈‘μ¿—≥±å„π°≈ÿà¡π’È¢Õß‡√“®÷ß “¡“√∂‰¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫
®“°≈Ÿ°§â“„πÀ≈“¬Ê ¿Ÿ¡‘¿“§‰¥â¿“¬„π‡«≈“Õ—π√«¥‡√Á« 
 
 πÕ°®“°π’È „π‰μ√¡“ ∑’Ë 4 ¢Õßªï 2557 ®–¡’°“√ºπ«°º≈‘μ¿—≥±å‡æ“‡«Õ√å´—ææ≈“¬ ”À√—∫Õÿª°√≥å°“√·æ∑¬å„À¡àÊ 
·≈–„πªï 2558 π’È§“¥«à“®–‡ªìπªï∑’Ë¥’∑’Ë∫√‘…—∑œ®–‰¥âπ”‡ πÕº≈‘μ¿—≥±å‡æ“‡«Õ√å´—ææ≈“¬∑’Ë„™â°—∫√–∫∫· ß «à“ß·∫∫À≈Õ¥‰ø 
LED ·≈–‡æ“‡«Õ√å´—ææ≈“¬·∫∫·¢«π√“ß (Din Rail) Õ’°À≈“¬√ÿàπ‡¢â“¡“„π°≈ÿà¡π’È ∫√‘…—∑œ ®÷ß¡—Ëπ„®«à“®– “¡“√∂‡√àß¬Õ¥
¢“¬„Àâ Ÿß¢÷Èπ‰¥â ∑—Èßπ’È ‡π◊ËÕß®“°∫√‘…—∑œ‡ªìπºŸâπ”∑’Ë‚¥¥‡¥àπ„πμ≈“¥‡æ“‡«Õ√å —́ææ≈“¬ Õ’°∑—Èß¬—ß¡’°“√∑”°“√μ≈“¥·≈–«‘®—¬
æ—≤π“º≈‘μ¿—≥±åÕ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß®÷ß§“¥«à“¬Õ¥¢“¬„π°≈ÿà¡º≈‘μ¿—≥±åπ’È®–‡æ‘Ë¡¢÷Èπ„πªï 2558 Õ¬à“ß·πàπÕπ 



30 ร า ย ง า น 
ป ร ะ จํ า ป� 2557 

ภาพรวมและแนวโน�มธุรกิจป� 2557-2558 

ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ 
¿“«–‡»√…∞°‘®‚≈° 
 √“¬ß“π¿“«–‡»√…∞°‘®‚≈° ”À√—∫ªï 2558 ¢Õß Àª√–™“™“μ‘√–∫ÿ«à“ ‡»√…∞°‘®‚≈°¡’·π«‚πâ¡®–‡μ‘∫‚μ¢÷Èπ‡≈Á°πâÕ¬
·μà®–‡ªìπ°“√‡μ‘∫‚μ„π√–¥—∫ª“π°≈“ß ‚¥¬„πªï 2557 ‡»√…∞°‘®‚≈°¢¬“¬μ—«√âÕ¬≈– 2.6 ·≈–„πªï 2558 §“¥«à“®–¡’°“√
¢¬“¬μ—«„πÕ—μ√“√âÕ¬≈– 3.1 ¢Õßº≈‘μ¿—≥±å¡«≈√«¡‚≈° (World Gross Product) 
 
¿“«–‡»√…∞°‘®¿Ÿ¡‘¿“§¬ÿ‚√ª 
 ‡»√…∞°‘®¢Õßª√–‡∑»„π À¿“æ¬ÿ‚√ªª√—∫μ—«¥’¢÷Èπ„πªï 2557 ·≈–Õ—μ√“‡ß‘π‡øÑÕ≈¥≈ß∂÷ß®ÿ¥μË”∑’Ë ÿ¥„πªï‡¥’¬«°—ππ’È 
‡π◊ËÕß®“°√“§“Õ“À“√·≈–æ≈—ßß“πª√—∫μ—«≈¥≈ß ®÷ß§“¥«à“Õ—μ√“‡ß‘π‡øÑÕ„π™à«ßªï 2558 ®–¬—ß§ßμ‘¥≈∫„πÀ≈“¬ª√–‡∑»·≈–
Õ¬Ÿà„π√–¥—∫μË”¡“°„π∫“ßª√–‡∑» ·¡â«à“μ≈“¥·√ßß“π®–ª√—∫μ—«¥’¢÷Èπ ·μà°Á¬—ß¡’·π«‚πâ¡¢¬“¬μ—«‡©æ“–∫“ßª√–‡∑»„π
¿Ÿ¡‘¿“§π’È  ”À√—∫ª√–‡∑»∑’Ë¡’√–∫∫Õ—μ√“·≈°‡ª≈’Ë¬π·∫∫≈Õ¬μ—« (Flexible currency) ‰¥â¡’°“√≈¥¥Õ°‡∫’È¬„ÀâÕ¬Ÿà„π√–¥—∫μË”
∑’Ë ÿ¥ ‚¥¬§“¥«à“„πªï 2558 π‚¬∫“¬°“√§≈—ß®–¬—ß§ß‡ªìπ‰ª„π∑‘»∑“ß‡¥‘¡‡æ◊ËÕ°√–μÿâπ‡»√…∞°‘® μ≈Õ¥®πº≈‘μ¿—≥±å¡«≈√«¡
„πª√–‡∑» (Aggregate GDP) ¢Õßª√–‡∑» ¡“™‘°„À¡à¢Õß À¿“æ¬ÿ‚√ª®–‡æ‘Ë¡¢÷Èπ√âÕ¬≈– 2.9 „πªï 2558 ®“°∑’Ë‡§¬ª√–‡¡‘π
‰«â∑’Ë√âÕ¬≈– 2.6 „πªï 2557  ”À√—∫Õ—μ√“°“√‡®√‘≠‡μ‘∫‚μ¢Õß À¿“æ¬ÿ‚√ª‚¥¬√«¡„πªï 2557 ( ¡“™‘°‡¥‘¡ 15 ª√–‡∑»·≈–
 ¡“™‘°„À¡à) §“¥«à“®–¡’Õ—μ√“√âÕ¬≈– 1.6 „πªï 2558 
 
¿“«–‡»√…∞°‘®¿Ÿ¡‘¿“§·Õø√‘°“ 
 „π°≈ÿà¡ª√–‡∑»°”≈—ßæ—≤π“∑—ÈßÀ¡¥ §“¥«à“¿Ÿ¡‘¿“§·Õø√‘°“®–¡’°“√‡μ‘∫‚μ∑“ß‡»√…∞°‘®Õ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß ‚¥¬ª√–¡“≥
°“√«à“º≈‘μ¿—≥±å¡«≈√«¡„πª√–‡∑» (GDP) ®–‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°√âÕ¬≈– 3.5 „πªï 2557 ‡ªìπ√âÕ¬≈– 4.6 „πªï 2558 
 
·π«‚πâ¡μ≈“¥º≈‘μ¿—≥±å‡æ“‡«Õ√å´—ææ≈“¬ 
 √“¬ß“π ¿“«–μ≈“¥¢Õß ∂“∫—π«‘®—¬ IHS √–∫ÿ«à“μ≈“¥‡æ“‡«Õ√å —́ææ≈“¬„πªï 2556 ¡’¡Ÿ≈§à“ 2.07 À¡◊Ëπ≈â“π¥Õ≈≈“√å
 À√—∞ ·≈–§“¥«à“®–¢¬“¬μ—«√âÕ¬≈– 4.6 ‚¥¬¡’¡Ÿ≈§à“ 2.16 À¡◊Ëπ≈â“π¥Õ≈≈“√å À√—∞„πªï 2557 ·≈–§“¥«à“∏ÿ√°‘®π’È®–¬—ß§ß 
¡’°“√‡μ‘∫‚μÕ¬à“ß·¢Áß·°√àßÕ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß‚¥¬¡’¡Ÿ≈§à“ª√–¡“≥ 2.51 À¡◊Ëπ≈â“π¥Õ≈≈“√å À√—∞„πªï 2561 
 
 à«π·∫àßμ≈“¥‡æ“‡«Õ√å´—ææ≈“¬ - μ≈“¥‚≈°·≈–μ≈“¥ EMEA 
 „πªï 2556 °≈ÿà¡∫√‘…—∑‡¥≈μâ“ ¬—ß§ß “¡“√∂√—°…“μ”·ÀπàßºŸâπ”„π°“√º≈‘μ‡æ“‡«Õ√å´—ææ≈“¬‡æ◊ËÕ®”Àπà“¬ (Merchant 
power supply1) ‰«â‰¥â ‚¥¬¡’ à«π·∫àß°“√μ≈“¥∑’Ë√âÕ¬≈– 17 ·≈–∂◊Õ‡ªìπºŸâº≈‘μ‡æ“‡«Õ√å´—ææ≈“¬‡æ◊ËÕ®”Àπà“¬√“¬∑’Ë„À≠à
∑’Ë ÿ¥„π¿Ÿ¡‘¿“§ EMEA (¬ÿ‚√ª μ–«—πÕÕ°°≈“ß·≈–·Õø√‘°“)  
 

1 º≈‘μ‡æ◊ËÕ®”Àπà“¬μàÕ„Àâ°—∫∫√‘…—∑Õ◊Ëπ 

 
μ≈“¥º≈‘μ¿—≥±å AC-DC ‡æ◊ËÕ°“√Õÿª‚¿§ (AC-DC Commodity Market) 
 „πªï 2556 μ≈“¥Õÿª°√≥å·ª≈ß‰ø°√–·  ≈—∫/°√–· μ√ß‡æ◊ËÕ°“√Õÿª‚¿§ (AC-DC Commodity) ¡’¡Ÿ≈§à“ 9.4  
æ—π≈â“π¥Õ≈≈“√å À√—∞ §“¥«à“μ≈“¥®–¡’¡Ÿ≈§à“ Ÿß ÿ¥∑’Ë 1.01 À¡◊Ëπ≈â“π¥Õ≈≈“√å À√—∞„πªï 2559 °àÕπ®–≈¥≈ß‰ªÕ¬Ÿà∑’Ë 9.6  
æ—π≈â“π¥Õ≈≈“√å À√—∞„πªï 2561 ‡π◊ËÕß®“°§«“¡μâÕß°“√¢Õßμ≈“¥≈¥≈ß ‚¥¬‡©æ“–Õ¬à“ß¬‘Ëß ”À√—∫‚∑√»—æ∑å¡◊Õ∂◊Õ∑’Ë
ªí®®ÿ∫—πºŸâº≈‘μ„π∫“ßª√–‡∑»‰¡à ‰¥â∫√√®ÿÕÿª°√≥åπ’È ‰«â‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õß™ÿ¥º≈‘μ¿—≥±å¥â«¬ ∑—Èßπ’È μ≈“¥Õÿª°√≥å·ª≈ß‰ø
°√–·  ≈—∫/°√–· μ√ß‡æ◊ËÕ°“√Õÿª‚¿§√«¡∂÷ßÕÿª°√≥å·ª≈ß‰øª√–‡¿∑μà“ßÊ ‡™àπ Õÿª°√≥å·ª≈ß‰ø ”À√—∫§Õ¡æ‘«‡μÕ√å
‚πäμ∫ÿä§ ·∑Á∫‡≈Áμ ·≈–‚∑√»—æ∑å¡◊Õ∂◊Õ ‡ªìπμâπ 
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μ≈“¥º≈‘μ¿—≥±å AC-DC ‡æ◊ËÕ°“√Õÿμ “À°√√¡ (AC-DC Non-commodity Market) 
 μ≈“¥Õÿª°√≥å·ª≈ß‰ø°√–·  ≈—∫/°√–· μ√ß ”À√—∫Õÿμ “À°√√¡ (AC-DC non-commodity) §√Õ∫§≈ÿ¡°“√ 
„™âß“π„π√Ÿª·∫∫μà“ßÊ ‡™àπ  ”À√—∫√–∫∫‚∑√§¡π“§¡ √–∫∫‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»‡æ◊ËÕ°“√ ◊ËÕ “√¢âÕ¡Ÿ≈ (Telecom/
Datacom) ·≈–Õÿª°√≥å ”À√—∫Õÿμ “À°√√¡·≈–°“√·æ∑¬å ‡ªìπμâπ  ”À√—∫μ≈“¥π’È§“¥«à“„πÕπ“§μ®–¡’°“√¢¬“¬μ—«¡“°
∑’Ë ÿ¥„π°≈ÿà¡º≈‘μ¿—≥±å‡æ“‡«Õ√å´—ææ≈“¬‡æ◊ËÕ®”Àπà“¬ (Merchant power supply) ´÷Ëß Õ¥§≈âÕß°—∫°“√‡μ‘∫‚μ¢Õßμ≈“¥
‡´‘√åø‡«Õ√å Õÿª°√≥å‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈ ·≈–· ß «à“ß  ”À√—∫„πªï 2556 μ≈“¥π’È¡’¡Ÿ≈§à“ 8.3 æ—π≈â“π¥Õ≈≈“√å À√—∞·≈–§“¥«à“„πªï 
2561 ®–¡’¡Ÿ≈§à“ Ÿß¢÷Èπ‡ªìπ 1.24 À¡◊Ëπ≈â“π¥Õ≈≈“√å À√—∞ ´÷ËßÀ¡“¬∂÷ß°“√‡μ‘∫‚μ‡©≈’Ë¬¡“°°«à“√âÕ¬≈– 8 μàÕªï Õ¬à“ß‰√°Áμ“¡ 
°“√‡μ‘∫‚μ¢Õßμ≈“¥Õÿª°√≥å·ª≈ß‰ø°√–·  ≈—∫/°√–· μ√ß∑’Ë¡’¢π“¥„À≠à ”À√—∫Õÿμ “À°√√¡·∫∫¥—Èß‡¥‘¡ ‡™àπ ‡æ◊ËÕ°“√„™â
„πß“πÕÿμ “À°√√¡‚¥¬‡©æ“– §“¥«à“®–‡μ‘∫‚μ‡æ’¬ß‡≈Á°πâÕ¬ 
 
μ≈“¥º≈‘μ¿—≥±å DC-DC Converter 
 μ≈“¥Õÿª°√≥å‡§√◊ËÕßª√—∫√–¥—∫·√ß¥—π‰øøÑ“°√–· μ√ß (DC-DC converter) „π¿“æ√«¡¡’¡Ÿ≈§à“ª√–¡“≥ 2.9 æ—π≈â“π 
¥Õ≈≈“√å À√—∞„πªï 2556 ·μà„πªï 2557 §“¥«à“®–¢¬“¬μ—«‰¥â‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‡æ’¬ß√âÕ¬≈– 1 ‡∑à“π—Èπ Õ¬à“ß‰√°Áμ“¡ „πªï 2561 §“¥«à“
μ≈“¥π’È®–¡’Õÿª ß§å¡“°¢÷Èπ‚¥¬¡’¡Ÿ≈§à“ª√–¡“≥ 3.1 æ—π≈â“π¥Õ≈≈“√å À√—∞ 
 
ตลาดที่มีการเติบโต 
μ≈“¥º≈‘μ¿—≥±å Digital Power 
 μ≈“¥Õÿª°√≥å√–∫∫°”≈—ß‰ø·∫∫¥‘®‘μÕ≈ (Digital Power) §“¥«à“®–¡’¡Ÿ≈§à“ 2.84 æ—π≈â“π¥Õ≈≈“√å À√—∞„πªï 2557 
¡’ —¥ à«π§‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 13 ¢Õßμ≈“¥∑—Ë«‚≈° ∑—Èßπ’È  ∂“∫—π«‘®—¬ IHS ª√–¡“≥°“√«à“„πªï 2562 μ≈“¥π’È®–¡’¡Ÿ≈§à“ 1.13 
À¡◊Ëπ≈â“π¥Õ≈≈“√å À√—∞ ´÷Ëß¡’ —¥ à«π§‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 37 ¢Õßμ≈“¥∑—Ë«‚≈° 
 
μ≈“¥Õÿª°√≥å√–∫∫ àßæ≈—ßß“π·∫∫‰√â “¬ (Wireless Power) Õÿª°√≥åª√–®ÿ‰øøÑ“ (Charger) ·≈–√–∫∫· ß «à“ß 
 μ≈“¥π’È∂◊Õ‡ªìπμ≈“¥∑’Ë¡’·π«‚πâ¡°“√‡μ‘∫‚μ¡“°∑’Ë ÿ¥ ‚¥¬‡©æ“–Õÿª°√≥å√–∫∫ àßæ≈—ßß“π·∫∫‰√â “¬ ·≈–Õÿª°√≥å
ª√–®ÿ‰øøÑ“ ∑—Èßπ’È §“¥«à“®–‡μ‘∫‚μ‡æ‘Ë¡®“° 7.9 ≈â“π¥Õ≈≈“√å À√—∞„πªï 2556 ‡ªìπ 719.7 ≈â“π¥Õ≈≈“√å À√—∞„πªï 2561 ÷́Ëß
∂◊Õ«à“‡ªìπÕ—μ√“°“√‡μ‘∫‚μ‡©≈’Ë¬ – ¡μàÕªï (CAGR) ∑’Ë Ÿß¡“°À√◊Õ‡∑à“°—∫√âÕ¬≈– 146.5 ·¡â«à“°“√„™âß“π ”À√—∫√–∫∫· ß
 «à“ß®–¡’Õ—μ√“°“√‡μ‘∫‚μ‡©≈’Ë¬ – ¡μàÕªï Ÿß‡ªìπ≈”¥—∫ Õß∑’Ë√âÕ¬≈– 31 „π°≈ÿà¡º≈‘μ¿—≥±å‡æ“‡«Õ√å´—ææ≈“¬‡æ◊ËÕ®”Àπà“¬ 
(Merchant power supply) ·μà®—¥«à“¡’ª√‘¡“≥§«“¡μâÕß°“√ Ÿß ÿ¥‡ªìπÕ—π¥—∫Àπ÷Ëß„π∏ÿ√°‘®·≈–°“√„™âß“π ”À√—∫√–∫∫· ß
 «à“ß·∫∫ LED ∑—Èßπ’È  ∂“∫—π«‘®—¬ IHS ª√–¡“≥°“√«à“μ≈“¥π’È®–¡’¡Ÿ≈§à“‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“° 1.086 æ—π≈â“π¥Õ≈≈“√å À√—∞„πªï 
2556 ‡ªìπ 4.193 æ—π≈â“π¥Õ≈≈“√å À√—∞„πªï 2561 πÕ°®“°π’È Õÿª°√≥å‡À≈à“π’È¬—ß “¡“√∂„™âß“π‰¥â°—∫·∑Á∫‡≈ÁμÀ√◊ÕÕÿª°√≥å 
‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈ ‡ªìπμâπ ´÷Ëß‡ªìπμ≈“¥∑’Ë¡’°“√‡μ‘∫‚μ§àÕπ¢â“ß Ÿß 
 
ตลาดผลิตภัณฑ�อื่นๆ 
¿“æ√«¡μ≈“¥‡§√◊ËÕß ”√Õß‰øøÑ“ (UPS) 
 ¡Ÿ≈§à“μ≈“¥‡§√◊ËÕß ”√Õß‰øøÑ“ (UPS) ‚¥¬√«¡„πªï 2557 ≈¥≈ßÕ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß‡ªìπªï∑’Ë 3 μ‘¥μàÕ°—π ∑—Èßπ’È °“√∑’Ë¡Ÿ≈§à“
¢Õß°≈ÿà¡º≈‘μ¿—≥±åπ’È≈¥≈ß√âÕ¬≈– 0.8 „πªïπ’È®–∑”„Àâ√“¬‰¥â√«¡¢Õßμ≈“¥≈¥≈ß‡À≈◊Õ 7.7 æ—π≈â“π¥Õ≈≈“√å À√—∞´÷ËßπâÕ¬°«à“
√“¬‰¥â√«¡„πªï 2555 ·≈– 2556 πÕ°®“°π’È ¬—ß· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“¬Õ¥¢“¬‡§√◊ËÕß ”√Õß‰øøÑ“∑—Ë«‚≈°Õ¬Ÿà„π™à«ßª√—∫μ—«‡π◊ËÕß®“°
¿“«–∏ÿ√°‘®·≈–‡»√…∞°‘®¢Õßª√–‡∑»μà“ßÊ ‰¥â¡’°“√øóôπμ—« Õ¬à“ß‰√°Áμ“¡ ®“°º≈ ”√«®¢Õß IHS æ∫«à“§«“¡μâÕß°“√
º≈‘μ¿—≥±å¢Õß∑—Èß 5 ¿Ÿ¡‘¿“§‰¡à‡ªìπ‰ª„π∑‘»∑“ß‡¥’¬«°—π °≈à“«§◊Õ „π¿Ÿ¡‘¿“§ EMEA (¬ÿ‚√ªμ–«—πÕÕ°°≈“ß·≈–·Õø√‘°“) 
§“¥«à“μ≈“¥®–¢¬“¬μ—«¢÷Èπ√âÕ¬≈– 1.7 „πªï 2557 „π¢≥–∑’Ëμ≈“¥„π¿Ÿ¡‘¿“§Õ‡¡√‘°“„μâ·≈–¬ÿ‚√ªμ–«—πμ°Õ“®‰¡à¡’°“√¢¬“¬μ—« 
 à«πμ≈“¥„π¿Ÿ¡‘¿“§Õ‡¡√‘°“‡Àπ◊Õ·≈–‡Õ‡™’¬§“¥«à“®–≈¥≈ß√âÕ¬≈– 1.8 ·≈–√âÕ¬≈– 1.9 μ“¡≈”¥—∫ Õ¬à“ß‰√°Áμ“¡ IHS 
ª√–‡¡‘π«à“¡Ÿ≈§à“μ≈“¥¢Õßº≈‘μ¿—≥±åπ’È‡æ‘Ë¡¢÷Èπ√âÕ¬≈– 7.7 „πªï 2556 ÷́Ëß®–∑”„Àâ√“¬‰¥â„π°≈ÿà¡∏ÿ√°‘®π’È‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‡ªìπ 3.1 æ—π≈â“π
¥Õ≈≈“√å À√—∞„πªï 2557 À√◊Õ¡’¡Ÿ≈§à“‡æ‘Ë¡¢÷Èπ 2.894 ≈â“π¥Õ≈≈“√å À√—∞ ·¡â«à“¬Õ¥¢“¬¢Õßμ≈“¥Œ“√å¥·«√å¬—ß§ß´∫‡´“ 
·μàÕ¬à“ß‰√°Áμ“¡ §“¥«à“μ≈“¥¢Õß°≈ÿà¡º≈‘μ¿—≥±åπ’È®–°≈—∫¡“‡μ‘∫‚μÕ¬à“ß™â“Ê„π√–¬–‡«≈“ 5 ªï 
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μ≈“¥º≈‘μ¿—≥±å·ºßæ≈—ßß“π· ßÕ“∑‘μ¬å (Photovoltaic - PV) 
 „πªï 2557 ‰¥â¡’°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß§√—Èß ”§—≠ ”À√—∫Õÿª ß§å¢Õßμ≈“¥¿Ÿ¡‘¿“§ ”À√—∫º≈‘μ¿—≥±å·ºßæ≈—ßß“π· ß
Õ“∑‘μ¬å ‚¥¬‰¥â¡’°“√μ‘¥μ—Èß·ºßæ≈—ßß“π· ßÕ“∑‘μ¬å„πª√–‡∑»®’π¡“°°«à“„π∑«’ª¬ÿ‚√ª‚¥¬ ∂“∫—π«‘®—¬ IHS ª√–‡¡‘π«à“„πªï 
2558 §«“¡μâÕß°“√º≈‘μ¿—≥±åπ’È®–‡æ‘Ë¡¢÷Èπ„πÕ—μ√“√âÕ¬≈– 16 - 25 ·≈–°”≈—ß°“√º≈‘μ®–Õ¬Ÿà√–À«à“ß 53 - 57 GW ‚¥¬
ªí®®—¬º≈—°¥—π°“√‡μ‘∫‚μ¢Õßμ≈“¥π’È°Á®–¬—ß‡ªìπªí®®—¬‡¥‘¡μàÕ‡π◊ËÕß®“°ªï 2557 
 „πªï 2557 ∫√‘…—∑∑’Ëª√÷°…“«‘»«°√√¡·≈–√—∫‡À¡“‚§√ß°“√æ≈—ßß“π· ßÕ“∑‘μ¬å (Engineering, Procurement and 
Construction - EPC) ¢π“¥„À≠à 10 Õ—π¥—∫¢Õß‚≈°‰¥âμ‘¥μ—Èß·ºßæ≈—ßß“π· ßÕ“∑‘μ¬å (PV) ∑’Ë¡’¢π“¥√«¡ 8 GW §‘¥‡ªìπ
 —¥ à«π√âÕ¬≈– 20 ¢Õß§«“¡μâÕß°“√¢Õßμ≈“¥∑’Ë ‰¡à„™à¿“§§√—«‡√◊Õπ (Non-residential) ∑—Ë«‚≈° 
 ®“°¢âÕ¡Ÿ≈¢Õß IHS ºŸâº≈‘μ·ºßæ≈—ßß“π· ß
Õ“∑‘μ¬å√“¬„À≠à 5 Õ—π¥—∫·√°¢Õß‚≈°„πªï 2557 
ª√–°Õ∫¥â«¬ 1. First Solar 2. TBEA Sun Oasis 
3. SunEdison 4. SunPower ·≈– 5. GD Solar 
  à«π·∫àß°“√μ≈“¥°“√μ‘¥μ—Èß·ºßæ≈—ßß“π
· ßÕ“∑‘μ¬å·∫àßμ“¡ª√–‡∑»„πªï 2558 ®–„°≈â‡§’¬ß
°—∫„πªï 2557 ¥—ßπ’È§◊Õ (1) ®’π√âÕ¬≈– 14.4 (2) ≠’ËªÿÉπ 
√âÕ¬≈– 9 (3)  À√—∞Õ‡¡√‘°“ √âÕ¬≈– 8.4 (4)  À√“™
Õ“≥“®—°√√âÕ¬≈– 3.2 ·≈– (5) ‡¬Õ√¡π’√âÕ¬≈– 2.5 
Õ¬à“ß‰√°Áμ“¡ „π·ßà°“√‡μ‘∫‚μ∑’Ë·∑â®√‘ß ª√–‡∑»∑’Ë¡’
°“√‡μ‘∫‚μ¡“°∑’Ë ÿ¥‰¥â·°à ®’π  À√—∞Õ‡¡√‘°“ ·≈–
Õ‘π‡¥’¬ ‚¥¬ªí®®—¬º≈—°¥—π∑’Ë ”§—≠§◊Õμâπ∑ÿπ„π
Õÿμ “À°√√¡æ≈—ßß“π· ßÕ“∑‘μ¬å∑’Ë∂Ÿ°≈ß 
  ∂“∫—π«‘®—¬ IHS §“¥«à“¿“¬„π ‘Èπªï 2558 
√—∞·§≈‘øÕ√å‡π’¬®–°≈“¬‡ªìπμ≈“¥æ≈—ßß“π· ß
Õ“∑‘μ¬å∑’Ë „À≠à∑’Ë ÿ¥¢Õß À√—∞Õ‡¡√‘°“ μ“¡¥â«¬
Õ‘μ“≈’ °√’´ ‡¬Õ√¡π’ ≠’ËªÿÉπ·≈–®’π 
 
สรุปแนวโน�มอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย�ป� 2558 โดย IHS 
1. §«“¡μâÕß°“√·ºßæ≈—ßß“π· ßÕ“∑‘μ¬å (PV) ®–‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‡ªìπ√âÕ¬≈– 25 „πªï 2558 
2. Õÿμ “À°√√¡æ≈—ßß“π· ßÕ“∑‘μ¬å‡¢â¡¢âπ (CPV) ®–‡μ‘∫‚μ„πÕ—μ√“∑’Ë Ÿß¢÷ÈπÕ¬à“ß√«¥‡√Á«„πªï 2558 
3. ‡§√◊Õ¢à“¬ PV „π®’π‡μ‘∫‚μμË”°«à“§«“¡§“¥À«—ß ·μà¬—ß¡’·π«‚πâ¡‡μ‘∫‚μÕ¬Ÿà 
4. °“√μ‘¥μ—Èß‡§√◊Õ¢à“¬‡°Á∫æ≈—ßß“π∑’Ë ‰¥â®“° PV ®–‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‡ªìπ “¡‡∑à“„πªï 2558 
5. μ≈“¥‡°‘¥„À¡à®–‡√‘Ë¡Õ‘Ë¡μ—« ª√–‡∑»™‘≈’®–¡’°”≈—ß°“√º≈‘μ‰øøÑ“®“° PV 1 GW ‡™àπ‡¥’¬«°—∫·Õø√‘°“„μâ 
6. ‡∑§‚π‚≈¬’·∫∫ Monocrystalline ®–¡’ à«π·∫àß°“√μ≈“¥¡“°¢÷Èπ„πªï 2558 
7. √–∫∫¢π“¥‰¡à‡°‘π 100 kW ®–¡’ —¥ à«π§‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 30 ¢Õß°“√μ‘¥μ—Èß∑—ÈßÀ¡¥„πªï 2558 
8. °“√À¬ÿ¥‚§√ß°“√ PV ¢π“¥„À≠à„π À√“™Õ“≥“®—°√„π‰μ√¡“ ∑’Ë 2 ®–∑”„Àâ‡°‘¥°“√§«∫√«¡°‘®°“√¢Õß∫√‘…—∑∑’Ë

ª√÷°…“«‘»«°√√¡·≈–√—∫‡À¡“‚§√ß°“√æ≈—ßß“π· ßÕ“∑‘μ¬å (EPC) „π¬ÿ‚√ª 
9. ‚´≈à“√åÕ‘π‡«Õ√å‡μÕ√å 3 ‡ø ·∫∫·¢«π®–¡’ à«π·∫àß 1 „π 3 ¢Õßμ≈“¥‚≈°„πªï 2558 
10. √—∞·§≈‘øÕ√å‡π’¬®–°≈“¬‡ªìπºŸâπ”μ≈“¥æ≈—ßß“π· ßÕ“∑‘μ¬å¢Õß‚≈°„πªï 2558 
 
À¡“¬‡Àμÿ 
  ∂‘μ‘∑’Ë„™â„π‡Õ° “√π’Èπ”¡“®“°√“¬ß“π¿“«–‡»√…∞°‘®‚≈°¢Õß Àª√–™“™“μ‘ª√–®”ªï 2557-2558 ·≈–√“¬ß“πμà“ßÊ ¢Õß 
IHS Market Research ‚¥¬‡¥≈μâ“ ‰¥â√—∫Õπÿ≠“μ®“° IHS Research „Àâ “¡“√∂μ’æ‘¡æå‡π◊ÈÕÀ“·≈–¢âÕ¡Ÿ≈μà“ßÊ ‰¥â„π≈—°…≥–μ“¡
∑’Ëª√“°Ø¥â“π∫π 
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ทิศทางการดำเนินธุรกิจในป� 2558 

ภาพรวมการดำเนินงานในประเทศไทย 
 º≈‘μ¿“æ‚¥¬√«¡¢Õß‚√ßß“π„πª√–‡∑»‰∑¬‡æ‘Ë¡¢÷Èπ√âÕ¬≈– 10 ‡¡◊ËÕ‡∑’¬∫°—∫ªï∑’Ë·≈â«‚¥¬¡’ªí®®—¬À≈—°®“°°“√≈ß∑ÿπ
·≈–¥”‡π‘π°“√Õ¬à“ß®√‘ß®—ß„π°√–∫«π°“√º≈‘μ„Àâ‡ªìπ√–∫∫Õ—μ‚π¡—μ‘ (Process Automation) ·≈–¡’‚§√ß°“√ª√—∫ª√ÿß
°√–∫«π°“√º≈‘μÕ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß ¡“°°«à“ 14 ‚§√ß°“√„π‚√ßß“π∑ÿ°·Ààß„πª√–‡∑»‰∑¬ º≈‘μ¿“æ∑’Ë‡æ‘Ë¡¢÷Èππ’È∑”„Àâ “¡“√∂≈¥
μâπ∑ÿπ‰¥â°«à“ 2.5 ≈â“π∫“∑μàÕªï 
 ‚§√ß°“√ çª√—∫ª√ÿß‡∑§‚π‚≈¬’°“√º≈‘μé (Production Technology Upgrade À√◊Õ PTU) „Àâº≈≈—æ∏å∑’Ëπà“æÕ„®‚¥¬
™à«¬‡æ‘Ë¡Õ—μ√“º≈‘μ¿—≥±å∑’Ëºà“πμ—Èß·μà¢—Èπ·√° (First Pass Yield Rate À√◊Õ FPYR) ·≈–≈¥Õ—μ√“º≈‘μ¿—≥±å∂Ÿ°μ’°≈—∫®“°
§«“¡º‘¥æ≈“¥„π°√–∫«π°“√º≈‘μ (Verified Line Reject Rate À√◊Õ VLRR) 
 „πªï 2558 ∫√‘…—∑œ ®–≈ß∑ÿπ‡æ‘Ë¡‡μ‘¡¥â“π°√–∫«π°“√º≈‘μÕ—μ‚π¡—μ‘¥â«¬°“√μ‘¥μ—Èß·¢πÀÿàπ¬πμå (Robotic arm) „π
 “¬°“√º≈‘μ ·≈–»Ÿπ¬å√–∫∫Õ—μ‚π¡—μ‘¢Õß‡¥≈μâ“ (Delta Automation Center) ®–‡ªìπºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫À≈—°„π‚§√ß°“√ 
SCARA (Selective Compliance Assembly Robot Arm) πÕ°®“°π’È ‡π◊ËÕß®“°∫√‘…—∑œ¡’¬Õ¥ —Ëß´◊ÈÕ∑’Ë¡’®”π«π‡æ‘Ë¡¢÷Èπ·≈–
§«“¡μâÕß°“√ ‘π§â“∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ Ÿß®“°ºŸâº≈‘μ¬“π¬πμå™—Èππ” ®÷ß‰¥â¡’·ºπ∑’Ë®–μ‘¥μ—Èß·¢πÀÿàπ¬πμå∑’Ë‚√ßß“πº≈‘μæ—¥≈¡
Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å‡ªìπ‚√ßß“π·√°¢Õß∫√‘…—∑œ 
 
กลุ�มธุรกิจเพาเวอร�ซัพพลายสำหรับระบบโทรคมนาคมในอินเดีย 
 ∏ÿ√°‘®‡æ“‡«Õ√å´—ææ≈“¬ ”À√—∫√–∫∫‚∑√§¡π“§¡¢Õß∫√‘…—∑œ„πÕ‘π‡¥’¬¡’√“¬‰¥â‡æ‘Ë¡¢÷Èπ√âÕ¬≈– 44 „πªï 2557 ·≈–¬—ß
§ß‡ªìπºŸâπ”μ≈“¥„π∏ÿ√°‘®π’È‚¥¬¡’ à«π·∫àßμ≈“¥∑’Ë√âÕ¬≈– 60 °“√‡μ‘∫‚μ∑’ËμàÕ‡π◊ËÕß·≈–°“√‡ªìπºŸâπ”„πμ≈“¥‡æ“‡«Õ√å´—ææ≈“¬
 ”À√—∫√–∫∫‚∑√§¡π“§¡‡ªìπº≈¡“®“°ºŸâ„Àâ∫√‘°“√√“¬„À≠à‰¥â¡’‚§√ß°“√æ—≤π“√–∫∫ÕÕ°¡“Õ¬à“ß¡“°¡“¬„πªï 2557 ®“°
°“√°√–μÿâπ¢Õßπ‚¬∫“¬„À¡à¢Õß√—∞∫“≈·≈–°√Õ∫°“√°”°—∫¥Ÿ·≈°‘®°“√¥â“π‚∑√§¡π“§¡¢ÕßÕ‘π‡¥’¬ (Telecom Regulatory 
Authority of India À√◊Õ TRAI) 
 πÕ°®“°π’È ®“°°“√„Àâ∫√‘°“√ 3G ·≈– 4G ∑’Ë¡“°¢÷Èπ §“¥«à“®–¡’°“√‡μ‘∫‚μ¢Õß°“√ ◊ËÕ “√√–À«à“ßÕÿª°√≥å (machine-
to-machine À√◊Õ M2M) „πÕ‘π‡¥’¬„πÕπ“§μÕ—π„°≈âπ’È ´÷ËßºŸâª√–°Õ∫°“√√“¬„À≠àμà“ß¡’·ºπ∑’Ë®–≈ß∑ÿπ„πÕÿμ “À°√√¡
‚∑√§¡π“§¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»‡æ‘Ë¡‡μ‘¡‡ªìπ‡¡Á¥‡ß‘π¡À“»“≈ ‡™àπ Softbank ¢Õß≠’ËªÿÉπ«“ß·ºπ®–≈ß∑ÿπ¡Ÿ≈§à“ 1 
À¡◊Ëπ≈â“π¥Õ≈≈“√å À√—∞„π∏ÿ√°‘®‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»¢ÕßÕ‘π‡¥’¬  à«π Reliance Jio °Á¡’·ºπ®–æ—≤π“‡§√◊Õ¢à“¬ 4G ¥â«¬
¡Ÿ≈§à“ 1.5 æ—π≈â“π¥Õ≈≈“√å À√—∞¥â«¬‡™àπ°—π ∑—Èßπ’È ¥â«¬°“√≈ß∑ÿπ·≈–π‚¬∫“¬ àß‡ √‘¡¢Õß√—∞∫“≈®–‡ªìπ à«π ”§—≠„π°“√
º≈—°¥—π„ÀâÕÿμ “À°√√¡π’È¡’°“√¢¬“¬μ—«¡“°¢÷Èπ 
 „πªï 2558 ∫√‘…—∑œμâÕß°“√∫ÿ°μ≈“¥¥â«¬°“√‡¢â“∂÷ß‚§√ß°“√μà“ßÊ¢Õß¿“§Õÿμ “À°√√¡·≈–¿“§√—∞„π≈—°…≥–·∫∫ 
Turn Key ¡“°¢÷Èπ (Turn Key Solutions Provider À√◊Õ TSP) ‚§√ß°“√‡À≈à“π’È®–™à«¬„Àâ∫√‘…—∑œ “¡“√∂∫Ÿ√≥“°“√§«“¡
‡™’Ë¬«™“≠·≈–π”º≈‘μ¿—≥±å®“°∑ÿ°°≈ÿà¡∏ÿ√°‘®¢Õß∫√‘…—∑œ¡“„™â‰¥âÕ¬à“ß§√∫«ß®√ ÷́Ëßª√–°Õ∫¥â«¬ ‡§√◊ËÕß ”√Õß‰øøÑ“ (UPS) 
√–∫∫®Õ· ¥ßº≈ (Display solution) ·≈–√–∫∫§«∫§ÿ¡√–¬–‰°≈ (Remote monitoring solution) ‡ªìπμâπ ∑—Èßπ’È 
‚§√ß°“√¢Õß√—∞∫“≈∑’Ë®–≈ß∑ÿπ„π‚§√ß°“√ Smart City ¡Ÿ≈§à“ 1.1 æ—π≈â“π¥Õ≈≈“√å À√—∞∂◊Õ«à“‡ªìπ‚Õ°“ ∑“ß∏ÿ√°‘®∑’Ë¡’
»—°¬¿“æ¡“° ∫√‘…—∑™—Èππ” ‡™àπ Reliance Jio ‰¥â«“ß·ºπ®–„™â√–∫∫æ≈—ßß“π¢π“¥¬àÕ¬¡“°°«à“ 50,000 Àπà«¬„π°“√‡™◊ËÕ¡
μàÕ√–À«à“ß‡§√◊Õ¢à“¬√–¬–‰°≈ (Last mile connectivity)  à«π¬—°…å„À≠à„π∏ÿ√°‘®∑’Ë„°≈â‡§’¬ß°—π ‡™àπ Indus Tower ·≈– 
BhartiInfratel μà“ß¡’·ºπ®–„™â√–∫∫‚´≈Ÿ™—Ëπ¢π“¥‡≈Á° ”À√—∫ Smart City ¥â«¬‡™àπ°—π ·π«‚πâ¡∏ÿ√°‘®¥â“ππ’È∑’Ë¡’Õπ“§μ ¥„ 
®–™à«¬‡ √‘¡ √â“ß°“√‡μ‘∫‚μ¢Õß∏ÿ√°‘®·≈–°“√„Àâ∫√‘°“√∑’Ë‡°’Ë¬«‡π◊ËÕß°—π ‡™àπ ¥â“π§«“¡ª≈Õ¥¿—¬·≈–°“√‡ΩÑ“√–«—ß °“√
μ√«® Õ∫μŸâ‡Õ∑’‡ÕÁ¡®“°√–¬–‰°≈ °“√®—¥°“√√–∫∫Õ—μ‚π¡—μ‘∑’Ë„™â„π§√—«‡√◊Õπ °“√®—¥°“√¥â“π°“√®√“®√ °“√§â“ª≈’° √–∫∫
‚≈®‘ μ‘° å ·≈–‚§√ß¢à“¬æ≈—ßß“π (Grid energy) ÷́Ëß®–™à«¬„Àâ¡’°“√„™âæ≈—ßß“π∑’Ë‡À¡“– ¡ 
 
ธุรกิจเพาเวอร�ซัพพลายสำหรับระบบโทรคมนาคมในภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา (EMEA) 
 „πªï 2557 ∑’Ëºà“π¡“ ∏ÿ√°‘®‡æ“‡«Õ√å´—ææ≈“¬ ”À√—∫√–∫∫‚∑√§¡π“§¡¢Õß¿Ÿ¡‘¿“§π’È∂◊Õ«à“‡ªìπ‰ª„π∑‘»∑“ß∑’Ë¥’ ´÷Ëß
¬Õ¥¢“¬¢Õß∫√‘…—∑œ‰¥âª√—∫μ—«¢÷Èπ®“°ªï 2556 Õ¬à“ß‰√°Áμ“¡ ·¡â«à“μ≈“¥„π¿Ÿ¡‘¿“§π’È®–¡’§«“¡À≈“°À≈“¬§àÕπ¢â“ß¡“° ·μà
∫√‘…—∑œ °Á “¡“√∂‡®“–μ≈“¥ºŸâ„Àâ∫√‘°“√‚∑√»—æ∑å¡◊Õ∂◊Õ√“¬„À≠à„π¿Ÿ¡‘¿“§‰¥â‡°◊Õ∫∑ÿ°√“¬ ·≈– àßº≈„Àâ¡’Õ—μ√“°”‰√¢—Èπμâπ Ÿß
°«à“ª√–¡“≥°“√·≈–°“√¥”‡π‘πß“π„π°‘®°√√¡μà“ßÊ ‰¥â√—∫º≈μÕ∫·∑π∑’Ë¥’ ·¡â«à“„π™à«ßª≈“¬ªï 2557 °“√≈ß∑ÿπ‚§√ß √â“ß
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æ◊Èπ∞“π LTE ®–™–≈Õμ—«≈ß‚¥¬‡©æ“–„π À√“™Õ“≥“®—°√ ·μà§“¥«à“°“√≈ß∑ÿπ„πª√–‡∑»Õ◊ËπÊ„π°≈ÿà¡π’È ‡™àπ Ω√—Ëß‡»   
 ‡ªπ·≈–‡¬Õ√¡π’®–‡√‘Ë¡‡°‘¥¢÷ÈπÕ¬à“ß™—¥‡®π„πªï 2558 ÷́Ëß∑’¡ß“π¢Õß‡¥≈μâ“ª√–®”¿Ÿ¡‘¿“§π’È®–μ‘¥μ“¡§«“¡‡§≈◊ËÕπ‰À«¢Õß
°“√≈ß∑ÿπ¥â“π LTE ·≈–‚§√ß°“√ª√—∫ª√ÿß 3G „πª√–‡∑»μà“ßÊ „πæ◊Èπ∑’Ëπ’ÈμàÕ‰ª  ‘Ëß∑’Ë∫√‘…—∑œ „Àâ§«“¡ ”§—≠§◊ÕμâÕß‡√àß„Àâ
‡°‘¥∏ÿ√°‘®‚´≈Ÿ™—Ëπ·∫∫º ¡º “π¢÷Èπ‡æ◊ËÕ™à«¬„Àâ≈Ÿ°§â“ “¡“√∂ª√–À¬—¥æ≈—ßß“π·≈–μâπ∑ÿπ ∑—Èßπ’È ∫√‘…—∑œ¡Õß«à“®–μâÕß„Àâ
§«“¡ ”§—≠°—∫ª√–‡¥Áπ¥—ß°≈à“«„πªï 2558 ‡æ√“–‡ªìπªí®®—¬ ”§—≠∑’Ë®–™à«¬º≈—°¥—π„Àâ∏ÿ√°‘®¢Õß∫√‘…—∑œ‡μ‘∫‚μ‰¥âÕ¬à“ß¡’
ª√– ‘∑∏‘¿“æ ¥—ßπ—Èπ ∫√‘…—∑œ®÷ßμâÕß„Àâ§«“¡ ”§—≠·≈–¡’°“√≈ß∑ÿπ„π∑√—æ¬“°√¥â«¬°“√¢¬“¬ ”π—°ß“π¢“¬·≈–„Àâ∫√‘°“√
‡æ◊ËÕ‡¢â“∂÷ß≈Ÿ°§â“‰¥âÕ¬à“ß‡μÁ¡∑’Ë 
 
เพาเวอร�ซัพพลายมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรม (Delta Standard Industrial Power Supply) 
 ªï 2557 ‡ªìπÕ’°ªïÀπ÷Ëß∑’Ë∑’¡∏ÿ√°‘®‡æ“‡«Õ√å´—ææ≈“¬¡“μ√∞“π ”À√—∫Õÿμ “À°√√¡ (IPS) ª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®‡ªìπ 
Õ¬à“ß¥’ ·¡â«à“®–‡æ‘Ëß°àÕπμ—Èß‡¡◊ËÕªï 2551 ·≈–‡ªìπº≈‘μ¿—≥±å‡æ“‡«Õ√å´—ææ≈“¬°≈ÿà¡·√°∑’ËÕÕ°®”Àπà“¬„π™àÕß∑“ß°“√¢“¬ª°μ‘ 
·μà∏ÿ√°‘®π’È°Á‡μ‘∫‚μ‰¥âÕ¬à“ß√«¥‡√Á«·≈– “¡“√∂ √â“ß√“¬‰¥â„Àâ°—∫∫√‘…—∑œ‰¥âÕ¬à“ß√«¥‡√Á« ‚¥¬„πªï 2557 ¡’¬Õ¥¢“¬‡æ‘Ë¡¢÷Èπ
√âÕ¬≈– 25 ‡¡◊ËÕ‡∑’¬∫°—∫ªï 2556 ·≈–¡’°”‰√‡ªìπ‡≈¢ ÕßÀ≈—° 
‚¥¬∫√‘…—∑œ ‰¥â∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë ”§—≠À≈“¬ª√–°“√ ‡™àπ °“√ √â“ß
æ—π∏¡‘μ√°—∫μ—«·∑π®”Àπà“¬√–¥—∫¿Ÿ¡‘¿“§∑’Ë‡ªìπ‡®â“μ≈“¥„π
¿Ÿ¡‘¿“§ EMEA (¬ÿ‚√ª μ–«—πÕÕ°°≈“ß ·≈–·Õø√‘°“) ·≈–
Õ‡¡√‘°“ º≈‘μ¿—≥±å‡æ“‡«Õ√å´—ææ≈“¬„π°≈ÿà¡ IPS ª√–°Õ∫¥â«¬
º≈‘μ¿—≥±å‡æ“‡«Õ√å´—ææ≈“¬·∫∫·¢«π√“ß (DIN Rail) ·∫∫ 
Panel mount ·≈–·∫∫‰¡à¡’Ω“§√Õ∫¢π“¥‡≈Á° (open frame) 
 ”À√—∫„πªï 2558 ∫√‘…—∑œ ®–π”º≈‘μ¿—≥±å‡æ“‡«Õ√å´—ææ≈“¬∑’Ë„™â
 ”À√—∫‰ø LED ·≈–·∫∫·¢«π√“ß√ÿàπ„À¡àÕÕ° Ÿàμ≈“¥¥â«¬ ÷́Ëß
º≈‘μ¿—≥±å ”À√—∫„™âß“π∑’Ë„™â ”À√—∫‰ø LED ‰¥â√—∫§«“¡ π„®
®“°μ—«·∑π®”Àπà“¬‡ªìπÕ¬à“ß¡“° ·≈–∫√‘…—∑œ‡™◊ËÕ«à“º≈‘μ¿—≥±å
°≈ÿà¡¥—ß°≈à“«·≈–°≈ÿà¡‡æ“‡«Õ√å´—ææ≈“¬·∫∫·¢«π√“ß∑’Ëª√—∫√“§“≈ß®–‡ªìπªí®®—¬ ”§—≠∑’Ëº≈—°¥—π„Àâ∏ÿ√°‘®π’È‡μ‘∫‚μÕ¬à“ßμàÕ
‡π◊ËÕß πÕ°®“°π’È º≈‘μ¿—≥±å„À¡à¢Õß∫√‘…—∑œ ®–ÕÕ° Ÿà∑âÕßμ≈“¥Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ∑ÿ°‡¥◊Õπ´÷Ëß®–∑”„Àâ¬Õ¥¢“¬„πªï 2558 ‡æ‘Ë¡
¢÷Èπ ∑—Èßπ’È ∫√‘…—∑œ„Àâ§«“¡ ”§—≠Õ¬à“ß¬‘Ëß°—∫§ÿ≥¿“æ¢Õß ‘π§â“ °“√„Àâ∫√‘°“√ μ≈Õ¥®“°æ—π∏¡‘μ√∑“ß∏ÿ√°‘® ‡π◊ËÕß®“°‡√“
μ√–Àπ—°¥’«à“§«“¡À≈“°À≈“¬¢Õßº≈‘μ¿—≥±å‡æ’¬ßÕ¬à“ß‡¥’¬«‰¡à “¡“√∂∑”„Àâ∏ÿ√°‘®°â“«Àπâ“‰¥â 
 „πªï 2558 ∫√‘…—∑œ®–‡√àß∑”μ≈“¥„π¿Ÿ¡‘¿“§‡Õ‡™’¬μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâ‚¥¬‡πâπ°“√‡¢â“√à«¡ß“π· ¥ß ‘π§â“·≈–‡æ‘Ë¡
®”π«πμ—«·∑π®”Àπà“¬„Àâ§√Õ∫§≈ÿ¡∑—Ë«¿Ÿ¡‘¿“§æ√âÕ¡‰ª°—∫°“√ª√—∫ª√ÿß°≈¬ÿ∑∏å°“√μ≈“¥„Àâ‡À¡“– ¡°—∫æ—π∏¡‘μ√∑“ß∏ÿ√°‘®
√–¥—∫‚≈°¥â«¬ πÕ°®“°π’È ∫√‘…—∑œ§“¥«à“μ≈“¥ª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“·≈–®’π®–¢¬“¬μ—«¢÷Èπ¡“° ·≈–‡π◊ËÕß®“°≈Ÿ°§â“
º≈‘μ¿—≥±å OEM ¡’·π«‚πâ¡®–À—π‰ª„™âº≈‘μ¿—≥±å¡“μ√∞“π∑’Ë¡’„πμ≈“¥‡æ◊ËÕ≈¥μâπ∑ÿπ·≈–≈¥§«“¡º—πº«π¥â“π ‘π§â“ ∫√‘…—∑œ 
‡™◊ËÕ¡—Ëπ«à“∏ÿ√°‘®„π “¬ß“ππ’È®–¬—ß§ß‡μ‘∫‚μ‰¥âÕ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß„πªï 2558 Õ¬à“ß‰√°Áμ“¡ ‡π◊ËÕß®“°„πμ≈“¥¡’°“√·¢àß¢—π¥â“π
√“§“°—πÕ¬à“ß¡“°·≈–Õ—μ√“·≈°‡ª≈’Ë¬π„πμ≈“¥ ”§—≠À≈“¬Êμ≈“¥¡’§«“¡º—πº«π Ÿß ∫√‘…—∑œ ®÷ß§“¥«à“∏ÿ√°‘®¥â“ππ’ÈÕ“®
μâÕß‡μ√’¬¡√—∫¡◊Õ°—∫§«“¡∑â“∑“¬¥â“π¥—ß°≈à“«μ—Èß·μà¢—ÈπμÕπ°“√ÕÕ°·∫∫º≈‘μ¿—≥±å‰ª®π°“√ àß¡Õ∫ ‘π§â“ 
 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต� (SEA) และออสเตรเลียและนิวซีแลนด� (ANZ) 
 
อุปกรณ�อัตโนมัติที่ใช�ในภาคอุตสาหกรรม (Industrial Automation หรือ IA) 
 √–∫∫Õ—μ‚π¡—μ‘ ”À√—∫Õÿμ “À°√√¡¢Õß∫√‘…—∑œ “¡“√∂π”‰ª„™â‰¥âÕ¬à“ß°«â“ß¢«“ß ‡™àπ ‡§√◊ËÕß®—°√ ”À√—∫·ª√√Ÿª
‚≈À–∑’Ë„™â„πÕÿμ “À°√√¡Õ“À“√  ‘Ëß∑Õ ‡§¡’ Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–æ≈“ μ‘° ‡§√◊ËÕß¡◊ÕÕ—μ‚π¡—μ‘ ”À√—∫Õÿμ “À°√√¡¥â“π
‡¿ —™°√√¡·≈–°“√æ‘¡æå √–∫∫‡§√◊ËÕßª√—∫Õ“°“»ª√–À¬—¥æ≈—ßß“π ·≈–√–∫∫πÈ”„πÕ“§“√ ‡ªìπμâπ „πªï 2557 ∏ÿ√°‘®¥â“π
√–∫∫Õ—μ‚π¡—μ‘„π‡Õ‡™’¬μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâ¢Õß∫√‘…—∑œ¢¬“¬μ—«‡°◊Õ∫√âÕ¬≈– 30 ‡¡◊ËÕ‡∑’¬∫°—∫ªï°àÕπÀπâ“ πÕ°®“°π’È ‡π◊ËÕß®“°
·À≈àß√“¬‰¥â∑’Ë ”§—≠„π¿Ÿ¡‘¿“§π’È¡“®“°μ—«·∑π®”Àπà“¬∑’Ë‡ªìπæ—π∏¡‘μ√∏ÿ√°‘®¬“«π“π°«à“ 10 ªï ·≈–‡¡◊ËÕ¡’‚´≈Ÿ™—Ëπ„À¡àÊ ÕÕ° Ÿà
∑âÕßμ≈“¥ ‡™àπ HES (μ—«§«∫§ÿ¡°“√©’¥¢÷Èπ√Ÿª·∫∫‰øøÑ“) SCADA ·≈– EMS ∫√‘…—∑œ®÷ßμâÕß‡ª≈’Ë¬π¡“‡ªìπºŸâ„Àâ∫√‘°“√„π
≈—°…≥–¢Õß‚´≈Ÿ™—ËπÕ¬à“ß‡√àß¥à«π 
  ”À√—∫μ≈“¥√–∫∫Õ—μ‚π¡—μ‘ ”À√—∫Õÿμ “À°√√¡¡’ªí®®—¬ àß‡ √‘¡°“√¢¬“¬μ—«∑’Ë ”§—≠§◊Õ °“√¡’ ‘π§â“æ√âÕ¡®—¥ àß·≈–
§«“¡‡™’Ë¬«™“≠∑“ß‡∑§π‘§ ·≈–‡æ◊ËÕ√Õß√—∫§«“¡μâÕß°“√∑’Ë‡æ‘Ë¡¢÷ÈπÕ¬à“ß¡“°„π‡Õ‡™’¬μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâ ∫√‘…—∑œ®÷ß‰¥âμ—Èß
 ”π—°ß“π¢“¬·≈–∫√‘°“√√–¥—∫ª√–‡∑»¢÷Èπ„π‡«’¬¥π“¡·≈–Õ‘π‚¥π’‡´’¬ ´÷Ëß∫√‘…—∑œ §“¥«à“°“√ π—∫ πÿπ„Àâμ—«·∑π®”Àπà“¬∑”

‡æ“‡«Õ√å´—ææ≈“¬¡“μ∞“π ”À√—∫Õÿμ “À°√√¡ (IPS) 



บริษัท เดลต�า อีเลคโทรนิคส� (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 35

¬Õ¥‰¥âμ“¡‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë«“ß‰«â·≈–°“√‡®“–μ≈“¥„À¡à∑’Ë¡’»—°¬¿“æ ‡™àπ ‚§√ß°“√¥â“π°“√ª√–À¬—¥æ≈—ßß“π À√◊Õ‚§√ß°“√ª√—∫ª√ÿß
‡§√◊ËÕß©’¥¢÷Èπ√Ÿª (Injection molding machine) ®–∑”„Àâ¬Õ¥¢“¬‡æ‘Ë¡¢÷ÈπÕ’°°«à“√âÕ¬≈– 40 ‡¡◊ËÕ‡∑’¬∫°—∫ªï 2557 ¥—ßπ—Èπ  
°“√«“ß·ºπ·≈–°”Àπ¥·π«∑“ß°“√∑”ß“π√à«¡°—πæ—π∏¡‘μ√°«à“ 14 √“¬„π¿Ÿ¡‘¿“§π’È„Àâ Õ¥§≈âÕß°—π∂◊Õ‡ªìπªí®®—¬ ”§—≠∑’Ë®–
∑”„Àâ∫√√≈ÿμ“¡¬Õ¥¢“¬∑’ËμâÕß°“√‰¥â ‚¥¬∫√‘…—∑œ®–√à«¡°—∫æ—π∏¡‘μ√∑“ß∏ÿ√°‘®Õ¬à“ß„°≈â™‘¥„π°“√æ—≤π“»—°¬¿“æ ÷́Ëß°—π·≈–
°—π‡æ◊ËÕ„Àâ∫√‘…—∑œ·≈–μ—«·∑π®”Àπà“¬ “¡“√∂‡®“–μ≈“¥·≈–¡’ à«π·∫àßμ≈“¥‡æ‘Ë¡‡μ‘¡®“°§Ÿà·¢àß∑’Ë¡“®“°¬ÿ‚√ª·≈–≠’ËªÿÉπ‰¥â 
 
ระบบสำรองไฟฟ�า (Mission Critical Infrastructure Solutions หรือ MCIS) 
 √–∫∫ ”√Õß‰øøÑ“π’È¡’∫∑∫“∑ ”§—≠‡ªìπÕ¬à“ß¬‘Ëß ”À√—∫√–∫∫®—¥°“√æ≈—ßß“π·≈–°“√„™âæ≈—ßß“πÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ 
‡π◊ËÕß®“°‡ªìπ°“√π”º≈‘μ¿—≥±å ”√Õß‰ø∑’Ë¡’§«“¡‡™◊ËÕ∂◊Õ‰¥â Ÿß (Uninterruptible Power Supply À√◊Õ UPS) ¡“„™â√à«¡°—∫
‚´≈Ÿ™—Ëπ¥â“π°“√®—¥°“√‚§√ß √â“ßæ◊Èπ∞“π¢Õß»Ÿπ¬å¢âÕ¡Ÿ≈ ‡æ◊ËÕ„Àâ¡—Ëπ„®«à“√–∫∫¢Õß≈Ÿ°§â“®– “¡“√∂∑”ß“π‰¥âÕ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß
·¡â„π¿“«–«‘°ƒμ‘æ√âÕ¡∑—Èß™à«¬≈¥§à“„™â®à“¬ 
 „πªï 2557 ∏ÿ√°‘®π’È¢Õß∫√‘…—∑œ‡μ‘∫‚μ¢÷Èπ√âÕ¬≈– 21.8 ®“°ªï 2556 ‡π◊ËÕß®“°‰¥â¡’°“√‡ √‘¡ √â“ß§«“¡‡¢â¡·¢Áß„Àâ°—∫ 
∑’¡ß“π„π¿Ÿ¡‘¿“§‡Õ‡™’¬μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâ √«¡∂÷ßÕÕ ‡μ√‡≈’¬·≈–π‘« ’́·≈π¥å ªí®®ÿ∫—π§“¥«à“ à«π·∫àß°“√μ≈“¥¢Õß∫√‘…—∑œ
„π¿Ÿ¡‘¿“§¡’ —¥ à«π°«à“√âÕ¬≈– 4 ´÷Ëß∂◊Õ«à“μ‘¥°≈ÿà¡ 1 „π 5 ¢Õß·∫√π¥å™—Èππ”„π¿Ÿ¡‘¿“§π’È ·≈–®“°·π«‚πâ¡∏ÿ√°‘®∑’Ë ¥„ π’È 
§“¥«à“Õ—μ√“°“√‡μ‘∫‚μ‡©≈’Ë¬ – ¡μàÕªï (CAGR) ®–‰¡àμË”°«à“√âÕ¬≈– 120 „π√–¬– 3 ªï¢â“ßÀπâ“ 
 ∑’¡ß“π„π‡Õ‡™’¬μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâ¡ÿàß √â“ß§«“¡·¢Áß·°√àß¢Õß∏ÿ√°‘®¥â«¬°“√ √â“ß·∫√π¥å·≈– “π —¡æ—π∏å∑’Ë¥’°—∫
≈Ÿ°§â“Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ πÕ°®“°π’È ‡æ◊ËÕ‡®“–μ≈“¥‡§√◊ËÕß ”√Õß‰øøÑ“„Àâ‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ∫√‘…—∑œ®÷ß‡ÀÁπ§«“¡ ”§—≠„π
°“√„™â°≈¬ÿ∑∏å √â“ß√“¬‰¥â®“°°“√¢“¬¿“¬„μâ·∫√π¥å¢Õßμπ‡Õß§«∫§Ÿà ‰ª°—∫°“√¢“¬·∫∫ OEM „Àâ¡“°¢÷Èπ°«à“°“√¢“¬·∫∫ 
OEM ‡æ’¬ßÕ¬à“ß‡¥’¬« „πªï 2558 ∫√‘…—∑œ®–‡ πÕ°≈ÿà¡º≈‘μ¿—≥±å MCIS ·∫∫§√∫™ÿ¥ÕÕ° Ÿàμ≈“¥‡Õ‡™’¬μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâ 
æ√âÕ¡°—∫°“√„™â´Õø∑å·«√å‡®‡πÕ‡√™—π„À¡à§«∫§Ÿà ‰ª¥â«¬ ‡æ◊ËÕ¢¬“¬°√Õ∫∫√‘°“√°àÕπ·≈–À≈—ß°“√¢“¬„Àâ°—∫≈Ÿ°§â“ ∑—Èßπ’È ≈Ÿ°§â“
®–‰¥â§«“¡ ∫“¬„®·≈–¡—Ëπ„®«à“√–∫∫®–∑”ß“πμàÕ‰ª‰¥â·¡â„π¿“«–«‘°ƒμ‘ 
 
ธุรกิจพลังงานสำหรับอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต� (Telecom Power Systems หรือ TPS) 
 ∫√‘…—∑œ ®–º—πμ—«‡Õß‰ª‡ªìπºŸâ„Àâ∫√‘°“√¥â“πæ≈—ßß“πÕ¬à“ß§√∫«ß®√ ´÷Ëß®–‡ª≈’Ë¬π‚©¡Àπâ“®“°°“√‡πâπ∏ÿ√°‘®√–∫∫
‰øøÑ“°√–·  ≈—∫ (DC power system) ‰ª‡πâπ°“√Õÿª°√≥å‚∑√§¡π“§¡·∑π „π™à«ßª≈“¬ªï 2557 ∑’¡ß“π TPS „π¿Ÿ¡‘¿“§π’È
‰¥âπ”«ß®√‡ª≈’Ë¬π°√–· μ√ß (DC rectifier) Õÿª°√≥å§«∫§ÿ¡ ∂“π’∞“π (Site management controller) ´Õø∑å·«√å∫√‘À“√
æ≈—ßß“π (Energy management software) ·≈–‚´≈Ÿ™—π®à“¬‰ø·∫∫º ¡º “π (Hybrid solar/ genset power solution) 
¡“„À™â√à«¡°—π ∑”„Àâ “¡“√∂®à“¬‰ø‡¢â“ ∂“π’∞“π‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ÷́Ëß∑”„Àâ∫√‘…—∑œ™à«¬„Àâ≈Ÿ°§â“‰¥âª√–‚¬™πå®“°‡ß‘π
≈ß∑ÿπ·≈–μâπ∑ÿπ°“√¥”‡π‘πß“π‰¥âÕ¬à“ß‡μÁ¡∑’Ë 
  ”À√—∫„πªï 2558 ∂÷ß 2560 ª√–‡∑»„π¿Ÿ¡‘¿“§π’È à«π„À≠à®–Õ—æ‡°√¥ BTS ‰ª‡ªìπ√–∫∫ 4G/LTE/LTE-A BTS ‡æ◊ËÕ
√Õß√—∫°“√ àßºà“π¢âÕ¡Ÿ≈∑“ß‚∑√»—æ∑å¡◊Õ∂◊Õ∑’Ë‡æ‘Ë¡¢÷Èπ·≈–∑”„ÀâºŸâª√–°Õ∫°“√‚∑√§¡π“§¡μâÕß‡√àß≈ß∑ÿπ‡ªìπÕ¬à“ß¡“°„π™à«ß
‡«≈“¥—ß°≈à“« ¥—ßπ—Èπ ∫√‘…—∑œ§“¥«à“ à«π·∫àß°“√μ≈“¥¢Õß‡√“„π¿Ÿ¡‘¿“§π’È·≈–‚Õ‡™‡π’¬®–‡æ‘Ë¡¢÷ÈπÕ¬à“ß¡“°„πªï 2561 ‚¥¬
≈Ÿ°§â“„À¡à®–‡ªìπªí®®—¬ àß‡ √‘¡¬Õ¥¢“¬∑’Ë ”§—≠ 
 ∑’¡ß“π‡√àßæ—≤π“»—°¬¿“æÕ¬à“ß‡μÁ¡∑’Ë‡æ◊ËÕ„Àâ “¡“√∂°√–μÿâπ¬Õ¥¢“¬·≈–„Àâ∫√‘°“√‰¥âÕ¬à“ß‡μÁ¡√–∫∫ πÕ°®“°π’È 
∫√‘…—∑œ®–‡πâπæ—≤π“‚´≈Ÿ™—π·≈–º≈‘μ¿—≥±åÕ¬à“ß‡μÁ¡√Ÿª·∫∫‡æ◊ËÕ„ÀâμÕ∫ πÕß§«“¡μâÕß°“√¢Õß≈Ÿ°§â“‰¥âÕ¬à“ßμ√ß®ÿ¥  
μ≈“¥∑’Ë ”§—≠ª√–°Õ∫¥â«¬ ÕÕ ‡μ√‡≈’¬ æ¡à“ ‰∑¬ ·≈–‡«’¬¥π“¡ ‚¥¬º≈‘μ¿—≥±å ”§—≠§◊Õ√–∫∫®à“¬‰ø¿“¬πÕ°Õ“§“√ 
(Outdoor power solution) ·≈–√–∫∫®à“¬‰ø·∫∫‚´≈à“√åº ¡º “π (Hybrid solar solution) 
 
Delta Energy Systems หรือ DES 
 
กลุ�มธรุกจิเซริ�ฟเวอร� คอมพวิเตอร�เครอืข�าย และโทรคมนาคม (Server, Networking and Telecom Business หรอื SNT) 
 ªï 2557 ‡ªìπªï∑’Ëμ≈“¥π’È§àÕπ¢â“ß´∫‡´“‡π◊ËÕß®“°¡’°“√™–≈Õ°“√≈ß∑ÿπ„π‡√◊ËÕß‡´‘√åø‡«Õ√å¢π“¥„À≠à∑—Ë«‚≈° Õ¬à“ß‰√
°Áμ“¡ ∫√‘…—∑œ ‰¥âπ”‡æ“‡«Õ√å´—ææ≈“¬√–¥—∫ Ÿß ”À√—∫≈Ÿ°§â“™—Èππ”„πÕÿμ “À°√√¡‡´‘√åø‡«Õ√åÕÕ° Ÿàμ≈“¥„π™à«ß‰μ√¡“ 
 ÿ¥∑â“¬¢Õßªï 2557 ÷́Ëß§“¥«à“®–™à«¬°√–μÿâπ§«“¡μâÕß°“√¢Õß≈Ÿ°§â“·≈–¬Õ¥¢“¬„Àâ°√–‡μ◊ÈÕß¢÷Èπ„π™à«ßªï 2558 ‚¥¬≈Ÿ°§â“
μâÕß°“√ª√—∫ª√ÿß‡§√◊ËÕß§Õ¡æ‘«‡μÕ√å∑’Ë„™â‡∑§‚π‚≈¬’√–¥—∫ Ÿß„Àâ∑—π°—∫‡∑§‚π‚≈¬’„À¡à °“√ÕÕ°·∫∫º≈‘μ¿—≥±å„π°≈ÿà¡π’È®–‡πâπ
¥â“π§«“¡Àπ“·πàπ∑“ßæ≈—ßß“π·≈–¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ Ÿß‡æ◊ËÕ®”Àπà“¬„Àâ°—∫∫√‘…—∑™—Èππ”∑’ËÕ¬Ÿà„π∏ÿ√°‘®¢Õß»Ÿπ¬å¢âÕ¡Ÿ≈ ´ÿª‡ªÕ√å
§Õ¡æ‘«‡μÕ√å ·≈– ∂“π’‚∑√§¡π“§¡μà“ßÊ 
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 ∫√‘…—∑œ¡ÿàßæ—≤π“„Àâº≈‘μ¿—≥±å „π°≈ÿà¡π’È¡’§«“¡À≈“°À≈“¬¡“°¢÷Èπ∑—Èß∑“ß¥â“π°“√·ª≈ßæ≈—ßß“π (Power 
conversion) ·≈–°“√®à“¬‰ø (Power distribution) „π√–¥—∫ª√‘¡“≥∑’Ë·μ°μà“ß°—π‰ª®“°√–∫∫ “¬ àß‰ª¬—ß bulk load 
·≈–‡¢â“∂÷ß»Ÿπ¬å°≈“ßÕÿª°√≥åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å„π√–∫∫ß“π¢Õß≈Ÿ°§â“ πÕ°®“°π’È ‡π◊ËÕß®“°μ≈“¥¡’§«“¡μâÕß°“√‡æ“‡«Õ√å
´—ææ≈“¬∑’Ë “¡“√∂∑”ß“π‰¥âÕ¬à“ß ¡∫ÿ° ¡∫—π¿“¬„μâ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡À√◊Õ ¿“æÕ“°“»∑’Ë¡’°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßÕ¬à“ß√«¥‡√Á« 
∫√‘…—∑œ®÷ß‰¥â¬°√–¥—∫∑—°…–°“√ÕÕ°·∫∫ß“π√–∫∫‰øøÑ“¢Õß∑’¡ß“πÕ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß·≈–º≈—°¥—π„Àâ‡°‘¥·π«§‘¥„À¡àÊ ‡™àπ  
·π«§«“¡§‘¥°“√∑”§«“¡‡¬Áπ·≈–°“√ª√—∫ª√ÿß∫√√®ÿ¿—≥±å‡¢â“¡“™à«¬„π°“√æ—≤π“º≈‘μ¿—≥±å¥â«¬ ‚¥¬„πªï 2558 ∫√‘…—∑œ ®–
π”‡ πÕº≈‘μ¿—≥±å°≈ÿà¡„À¡àÕÕ° Ÿàμ≈“¥‡æ◊ËÕμÕ∫ πÕß§«“¡μâÕß°“√¢Õß∫√‘…—∑¢π“¥°≈“ß∑’ËμâÕß°“√„™âº≈‘μ¿—≥±å·∫∫
¡“μ√∞“π¢π“¥°”≈—ß‰ø√–¥—∫ 3kW ∑—Èßπ’È º≈‘μ¿—≥±å°≈ÿà¡π’È®–¡’∑—Èß·∫∫ª√—∫·√ß¥—π®“°°√–·  ≈—∫‡ªìπ°√–· μ√ß (AC/
DC) ·≈–°√–· μ√ß‡ªìπ°√–· μ√ß (DC/DC) ¥â«¬ 
 
กลุ�มธุรกิจอุตสาหกรรมและการแพทย� 
 º≈‘μ¿—≥±åÀ≈—°„π°≈ÿà¡∏ÿ√°‘®π’È ‰¥â·°à ‡æ“‡«Õ√å§Õπ‡«Õ√å‡μÕ√å
ÕÕ°·∫∫‡©æ“–™π‘¥·¢«π√“ß (Customized DIN Rail power 
converter) ªí®®ÿ∫—π ∫√‘…—∑œÕ¬Ÿà„π√–À«à“ß°“√æ—≤π“º≈‘μ¿—≥±å
™π‘¥·¢«π√“ß√ÿàπ„À¡à „π¢—ÈπμÕπ¢Õß°“√π”‡ πÕº≈‘μ¿—≥±å
μâπ·∫∫ (Prototype) „Àâ≈Ÿ°§â“æ‘®“√≥“ ÷́Ëßº≈°“√∑¥ Õ∫§àÕπ
¢â“ß‡ªìπ∑’Ëπà“æÕ„®  ”À√—∫§ÿ≥ ¡∫—μ‘∑’Ë ‚¥¥‡¥àπμà“ßÊ ¢Õß
º≈‘μ¿—≥±å√ÿàπ„À¡àπ’È®–‡ªìππ«—μ°√√¡„À¡à∑’Ë ‰¡à‡§¬ª√“°Ø¡“°àÕπ„π
μ≈“¥‡æ“‡«Õ√å´—ææ≈“¬ ¥—ßπ—Èπ °“√π”‡ πÕº≈‘μ¿—≥±å¥—ß°≈à“«
ÕÕ° Ÿàμ≈“¥„Àâ ‰¥â ”‡√Á®®÷ß∂÷ß‡ªìπ°â“«∑’Ë ”§—≠ ”À√—∫°“√‡μ‘∫‚μ
∑“ß∏ÿ√°‘®„π¿“§Õÿμ “À°√√¡ (Industrial Segments) 
 „πªï 2557 ∑’¡ß“π¢Õß∏ÿ√°‘®π’È ‰¥âª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®„π
°“√ª√—∫ª√ÿßº≈‘μ¿—≥±å°≈ÿà¡‡æ“‡«Õ√å´—ææ≈“¬¡“μ√∞“π√ÿàπ IMA 
(Standard power supply IMA series) ´÷Ëß¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√®à“¬°”≈—ß‰øøÑ“ (Power rating) „π™à«ß 400W 600W ·≈– 
1kW ‚¥¬¡’·√ß¥—π‰øøÑ“ (Power output) „π™à«ß 12V 24V ·≈– 48V ∑—Èßπ’È º≈‘μ¿—≥±å‡À≈à“π’È∂Ÿ°ÕÕ°·∫∫¡“‡æ◊ËÕ„™â„πß“π
¥â“πÕÿμ “À°√√¡·≈–°“√·æ∑¬å ·≈–º≈‘μ¿—≥±å√ÿàπ IMA ®–™à«¬‡æ‘Ë¡¬Õ¥¢“¬·≈–¢¬“¬∞“π≈Ÿ°§â“„Àâ§√Õ∫§≈ÿ¡À≈“°À≈“¬°≈ÿà¡
¡“°¢÷Èπ¥â«¬ μ—«Õ¬à“ß≈Ÿ°§â“„À¡à∑’Ë ”§—≠√“¬Àπ÷Ëß¢Õß∫√‘…—∑œ§◊Õ∫√‘…—∑‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡™—Èππ”√“¬Àπ÷Ëß¢Õß‚≈°  ”À√—∫°≈ÿà¡∏ÿ√°‘®π’È 
À—«„®¢Õß°“√‡μ‘∫‚μ∏ÿ√°‘®„πªï 2558 §◊Õ°“√∑”μ≈“¥°≈ÿà¡Õÿª°√≥å∑“ß°“√·æ∑¬å¥â«¬º≈‘μ¿—≥±å√ÿàπ IMA ‡ªìπÀ≈—° 
 
ธุรกิจผลิตภัณฑ�สำหรับยานยนต� 
 „πªï 2557 ∫√‘…—∑œ‰¥â‡√‘Ë¡º≈‘μÕÿª°√≥åª√–®ÿ‰øøÑ“¿“¬„π√∂ (On-board charger À√◊Õ OBC)  Õß√ÿàπ·√°‡æ◊ËÕ®”Àπà“¬·°à
≈Ÿ°§â“ OEM ™—Èππ”„π¬ÿ‚√ª 2 √“¬ ‚¥¬Õÿª°√≥å¥—ß°≈à“«®–‡¢â“ Ÿà “¬°“√º≈‘μ¢Õß√∂¬πμå√ÿàπ„À¡à¢Õß≈Ÿ°§â“∑—Èß Õß√“¬¢â“ßμâπ
Õ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß∑ÿ°‰μ√¡“ „πªï 2558 πÕ°®“°π’È Õÿª°√≥åª√–®ÿ‰øøÑ“·≈–‚¡¥ÿ≈°√–· μ√ß/°√–· μ√ß (DC/DC module)  
¢Õß∫√‘…—∑œ¬—ß‰¥â√—∫√“ß«—≈®“°ºŸâº≈‘μ√∂¬πμåª√–‡¿∑ OEM „π¬ÿ‚√ª√“¬ ”§—≠À≈“¬√“¬„πªï 2557 Õ’°∑—Èß∫√‘…—∑œÕ¬Ÿà√–À«à“ß
ÕÕ°·∫∫μŸâ∫√‘°“√™“√å®·∫μ‡μÕ√’Ë (Battery Junction Box) ¥â«¬ 
  ”À√—∫º≈‘μ¿—≥±åμà“ßÊ∑’Ë∫√‘…—∑œ√—∫º≈‘μ„Àâ°—∫ºŸâº≈‘μ¬“π¬πμå™—Èππ”π—Èπ à«π¡“°®–„™â°—∫√∂¬πμå‰Œ∫√‘¥®å∑’Ë„™â‰øøÑ“·∫∫
‡ ’¬∫ “¬ (Plug-in hybrid electrical vehicle À√◊Õ PHEV) ·≈–®–ÕÕ°®”Àπà“¬„πªï 2558  à«πÕÿª°√≥åª√–®ÿ‰øøÑ“¿“¬„π
√∂¬πμå°”≈—ß‰øøÑ“„π™à«ß 3.3kW ∂÷ß 7.2 kW Õ¬Ÿà„π√–À«à“ß°“√ÕÕ°·∫∫‡æ◊ËÕ‡ªìπæ◊Èπ∞“π ”À√—∫°“√ª√–¬ÿ°μå„™âß“π„π
≈—°…≥–Õ◊ËπÊμàÕ‰ª ‡§√◊ËÕßª√—∫√–¥—∫·√ß¥—π‰øøÑ“°√–· μ√ß (DC/DC) ∑’Ë¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√®à“¬°”≈—ß‰øøÑ“„π™à«ß 
1.8kW ∂÷ß 3.2kW ®–ÕÕ° Ÿàμ≈“¥„π∑—Èß√Ÿª·∫∫º≈‘μ¿—≥±å‡¥’Ë¬«À√◊Õ‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õß√–∫∫ ·≈–πÕ°®“°‡§√◊ËÕßª√—∫√–¥—∫
·√ß¥—π‰øøÑ“°√–· μ√ß¢π“¥ 12V ·∫∫¥—Èß‡¥‘¡·≈â« ∫√‘…—∑œ°”≈—ß¢¬“¬ “¬º≈‘μ¿—≥±å‡æ‘Ë¡„π√ÿàπ·√ß¥—π¢π“¥ 48V ‡æ◊ËÕ 
μÕ∫ πÕß§«“¡μâÕß°“√¢Õßμ≈“¥°≈ÿà¡π’È∑’Ë‡æ‘Ë¡¢÷ÈπÕ¬à“ß™—¥‡®π πÕ°®“°π’È ∫√‘…—∑œ¬—ß¡’‚§√ß°“æ—≤π“‡∑§‚π‚≈¬’ª√–®ÿ‰øøÑ“
·∫∫‰√â “¬ (Wireless charging technology) Õ’°¥â«¬ ∑—Èßπ’È ‡æ◊ËÕ„Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡·ºπæ—≤π“ ‘π§â“√–¬–¬“« ª√–°Õ∫°—∫°“√
‰¥â√—∫§«“¡‰«â«“ß„®®“°≈Ÿ°§â“¥â«¬º≈°“√μ√«® Õ∫∑’Ë¥’‡≈‘» ∫√‘…—∑œ®÷ß‰¥â°”Àπ¥‡ªÑ“À¡“¬„π°“√°â“«¢÷ÈπºŸâπ”°“√º≈‘μÕÿª°√≥å
°“√®—¥°“√æ≈—ßß“π ”À√—∫¬“π¬πμå™—Èπ·π«Àπâ“¢Õß‚≈° 
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 ∫√‘…—∑œ‰¥âª√–‡¡‘π§«“¡‡ ’Ë¬ß∑’Ë¡’º≈°√–∑∫μàÕ°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®∑—Èß®“°‡Àμÿ°“√≥å∑’Ë ‰¥â‡°‘¥¢÷Èπ„πªï°àÕπ √«¡∑—Èß§“¥
°“√≥å ∂“π°“√≥å∑’ËÕ“®‡°‘¥¢÷Èπ·≈–¡’º≈μàÕ°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß∫√‘…—∑œ„πªï 2558 æ√âÕ¡∑—Èß‰¥â°”Àπ¥·π«∑“ß√Õß√—∫º≈
°√–∑∫∑’ËÕ“®‡°‘¥¢÷Èπ ¥—ßπ’È 
1. ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 

  ∂“π°“√≥å‡»√…∞°‘®‚≈°„πªï 2557 ·¡â«à“¿“«–‡»√…∞°‘®¢Õßª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“®–¡’·π«‚πâ¡øóôπμ—« ·μà
¬—ß¡’∫“ß¿Ÿ¡‘¿“§ ‡™àπ ¬ÿ‚√ª∑’Ë¬—ß¡’§«“¡≈à“™â“„π°“√øóôπμ—«¢Õß¿“«–‡»√…∞°‘® ∑”„Àâ¡’º≈°√–∑∫°—∫º≈°“√¥”‡π‘πß“π
¢Õß∫√‘…—∑¬àÕ¬„π¬ÿ‚√ª∫â“ß‡≈Á°πâÕ¬ ·μà¡‘‰¥â¡’º≈°√–∑∫μàÕ°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß∫√‘…—∑œ‚¥¬√«¡¡“°π—° ‚¥¬¬Õ¥¢“¬
√«¡¢Õß∫√‘…—∑œ¬—ß‡μ‘∫‚μ„πÕ—μ√“ª√–¡“≥√âÕ¬≈– 7 ∑—Èßπ’È ‡π◊ËÕß®“°°“√¢¬“¬μ—«¢Õß¬Õ¥¢“¬„πμ≈“¥∑’Ë ”§—≠Õ◊ËπÊ
Õ—π‰¥â·°à  À√—∞Õ‡¡√‘°“ ÕÕ ‡μ√‡≈’¬ ·≈–‡Õ‡™’¬‰¥â¡’°“√¢¬“¬μ—« Ÿß¢÷ÈπÕ¬à“ß¡’π—¬ ”§—≠ ®÷ß∑”„Àâº≈ª√–°Õ∫°“√‚¥¬
√«¡¢Õß∫√‘…—∑œ‡ªìπ‰ªÕ¬à“ß§àÕπ¢â“ßπà“æÕ„® 
 ∫√‘…—∑œ‡™◊ËÕ«à“‡»√…∞°‘®‚≈°®–¬—ß§ß¡’·π«‚πâ¡ÕàÕπ‰À«Õ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕßμàÕ‰ª‚¥¬‡©æ“–‡»√…∞°‘®„π¬ÿ‚√ª∑’Ë¡’ 
°“√øóôπμ—«≈à“™â“μ“¡∑’Ë ‰¥â°≈à“«¢â“ßμâπ ·μà®“°°“√∑’Ë∏π“§“√°≈“ß¬ÿ‚√ª‰¥âÕÕ°¡“μ√°“√ºàÕπ§≈“¬‡™‘ßª√‘¡“≥Õ“®
™à«¬°√–μÿâπ¿“«–‡»√…∞°‘®„π¿Ÿ¡‘¿“§¥—ß°≈à“«„Àâøóôπμ—«‰¥â‡√Á«¢÷Èπ Õ¬à“ß‰√°Áμ“¡ ∫√‘…—∑œ®–¬—ß§ßμâÕß√–¡—¥√–«—ß·≈–
μ‘¥μ“¡ ∂“π°“√≥å¥—ß°≈à“« ·≈–≈¥§«“¡‡ ’Ë¬ß¢â“ßμâπ¥â«¬°“√¢¬“¬∞“π≈Ÿ°§â“„πμ≈“¥Õ◊Ëπ ‡™àπ ª√–‡∑»Õ‘π‡¥’¬ 
‡Õ‡™’¬μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâ·≈–Õ◊ËπÊ ∑’Ë¡’·π«‚πâ¡·≈–»—°¬¿“æ∑’Ë®–‡μ‘∫‚μ æ√âÕ¡∑—Èßæ—≤π“º≈‘μ¿—≥±å·≈–∫√‘°“√„Àâ
‡À¡“–°—∫§«“¡μâÕß°“√¢Õßμ≈“¥¥—ß°≈à“«μàÕ‰ª 

 
2. ความเสี่ยงด�านอัตราแลกเปลี่ยน 

 §√÷Ëß·√°¢Õßªï 2557 ‡ß‘π∫“∑‰¥â·¢Áß§à“‡¡◊ËÕ‡∑’¬∫°—∫ª≈“¬ªï°àÕπ‚¥¬Õ—μ√“·≈°‡ª≈’Ë¬π¢Õß‡ß‘π∫“∑Õ¬Ÿà∑’Ë√–¥—∫ 
32 ∫“∑μàÕ 1 ¥Õ≈≈“√å À√—∞ ‡π◊ËÕß®“°¡’°“√‡§≈◊ËÕπ¬â“¬‡ß‘π≈ß∑ÿπÕÕ°®“° À√—∞œ ®“°¡“μ√°“√ºàÕπ§≈“¬‡™‘ß
ª√‘¡“≥ (Quantitative Easing)  à«π„π™à«ß§√÷ËßÀ≈—ß¢Õßªï 2557 §à“‡ß‘π∫“∑°≈—∫ÕàÕπ§à“≈ßÕ¬Ÿà∑’Ë√–¥—∫ 33 ∫“∑μàÕ 
1 ¥Õ≈≈“√å À√—∞μ“¡·π«‚πâ¡¢Õßμ≈“¥°“√‡ß‘π‚≈°∑’Ë‡°‘¥®“°°“√‡√‘Ë¡øóôπμ—«¢Õß‡»√…∞°‘®¢Õßª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“
∑’Ë∑”„Àâ√—∞∫“≈ À√—∞Õ‡¡√‘°“μ—¥ ‘π„®≈¥¡“μ√°“√ºàÕπ§≈“¬‡™‘ßª√‘¡“≥≈ß ‡ªìπº≈„Àâ‡ß‘π¥Õ≈≈“√å À√—∞·¢Áß§à“¢÷Èπ 
 ∂“π°“√≥å¥—ß°≈à“«‰¥â àßº≈∫«°μàÕº≈°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß∫√‘…—∑œ ·≈–∑”„Àâ∫√‘…—∑œ¡’°”‰√®“°Õ—μ√“·≈°‡ª≈’Ë¬π√«¡
ª√–¡“≥ 231 ≈â“π∫“∑ ·≈–„πªï 2558 ‡π◊ËÕß®“°°“√§“¥°“√≥å°“√ª√—∫¢÷ÈπÕ—μ√“¥Õ°‡∫’È¬π‚¬∫“¬°“√‡ß‘π À√—∞Õ“®
®–‡°‘¥¢÷Èπ„π™à«ß§√÷Ëßªï 2558 Õ“®®– àßº≈„Àâ§à“‡ß‘π¥Õ≈≈“√å À√—∞„πμ≈“¥‚≈°·¢Áß§à“¢÷Èπ ·μàÕ¬à“ß‰√°Á¥’ ¬—ß§ß¡’
ªí®®—¬‡ ’Ë¬ßμà“ßÊ∑’Ë¡’μàÕ‡»√…∞°‘®‚≈° ‰¥â·°à ‡»√…∞°‘®‚≈°∑’Ë¬—ß¡’§«“¡‡ ’Ë¬ß∑’Ë®–¢¬“¬μ—«μË” §«“¡º—πº«π¢Õß√“§“
πÈ”¡—π„πμ≈“¥‚≈° °“√¥”‡π‘π¡“μ√°“√ºàÕπ§≈“¬‡™‘ßª√‘¡“≥¢Õß≠’ËªÿÉπ·≈–°≈ÿà¡ª√–‡∑»¬Ÿ‚√ 
 πÕ°®“°‡ß‘π¥Õ≈≈“√å À√—∞·≈â« ∫√‘…—∑œ¬—ßμâÕß¥Ÿ·≈°“√∫√‘À“√‡ß‘πμ√“ °ÿ≈Õ◊ËπÊ∑’Ë‡°‘¥®“°°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß
∫√‘…—∑¬àÕ¬ ‡™àπ ‡ß‘π¬Ÿ‚√ Õ‘π‡¥’¬√Ÿªï ·≈–Õ◊ËπÊ ÷́Ëß°“√∫√‘À“√§«“¡‡ ’Ë¬ßμâÕßæ‘®“√≥“‡ªìπ√“¬ª√–‡∑» ‡π◊ËÕß®“°º≈
°√–∑∫®“°§«“¡º—πº«π¢ÕßÕ—μ√“·≈°‡ª≈’Ë¬π¢Õß·μà≈–ª√–‡∑»®–·μ°μà“ß°—π‰ª ®÷ß¡’§«“¡®”‡ªìπμâÕß‡ΩÑ“√–«—ß
¥Ÿ·≈Õ¬à“ß„°≈â™‘¥‡™àπ°—π 
 „π°“√∫√‘À“√§«“¡‡ ’Ë¬ß¥â“πÕ—μ√“·≈°‡ª≈’Ë¬ππ’È ·¡â«à“ ∂“π°“√≥å„πªí®®ÿ∫—π∑’Ë§à“‡ß‘π∫“∑¬—ß§ß¡’·π«‚πâ¡ÕàÕπ
§à“´÷Ëß®– àßº≈„π¥â“πº≈∫«°μàÕ°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®‚¥¬√«¡¢Õß∫√‘…—∑œ°Áμ“¡ ·μà∫√‘…—∑œ®–¬—ß§ß¥”‡π‘π‚¬∫“¬∑’Ë®–
∑”°“√ªÑÕß°—π§«“¡‡ ’Ë¬ß·∫∫§ÿâ¡§√Õß ∂“π– ÿ∑∏‘¢Õß‡ß‘π·μà≈– °ÿ≈·∫∫‡μÁ¡®”π«π‡™àπ‡¥‘¡ ‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥
ª√– ‘∑∏‘¿“æ Ÿß ÿ¥„π°“√≈¥§«“¡‡ ’Ë¬ß∑’ËÕ“®‡°‘¥¢÷Èπ®“°§«“¡º—πº«π¢ÕßÕ—μ√“·≈°‡ª≈’Ë¬πÀ√◊ÕÕ—μ√“¥Õ°‡∫’È¬ ‚¥¬
°“√∫√‘À“√§«“¡‡ ’Ë¬ß¥â“πÕ—μ√“·≈°‡ª≈’Ë¬π¢Õß∫√‘…—∑œ¬—ß§ß¡’®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬À≈—°‡æ◊ËÕ°“√≈¥§«“¡‡ ’Ë¬ß¢ÕßÕ—μ√“·≈°
‡ª≈’Ë¬π‚¥¬À≈’°‡≈’Ë¬ß°“√‡°Áß°”‰√ ·≈–§”π÷ß∂÷ß§à“„™â®à“¬‚¥¬√«¡∑’ËÕ“®‡°‘¥¢÷Èπ ‡æ◊ËÕ„Àâ¡—Ëπ„®«à“§à“„™â®à“¬∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ‡¡◊ËÕ
‡∑’¬∫°—∫§«“¡‡ ’Ë¬ß·≈â«Õ¬Ÿà„π√–¥—∫∑’Ë‡À¡“– ¡·≈–¬Õ¡√—∫‰¥â 
 
 

 

ป�จจัยความเสี่ยง 
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3. ความเสี่ยงด�านการจัดหาวัตถุดิบ 
 „π°“√ √â“ß§«“¡¡—Ëπ„®„π§ÿ≥¿“æ∑’Ë ‰¥â¡“μ√∞“π·≈–§«“¡μàÕ‡π◊ËÕß„π°“√®—¥À“«—μ∂ÿ¥‘∫ ∫√‘…—∑œ‰¥â∫√‘À“√
®—¥°“√´—ææ≈“¬‡ÕÕ√å‚¥¬°“√„Àâ§«“¡ ”§—≠°—∫´—ææ≈“¬‡ÕÕ√åÀ≈—° (Key/Critical supplier) ·≈–«—μ∂ÿ¥‘∫∑’Ë‡ªìπ
√“¬°“√ ”§—≠ (Key/Critical parts) ÷́ËßπÕ°®“°°“√®—¥§«“¡ ”§—≠„π¥â“π√“§“ §ÿ≥¿“æ √–¥—∫‡∑§‚π‚≈¬’ §«“¡
√«¥‡√Á«„π°“√®—¥ àß·≈–°“√μÕ∫ πÕß¢Õß —́ææ≈“¬‡ÕÕ√å·≈â« ∫√‘…—∑œ¬—ß„Àâ§«“¡ ”§—≠μàÕ°“√®—¥°“√¥â“πÕÿª∑“π
·≈–Õÿª ß§å¢Õß«—μ∂ÿ¥‘∫∑’Ë‡ªìπ√“¬°“√ ”§—≠¥â«¬°“√μ‘¥μàÕª√– “πß“π‡æ◊ËÕ„Àâ‰¥â¢âÕ¡Ÿ≈®“°ºŸâ∫√‘‚¿§·≈–ºŸâª√–°Õ∫
°“√∑’Ë∑”Àπâ“∑’Ë¥â“π°“√ª√–°Õ∫·≈–μ‘¥μ—Èß (System Integrator) ºà“π√–∫∫®—¥°“√¢âÕ¡Ÿ≈¢Õß∫√‘…—∑œ ¥â«¬°“√
∫√‘À“√®—¥°“√∑’Ë§√Õ∫§≈ÿ¡∑—Èß°“√®—¥‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈·≈–¥â“π‚≈®‘ μ‘° å ∑”„Àâ∫√‘…—∑œ “¡“√∂≈¥§«“¡‡ ’Ë¬ß¥â«¬°“√¡’
¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë‡ªìπªí®®ÿ∫—π·≈– “¡“√∂™à«¬„π¥â“π°“√®—¥°“√ ‘π§â“§ß‡À≈◊Õ·≈–°“√«“ß·ºπ°“√º≈‘μ„π√–¬–¬“« ‚¥¬∑—Ë«‰ª
∫√‘…—∑œ¡—°„™â∫√‘°“√®“° —́ææ≈“¬‡ÕÕ√å„πª√–‡∑»‡π◊ËÕß®“°§«“¡√«¥‡√Á«„π°“√®—¥ àß·≈–°“√μ‘¥μàÕ ◊ËÕ “√ ·μà
´—ææ≈“¬‡ÕÕ√å¥—ß°≈à“«®–μâÕß “¡“√∂®—¥À“«—μ∂ÿ¥‘∫∑’Ë¡’‡∑§‚π‚≈¬’ §ÿ≥¿“æ·≈–√“§“„π√–¥—∫¡“μ√∞“π∑’Ë∫√‘…—∑œ
°”Àπ¥‰«â 
 μ“¡∑’Ë‡§¬°≈à“«‰«â·≈â««à“ ∫√‘…—∑œ‰¥â∑”°“√μ√«® Õ∫æ‘‡§√“–Àå∞“π–∑“ß°“√‡ß‘π¢Õß —́ææ≈“¬‡ÕÕ√å√“¬ ”§—≠
„π‡™‘ß≈÷°À≈—ß®“°∑’Ë ‰¥â‡°‘¥«‘°ƒμ‘°“√≥å∑“ß°“√‡ß‘π¢Õß‚≈° √«¡∑—Èß‰¥â®—¥À“ºŸâ¢“¬«—μ∂ÿ¥‘∫„Àâ¡’¡“°√“¬·≈–·À≈àßº≈‘μ
«—μ∂ÿ¥‘∫¡’°“√°√–®“¬Õ¬Ÿà „πÀ≈“¬Ê¿Ÿ¡‘¿“§¢Õß‚≈° ‡æ◊ËÕ≈¥§«“¡‡ ’Ë¬ß®“°¿“«–°“√¢“¥·§≈π∑’Ë‡°‘¥®“°°“√
‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß ¿“æ¿Ÿ¡‘Õ“°“»·≈–¿—¬æ‘∫—μ‘∑“ß∏√√¡™“μ‘∑’ËÕ“®‡°‘¥¢÷Èπ„πÕπ“§μ ·≈– ”À√—∫¿“æ√«¡„πªï 2557 
∫√‘…—∑œ¡‘‰¥â‡º™‘≠ªí≠À“À√◊Õ§«“¡¬“°≈”∫“°„π°“√∫√‘À“√®—¥°“√¥â“π«—μ∂ÿ¥‘∫·μàÕ¬à“ß„¥ ·≈–„πªï 2558 °Á§“¥«à“ 
®–‰¡à¡’ªí≠À“∑’Ë ”§—≠∑’Ë®–°√–∑∫μàÕ°“√®—¥À“«—μ∂ÿ¥‘∫ ·μà‡æ◊ËÕ§«“¡√Õ∫§√Õ∫ ∫√‘…—∑œ®–¬—ß§ß√–¡—¥√–«—ß·≈– 
‡ΩÑ“μ‘¥μ“¡ ∂“π°“√≥åμà“ßÊ‡æ◊ËÕ„Àâ¡—Ëπ„®«à“°“√¥”‡π‘πß“π®–‰¡àÕ¬Ÿà„π¿“«–™–ß—°ß—π 

 
4. ความเสี่ยงด�านความสามารถในการเรียกชำระหนี้ 

 ¥â«¬√–∫∫°“√∫√‘À“√®—¥°“√≈Ÿ°Àπ’È·≈–°“√ª√–‡¡‘π ∂“π–¢Õß≈Ÿ°§â“∑’Ë¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ √«¡∑—Èß°“√¡’∑’¡
∫ÿ§≈“°√∑’Ë¡’ª√– ∫°“√≥å·≈–¡’§ÿ≥¿“æ ∑”„Àâ„πÀ≈“¬Êªï∑’Ëºà“π¡“·¡â«à“∫√‘…—∑œμâÕß‡º™‘≠°—∫§«“¡∑â“∑“¬„π√Ÿª·∫∫
μà“ßÊ ·μà¬—ß “¡“√∂∫√‘À“√≈Ÿ°Àπ’È·≈–°“√‡√’¬°™”√–Àπ’È ‰¥âÕ¬à“ßπà“æÕ„® ¥—ß®–‡ÀÁπ‰¥â®“°®”π«π≈Ÿ°Àπ’È 
°“√§â“§â“ß™”√–μ—Èß·μà 6 ‡¥◊Õπ¢÷Èπ‰ª¡’ —¥ à«πª√–¡“≥√âÕ¬≈– 2 ¢Õß≈Ÿ°Àπ’È°“√§â“√«¡ ∑”„Àâ∫√‘…—∑œ¡’°√–·  
‡ß‘π ¥√—∫Õ¬à“ß‡æ’¬ßæÕ·≈– “¡“√∂¥”‡π‘πß“π‰¥âÕ¬à“ß√“∫√◊Ëπ 
 ·μàÕ¬à“ß‰√°Áμ“¡ ∫√‘…—∑œ¬—ßμâÕßμ‘¥μ“¡‡»√…∞°‘®‚≈°∑’Ë·¡â„π à«π¢Õßª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“®–‡√‘Ë¡¡’°“√øóôπ
μ—«¢÷Èπ∫â“ß·≈–∏π“§“√°≈“ß¬ÿ‚√ª‰¥â„™â¡“μ√°“√ºàÕπ§≈“¬‡™‘ßª√‘¡“≥ ÷́Ëß®–™à«¬°√–μÿâπ‡»√…∞°‘®„π¿Ÿ¡‘¿“§¥—ß°≈à“«
·≈â«°Áμ“¡ ·μà¬—ß¡’§«“¡°—ß«≈„π¥â“π§«“¡ “¡“√∂„π°“√øóôπμ—«¢Õß‡»√…∞°‘®¢Õß¬ÿ‚√ª ∑”„Àâ∫√‘…—∑œ¬—ß®”‡ªìπμâÕß
μ‘¥μ“¡ ∂“π°“√≥å¥—ß°≈à“«Õ¬à“ß„°≈â™‘¥·≈–μàÕ‡π◊ËÕß∂÷ßº≈°√–∑∫¥—ß°≈à“«∑’ËÕ“®¡’º≈°√–∑∫μàÕ°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®¢Õ
ß∫√‘…—∑œ·≈–≈Ÿ°§â“ æ√âÕ¡∑—Èß¬—ßμâÕß¥Ÿ·≈·≈–ª√–‡¡‘π∞“π–∑“ß°“√‡ß‘π¢Õß≈Ÿ°§â“Õ¬à“ß√–¡—¥√–«—ß‡æ◊ËÕ„Àâ¡—Ëπ„®«à“°“√
¢“¬ ‘π§â“®– “¡“√∂‡√’¬°™”√–‡ß‘π‰¥â 

 
5. ความเสี่ยงด�านการลงทุนและการให�ความช�วยเหลือทางการเงิน 

 °“√≈ß∑ÿπ·≈–°“√„Àâ§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ∑“ß°“√‡ß‘π·°à°≈ÿà¡∫√‘…—∑¬àÕ¬¬àÕ¡¡’§«“¡‡ ’Ë¬ß∑“ß∏ÿ√°‘®‡°‘¥¢÷Èπ ∫√‘…—∑œ 
®÷ßμâÕß¡’‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑’Ë™à«¬∫√‘À“√§«“¡‡ ’Ë¬ß¥—ß°≈à“«∑’Ë‡À¡“– ¡ ‚¥¬∫√‘…—∑œ ®–¥”‡π‘π°“√¥Ÿ·≈Õ¬à“ß„°≈â™‘¥„π¥â“π
°“√∫√‘À“√°“√‡ß‘π Õ—μ√“·≈°‡ª≈’Ë¬π ≈Ÿ°Àπ’È°“√§â“ ·≈–°“√¥Ÿ·≈¥â“π°‘®°√√¡°“√‡ß‘π·≈–°“√∫√‘À“√∑’Ë ”§—≠Õ◊ËπÊ 
πÕ°®“°π’È ¬—ß‰¥â®—¥„ÀâºŸâ∫√‘À“√¢Õß∫√‘…—∑¬àÕ¬μà“ßÊ ‡¢â“¡“π”‡ πÕº≈ß“π ·ºπß“π √«¡∑—Èß¡’°“√Ωñ°Õ∫√¡·≈–
æ∫ª–°—π∑’Ë∫√‘…—∑œ ‡ªìπ§√—Èß§√“«À√◊Õª√–™ÿ¡ºà“π«’¥‘∑—»πå∑“ß‰°≈∑ÿ°‡¥◊Õπ ‡æ◊ËÕ„Àâ¡’°“√ª√–‡¡‘πº≈·≈–μ‘¥μ“¡°“√
∑”ß“π√«¡∑—Èß‡Õ◊ÈÕÕ”π«¬„ÀâºŸâ∫√‘À“√°≈ÿà¡¥—ß°≈à“«‰¥â·≈°‡ª≈’Ë¬π§«“¡§‘¥·≈– “¡“√∂∫√‘À“√ß“π„Àâ‡ªìπ‰ª„π∑‘»∑“ß
‡¥’¬«°—πÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ √«¡∑—Èß¬—ß‡ªìπ°“√ √â“ß¢«—≠·≈–°”≈—ß„®„π°“√∑”ß“π·≈–¡’°“√ª√– “πß“π∑’Ë¥’¿“¬„π
°≈ÿà¡Õ’°¥â«¬ 
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6. ความเสี่ยงด�านแรงงานสัมพันธ� 
 ∫√‘…—∑œ „Àâ§«“¡ ”§—≠Õ¬à“ß¬‘ËßμàÕ°“√∫√‘À“√¥â“π·√ßß“π —¡æ—π∏å ‡π◊ËÕß®“°∫√‘…—∑œ¡’æπ—°ß“π„πª√–‡∑»‰∑¬
∂÷ß‡°◊Õ∫ 10,000 §π ∫√‘…—∑œ‰¥â¡’°“√®—¥°‘®°√√¡μà“ßÊ ‡æ◊ËÕ‡ √‘¡ √â“ß·√ßß“π —¡æ—π∏å√à«¡°—∫æπ—°ß“π·≈–
 À¿“æ·√ßß“πÕ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß ‚¥¬¡’§≥–°√√¡°“√·√ßß“π —¡æ—π∏å√à«¡°—π√–À«à“ßπ“¬®â“ß·≈–≈Ÿ°®â“ß ´÷Ëß®–®—¥„Àâ¡’
°“√æ∫ª–·≈°‡ª≈’Ë¬π§«“¡§‘¥‡ÀÁπ·≈–ª√–™ÿ¡À“√◊Õ√à«¡°—π‡ªìπª√–®”∑ÿ°‡¥◊Õπ ‡æ◊ËÕ√—∫øíßªí≠À“·≈–À“·π«∑“ß·°â
ªí≠À“√à«¡°—π´÷ËßπÕ°®“°®–‡ªìπ°“√ √â“ß§«“¡ —¡æ—π∏åÕ—π¥’μàÕ°—π·≈â« ¬—ßπ”¡“ ÷́Ëß°“√æ—≤π“ √â“ß √√§å ‘Ëß∑’Ë‡ªìπ
ª√–‚¬™πåμàÕæπ—°ß“π·≈–Õß§å°√μàÕ‰ª 
 πÕ°®“°π’È ∫√‘…—∑œ ¬—ß‰¥â®—¥∑”·ºπ°“√√Õß√—∫ ∂“π°“√≥å∑’ËÕ“®‡°‘¥¢÷ÈπÀ“°∫√‘…—∑œ ·≈–æπ—°ß“π‰¡à “¡“√∂
∑’Ë®–μ°≈ß°—π‰¥â ´÷ËßÕ“®®–π”‰ª Ÿà¢âÕæ‘æ“∑¥â“π·√ßß“π ¡’°“√ª√–∑â«ßÀ√◊Õπ—¥À¬ÿ¥ß“π ‚¥¬‰¥â®—¥∑”·ºπ©ÿ°‡©‘π
√Õß√—∫°√≥’‡°‘¥‡Àμÿ°“√≥å¥—ß°≈à“« ‚¥¬¡’°“√√–∫ÿÀπâ“∑’Ë§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫¢ÕßºŸâ∫√‘À“√ À—«Àπâ“ß“π æπ—°ß“π√«¡∂÷ß
‡®â“Àπâ“∑’Ë·≈–Àπà«¬ß“π√“™°“√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß ‡æ◊ËÕ√à«¡ª√– “πß“π·≈–·°âªí≠À“À“°‡°‘¥‡Àμÿ°“√≥å¥—ß°≈à“«„Àâ ‰¥â 
Õ¬à“ß∑—π∑à«ß∑’ 
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™◊ËÕ ∫√‘…—∑ ‡¥≈μâ“ Õ’‡≈§‚∑√π‘§ å (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥ (¡À“™π) 
 
‡≈¢∑’Ë∑–‡∫’¬π∫√‘…—∑ 0107537002559 

 
∑’ËÕ¬Ÿà∑’Ëμ‘¥μàÕ 909 ´Õ¬ 9 À¡Ÿà 4 π‘§¡Õÿμ “À°√√¡∫“ßªŸ μ”∫≈·æ√°…“ 
 Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß ¡ÿ∑√ª√“°“√ ®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ª√“°“√ 10280 
 ‚∑√»—æ∑å : (662) 709-2800 ‚∑√ “√ : (662) 709-2827 

 
ª√–‡¿∑∏ÿ√°‘® º≈‘μ·≈– àßÕÕ°º≈‘μ¿—≥±å‡æ“‡«Õ√å´—ææ≈“¬ Õÿª°√≥å·≈–™‘Èπ à«πÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° åÕ◊ËπÊ 

 
‡«Á∫‰´μå www.deltathailand.com 

 
∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π Àÿâπ “¡—≠ 1,259,000,000 Àÿâπ ¡Ÿ≈§à“Àÿâπ≈– 1 ∫“∑ 

 
∑ÿπ‡√’¬°™”√–·≈â« Àÿâπ “¡—≠ 1,247,381,614 Àÿâπ ¡Ÿ≈§à“Àÿâπ≈– 1 ∫“∑ 
 (≥ «—π∑’Ë 21 ¡°√“§¡ 2558) 

 
π‘μ‘∫ÿ§§≈∑’Ë∫√‘…—∑œ ∂◊ÕÀÿâπ ‚ª√¥¥Ÿ√“¬≈–‡Õ’¬¥„πÀ—«¢âÕ ç‚§√ß √â“ß°“√∂◊ÕÀÿâπ¢Õß°≈ÿà¡∫√‘…—∑é 
¡“°°«à“√âÕ¬≈– 10 

 
∫ÿ§§≈Õâ“ßÕ‘ßÕ◊Ëπ 1. ºŸâ Õ∫∫—≠™’ 
  ∫√‘…—∑  ”π—°ß“π Õ’«“¬ ®”°—¥  
  (‡¥‘¡™◊ËÕ∫√‘…—∑  ”π—°ß“π ‡Õ‘π å∑ ·Õπ¥å ¬—ß ®”°—¥) 
  ™—Èπ 33 Õ“§“√‡≈§√—™¥“ 193/136-137 ∂ππ√—™¥“¿‘‡…° ‡¢μ§≈Õß‡μ¬ 
  °√ÿß‡∑æœ 10110 
  ‚∑√»—æ∑å : (662) 264-0777, (662) 661-9190 
  ‚∑√ “√ : (662) 264-0789, (662) 661-9192 
 2. π“¬∑–‡∫’¬πÀ≈—°∑√—æ¬å 
  ∫√‘…—∑ »Ÿπ¬å√—∫Ω“°À≈—°∑√—æ¬å (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥ 
  Õ“§“√μ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ 
  62 ∂ππ√—™¥“¿‘‡…° ‡¢μ§≈Õß‡μ¬ °√ÿß‡∑æœ 10110 
  ‚∑√»—æ∑å : (662) 229-2800 ‚∑√ “√ : (662) 359-1259 

ข�อมูลทั่วไปของบริษัท 
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À≈—°∑√—æ¬å¢Õß∫√‘…—∑œ ≥ «—π∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ 2557 ¡’¥—ßπ’È  
 √“¬°“√ ®”π«πÀÿâπ ¡Ÿ≈§à“Àÿâπ (∫“∑) ®”π«π‡ß‘π (∫“∑)  
1. ∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π 1,259,000,000 1 1,259,000,000 
2. ∑ÿπ™”√–·≈â« 1,247,381,614 1 1,247,381,614 

 
ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ√“¬„À≠à 10 √“¬·√° (≥ «—π∑’Ë 5 ¡’π“§¡ 2557)  
 ∑’Ë √“¬™◊ËÕ ®”π«πÀÿâπ √âÕ¬≈–  
1. Citibank Nominees Singapore Pte Ltd-S.A. PBG Clients SG 718,254,990 57.6% 
2. ∫√‘…—∑ ‰∑¬‡ÕÁπ«’¥’Õ“√å ®”°—¥ 88,707,475 7.1% 
3. Delta Electronics Inc. 69,128,140 5.5% 
4. UBS AG Singapore, Branch 53,172,220 4.3% 
5. State Street Bank Europe Limited 40,329,453 3.2% 
6. The Bank of New York (Nominees) Limited 16,005,131 1.3% 
7. HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd. 14,526,775 1.2% 
8. Mr.Paisarn Chatpitak 13,734,800 1.1% 
9. The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited, Fund  11,546,900 0.9% 
 Services Department 
10. State Street Bank and Trust Company 8,238,300 0.7% 
11. Õ◊ËπÊ 213,737,430 17.1% 
 √«¡ 1,247,381,614 100.0% 

ข�อมูลหลักทรัพย�และผู�ถือหุ�น 

นโยบายการจ�ายเงินป�นผล 
 ∫√‘…—∑œ ¡’π‚¬∫“¬®à“¬‡ß‘πªíπº≈‰¡àμË”°«à“√âÕ¬≈– 30 ¢Õßº≈°”‰√ ÿ∑∏‘ ∫√‘…—∑œ Õ“®‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßÕ—μ√“¥—ß°≈à“« 
À“°∫√‘…—∑œ ¡’·ºπ°“√≈ß∑ÿπ·≈–/À√◊Õ§«“¡®”‡ªìπ„π°“√„™â‡ß‘π∑ÿπ∑’ËÕ“®¡’„πÕπ“§μ 
 ∑’Ëª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑œ §√—Èß∑’Ë 1/2558 ª√–™ÿ¡‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 10 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2558 ‰¥â¡’¡μ‘Õπÿ¡—μ‘®à“¬‡ß‘πªíπº≈
®“°º≈°“√¥”‡π‘πß“π„πªï 2557 „Àâ·°àºŸâ∂◊ÕÀÿâπ„πÕ—μ√“Àÿâπ≈– 3.00 ∫“∑ ( “¡∫“∑) À√◊Õ§‘¥‡ªìπª√–¡“≥√âÕ¬≈– 62.8  
¢Õß°”‰√ ÿ∑∏‘μàÕÀÿâπ ∑—Èßπ’È °“√®à“¬‡ß‘πªíπº≈¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫¡μ‘∑’Ëª√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ ´÷Ëß§≥–°√√¡°“√®–‡ πÕ‡√◊ËÕß¥—ß°≈à“«μàÕ 
∑’Ëª√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπª√–®”ªï 2558 ‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“Õπÿ¡—μ‘μàÕ‰ª („πªï 2557 ‡ß‘πªíπº≈®à“¬„πÕ—μ√“Àÿâπ≈– 2.70 ∫“∑ ( Õß∫“∑ 
‡®Á¥ ‘∫ μ“ß§å) À√◊Õ§‘¥‡ªìπª√–¡“≥√âÕ¬≈– 62.2 ¢Õß°”‰√ ÿ∑∏‘μàÕÀÿâπ) 
  à«π°“√®à“¬‡ß‘πªíπº≈¢Õß∫√‘…—∑¬àÕ¬π—Èπ ®–æ‘®“√≥“®“°§«“¡ “¡“√∂„π°“√∑”°”‰√·≈–‚Õ°“ „π°“√≈ß∑ÿπÀ√◊Õ
§«“¡μâÕß°“√„™â‡ß‘π∑ÿπ„π°“√¢¬“¬ß“π¢Õß·μà≈–∫√‘…—∑ πÕ°®“°π’È ¬—ß‰¥âæ‘®“√≥“∂÷ß¢âÕ°”Àπ¥¥â“π°ÆÀ¡“¬À√◊Õ°Æ
√–‡∫’¬∫Õ◊ËπÊ √«¡∑—Èß‚§√ß √â“ß∑“ß¿“…’·≈–π‚¬∫“¬°“√§«∫§ÿ¡Õ—μ√“·≈°‡ª≈’Ë¬π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√®à“¬‡ß‘πªíπº≈¢Õß
·μà≈–ª√–‡∑» ∑—Èßπ’È °“√æ‘®“√≥“°“√®à“¬‡ß‘πªíπº≈®–§”π÷ß∂÷ßª√–‚¬™πå Ÿß ÿ¥‚¥¬√«¡¢Õß∫√‘…—∑œ ·≈–ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ‡ªìπÀ≈—° 



42 ร า ย ง า น 
ป ร ะ จํ า ป� 2557 

คณะกรรมการบริษัท 

นายอึ้ง กวง มิ้ง (เจมส�) อายุ : 68 

μ”·Àπàß ª√–∏“π°√√¡°“√∫√‘…—∑ (°√√¡°“√ºŸâ¡’Õ”π“®≈ßπ“¡) 

«ÿ≤‘°“√»÷°…“/°“√Õ∫√¡ ë M. Sc (Electronic Engineering), University of Southampton, ª√–‡∑»Õ—ß°ƒ… 

  ë Bachelor Degree in Electrical Engineering, National Taiwan University, ª√–‡∑»‰μâÀ«—π 

  ë  ∂“∫—π°√√¡°“√∫√‘…—∑‰∑¬ 

   - Director Accreditation Program (DAP) ªï 2550 

   - Director Certification Program (DCP) ªï 2552 

   - Financial Statements Demystified for Directors (FDD) ªï 2552 

°“√∂◊ÕÀÿâπ„π∫√‘…—∑ ≥ 31 ¡.§. 58 : ‰¡à¡’ 

ª√– ∫°“√≥å°“√∑”ß“π 

 ªí®®ÿ∫—π ª√–∏“π°√√¡°“√∫√‘…—∑ ∫¡®. ‡¥≈μâ“ Õ’‡≈§‚∑√π‘§ å (ª√–‡∑»‰∑¬) (ªï 2533-ªí®®ÿ∫—π) 

 2555-ªí®®ÿ∫—π °√√¡°“√∫√‘…—∑ Delta Electronics International (Singapore) Pte.,Ltd. 

 2547-2551 °√√¡°“√∫√‘À“√ ∫¡®. ‡¥≈μâ“ Õ’‡≈§‚∑√π‘§ å (ª√–‡∑»‰∑¬) 

 2533-2549 ª√–∏“π∫√‘À“√ ∫¡®. ‡¥≈μâ“ Õ’‡≈§‚∑√π‘§ å (ª√–‡∑»‰∑¬) 

 2543-2547 ª√–∏“π∫√‘À“√ ∫√‘…—∑ ‡¥≈μâ“ Õ’‡≈§‚∑√π‘§ å Õ‘Èß§å (‰μâÀ«—π) 

1. π“¬Õ÷Èß °«ß ¡‘Èß (‡®¡ å) 
2. π“¬À¡‘ß ‡®‘Èß À«—ß ( μ√Õß‡°Õ√å) 
3. π“¬‡´’¬ ‡™π ‡¬π (¥‘Í°) 
4. π“¬‡´’¬ ‡À‘ß ‡´’¬π (‡Œπ√’Ë) 
5. π“¬™Ÿ ™’ À¬«π (‚√‡®Õ√å) 
6. π“¬Õπÿ √≥å ¡ÿ∑√“Õ‘» 
7. »“ μ√“®“√¬å°‘μμ‘§ÿ≥  ÿ¿“æ√√≥ √—μπ“¿√≥å 
8. π“¬ ÿæ—≤πå ≈‘¡ª“¿√≥å 
9. »“ μ√“®“√¬å≈’ ®‘ ‡≈π 5 2 8 7 3 1 4 6 9 



บริษัท เดลต�า อีเลคโทรนิคส� (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 43

นายหมิง เจิ้ง หวัง (สตรองเกอร�) อายุ : 69 

μ”·Àπàß √Õßª√–∏“π°√√¡°“√∫√‘…—∑ 

«ÿ≤‘°“√»÷°…“/°“√Õ∫√¡ ë °”≈—ß»÷°…“ EMBA, National Taipei University of Technology ª√–‡∑»‰μâÀ«—π 

  ë Industrial Engineering (Diploma), National Taipei Institute of Technology, ª√–‡∑»‰μâÀ«—π 

°“√∂◊ÕÀÿâπ„π∫√‘…—∑ ≥ 31 ¡.§. 58 : 75,010 Àÿâπ (0.006% ¢Õß∑ÿπ™”√–·≈â«) 

ª√– ∫°“√≥å°“√∑”ß“π 

 ªí®®ÿ∫—π √Õßª√–∏“π°√√¡°“√∫√‘…—∑ ∫¡®. ‡¥≈μâ“ Õ’‡≈§‚∑√π‘§ å (ª√–‡∑»‰∑¬) (ªï 2533-ªí®®ÿ∫—π) 

 2552-¡.§. 2557 √Õßª√–∏“π°√√¡°“√∫√‘À“√§«“¡‡ ’Ë¬ß ∫¡®. ‡¥≈μâ“ Õ’‡≈§‚∑√π‘§ å (ª√–‡∑»‰∑¬) 

 2542-¡.§. 2557 °√√¡°“√∫√‘À“√ ∫¡®. ‡¥≈μâ“ Õ’‡≈§‚∑√π‘§ å (ª√–‡∑»‰∑¬) 

 2533-¡.§. 2557 √Õßª√–∏“π∫√‘À“√ ∫¡®. ‡¥≈μâ“ Õ’‡≈§‚∑√π‘§ å (ª√–‡∑»‰∑¬) 

นายเซีย เชน เยน (ดิ๊ก) อายุ : 63 

μ”·Àπàß ë °√√¡°“√∫√‘…—∑ (°√√¡°“√ºŸâ¡’Õ”π“®≈ßπ“¡) 

  ë ª√–∏“π∫√‘À“√ 

«ÿ≤‘°“√»÷°…“/°“√Õ∫√¡ ë °”≈—ß»÷°…“ EMBA, National Taipei University of Technology ª√–‡∑»‰μâÀ«—π 

  ë B.A. Navigation, China Marine Time College 

  ë Director Accreditation Program (DAP)  ∂“∫—π°√√¡°“√∫√‘…—∑‰∑¬ ªï 2557 

°“√∂◊ÕÀÿâπ„π∫√‘…—∑ ≥ 31 ¡.§. 58 : ‰¡à¡’ 

ª√– ∫°“√≥å°“√∑”ß“π 

 ªí®®ÿ∫—π ë °√√¡°“√∫√‘…—∑ ( .§. 2556-ªí®®ÿ∫—π) 

  ë ª√–∏“π∫√‘À“√ (¡’.§. 2557-ªí®®ÿ∫—π) 

  ∫¡®. ‡¥≈μâ“ Õ’‡≈§‚∑√π‘§ å (ª√–‡∑»‰∑¬) 

 2556-ªí®®ÿ∫—π °√√¡°“√∫√‘…—∑ Taiwan Powder Technologies Co.,Ltd 

 2555-ªí®®ÿ∫—π °√√¡°“√∫√‘…—∑ Delta Greentech (China) Co.,Ltd 

 2546-ªí®®ÿ∫—π √Õßª√–∏“π°√√¡°“√∫√‘À“√ Delta Electronics (Dongguan) Co.,Ltd 

  .§. 56-°.æ. 57 °√√¡°“√∫√‘À“√ ∫¡®. ‡¥≈μâ“ Õ’‡≈§‚∑√π‘§ å (ª√–‡∑»‰∑¬) 

 2534-2546 √Õßª√–∏“πΩÉ“¬®—¥°“√¥â“π°“√μ≈“¥ ∫¡®. ‡¥≈μâ“ Õ’‡≈§‚∑√π‘§ å (ª√–‡∑»‰∑¬) 

นายเซีย เหิง เซียน (เฮนรี่) อายุ : 51 

μ”·Àπàß °√√¡°“√∫√‘…—∑ (°√√¡°“√ºŸâ¡’Õ”π“®≈ßπ“¡) 

«ÿ≤‘°“√»÷°…“/°“√Õ∫√¡ ë MBA, California Miramar University ª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“ 

  ë MBA, Pacific Western University ª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“ 

  ë Electrical Engineering (Diploma), National Taipei University of Technology ª√–‡∑»‰μâÀ«—π 

  ë Director Accreditation Program (DAP)  ∂“∫—π°√√¡°“√∫√‘…—∑‰∑¬ ªï 2549 

°“√∂◊ÕÀÿâπ„π∫√‘…—∑ ≥ 31 ¡.§. 58 : ‰¡à¡’ 

ª√– ∫°“√≥å°“√∑”ß“π 

 ªí®®ÿ∫—π °√√¡°“√∫√‘…—∑ ∫¡®. ‡¥≈μâ“ Õ’‡≈§‚∑√π‘§ å (ª√–‡∑»‰∑¬) (ªï 2549-ªí®®ÿ∫—π) 

 2552-¡’.§. 57 ë ª√–∏“π°√√¡°“√∫√‘À“√ 

  ë ª√–∏“π°√√¡°“√∫√‘À“√§«“¡‡ ’Ë¬ß 

  ∫¡®. ‡¥≈μâ“ Õ’‡≈§‚∑√π‘§ å (ª√–‡∑»‰∑¬) 

 2550-¡’.§. 57 ª√–∏“π∫√‘À“√ ∫¡®. ‡¥≈μâ“ Õ’‡≈§‚∑√π‘§ å (ª√–‡∑»‰∑¬) 

 2547-¡’.§. 57 ª√–∏“π∫√‘À“√°≈ÿà¡∫√‘…—∑ ‡¥≈μâ“ ‡Õπ‡πÕ√å¬’Ë ‘́ ‡μÁ¡ 

 2547-2551 °√√¡°“√∫√‘À“√ ∫¡®. ‡¥≈μâ“ Õ’‡≈§‚∑√π‘§ å (ª√–‡∑»‰∑¬) 



44 ร า ย ง า น 
ป ร ะ จํ า ป� 2557 

นายชู ชี หยวน (โรเจอร�) อายุ : 68 

μ”·Àπàß °√√¡°“√∫√‘…—∑ (°√√¡°“√ºŸâ¡’Õ”π“®≈ßπ“¡) 

«ÿ≤‘°“√»÷°…“/°“√Õ∫√¡ ë B.A in Economics, Chinese Culture University (Taipei) ª√–‡∑»‰μâÀ«—π 

  ë Executive Program of Graduate School of Business Administration, Chung Yuan Christian University ª√–‡∑»‰μâÀ«—π 

  ë Director Accreditation Program (DAP)  ∂“∫—π°√√¡°“√∫√‘…—∑‰∑¬ ªï 2550 

°“√∂◊ÕÀÿâπ„π∫√‘…—∑ ≥ 31 ¡.§. 58 : ‰¡à¡’ 

ª√– ∫°“√≥å°“√∑”ß“π 

 ªí®®ÿ∫—π ë °√√¡°“√∫√‘…—∑ ∫¡®. ‡¥≈μâ“ Õ’‡≈§‚∑√π‘§ å (ª√–‡∑»‰∑¬) (ªï 2531-ªí®®ÿ∫—π) 

  ë Supervisor ∫√‘…—∑ Delta Green Life Co.,Ltd. (ªï 2555-ªí®®ÿ∫—π) 

  ë °√√¡°“√∫√‘…—∑ Digital Projection International Holding Ltd. (ªï 2554-ªí®®ÿ∫—π) 

  ë Supervisor ∫√‘…—∑ Delta Electronics Capital Company (ªï 2553-ªí®®ÿ∫—π) 

  ë Supervisor ∫√‘…—∑ Neo Energy Microelectronics Inc (ªï 2552-ªí®®ÿ∫—π) 

  ë °√√¡°“√∫√‘…—∑ Delta Electronics International Ltd. (Labuan) (ªï 2547-ªí®®ÿ∫—π) 

  ë Supervisor ∫√‘…—∑ Delta Electronics (Korea), Inc. (ªï 2547-ªí®®ÿ∫—π) 

  ë Supervisor ∫√‘…—∑ Delta Greentech (China) Co.,Ltd. (ªï 2545-ªí®®ÿ∫—π) 

  ë Supervisor ∫√‘…—∑ Addtron Technology (Japan) Co.,Ltd (ªï 2541-ªí®®ÿ∫—π) 

  ë °√√¡°“√∫√‘…—∑ Delta Power Sharp Ltd. (ªï 2538-ªí®®ÿ∫—π) 

  ë Supervisor ∫√‘…—∑ Delta Electronics (Japan), Inc. (ªï 2534-ªí®®ÿ∫—π) 

 2555-¡’.§. 2556 Supervisor ∫√‘…—∑ Allied Material Technology Corp. 

 2529-°.¬. 2556 Senior Vice President and Corporate CFO, ∫√‘…—∑ ‡¥≈μâ“ Õ’‡≈§‚∑√π‘§ å Õ‘Èß§å (‰μâÀ«—π) 

นายอนุสรณ� มุทราอิศ อายุ : 61 

μ”·Àπàß ë °√√¡°“√∫√‘…—∑ (°√√¡°“√ºŸâ¡’Õ”π“®≈ßπ“¡) 

  ë °√√¡°“√∫√‘À“√ 

  ë °√√¡°“√°”Àπ¥§à“μÕ∫·∑π 

  ë °√√¡°“√∫√‘À“√§«“¡‡ ’Ë¬ß 

  ë ºŸâÕ”π«¬°“√ΩÉ“¬∫√‘À“√·≈–∑√—æ¬“°√∫ÿ§§≈ /ª√–™“ —¡æ—π∏å 

«ÿ≤‘°“√»÷°…“/°“√Õ∫√¡ ë ª√‘≠≠“μ√’  “¢“«‘∑¬“»“ μ√å ¡À“«‘∑¬“≈—¬‡°…μ√»“ μ√å 

  ë Director Certification Program (DCP)  ∂“∫—π°√√¡°“√∫√‘…—∑‰∑¬ ªï 2547 

°“√∂◊ÕÀÿâπ„π∫√‘…—∑ ≥ 31 ¡.§. 58 : ‰¡à¡’ 

ª√– ∫°“√≥å°“√∑”ß“π 

 ªí®®ÿ∫—π ë °√√¡°“√∫√‘…—∑ (ªï 2537-ªí®®ÿ∫—π) 

  ë °√√¡°“√∫√‘À“√ (ªï 2542-ªí®®ÿ∫—π) 

  ë °√√¡°“√°”Àπ¥§à“μÕ∫·∑π (ªï 2550-ªí®®ÿ∫—π) 

  ë °√√¡°“√∫√‘À“√§«“¡‡ ’Ë¬ß (ªï 2552-ªí®®ÿ∫—π) 

  ë ºŸâÕ”π«¬°“√ΩÉ“¬∫√‘À“√·≈–∑√—æ¬“°√∫ÿ§§≈ / ª√–™“ —¡æ—π∏å (ªï 2536-ªí®®ÿ∫—π)  

  ∫¡®. ‡¥≈μâ“ Õ’‡≈§‚∑√π‘§ å (ª√–‡∑»‰∑¬) 

 2554-ªí®®ÿ∫—π ë °√√¡°“√/°√√¡°“√∫√‘À“√/ª√–∏“π°√√¡°“√∫√‘À“√§«“¡‡ ’Ë¬ß, ∏π“§“√æ—≤π“«‘ “À°‘®¢π“¥°≈“ß·≈–¢π“¥¬àÕ¡ 

   ·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ (SME Bank) 

  ë §≥–Õπÿ°√√¡°“√§«“¡μ°≈ßÀÿâπ à«π‡»√…∞°‘®√–À«à“ßÕ“‡´’¬π°—∫ 6 ª√–‡∑» (ASEAN + 6)  ¿“ÀÕ°“√§â“·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ 

 2553-ªí®®ÿ∫—π Àÿâπ à«πºŸâ®—¥°“√, À®°.Õπÿæß»å ‚°≈∫Õ≈‰≈´å 

 2552-ªí®®ÿ∫—π ª√–∏“π§≥–°√√¡°“√°‘®°“√Õ‘π‡¥’¬  ¿“ÀÕ°“√§â“·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ 

 2550-ªí®®ÿ∫—π ë ª√–∏“π ¿“∏ÿ√°‘® ‰∑¬-Õ‘π‡¥’¬  ¿“ÀÕ°“√§â“·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ 

  ë Àÿâπ à«πºŸâ®—¥°“√, À®°.Õπÿ √≥å ‚°≈∫Õ≈‰≈´å 

 2554-2557 °√√¡°“√∑’Ëª√÷°…“¥â“π¬ÿ∑∏»“ μ√å‡»√…∞°‘®°“√§â“√–À«à“ßª√–‡∑» °√¡‡®√®“°“√§â“√–À«à“ßª√–‡∑» °√–∑√«ßæ“≥‘™¬å 



บริษัท เดลต�า อีเลคโทรนิคส� (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 45

ศาสตราจารย�กิตติคุณสุภาพรรณ รัตนาภรณ� อายุ : 71 

μ”·Àπàß ë °√√¡°“√Õ‘ √– 

  ë ª√–∏“π°√√¡°“√μ√«® Õ∫ 

«ÿ≤‘°“√»÷°…“/°“√Õ∫√¡ ë M.B.A (Accounting), Michigan State University ª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“ 

  ë ª√‘≠≠“μ√’°“√∫—≠™’ (‡°’¬√μ‘π‘¬¡) ®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ 

  ë Director Certification Program (DCP)  ∂“∫—π°√√¡°“√∫√‘…—∑‰∑¬ √ÿàπ∑’Ë 15 ªï 2545 

°“√∂◊ÕÀÿâπ„π∫√‘…—∑ ≥ 31 ¡.§. 58 : ‰¡à¡’ 

ª√– ∫°“√≥å°“√∑”ß“π 

 ªí®®ÿ∫—π ë °√√¡°“√Õ‘ √– (ªï 2547-ªí®®ÿ∫—π) 

  ë ª√–∏“π°√√¡°“√μ√«® Õ∫ (ªï 2550-ªí®®ÿ∫—π)  

  ∫¡®. ‡¥≈μâ“ Õ’‡≈§‚∑√π‘§ å (ª√–‡∑»‰∑¬) 

  ë °√√¡°“√μ√«® Õ∫ ∫¡®. ‰∑¬‚æ≈’Õ–§√‘≈‘§ (ªï 2556-ªí®®ÿ∫—π) 

  ë °√√¡°“√μ√«® Õ∫ ∫¡®. ‡®√‘≠‚¿§¿—≥±åÕ“À“√ (ªï 2552-ªí®®ÿ∫—π) 

  ë °√√¡°“√μ√«® Õ∫ ∫¡®. ‚°≈«åæ≈—ßß“π (ªï 2542-ªí®®ÿ∫—π) 

  ë ‡À√—≠≠‘°¡Ÿ≈π‘∏‘«—¥≠“≥ —ß«√“√“¡ 

  ë ºŸâ Õ∫∫—≠™’°‘μμ‘¡»—°¥‘Ï¡Ÿ≈π‘∏‘ ¡‡¥Á®æ√–‡∑æ√—μπ ÿ¥“ 

  ë ¢â“√“™°“√∫”π“≠®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ 

 2526-2556 °√√¡°“√∫√‘À“√ ∫√‘…—∑ ‡Õ .‡Õ .‡°√π ‚Õ‡«Õ√å´’ å ®”°—¥ 

 2550-2553 °√√¡°“√®√√¬“∫√√≥ ¿“«‘™“™’æ∫—≠™’ 

 2544-2552 π“¬° ¡“§¡°“√∫—≠™’‰∑¬ 

นายสุพัฒน� ลิมปาภรณ� อายุ : 70 

μ”·Àπàß ë °√√¡°“√Õ‘ √– 

  ë °√√¡°“√μ√«® Õ∫ 

  ë ª√–∏“π°√√¡°“√°”Àπ¥§à“μÕ∫·∑π 

«ÿ≤‘°“√»÷°…“/°“√Õ∫√¡ ë M.E Mechanical Engineering, Technical University ‡¡◊ÕßŒ—π‚π‡«Õ√å  Àæ—π∏å “∏“√≥√—∞‡¬Õ√¡π’ 

  ë B.E Mechanical Engineering, Technical University ‡¡◊ÕßŒ—π‚π‡«Õ√å  Àæ—π∏å “∏“√≥√—∞‡¬Õ√¡π’ 

  ë  ∂“∫—π°√√¡°“√∫√‘…—∑‰∑¬; 

   - Director Accreditation Program (DAP) ªï 2550 

   - Director Certification Program (DCP) ªï 2551 

   - Role of Compensation Committee (RCC) ªï 2551 

   - Audit Committee Program (ACP) ªï 2554 

   - Monitoring Fraud Risk Management (MFM) ªï 2555 

   - Monitoring the Internal Audit Function (MIA) ªï 2555 

   - Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) ªï 2555 

°“√∂◊ÕÀÿâπ„π∫√‘…—∑ ≥ 31 ¡.§. 58 : ‰¡à¡’ 

ª√– ∫°“√≥å°“√∑”ß“π 

 ªí®®ÿ∫—π °√√¡°“√Õ‘ √– / °√√¡°“√μ√«® Õ∫ / ª√–∏“π°√√¡°“√°”Àπ¥§à“μÕ∫·∑π (ªï 2550-ªí®®ÿ∫—π) 

  ∫¡®. ‡¥≈μâ“ Õ’‡≈§‚∑√π‘§ å (ª√–‡∑»‰∑¬)  

 2553-ªí®®ÿ∫—π ª√–∏“π§≥–°√√¡°“√μ√«® Õ∫·≈–ª√–‡¡‘πº≈ª√–®”°√–∑√«ß °√–∑√«ßÕÿμ “À°√√¡ 

 2548-2556 §≥–°√√¡°“√®—¥∑”∫—π∑÷°¢âÕμ°≈ß·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√¥”‡π‘πß“π√—∞«‘ “À°‘® ( “¢“ —ß§¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’) °√–∑√«ß°“√§≈—ß 

 2549 §≥–°√√¡°“√·√ßß“π —¡æ—π∏å °√–∑√«ß·√ßß“π 

 2546 Õ∏‘∫¥’°√¡ àß‡ √‘¡Õÿμ “À°√√¡ °√–∑√«ßÕÿμ “À°√√¡ 
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รายละเอียดของผู�บริหาร 

นายเซีย เชน เยน (ดิ๊ก) 
ë ª√–∏“π∫√‘À“√∫√‘…—∑œ 

 (‚ª√¥¥Ÿ¢âÕ¡Ÿ≈‡æ‘Ë¡‡μ‘¡„π√“¬≈–‡Õ’¬¥¢Õß§≥–°√√¡°“√) 

 

นายอนุสรณ� มุทราอิศ 
ë ºŸâÕ”π«¬°“√ΩÉ“¬∫√‘À“√·≈–∑√—æ¬“°√∫ÿ§§≈/ª√–™“ —¡æ—π∏å 

  (‚ª√¥¥Ÿ¢âÕ¡Ÿ≈‡æ‘Ë¡‡μ‘¡„π√“¬≈–‡Õ’¬¥¢Õß§≥–°√√¡°“√) 

 

นายหยู เป�อ เหวิน 
ë ºŸâÕ”π«¬°“√ΩÉ“¬°“√‡ß‘π (CFO) 

°“√»÷°…“/°“√Õ∫√¡ 

ë M.B.A, University of South Australia ª√–‡∑»ÕÕ ‡μ√‡≈’¬ 

ë B.A (Accounting), Chinese Culture University ª√–‡∑»‰μâÀ«—π 

°“√∂◊ÕÀÿâπ„π∫√‘…—∑œ 10 Àÿâπ (0.0000008% ¢Õß∑ÿπ™”√–·≈â«) 

ª√– ∫°“√≥å°“√∑”ß“π 

ªí®®ÿ∫—π ë °√√¡°“√∫√‘À“√ (ªï 2542-ªí®®ÿ∫—π) 

  ë °√√¡°“√∫√‘À“√§«“¡‡ ’Ë¬ß (ªï 2552-ªí®®ÿ∫—π) 

  ë ºŸâÕ”π«¬°“√ΩÉ“¬°“√‡ß‘π (CFO) (ªï 2534-ªí®®ÿ∫—π) 

   ∫¡®.‡¥≈μâ“ Õ’‡≈§‚∑√π‘§ å (ª√–‡∑»‰∑¬) 

นายวิชัย ศักดิ์สุริยา 
ë √Õßª√–∏“πΩÉ“¬ªØ‘∫—μ‘°“√ 
°“√»÷°…“/°“√Õ∫√¡ 
ë °”≈—ß»÷°…“ EMBA, National Taipei University of Technology ª√–‡∑»‰μâÀ«—π 
ë Electrical Engineering, National Taipei Institute of Technology ª√–‡∑»‰μâÀ«—π 
ë Director Accreditation Program (DAP)  ∂“∫—π°√√¡°“√∫√‘…—∑‰∑¬ ªï 2557 
°“√∂◊ÕÀÿâπ„π∫√‘…—∑œ ‰¡à¡’  
ª√– ∫°“√≥å°“√∑”ß“π 
ªí®®ÿ∫—π √Õßª√–∏“πΩÉ“¬ªØ‘∫—μ‘°“√ (2554-ªí®®ÿ∫—π) 
  ∫¡®.‡¥≈μâ“ Õ’‡≈§‚∑√π‘§ å (ª√–‡∑»‰∑¬) 
2553-2554 ºŸâÕ”π«¬°“√Õ“«ÿ‚  ΩÉ“¬°“√¥”‡π‘πß“π°“√º≈‘μ 
  ∫¡®.‡¥≈μâ“ Õ’‡≈§‚∑√π‘§ å (ª√–‡∑»‰∑¬) 
2551-2553 ºŸâÕ”π«¬°“√Õ“«ÿ‚  °≈ÿà¡‚√ßß“πº≈‘μæ“«‡«Õ√åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘§ å 
  ∫¡®.‡¥≈μâ“ Õ’‡≈§‚∑√π‘§ å (ª√–‡∑»‰∑¬) 
 
นาย ชิน หมิง เฉิน 
ë ºŸâÕ”π«¬°“√ΩÉ“¬ “√ π‡∑» (CIO) 
°“√»÷°…“/°“√Õ∫√¡ 
ë °”≈—ß»÷°…“ EMBA, National Taipei University of Technology 
 ª√–‡∑»‰μâÀ«—π 
ë EMBA of Information Management, National Taiwan University  
 of Science and Technology ª√–‡∑»‰μâÀ«—π 
ë Industrial Management, National United University ª√–‡∑»‰μâÀ«—π 
°“√∂◊ÕÀÿâπ„π∫√‘…—∑œ ‰¡à¡’  
ª√– ∫°“√≥å°“√∑”ß“π 
ªí®®ÿ∫—π ºŸâÕ”π«¬°“√ΩÉ“¬ “√ π‡∑» (CIO) (æ.¬ 2554-ªí®®ÿ∫—π), 
  ∫¡®.‡¥≈μâ“ Õ’‡≈§‚∑√π‘§ å (ª√–‡∑»‰∑¬) 
2542- .§. 2554 Business IT, ∫√‘…—∑ ‡¥≈μâ“ Õ’‡≈§‚∑√π‘§ å Õ‘Èß§å (‰μâÀ«—π) 

ศาสตราจารย�ลี จิ เลน อายุ : 57 

μ”·Àπàß ë °√√¡°“√Õ‘ √– 
  ë °√√¡°“√μ√«® Õ∫ 
  ë °√√¡°“√°”Àπ¥§à“μÕ∫·∑π 
«ÿ≤‘°“√»÷°…“/°“√Õ∫√¡ ë Ph.D., University of Illinois at Urbana-Champaign, Illinois ª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“ 
  ë M.B.A., National Taiwan University, Taipei ª√–‡∑»‰μâÀ«—π 
  ë B.E., National Tsing Hua University, Hsin-Chu ª√–‡∑»‰μâÀ«—π 
°“√∂◊ÕÀÿâπ„π∫√‘…—∑ ≥ 31 ¡.§. 58 : ‰¡à¡’ 
ª√– ∫°“√≥å°“√∑”ß“π 
 ªí®®ÿ∫—π °√√¡°“√Õ‘ √– / °√√¡°“√μ√«® Õ∫ / °√√¡°“√°”Àπ¥§à“μÕ∫·∑π (ªï 2554-ªí®®ÿ∫—π) 
  ∫¡®. ‡¥≈μâ“ Õ’‡≈§‚∑√π‘§ å (ª√–‡∑»‰∑¬) 
 2553-ªí®®ÿ∫—π ë Associate Dean in Resources/Teaching Development, College of Management, National Taiwan University  
   ª√–‡∑»‰μâÀ«—π 
  ë °√√¡°“√Õ‘ √– Wowprime Group ª√–‡∑»‰μâÀ«—π 
 2549-ªí®®ÿ∫—π °√√¡°“√Õ‘ √– ∫√‘…—∑ E.Sun FHC ª√–‡∑»‰μâÀ«—π 
 2546-ªí®®ÿ∫—π °√√¡°“√ ∫√‘…—∑ AVerMedia Technology ª√–‡∑»‰μâÀ«—π 
 2545-ªí®®ÿ∫—π Professor of Strategy and Management, Department of International Business, College of Management,  
  National Taiwan University ª√–‡∑»‰μâÀ«—π 
 2550-2551 °√√¡°“√°”Àπ¥§à“μÕ∫·∑π ∫¡®. ‡¥≈μâ“ Õ’‡≈§‚∑√π‘§ å (ª√–‡∑»‰∑¬) 
 2549-2551 °√√¡°“√Õ‘ √– / °√√¡°“√μ√«® Õ∫ ∫¡®. ‡¥≈μâ“ Õ’‡≈§‚∑√π‘§ å (ª√–‡∑»‰∑¬) 
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คณะกรรมการบริษัท 
 §≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑ª√–°Õ∫¥â«¬°√√¡°“√∑—ÈßÀ¡¥ 9 ∑à“π ‚¥¬‡ªìπ°√√¡°“√∑’Ë‡ªìπºŸâ∫√‘À“√ 2 ∑à“π·≈–°√√¡°“√ 
∑’Ë ‰¡à‡ªìπºŸâ∫√‘À“√ 7 ∑à“π ´÷Ëß‡ªìπ°√√¡°“√Õ‘ √– 3 ∑à“π ‚¥¬√“¬™◊ËÕ§≥–°√√¡°“√¢Õß∫√‘…—∑œ μ“¡Àπ—ß ◊Õ√—∫√Õß¢Õß
°√–∑√«ßæ“≥‘™¬å ≈ß«—π∑’Ë 21 ¡°√“§¡ 2558 ¡’¥—ßπ’È  
 √“¬™◊ËÕ°√√¡°“√ μ”·Àπàß «—π∑’Ë ‰¥â√—∫ °“√‡¢â“√à«¡ 
   ·μàßμ—Èß ª√–™ÿ¡  
1. π“¬Õ÷Èß °«ß ¡‘Èß ª√–∏“π°√√¡°“√ 3 æ.§. 2533 6/6 
2. π“¬À¡‘ß ‡®‘Èß À«—ß √Õßª√–∏“π°√√¡°“√ 3 æ.§. 2533 6/6 
3. π“¬‡´’¬ ‡™π ‡¬π* °√√¡°“√·≈–ª√–∏“π∫√‘À“√ 13  .§. 2556 6/6 
4. π“¬‡´’¬ ‡À‘ß ‡´’¬π °√√¡°“√ 30 ¡’.§. 2549 6/6 
5. π“¬™Ÿ ™’ À¬«π °√√¡°“√ 30 ‡¡.¬. 2531 6/6 
6. π“¬Õπÿ √≥å ¡ÿ∑√“Õ‘»* °√√¡°“√ 22  .§. 2537 5/6 
7. »“ μ√“®“√¬å°‘μμ‘§ÿ≥  ÿ¿“æ√√≥ √—μπ“¿√≥å °√√¡°“√Õ‘ √– 29 ¡’.§. 2547 6/6 
8. π“¬ ÿæ—≤πå ≈‘¡ª“¿√≥å °√√¡°“√Õ‘ √– 29 ¡’.§. 2550 6/6 
9. »“ μ√“®“√¬å≈’ ®‘ ‡≈π °√√¡°“√Õ‘ √– 1 ‡¡.¬. 2554 3/6 

 
π“ß “««‘‰≈≈—°…≥å øÿÑß∏π–°ÿ≈ ‡ªìπ‡≈¢“πÿ°“√∫√‘…—∑·≈–‡≈¢“πÿ°“√§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑ 
* °√√¡°“√∑’Ë‡ªìπºŸâ∫√‘À“√ 
 
°√√¡°“√ºŸâ¡’Õ”π“®≈ßπ“¡·∑π∫√‘…—∑ 
 °√√¡°“√ºŸâ¡’Õ”π“®≈ßπ“¡ª√–°Õ∫¥â«¬°√√¡°“√√«¡ 6 ∑à“π·≈–¡’‡ß◊ËÕπ‰¢°“√≈ßπ“¡·∑π∫√‘…—∑œ ¥—ßπ’È çπ“¬Õ÷Èß  
°«ß ¡‘Èß π“¬À¡‘ß ‡®‘Èß À«—ß π“¬Õπÿ √≥å ¡ÿ∑√“Õ‘» §π„¥§πÀπ÷Ëß„π “¡§ππ’È≈ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ√à«¡°—∫π“¬‡´’¬ ‡À‘ß ‡´’¬π  
À√◊Õ π“¬‡´’¬ ‡™π ‡¬π À√◊Õπ“¬™Ÿ ™’ À¬«π √«¡‡ªìπ Õß§π·≈–ª√–∑—∫μ√“ ”§—≠¢Õß∫√‘…—∑œé 
 
¢Õ∫‡¢μÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß§≥–°√√¡°“√ 
1. §≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑μâÕßªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’Ë„Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡°ÆÀ¡“¬ «—μ∂ÿª√– ß§å·≈–¢âÕ∫—ß§—∫¢Õß∫√‘…—∑œμ≈Õ¥®π¡μ‘∑’Ë

ª√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ¥â«¬§«“¡ ◊́ËÕ —μ¬å ÿ®√‘μ·≈–√–¡—¥√–«—ß√—°…“º≈ª√–‚¬™πå¢Õß∫√‘…—∑œ 
2. °”Àπ¥«‘ —¬∑—»πå·≈–æ—π∏°‘®¢Õß∫√‘…—∑‚¥¬¡’°“√∑∫∑«π∑ÿ° 5 ªï 
3. °”Àπ¥À√◊ÕÕπÿ¡—μ‘π‚¬∫“¬ °≈¬ÿ∑∏å ·ºπß“π∑“ß∏ÿ√°‘®·≈–ß∫ª√–¡“≥¢Õß∫√‘…—∑œ §«∫§ÿ¡°”°—∫¥Ÿ·≈°“√∫√‘À“√

·≈–°“√®—¥°“√√«¡∂÷ß°“√μ‘¥μ“¡º≈°“√ªØ‘∫—μ‘ß“π¢Õß§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√ ‡æ◊ËÕ„Àâ·πà„®«à“‰¥â¥”‡π‘π°“√ªØ‘∫—μ‘
ß“πμ“¡·ºπß“π π‚¬∫“¬·≈–ß∫ª√–¡“≥∑’Ë«“ß‰«âÕ¬à“ß‡À¡“– ¡ 

4. μ√«® Õ∫√–∫∫°“√§«∫§ÿ¡¿“¬„π·≈–°“√∫√‘À“√®—¥°“√§«“¡‡ ’Ë¬ß«à“‰¥â¡’°“√¥”‡π‘π°“√Õ¬à“ß∂Ÿ°μâÕß·≈–¡’
ª√– ‘∑∏‘º≈ 

5. °”°—∫¥Ÿ·≈„Àâ∫√‘…—∑ªØ‘∫—μ‘μ“¡æ√–√“™∫—≠≠—μ‘À≈—°∑√—æ¬å·≈–μ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å·≈–°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬À≈—°∑√—æ¬å·≈–
μ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å ´÷ËßÀ¡“¬√«¡∂÷ßÀ≈—°‡°≥±å ¢âÕ°”Àπ¥¢Õß ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°”°—∫À≈—°∑√—æ¬å·≈–
μ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å ·≈–μ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ Õ“∑‘‡™àπ °“√∑”√“¬°“√∑’Ë‡°’Ë¬«‚¬ß°—π·≈–°“√ ◊́ÈÕÀ√◊Õ¢“¬
∑√—æ¬å ‘π∑’Ë ”§—≠μ“¡°Æ‡°≥±å¢Õßμ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å·Ààßª√–‡∑»‰∑¬À√◊Õ°ÆÀ¡“¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫∏ÿ√°‘®¢Õß∫√‘…—∑œ 

6. ®—¥„Àâ¡’°“√∑”ß∫¥ÿ≈·≈–ß∫°”‰√¢“¥∑ÿπ¢Õß∫√‘…—∑œ ≥ «—π ‘Èπ ÿ¥√Õ∫√–¬–‡«≈“∫—≠™’¢Õß∫√‘…—∑œ ´÷ËßºŸâ Õ∫∫—≠™’
μ√«® Õ∫·≈â«·≈–π”‡ πÕμàÕ∑’Ëª√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“·≈–Õπÿ¡—μ‘ 

7. μ√«® Õ∫°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢Õß∫√‘…—∑œ μàÕ “∏“√≥™π„Àâ¡’§«“¡∂Ÿ°μâÕß§√∫∂â«π¿“¬„π‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥ 

โครงสร�างการจัดการขององค�กร 
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8. °√√¡°“√∫√‘…—∑Õ“®·μàßμ—Èß∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ„¥„Àâ¥”‡π‘π°‘®°“√¢Õß∫√‘…—∑œ ¿“¬„μâ°“√§«∫§ÿ¡¢Õß°√√¡°“√ À√◊ÕÕ“®¡Õ∫
Õ”π“®‡æ◊ËÕ„Àâ∫ÿ§§≈¥—ß°≈à“«¡’Õ”π“®μ“¡∑’Ë°√√¡°“√‡ÀÁπ ¡§«√ ·≈–§≥–°√√¡°“√Õ“®¬°‡≈‘°‡æ‘°∂Õπ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
À√◊Õ·°â‰¢Õ”π“®π—ÈπÊ ‰¥â‡¡◊ËÕ‡ÀÁπ ¡§«√ 

 
 ∑—Èßπ’È °“√¡Õ∫Õ”π“®π—Èπ®–μâÕß‰¡à¡’≈—°…≥–‡ªìπ°“√¡Õ∫Õ”π“®∑’Ë∑”„ÀâºŸâ√—∫¡Õ∫Õ”π“® “¡“√∂æ‘®“√≥“·≈–Õπÿ¡—μ‘
√“¬°“√∑’ËºŸâ√—∫¡Õ∫Õ”π“® À√◊Õ∫ÿ§§≈∑’ËÕ“®¡’§«“¡¢—¥·¬âß¡’ à«π‰¥â‡ ’¬À√◊Õ¡’§«“¡¢—¥·¬âß∑“ßº≈ª√–‚¬™πåÕ◊Ëπ„¥°—∫∫√‘…—∑œ 
¬°‡«âπ‡ªìπ°“√Õπÿ¡—μ‘√“¬°“√∑’Ë‡ªìπ‰ªμ“¡π‚¬∫“¬·≈–À≈—°‡°≥±å∑’Ë§≥–°√√¡°“√æ‘®“√≥“·≈–Õπÿ¡—μ‘‰«â·≈â« 
 
Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õßª√–∏“π°√√¡°“√ 
1. ‡ªìπºŸâπ”„π°“√°”Àπ¥π‚¬∫“¬„π°“√°”°—∫ μ‘¥μ“¡ ¥Ÿ·≈°“√∫√‘À“√ß“π¢Õß§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√ ·≈–§≥– 

Õπÿ°√√¡°“√Õ◊ËπÊ „Àâ∫√√≈ÿ«—μ∂ÿª√– ß§åμ“¡·ºπß“π∑’Ë°”Àπ¥‰«â 
2. ‡ªìπª√–∏“π°“√ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√ ·≈–ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ¢Õß∫√‘…—∑ 
3. ‡ªìπºŸâ≈ß§–·ππ‡ ’¬ß™’È¢“¥„π°√≥’∑’Ë∑’Ëª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑¡’°“√≈ß§–·ππ‡ ’¬ß‡∑à“°—π 
4. ªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’Ëμ“¡∑’Ë°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥‰«â‚¥¬‡©æ“–„Àâ‡ªìπÀπâ“∑’Ë¢Õßª√–∏“π°√√¡°“√ 
 
คณะผู�บริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À¡“¬‡Àμÿ : * DES À¡“¬∂÷ß∫√‘…—∑„π°≈ÿà¡ Delta Energy Systems ÷́Ëß‡ªìπ∫√‘…—∑¬àÕ¬∑’Ë à«π„À≠àμ—ÈßÕ¬Ÿà„π¬ÿ‚√ª 
 
 §≥–∫√‘À“√¢Õß∫√‘…—∑œ ª√–°Õ∫¥â«¬ºŸâ∫√‘À“√ 5 ∑à“π ¡’√“¬™◊ËÕ¥—ßπ’È  
 √“¬™◊ËÕºŸâ∫√‘À“√ μ”·Àπàß  

1. π“¬‡´’¬ ‡™π ‡¬π* ª√–∏“π∫√‘À“√∫√‘…—∑ 
2. π“¬Õπÿ √≥å ¡ÿ∑√“Õ‘» ºŸâÕ”π«¬°“√ΩÉ“¬∫√‘À“√·≈–∑√—æ¬“°√∫ÿ§§≈ / ª√–™“ —¡æ—π∏å 
3. π“¬À¬Ÿ ‡ªÜÕ ‡À«‘π ºŸâÕ”π«¬°“√ΩÉ“¬°“√‡ß‘π 
4. π“¬«‘™—¬ »—°¥‘Ï ÿ√‘¬“** √Õßª√–∏“πΩÉ“¬ªØ‘∫—μ‘°“√ 
5. π“¬™‘π À¡‘ß ‡©‘π ºŸâÕ”π«¬°“√ΩÉ“¬ “√ π‡∑» 

 
* ‰¥â√—∫°“√·μàßμ—Èß®“°§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 17 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2557 ‚¥¬¡’º≈μ—Èß·μà«—π∑’Ë 1 ¡’π“§¡ 2557 
** ¡’º≈μ—Èß·μà«—π∑’Ë 1 ¡’π“§¡ 2558 

 

โครงสร�างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

คณะกรรมการกำหนดค�าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร 

ประธานบริหาร 

ฝ�ายตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ฝ�ายเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

ฝ�ายบริหารและ 

ทรัพยากรบุคคล/ 

ประชาสัมพันธ� 

 

ฝ�ายปฏิบัติการ 

 

ฝ�ายการเงิน 

 

DES* 
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¢Õ∫‡¢μÀπâ“∑’Ë·≈–§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫¢Õßª√–∏“π∫√‘À“√ 
1. ∫√‘À“√ §«∫§ÿ¡ ·≈–√—∫º‘¥™Õ∫μàÕ°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß∫√‘…—∑œ „π·π«∑“ß∑’Ë ‰¥â°”Àπ¥‰«â„πß∫ª√–¡“≥¢Õß∫√‘…—∑œ ∑’Ë

‰¥â√—∫°“√Õπÿ¡—μ‘®“°§≥–°√√¡°“√·≈–/À√◊Õ§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√¢Õß∫√‘…—∑œ ·≈â« √«¡∂÷ß°“√¥Ÿ·≈„Àâ§”·π–π”
·≈–ª√—∫ª√ÿß°“√¥”‡π‘πß“πÕ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß 

2. π”‡ πÕπ‚¬∫“¬ °≈¬ÿ∑∏å¢Õß∫√‘…—∑œ·≈–¢ÕßÀπà«¬∏ÿ√°‘®„π∫√‘…—∑œ ‡æ◊ËÕ„Àâ∑’Ëª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑√—∫∑√“∫
·≈–Õπÿ¡—μ‘ ·≈–√—∫º‘¥™Õ∫μàÕ°“√π”°≈¬ÿ∑∏å¥—ß°≈à“«‰ªªØ‘∫—μ‘ 

3. √à«¡°—∫§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√√—∫º‘¥™Õ∫μàÕ°“√®—¥∑”ß∫ª√–¡“≥ª√–®”ªï·≈–·ºπ°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß∫√‘…—∑œ 
∑∫∑«πß∫ª√–¡“≥ª√–®”ªï∑ÿ°‰μ√¡“  ·≈–π”‡ πÕß∫ª√–¡“≥À≈—ß°“√ª√—∫ª√ÿßμàÕ∑’Ëª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑ 

4. √“¬ß“πº≈°“√¥”‡π‘πß“πª√–®”‰μ√¡“ μàÕ°√√¡°“√∫√‘…—∑ 
5. ¡’Õ”π“®æ‘®“√≥“Õπÿ¡—μ‘«ß‡ß‘π§à“„™â®à“¬„π‡√◊ËÕßμà“ßÊ Õ¬à“ß‰√°Áμ“¡ ‡√◊ËÕß„¥Ê∑’Ë ‰¡à„™à°“√¥”‡π‘πß“πμ“¡ª°μ‘¢Õß

∏ÿ√°‘®π—Èπ ®–μâÕß‰¥â√—∫Õπÿ¡—μ‘®“°∑’Ëª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑°àÕπ 
6. ¡’Àπâ“∑’Ë·≈–√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√°”Àπ¥„Àâ¡’√–∫∫ „Àâ¡’°“√ àß‡ √‘¡  π—∫ πÿπ·≈–§«∫§ÿ¡¥Ÿ·≈¥â“π°“√°”°—∫¥Ÿ·≈°‘®°“√

∑’Ë¥’ √«¡∑—Èß°“√μàÕμâ“π§Õ√å√—ª™—Ëπ ‡æ◊ËÕ„Àâ¡—Ëπ„®«à“ ◊ËÕ “√‰ª¬—ßæπ—°ß“π·≈–ºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß∑ÿ°ΩÉ“¬‰¥â¡’°“√ªØ‘∫—μ‘μ“¡ 
μ≈Õ¥®π ∑∫∑«π§«“¡‡À¡“– ¡¢Õß√–∫∫·≈–¡“μ√°“√μà“ßÊ ‡æ◊ËÕ„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß∏ÿ√°‘®  
¢âÕ∫—ß§—∫·≈–¢âÕ°”Àπ¥¢Õß°ÆÀ¡“¬ 

7. ¡’Õ”π“®·μàßμ—Èß·≈–∫√‘À“√ß“π§≥–∑”ß“π™ÿ¥μà“ßÊ ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå·≈–ª√– ‘∑∏‘¿“æ°“√®—¥°“√∑’Ë¥’·≈–‚ª√àß„  ·≈–
„Àâ¡’Õ”π“®„π°“√¡Õ∫Õ”π“®™à«ß ·≈–/À√◊Õ¡Õ∫À¡“¬„Àâ∫ÿ§§≈Õ◊ËπªØ‘∫—μ‘ß“π·∑π‰¥â‚¥¬°“√¡Õ∫Õ”π“®™à«ß  
·≈–/À√◊Õ°“√¡Õ∫À¡“¬¥—ß°≈à“«„ÀâÕ¬Ÿà¿“¬„μâ¢Õ∫‡¢μ·Ààß°“√¡Õ∫Õ”π“®μ“¡Àπ—ß ◊Õ¡Õ∫Õ”π“®©∫—∫π’È ·≈–/À√◊Õ
„Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡√–‡∫’¬∫ ¢âÕ°”Àπ¥ À√◊Õμ“¡§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑ ·≈–/À√◊Õ∫√‘…—∑œ‰¥â°”Àπ¥‰«â 

  ∑—Èßπ’È °“√¡Õ∫À¡“¬Õ”π“®Àπâ“∑’Ë·≈–§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫¢Õßª√–∏“π∫√‘À“√π—Èπ ®–‰¡à¡’≈—°…≥–‡ªìπ°“√¡Õ∫
Õ”π“®À√◊Õ¡Õ∫Õ”π“®™à«ß∑’Ë∑”„Àâª√–∏“π∫√‘À“√ À√◊ÕºŸâ√—∫¡Õ∫Õ”π“®®“°ª√–∏“π∫√‘À“√ “¡“√∂Õπÿ¡—μ‘√“¬°“√∑’Ë
μπÀ√◊Õ∫ÿ§§≈∑’ËÕ“®¡’§«“¡¢—¥·¬âß (μ“¡∑’Ëπ‘¬“¡‰«â„πª√–°“»§≥–°√√¡°“√°”°—∫À≈—°∑√—æ¬å·≈–μ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å) 
¡’ à«π‰¥â‡ ’¬À√◊ÕÕ“®¡’§«“¡¢—¥·¬âß∑“ßº≈ª√–‚¬™πåÕ◊Ëπ„¥°—∫∫√‘…—∑œ À√◊Õ∫√‘…—∑¬àÕ¬ ‡«âπ·μà‡ªìπ°“√Õπÿ¡—μ‘√“¬°“√∑’Ë
‡ªìπ‰ªμ“¡∏ÿ√°‘®ª°μ‘∑’Ë¡’°“√°”Àπ¥¢Õ∫‡¢μ™—¥‡®π 

8. ¥”‡π‘π°“√Õ◊ËπÊ μ“¡∑’Ë ‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬®“°¡μ‘∑’Ëª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑ 
 
เลขานุการบริษัท 
 §≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑‰¥â¡’¡μ‘·μàßμ—Èßπ“ß “««‘‰≈≈—°…≥å øÿÑß∏π–°ÿ≈‡ªìπ‡≈¢“πÿ°“√∫√‘…—∑ ∑”Àπâ“∑’Ë®—¥‡μ√’¬¡°“√
ª√–™ÿ¡ √«¡∑—Èß„Àâ§”·π–π”¥â“π°ÆÀ¡“¬·≈–°Æ‡°≥±åμà“ßÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß„Àâ§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑∑√“∫·≈–ªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’Ë¥Ÿ·≈
°‘®°√√¡¢Õß§≥–°√√¡°“√ √«¡∑—Èßª√– “πß“π„Àâ¡’°“√ªØ‘∫—μ‘μ“¡¡μ‘§≥–°√√¡°“√ ‡æ◊ËÕ„Àâ°“√∫√‘À“√ß“π¢Õß∫√‘…—∑œ¡’
ª√– ‘∑∏‘¿“æ¬‘Ëß¢÷Èπ ·≈–‡ªìπ‰ªμ“¡À≈—°°“√°”°—∫¥Ÿ·≈°‘®°“√∑’Ë¥’ √«¡∑—Èß¡’Àπâ“∑’Ë§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫μ“¡∑’Ë°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥ 
 
§à“μÕ∫·∑π°√√¡°“√·≈–ºŸâ∫√‘À“√ 
 §≥–°√√¡°“√°”Àπ¥§à“μÕ∫·∑π®–‡ªìπºŸâæ‘®“√≥“§à“μÕ∫·∑π°√√¡°“√ §≥–Õπÿ°√√¡°“√ ª√–∏“π∫√‘À“√·≈– 
ºŸâ∫√‘À“√‚¥¬®–‡ πÕ§à“μÕ∫·∑π¥—ß°≈à“«„Àâ§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑æ‘®“√≥“Õπÿ¡—μ‘μàÕ‰ª ∑—Èßπ’È„π à«π¢Õß§à“μÕ∫·∑π§≥–
°√√¡°“√∫√‘…—∑·≈–§≥–Õπÿ°√√¡°“√μâÕß‰¥â√—∫Õπÿ¡—μ‘®“°∑’Ëª√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ ‚¥¬¡’π‚¬∫“¬·≈–·π«∑“ß°“√°”Àπ¥§à“
μÕ∫·∑π°√√¡°“√·≈–ºŸâ∫√‘À“√ √ÿª‰¥â¥—ßπ’È 
1. π‚¬∫“¬·≈–·π«∑“ß°“√°”Àπ¥§à“μÕ∫·∑π°√√¡°“√·≈–§≥–°√√¡°“√™ÿ¥¬àÕ¬ 

1.1 Õ—μ√“§à“μÕ∫·∑πμâÕß¡’§«“¡‡À¡“– ¡‡æ◊ËÕ “¡“√∂¥÷ß¥Ÿ¥·≈–√—°…“°√√¡°“√∑’Ë¡’§«“¡ “¡“√∂„Àâ∑”ß“π°—∫
∫√‘…—∑œ ‚¥¬ªí®®—¬À≈—°„π°“√æ‘®“√≥“°“√°”Àπ¥§à“μÕ∫·∑π¡’¥—ßπ’È 
ë Àπâ“∑’Ë·≈–§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬ 
ë Õ—μ√“§à“μÕ∫·∑π°√√¡°“√‚¥¬‡©≈’Ë¬¢Õßμ≈“¥ 
ë º≈ª√–°Õ∫°“√¢Õß∫√‘…—∑œ 
ë ªí®®—¬Õ◊Ëπ∑’ËÕ“®æ‘®“√≥“‡æ‘Ë¡‡μ‘¡‚¥¬§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥§à“μÕ∫·∑πÀ√◊Õ§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑œ 
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1.2 ª√–∏“π°√√¡°“√∫√‘…—∑À√◊Õª√–∏“π°√√¡°“√™ÿ¥¬àÕ¬®–‰¥â√—∫§à“μÕ∫·∑π°√√¡°“√‡æ‘Ë¡¢÷Èπ μ“¡§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫
∑’Ë‡æ‘Ë¡¢÷Èπ 

1.3 °√√¡°“√∑’Ë ‰¡à‡ªìπºŸâ∫√‘À“√®–‰¥â√—∫§à“μÕ∫·∑π‚¥¬‡∑’¬∫‡§’¬ß°—∫Õ—μ√“¢Õßμ≈“¥ ÷́ËßÕ“® Ÿß°«à“°√√¡°“√∫√‘À“√ 
∑—Èßπ’È ‡æ◊ËÕ®Ÿß„®∫ÿ§§≈∑’Ë¡’§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂„Àâ‡¢â“¡“‡ªìπ°√√¡°“√∑’Ë ‰¡à‡ªìπºŸâ∫√‘À“√À√◊Õ°√√¡°“√Õ‘ √– 

1.4 ‚§√ß √â“ß¢Õß§à“μÕ∫·∑πÕ“®‡ªìπ·∫∫§ß∑’Ë∑—Èß®”π«πÀ√◊Õ·∫∫§ß∑’Ë∫“ß à«π·≈–§à“μÕ∫·∑π·ª√º—π∫“ß à«π 
‚¥¬Õ“®¡’§à“‡∫’È¬ª√–™ÿ¡À√◊Õ§à“μÕ∫·∑πÕ◊ËπÊ √à«¡¥â«¬ 

 
2. π‚¬∫“¬·≈–·π«∑“ß°”Àπ¥§à“μÕ∫·∑π ”À√—∫ºŸâ∫√‘À“√√–¥—∫ Ÿß 

2.1 §≥–°√√¡°“√°”Àπ¥§à“μÕ∫·∑π‡ªìπºŸâ°”Àπ¥À≈—°‡°≥±å·≈–‚§√ß √â“ß§à“μÕ∫·∑π¢Õßª√–∏“π∫√‘À“√·≈– 
ºŸâ∫√‘À“√√–¥—∫ Ÿß (√–¥—∫ 10 ¢÷Èπ‰ª) ‚¥¬æ‘®“√≥“μ“¡À≈—°°“√·≈–π‚¬∫“¬∑’Ë§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑œ°”Àπ¥ 
‚¥¬„Àâ¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫º≈°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß∫√‘…—∑œ ·≈–º≈°“√∫√‘À“√ß“π¢ÕßºŸâ∫√‘À“√·μà≈–∑à“π 

2.2 §à“μÕ∫·∑πμâÕß¡’§«“¡‡À¡“– ¡‡æ’¬ßæÕ„π°“√∑’Ë®–√—°…“ºŸâ∫√‘À“√„Àâ∑”ß“π°—∫∫√‘…—∑œ·≈– “¡“√∂®Ÿß„®„Àâ 
ºŸâ∫√‘À“√∑”ß“π‰¥âÕ¬à“ß‡μÁ¡∑’Ë 

2.3 §≥–°√√¡°“√°”Àπ¥§à“μÕ∫·∑π¡’Àπâ“∑’Ë°”Àπ¥μ—«™’È«—¥º≈ß“πÀ≈—° (Key Performance Indicator-KPI) 
¢ÕßºŸâ∫√‘À“√·≈–®–π”‡ πÕ„Àâ§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑‡ªìπºŸâÕπÿ¡—μ‘°àÕπ ‘Èπ ÿ¥ªï°“√‡ß‘πμàÕ‰ª 

2.4 ª√–∏“π∫√‘À“√®–‡ªìπºŸâæ‘®“√≥“§«“¡‡À¡“– ¡„π°“√°”Àπ¥§à“μÕ∫·∑π´÷Ëß√«¡∂÷ß°“√ª√—∫Õ—μ√“‡ß‘π‡¥◊Õπ 
‚∫π— ª√–®”ªï ·≈–/À√◊Õ§à“μÕ∫·∑πÕ◊Ëπ (∂â“¡’) ¢ÕßºŸâ∫√‘À“√√–¥—∫ Ÿß‚¥¬®–æ‘®“√≥“®“°°“√ª√–‡¡‘πº≈°“√
∑”ß“π‡∑’¬∫°—∫ KPI ∑’Ë°”Àπ¥‰«â 

2.5 „π°“√°”Àπ¥§à“μÕ∫·∑π®–æ‘®“√≥“Õ—μ√“§à“μÕ∫·∑π‡©≈’Ë¬¢Õßμ≈“¥À√◊ÕÕÿμ “À°√√¡∑’Ë„°≈â‡§’¬ß°—π‡ªìπ‡°≥±å
‡∑’¬∫‡§’¬ß πÕ°®“°π’È ¬—ßÕ“®®—¥„Àâ¡’¢âÕ¡Ÿ≈¥â“π§à“μÕ∫·∑π¢Õßμ≈“¥À√◊ÕÕ“®¢Õ§”ª√÷°…“®“°ºŸâ‡™’Ë¬«™“≠
¥â“π∑√—æ¬“°√∫ÿ§§≈‡æ◊ËÕ™à«¬ª√–°Õ∫°“√æ‘®“√≥“ ‚¥¬∫√‘…—∑œ ‡ªìπºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫§à“„™â®à“¬¥—ß°≈à“« 

 
‚¥¬√“¬≈–‡Õ’¬¥§à“μÕ∫·∑π°√√¡°“√·≈–ºŸâ∫√‘À“√„πªï 2557 ¡’¥—ßπ’È 
1. §à“μÕ∫·∑π∑’Ë‡ªìπμ—«‡ß‘π 

1.1 §à“μÕ∫·∑π°√√¡°“√∫√‘…—∑ 
  ∑’Ëª√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ¢Õß∫√‘…—∑œ ‰¥âÕπÿ¡—μ‘§à“μÕ∫·∑π¢Õß°√√¡°“√ª√–®”ªï 2557 ´÷Ëßª√–°Õ∫¥â«¬§à“

μÕ∫·∑π°√√¡°“√√“¬ªï·≈–‡∫’È¬ª√–™ÿ¡ ¥—ßπ’È 
 
 √“¬™◊ËÕ°√√¡°“√ §à“μÕ∫·∑π°√√¡°“√ ‡∫’È¬ª√–™ÿ¡ 1) √«¡§à“μÕ∫·∑π 2)  
Àπà«¬ : ∫“∑ 2557 2556 2557 2556 2557 2556  
π“¬Õ÷Èß °«ß ¡‘Èß 1,650,000 1,650,000 70,000 40,000 1,720,000 1,690,000 
π“¬À¡‘ß ‡®‘Èß À«—ß 1,150,000 500,000 50,000 - 1,150,000 500,000 
π“¬‡´’¬ ‡™π ‡¬π 500,000 - - - 500,000 - 
π“¬‡´’¬ ‡À‘ß ‡´’¬π 1,150,000 500,000 50,000 - 1,150,000 500,000 
π“¬™Ÿ ™’ À¬«π 1,150,000 500,000 50,000 - 1,150,000 500,000 
π“¬Õπÿ √≥å ¡ÿ∑√“Õ‘» 500,000 500,000 - - 500,000 500,000 
». °‘μμ‘§ÿ≥  ÿ¿“æ√√≥ √—μπ“¿√≥å 1,250,000 1,250,000 130,000 120,000 1,380,000 1,370,000 
π“¬ ÿæ—≤πå ≈‘¡ª“¿√≥å 1,250,000 1,250,000 160,000 150,000 1,410,000 1,400,000 
». ≈’ ®‘ ‡≈π 1,150,000 1,150,000 70,000 90,000 1,220,000 1,240,000  
√«¡‡ªìπ‡ß‘π∑—Èß ‘Èπ 9,750,000 7,800,000 580,000 400,000 10,330,000 8,200,000 
 

À¡“¬‡Àμÿ : 1 ‡∫’È¬ª√–™ÿ¡®–‰¥â√—∫‡©æ“–ª√–∏“π°√√¡°“√∫√‘…—∑ °√√¡°“√·≈–°√√¡°“√Õ‘ √–„π°“√‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√∑ÿ°™ÿ¥
·≈–°“√ª√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ¬°‡«âπ°√√¡°“√∑’Ë‡ªìπºŸâ∫√‘À“√ 

 2. ‰¡à¡’§à“μÕ∫·∑π°√√¡°“√„π√Ÿª·∫∫Õ◊Ëπ ‡™àπ ‚∫π—  ∫”‡ÀπÁ® ·≈– ‘∑∏‘ª√–‚¬™πåÕ◊ËπÊ 
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1.2	 ค่าตอบแทนผู้บริหาร	
	 	 ในปี	 2557	 บริษัทฯ	 ได้จ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารซึ่งรวมถึงเงินเดือนและโบนัสรวม	 5	 ท่านคิดเป็น

เงินรวมทั้งสิ้นประมาณ	42,782,135	บาท	เมื่อเทียบกับจำนวน	46,375,233	บาทที่จ่ายในป	ี2556	
	
2.	 ค่าตอบแทนที่ ไม่เป็นตัวเงิน	
	 -	ไม่มี	-	
	
	 รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท		
	 รายชื่อกรรมการ	 หุ้นสามัญ	(DELTA)*		

	 31	ม.ค.	58	 31	ม.ค.	57	 เพิ่ม	(ลด)		
นายอึ้ง	กวง	มิ้ง	 -	 -	 -	
นายหมิง	เจิ้ง	หวัง	 75,010	 75,010	 -	
นายเซีย	เชน	เยน	 -	 -	 -	
นายเซีย	เหิง	เซียน	 -	 140,755	 (140,755)	
นายช	ูช	ีหยวน	 -	 -	 -	
นายอนุสรณ์	มุทราอิศ	 -	 -	 -	
ศ.กิตติคุณ	สุภาพรรณ	รัตนาภรณ์	 -	 -	 -	
นายสุพัฒน์	ลิมปาภรณ์	 -	 -	 -	
ศ.ล	ีจิ	เลน	 -	 -	 -	
นายหย	ูเป๋อ	เหวิน	 10	 10	 -	
นายวิชัย	ศักดิ์สุริยา	 -	 -	 -	
นายชิน	หมิง	เฉิน	 -	 -	 -	

	
หมายเหต	ุ*	รวมส่วนที่ถือโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	
	
บุคลากร 
	 ในป	ี2557	บริษัทฯและบริษัทย่อยมีพนักงานรวมประมาณ	11,682	คน	มีผลตอบแทนซึ่งรวมเงินเดือน	โบนัส	และเงิน
สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่จ่ายให้แก่พนักงานรวมเป็นเงินประมาณ	 7,525	 ล้านบาท	 โดยในประเทศไทยมีพนักงานรวม		
ทั้งสิ้น	9,712	คน	ผลตอบแทนซึ่งรวมเงินเดือน	โบนัส	และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่จ่ายให้แก่พนักงานรวมเป็นเงิน	
4,004	ล้านบาท	โดยมีพนักงานตามส่วนงานต่างๆ	ดังนี้	
	

จำนวนพนักงาน	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

หญิง	 ชาย	 รวม	

พนักงานรายวัน	 7,452	 390	 7,842	

พนักงานรายเดือน	 692	 1,178	 1,870	

รวม	 8,144	 1,568	 9,712	

19%	

จำนวนพนักงาน	
แบ่งตาม	
ประเภท	
การจ้างงาน	

จำนวน	
พนักงาน	
แบ่งตาม	
เพศ	

16%	
ชาย	 พนักงาน	

รายเดือน	

81%	84%	

พนักงาน	
รายวัน	

หญิง	
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การพัฒนาบุคลากร 
 ∫√‘…—∑œ¡ÿàß¡—Ëπ·≈–„Àâ§«“¡ ”§—≠„π°“√æ—≤π“∫ÿ§≈“°√¢Õß∫√‘…—∑œ∑—Èß„π¥â“π¢Õß°“√»÷°…“·≈–∑—°…–„π°“√∑”ß“π 
‚¥¬¡’π‚¬∫“¬ àß‡ √‘¡°“√Ωñ°Õ∫√¡„πÕß§å°√√«¡∑—Èß¡’‚§√ß°“√§«“¡√à«¡¡◊Õ°—∫ ∂“π»÷°…“μà“ßÊ „π°“√æ—≤π“∫ÿ§≈“°√ 
„Àâ·°àæπ—°ß“πÕ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß 
v °“√ π—∫ πÿπ¥â“π°“√»÷°…“ 

ë ‚§√ß°“√æ—≤π“¥â“π¿“…“„Àâ°—∫æπ—°ß“π‚¥¬√à«¡°—∫¡À“«‘∑¬“≈—¬À—«‡©’¬«‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√μ‘‡ªî¥ ÕπÀ≈—° Ÿμ√
¿“…“‰∑¬ ”À√—∫ºŸâ∫√‘À“√μà“ß™“μ‘·≈–À≈—° Ÿμ√¿“…“®’π√–¥—∫æ◊Èπ∞“π·≈–√–¥—∫°≈“ß„Àâ°—∫æπ—°ß“π√«¡  
84 §π ‡æ◊ËÕ‡ √‘¡ √â“ß„Àâæπ—°ß“π¡’§«“¡√Ÿâ·≈–∑—°…–°“√„™â¿“…“‰∑¬·≈–¿“…“®’π‰¥âÕ¬à“ß∂Ÿ°μâÕß  “¡“√∂
 ◊ËÕ “√„π™’«‘μª√–®”«—π·≈–„π°“√∑”ß“π‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ 

ë ‚§√ß°“√ π—∫ πÿπ∑ÿπ°“√»÷°…“„Àâ·°àæπ—°ß“π·≈–∫ÿμ√¢Õßæπ—°ß“π∑’Ë¡’º≈°“√‡√’¬π¥’‡¥àπμàÕ‡π◊ËÕß‡ªìπª√–®”
∑ÿ°ªï 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
v °“√æ—≤π“∑—°…–„π°“√∑”ß“π  
  ∫√‘…—∑œ ¡’π‚¬∫“¬„π°“√ àß‡ √‘¡„Àâ¡’°“√Ωñ°Õ∫√¡æπ—°ß“πÕ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ ‚¥¬¡’°“√°”Àπ¥¢—ÈπμÕπ°“√Ωñ°

Õ∫√¡Õ¬à“ß‡ªìπ≈“¬≈—°…≥åÕ—°…√·°àæπ—°ß“π∑’Ë‡¢â“¡“„À¡à·≈–æπ—°ß“π∑’Ë∑”ß“πÕ¬Ÿà‡¥‘¡ ‡æ◊ËÕæ—≤π“»—°¬¿“æ·≈–
§ÿ≥¿“æ°“√∑”ß“πÕ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß ‚¥¬„πªï 2557 ¡’™—Ë«‚¡ß°“√Ωñ°Õ∫√¡æπ—°ß“π¥—ßπ’È 
ë æπ—°ß“πª√–®” ®”π«π 1,829 §π ¡’°“√Ωñ°Õ∫√¡√«¡ 31,709 ™—Ë«‚¡ß§‘¥‡ªìπ‡©≈’Ë¬ 17.3 ™—Ë«‚¡ßμàÕ§π 
ë æπ—°ß“πΩÉ“¬º≈‘μ ®”π«π 7,977 §π ¡’°“√Ωñ°Õ∫√¡√«¡ 110,833 ™—Ë«‚¡ß§‘¥‡ªìπ‡©≈’Ë¬ 13.9 ™—Ë«‚¡ßμàÕ§π 

°“√¡Õ∫∑ÿπ°“√»÷°…“ª√–®”ªï 2557 „Àâ·°àæπ—°ß“π·≈–∫ÿμ√ 
¢Õßæπ—°ß“π®”π«π 20 ∑ÿπ 

æπ—°ß“π∑’Ë‡¢â“√à«¡À≈—° Ÿμ√¿“…“®’π 

æπ—°ß“πª√–®” æπ—°ß“πΩÉ“¬º≈‘μ 

™¡.Õ∫√¡¢Õßæπß.ª√–®” ™¡.Õ∫√¡‡©≈’Ë¬μàÕ§π 

2556 2557 2558F 2556 2557 2558F 

™¡.Õ∫√¡¢Õßæπß.ΩÉ“¬º≈‘μ ™¡.Õ∫√¡‡©≈’Ë¬μàÕ§π 

60,000 

40,000 

20,000 

- 

150,000 

100,000 

50,000 

- 

13.9 13.71 

5.1 

19.3 
17.3 17.0 
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 §≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑ ‡¥≈μâ“ Õ’‡≈§‚∑√π‘§ å (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥ (¡À“™π) ‰¥âμ√–Àπ—°·≈–„Àâ§«“¡ ”§—≠„π°“√
¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®¿“¬„μâÀ≈—°°“√°”°—∫¥Ÿ·≈°‘®°“√∑’Ë¥’ ‚¥¬‰¥â®—¥∑”·≈–Õπÿ¡—μ‘π‚¬∫“¬°“√°”°—∫¥Ÿ·≈°‘®°“√∑’Ë¥’¡“μ—Èß·μàªï 2550 
∑—Èßπ’È „π°“√ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√§√—Èß∑’Ë 5/2557 ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 28 °√°Æ“§¡ 2557 §≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑¡’¡μ‘Õπÿ¡—μ‘ª√—∫ª√ÿß
π‚¬∫“¬°“√°”°—∫¥Ÿ·≈°‘®°“√‡ªìπ©∫—∫∑’Ë 3 ‚¥¬√“¬≈–‡Õ’¬¥¢Õßπ‚¬∫“¬°“√°”°—∫¥Ÿ·≈°‘®°“√‰¥â¡’°“√‡ªî¥‡º¬‰«â∫π‡«Á∫‰´μå
¢Õß∫√‘…—∑œ http://www.deltathailand.com/th/about_corp.php ·≈–√–∫∫ ◊ËÕ “√¿“¬„π¢ÕßÕß§å°√ (Intranet) ÷́Ëß®—¥
·∫àß‡ªìπ 5 À¡«¥À≈—° §◊Õ 

ë  ‘∑∏‘¢ÕßºŸâ∂◊ÕÀÿâπ 
ë °“√ªØ‘∫—μ‘μàÕºŸâ∂◊ÕÀÿâπÕ¬à“ß‡∑à“‡∑’¬¡°—π 
ë °“√ªØ‘∫—μ‘μàÕºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬ 
ë °“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈·≈–§«“¡‚ª√àß„  
ë §«“¡√—∫º‘¥™Õ∫¢Õß§≥–°√√¡°“√ 

 
 „πªï 2557 ∫√‘…—∑œ‰¥â¥”‡π‘π°‘®°√√¡μ“¡À≈—°°“√°”°—∫¥Ÿ·≈°‘®°“√∑’Ë¥’¥—ßπ’È 
 
n สิทธิของผู�ถือหุ�น 
  ∫√‘…—∑œμ√–Àπ—°·≈–„Àâ§«“¡ ”§—≠°—∫ ‘∑∏‘¢ÕßºŸâ∂◊ÕÀÿâπ‚¥¬¡’π‚¬∫“¬ àß‡ √‘¡  π—∫ πÿπ·≈–Õ”π«¬§«“¡

 –¥«°„ÀâºŸâ∂◊ÕÀÿâπ∑ÿ°°≈ÿà¡√«¡∂÷ßºŸâ∂◊ÕÀÿâπª√–‡¿∑ ∂“∫—π„Àâ ‰¥â√—∫ ‘∑∏‘æ◊Èπ∞“πμà“ßÊ °“√‰¥â√—∫¢à“« “√¢âÕ¡Ÿ≈¢Õß
°‘®°“√Õ¬à“ß‡æ’¬ßæÕæ√âÕ¡∑—Èß¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë ”§—≠∑’Ë‡ªìπªí®®ÿ∫—πºà“π‡«Á∫‰´μå¢Õßμ≈“¥À≈—°∑√—æ¬åœ·≈–‡«Á∫‰´μå¢Õß∫√‘…—∑œ 
°“√‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ‡æ◊ËÕ„™â ‘∑∏‘„π°“√μ—¥ ‘π„®„π‡√◊ËÕß ”§—≠μà“ßÊ ∑’Ë°√–∑∫À√◊Õ‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫ ‘∑∏‘·≈–º≈
ª√–‚¬™πå ‡ªìπμâπ 

  ∫√‘…—∑œ‰¥â°”Àπ¥„Àâ®—¥ª√–™ÿ¡ “¡—≠ºŸâ∂◊ÕÀÿâπª√–®”ªï¿“¬„π 4 ‡¥◊Õππ—∫®“°«—π ‘Èπ ÿ¥√Õ∫ªï∫—≠™’ ‚¥¬„πªï 
2557 ∫√‘…—∑œ‰¥â®—¥„Àâ¡’°“√ª√–™ÿ¡ “¡—≠ºŸâ∂◊ÕÀÿâπª√–®”ªï¢÷Èπ„π«—π∑’Ë 31 ¡’π“§¡ 2557 ≥  ”π—°ß“π¢Õß∫√‘…—∑œ∑’Ë
π‘§¡Õÿμ “À°√√¡∫“ßªŸ ®. ¡ÿ∑√ª√“°“√ ÷́Ëß‰¥â¥”‡π‘π°“√®—¥ª√–™ÿ¡‚¥¬¬÷¥∂◊Õ·≈–ªØ‘∫—μ‘μ“¡À≈—°°“√°”°—∫°‘®°“√∑’Ë
¥’„π¥â“π°“√®—¥°“√ª√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ∑’Ë¥’ ‚¥¬∫√‘…—∑œ‰¥â√—∫°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥¿“æ„π√–¥—∫ ç¥’‡¬’Ë¬¡é ®“°°“√®—¥ª√–™ÿ¡ºŸâ
∂◊ÕÀÿâπ “¡—≠ª√–®”ªï 2557 (AGM Assessment) ‚¥¬‰¥â√—∫§–·ππª√–‡¡‘π 100 §–·ππ‡μÁ¡®“° ¡“§¡ àß‡ √‘¡ºŸâ
≈ß∑ÿπ‰∑¬ ∑—Èßπ’È „π√–À«à“ßªï‰¡à¡’°“√‡√’¬°ª√–™ÿ¡«‘ “¡—≠ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ 
ë °“√¥”‡π‘π°“√°àÕπ«—πª√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ 
  ∫√‘…—∑œ„™â«‘∏’ Record Date „π°“√√«∫√«¡√“¬™◊ËÕºŸâ∂◊ÕÀÿâπ∑’Ë¡’ ‘∑∏‘‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡‚¥¬‰¥â¡Õ∫À¡“¬„Àâ

∫√‘…—∑»Ÿπ¬å√—∫Ω“°À≈—°∑√—æ¬å (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥ ´÷Ëß‡ªìππ“¬∑–‡∫’¬π¢Õß∫√‘…—∑œ®—¥ àßÀπ—ß ◊Õ‡™‘≠ª√–™ÿ¡
æ√âÕ¡∑—Èß‡Õ° “√ª√–°Õ∫°“√ª√–™ÿ¡μà“ßÊ ∑—Èß¿“…“‰∑¬·≈–Õ—ß°ƒ…„Àâ·°àºŸâ∂◊ÕÀÿâπ≈à«ßÀπâ“¡“°°«à“ 14 «—π
°àÕπ«—πª√–™ÿ¡ æ√âÕ¡∑—Èßª√–°“»∫Õ°°≈à“«°“√‡√’¬°ª√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπºà“πÀπ—ß ◊Õæ‘¡æå√“¬«—π©∫—∫¿“…“‰∑¬μàÕ
‡π◊ËÕß°—π‡ªìπ‡«≈“ 3 «—π·≈–°àÕπ«—πª√–™ÿ¡‰¡àπâÕ¬°«à“ 3 «—π √«¡∑—Èß‰¥â‡º¬·æ√à‡Õ° “√¥—ß°≈à“«∑—Èß¿“…“‰∑¬
·≈–Õ—ß°ƒ…∫π‡«Á∫‰´μå¢Õß∫√‘…—∑œ≈à«ßÀπâ“°àÕπ«—πª√–™ÿ¡‡ªìπ‡«≈“ 30 «—π ´÷Ëß¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë‡ªî¥‡º¬‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈‡¥’¬«
°—∫∑’Ë®–®—¥ àß„ÀâºŸâ∂◊ÕÀÿâπ„π√Ÿª·∫∫‡Õ° “√ ‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ∂◊ÕÀÿâπ‰¥â√—∫∑√“∫¢âÕ¡Ÿ≈‰¥â‚¥¬ –¥«°√«¥‡√Á«·≈–¡’‡«≈“
æ‘®“√≥“»÷°…“¢âÕ¡Ÿ≈Õ¬à“ß‡æ’¬ßæÕ ‚¥¬„πÀπ—ß ◊Õ‡™‘≠ª√–™ÿ¡‰¥â√–∫ÿ¢âÕ‡∑Á®®√‘ß·≈–‡Àμÿº≈ √«¡∑—Èß√“¬
≈–‡Õ’¬¥„π·μà≈–«“√–Õ¬à“ß™—¥‡®π«à“‡ªìπ‡√◊ËÕß‡ πÕ‡æ◊ËÕ∑√“∫ ‡æ◊ËÕÕπÿ¡—μ‘ À√◊Õ‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“æ√âÕ¡∑—Èß§«“¡
‡ÀÁπ¢Õß§≥–°√√¡°“√·≈–‡Õ° “√¢âÕ¡Ÿ≈ª√–°Õ∫∑’Ë¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥‡æ’¬ßæÕ ‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ∂◊ÕÀÿâπ‰¥â„™âª√–°Õ∫°“√
æ‘®“√≥“ ·≈–‰¥â¡’°“√·®âß√“¬≈–‡Õ’¬¥„ÀâºŸâ∂◊ÕÀÿâπ∑√“∫∂÷ß‡Õ° “√À≈—°∞“π∑’Ë®”‡ªìπ∑’ËμâÕßπ”¡“· ¥ß„Àâ§√∫
∂â«π„π«—πª√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ‡æ◊ËÕ√—°…“ ‘∑∏‘„π°“√‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡ √«¡∑—Èß·π∫Àπ—ß ◊Õ¡Õ∫©—π∑– (μ“¡·∫∫∑’Ë
°√–∑√«ßæ“≥‘™¬å°”Àπ¥) ‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ∂◊ÕÀÿâπ‰¥â„™â ‘∑∏‘„π°“√¡Õ∫©—π∑–„ÀâºŸâÕ◊Ëπ¡“ª√–™ÿ¡·∑πμπ 

การกำกับดูแลกิจการ 



54 ร า ย ง า น 
ป ร ะ จํ า ป� 2557 

ë «—πª√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ 
  ∫√‘…—∑œ‰¥â®—¥„Àâ¡’√∂√—∫- àßºŸâ∂◊ÕÀÿâπ®“°∫√‘‡«≥Õ“§“√μ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å·Ààßª√–‡∑»‰∑¬¡“¬—ß ∂“π∑’Ë

ª√–™ÿ¡‡æ◊ËÕÕ”π«¬§«“¡ –¥«°„Àâ·°àºŸâ∂◊ÕÀÿâπ∑’Ë π„®‡¢â“√à«¡°“√ª√–™ÿ¡ ‚¥¬‰¥â‡ªî¥„Àâ≈ß∑–‡∫’¬π‡¢â“√à«¡
ª√–™ÿ¡‰¥â≈à«ßÀπâ“°àÕπ‡«≈“ª√–™ÿ¡‰¡àπâÕ¬°«à“ 1 ™—Ë«‚¡ß ·≈–¬—ß„Àâ ‘∑∏‘ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ∑’Ë¡“√à«¡ª√–™ÿ¡À≈—ß®“°∑’Ë ‰¥â
‡√‘Ë¡°“√ª√–™ÿ¡‰ª·≈â« “¡“√∂ÕÕ°‡ ’¬ß≈ß§–·ππ„π√–‡∫’¬∫«“√–∑’Ë¬—ß‰¡à‰¥â≈ß¡μ‘‰¥â ·≈–π—∫‡ªìπÕß§åª√–™ÿ¡
μ—Èß·μà«“√–∑’Ë ‰¥â‡¢â“ª√–™ÿ¡‡ªìπμâπ‰ª ‡«âπ·μà∑’Ëª√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ®–¡’§«“¡‡ÀÁπ‡ªìπÕ¬à“ßÕ◊Ëπ πÕ°®“°π’È ‰¥âπ”
√–∫∫∫“√å‚§â¥ (Barcode) ¡“„™â„π°“√≈ß∑–‡∫’¬πæ√âÕ¡∑—Èß®—¥æ‘¡æå∫—μ√≈ß§–·ππ„π·μà≈–«“√–„Àâ·°àºŸâ∂◊ÕÀÿâπ 
æ√âÕ¡∑—Èß„Àâ∫√‘°“√Õ“°√· μ¡ªá ”À√—∫μ‘¥Àπ—ß ◊Õ¡Õ∫©—π∑–‚¥¬‰¡à§‘¥§à“„™â®à“¬„¥Ê 

  „π°“√ª√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπªïπ’È¡’°√√¡°“√∑ÿ°∑à“π‰¥â‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡ ÷́Ëßª√–∏“π°√√¡°“√ ª√–∏“π§≥–
°√√¡°“√™ÿ¥¬àÕ¬∑ÿ°§≥–·≈–ª√–∏“π∫√‘À“√ √«¡∑—ÈßºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß„π·μà≈–«“√– Õ“∑‘‡™àπ ºŸâÕ”π«¬°“√ΩÉ“¬
°“√‡ß‘π·≈–ºŸâ Õ∫∫—≠™’¢Õß∫√‘…—∑œ ‰¥â‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡‡æ◊ËÕ√—∫øíß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ·≈–μÕ∫¢âÕ´—°∂“¡¢ÕßºŸâ∂◊ÕÀÿâπ
‡™àπ‡¥’¬«°—∫ªï°àÕπÊ ∫√‘…—∑œ‰¥âπ”√–∫∫°“√≈ß∑–‡∫’¬π π—∫§–·ππ·≈–· ¥ßº≈¡“„™â‡æ◊ËÕ„Àâ°“√¥”‡π‘π°“√
ª√–™ÿ¡°√–∑”‰¥âÕ¬à“ß√«¥‡√Á« ‚¥¬°àÕπ‡√‘Ë¡°“√ª√–™ÿ¡‰¥â¡’°“√·®âßÕß§åª√–™ÿ¡·≈–®”π«πºŸâ‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡
∑’Ë¡“ª√–™ÿ¡¥â«¬μπ‡Õß·≈–¡Õ∫©—π∑– √«¡∑—Èß¡’°“√™’È·®ß«‘∏’°“√≈ß§–·ππ·≈–«‘∏’°“√π—∫§–·ππÕ¬à“ß™—¥‡®π 
‚¥¬π—∫§–·ππ·∫∫ 1 Àÿâπ‡ªìπ1 ‡ ’¬ß·≈–∂◊Õ‡ ’¬ß¢â“ß¡“°‡ªìπ¡μ‘ (¬°‡«âπ°√≥’À“°¡’°“√≈ß¡μ‘Õ◊Ëπ∑’Ë°”Àπ¥„Àâ
‡ªìπ‰ªμ“¡¢âÕ∫—ß§—∫¢Õß∫√‘…—∑œ À√◊Õ°ÆÀ¡“¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß) °√≥’∑’ËºŸâ∂◊ÕÀÿâπ§π„¥¡’ à«π‰¥â‡ ’¬‡ªìπæ‘‡»…„π«“√–
°“√ª√–™ÿ¡‡√◊ËÕß„¥ ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ∑à“ππ—Èπ‰¡à¡’ ‘∑∏‘ÕÕ°‡ ’¬ß„π‡√◊ËÕßπ—ÈπÊ ·≈–„π«“√–‡≈◊Õ°μ—Èß°√√¡°“√ ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ
 “¡“√∂‡≈◊Õ°°√√¡°“√‰¥â‡ªìπ√“¬∫ÿ§§≈ ÷́Ëß„π°“√π—∫§–·ππ∫√‘…—∑œ®–®—¥‡°Á∫∫—μ√≈ß§–·ππ‡©æ“–°√≥’∑’Ë¡’
ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ§—¥§â“πÀ√◊Õß¥ÕÕ°‡ ’¬ßπ”¡“À—°ÕÕ°®“°®”π«π‡ ’¬ß∑’Ë‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡„π«“√–π—ÈπÊ ‡æ◊ËÕ„Àâ
°√–∫«π°“√π—∫§–·ππ‡ªìπ‰ªÕ¬à“ß√«¥‡√Á« „π«“√–§à“μÕ∫·∑π¢Õß°√√¡°“√‰¥â™’È·®ß„ÀâºŸâ∂◊ÕÀÿâπ‰¥â∑√“∫
®”π«π·≈–ª√–‡¿∑¢Õß§à“μÕ∫·∑π∑’Ë°√√¡°“√·μà≈–§π‰¥â√—∫ ‚¥¬·∫àß‡ªìπ§à“μÕ∫·∑π°√√¡°“√·≈–‡∫’È¬
ª√–™ÿ¡„ÀâºŸâ∂◊ÕÀÿâπæ‘®“√≥“ ÷́Ëß°“√ª√–™ÿ¡‰¥â¥”‡π‘π‰ªμ“¡≈”¥—∫«“√– ‚¥¬‰¡à¡’°“√‡æ‘Ë¡«“√–°“√ª√–™ÿ¡∑’Ë ‰¡à
‰¥â·®âß„ÀâºŸâ∂◊ÕÀÿâπ∑√“∫‡ªìπ°“√≈à«ßÀπâ“ ·≈–º≈§–·ππ„π¢—Èπμâπ‰¥â¡’°“√√“¬ß“π„π∑’Ëª√–™ÿ¡Õ¬à“ß‡ªî¥‡º¬ 
·≈–®—¥„Àâ¡’‡®â“Àπâ“∑’Ë®“°∫√‘…—∑ Õ—≈‡≈π ·Õπ¥å ‚Õ‡«Õ√’Ë (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥ ∑”Àπâ“∑’Ë‡ªìπ§π°≈“ß„π°“√
μ√«®π—∫ √«¡∑—Èß¡’°“√‡°Á∫∫—μ√≈ß§–·ππ‡À≈à“π’È ‰«â‡æ◊ËÕ„Àâ “¡“√∂μ√«® Õ∫‰¥â¿“¬À≈—ß ´÷Ëß‰¡à¡’ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ√“¬„¥
‚μâ·¬âßÀ√◊Õ¢Õμ√«® Õ∫º≈§–·ππ„π¿“¬À≈—ß ·≈–√–À«à“ß°“√ª√–™ÿ¡‰¥â‡ªî¥‚Õ°“ „ÀâºŸâ∂◊ÕÀÿâπ‰¥â· ¥ß§«“¡
§‘¥‡ÀÁπ·≈– —́°∂“¡‚¥¬„Àâ‡«≈“Õ¬à“ß‡À¡“– ¡ πÕ°®“°π’È ∫√‘…—∑œ‰¥â‡ªî¥‚Õ°“ „ÀâºŸâ∂◊ÕÀÿâπ “¡“√∂ àß§”∂“¡
‡ªìπ°“√≈à«ßÀπâ“ºà“π∑“ßÕ’‡¡≈å info@deltathailand.com À√◊Õ‚¥¬∑“ß‰ª√…≥’¬åÀ√◊Õ‚∑√ “√‡æ◊ËÕ„Àâ§≥–
°√√¡°“√‰¥âμÕ∫¢âÕ´—°∂“¡„π∑’Ëª√–™ÿ¡Õ’°¥â«¬ ‚¥¬„πªïπ’È ∫√‘…—∑œ‰¥â‡º¬·æ√à°“√‡ªî¥√—∫‡√◊ËÕß¥—ß°≈à“«‰«â∫π
‡«Á∫‰´μå¢Õß∫√‘…—∑œ μ—Èß·μà«—π∑’Ë 15 μÿ≈“§¡ 2557 ‚¥¬∑—Ë«‰ª  ”π—°·≈¢“πÿ°“√∫√‘…—∑®–‡ªìπºŸâ°≈—Ëπ°√Õß§”∂“¡
‡æ◊ËÕ‡ πÕ„Àâ§≥–°√√¡°“√æ‘®“√≥“ ´÷Ëß§”∂“¡∑’Ë®–‰¥â√—∫°“√§—¥‡≈◊Õ°®–‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√¥”‡π‘π°‘®°“√
À√◊Õ‡√◊ËÕß∑’ËÕ“®¡’º≈°√–∑∫μàÕ°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß∫√‘…—∑œ Õ¬à“ß¡’π—¬ ”§—≠‡ªìπÀ≈—° ‚¥¬„π°“√ª√–™ÿ¡ “¡—≠
ºŸâ∂◊ÕÀÿâπª√–®”ªï 2557 ‰¡à¡’ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ√“¬„¥ àß§”∂“¡‡ªìπ°“√≈à«ßÀπâ“·≈–‰¡à¡’§”∂“¡„π∑’Ëª√–™ÿ¡ 

ë ¿“¬À≈—ß°“√ª√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ 
  ∫√‘…—∑œ‰¥â√“¬ß“πº≈°“√≈ß¡μ‘„π∑’Ëª√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπºà“π∑“ß‡«Á∫‰´μå¢Õßμ≈“¥À≈—°∑√—æ¬åœ¿“¬„π 1 «—π

À≈—ß®“°‡ √Á® ‘Èπ°“√ª√–™ÿ¡ ·≈–‰¥â∫—π∑÷°¡μ‘∑’Ëª√–™ÿ¡‚¥¬·∫àß‡ªìπ®”π«π‡ ’¬ß∑’Ë‡ÀÁπ™Õ∫ ‰¡à‡ÀÁπ™Õ∫ ß¥
ÕÕ°‡ ’¬ß ·≈–‰¡à¡’ ‘∑∏‘ÕÕ°‡ ’¬ß„π·μà≈–«“√–‰«â‡ªìπ≈“¬≈—°…≥åÕ—°…√„π√“¬ß“π°“√ª√–™ÿ¡ ‚¥¬¡’°“√∫—π∑÷°
§”∂“¡ §”™’È·®ß ·≈–§«“¡§‘¥‡ÀÁπ¢Õß∑’Ëª√–™ÿ¡‰«â‡æ◊ËÕ„Àâ “¡“√∂μ√«® Õ∫‰¥â¿“¬À≈—ß πÕ°®“°π’È¬—ß‰¥âπ” àß
√“¬ß“π°“√ª√–™ÿ¡¥—ß°≈à“«μàÕ°√–∑√«ßæ“≥‘™¬å·≈–‡º¬·æ√à√“¬ß“π¥—ß°≈à“«∑“ß‡«Á∫‰´μå¢Õß∫√‘…—∑œ 
¿“¬„π 14 «—πÀ≈—ß°“√ª√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ (√“¬≈–‡Õ’¬¥‡æ‘Ë¡‡μ‘¡  “¡“√∂¥Ÿ‰¥â®“°√“¬ß“π°“√ª√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ
 “¡—≠ª√–®”ªï 2557 ∫π‡«Á∫‰´μå¢Õß∫√‘…—∑œ) 
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n การปฏิบัติต�อผู�ถือหุ�นอย�างเท�าเทียมกัน 
  „π°√≥’∑’ËºŸâ∂◊ÕÀÿâπ√“¬„¥‰¡à “¡“√∂‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡¥â«¬μπ‡Õß‰¥â ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ “¡“√∂„™â ‘∑∏‘„π°“√¡Õ∫©—π∑–„Àâ

∫ÿ§§≈Õ◊ËπÀ√◊Õ°√√¡°“√Õ‘ √–∑’Ë∫√‘…—∑œ‡ πÕ™◊ËÕ„Àâ‡ªìπºŸâ√—∫¡Õ∫©—π∑–‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡·≈–ÕÕ°‡ ’¬ß≈ß§–·ππ·∑π‰¥â 
‚¥¬∫√‘…—∑œ‰¥â®—¥ àßÀπ—ß ◊Õ¡Õ∫©—π∑–æ√âÕ¡∑—Èß√“¬≈–‡Õ’¬¥°“√¡Õ∫©—π∑–·≈–√“¬≈–‡Õ’¬¥¢Õß°√√¡°“√Õ‘ √–‰ª
æ√âÕ¡°—∫Àπ—ß ◊Õ‡™‘≠ª√–™ÿ¡ À√◊Õ “¡“√∂¥“«πå‚À≈¥·∫∫øÕ√å¡‰¥â®“°‡«Á∫‰´μå¢Õß∫√‘…—∑œ 

  πÕ°®“°π’È ∫√‘…—∑œ ¬—ß‡ªî¥‚Õ°“ „ÀâºŸâ∂◊ÕÀÿâπ√“¬¬àÕ¬‰¥â„™â ‘∑∏‘„π°“√‡ πÕ√–‡∫’¬∫«“√–°“√ª√–™ÿ¡·≈–‡ πÕ
™◊ËÕ∫ÿ§§≈∑’Ë¡’§ÿ≥ ¡∫—μ‘‡À¡“– ¡‡æ◊ËÕ√—∫°“√æ‘®“√≥“‡≈◊Õ°μ—Èß‡ªìπ°√√¡°“√∫√‘…—∑‡ªìπ°“√≈à«ßÀπâ“ ‚¥¬‰¥â‡º¬·æ√à¢—Èπ
μÕπ°“√‡ πÕ·≈–√“¬≈–‡Õ’¬¥Õ◊ËπÊ ‰«â∫π‡«Á∫‰´μå¢Õß∫√‘…—∑œ ·≈–‡ªî¥√—∫‡√◊ËÕßμ—Èß·μà™à«ß«—π∑’Ë 1 μÿ≈“§¡ - 31 
∏—π«“§¡ 2556 ‚¥¬ ”π—°·≈¢“πÿ°“√∫√‘…—∑®–‡ªìπºŸâ°≈—Ëπ°√Õß‡∫◊ÈÕßμâπ°àÕππ”‡ πÕ„Àâ§≥–°√√¡°“√æ‘®“√≥“ ÷́Ëß„π
°“√ª√–™ÿ¡ “¡—≠ºŸâ∂◊ÕÀÿâπª√–®”ªï 2557 ‰¡à¡’ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ√“¬„¥„™â ‘∑∏‘¥—ß°≈à“« ∑—Èßπ’È „π°“√ª√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ “¡—≠ª√–®”
ªï 2558 ∫√‘…—∑œ‰¥â‡ªî¥√—∫‡√◊ËÕß¥—ß°≈à“«μ—Èß·μà«—π∑’Ë 15 μÿ≈“§¡ - 31 ∏—π«“§¡ 2557 

 
 °“√ªÑÕß°—π°“√„™â¢âÕ¡Ÿ≈¿“¬„π 
  ∫√‘…—∑œ ¡’π‚¬∫“¬®”°—¥°“√„™â¢âÕ¡Ÿ≈¿“¬„π„ÀâÕ¬Ÿà „π«ß‡©æ“–ºŸâ∫√‘À“√μ—Èß·μà√–¥—∫°≈“ß∂÷ß√–¥—∫ Ÿß∑’Ë

‡°’Ë¬«¢âÕß ·≈–°”Àπ¥Àâ“¡æπ—°ß“ππ”‡Õ° “√À√◊Õ¢âÕ¡Ÿ≈¢Õß∫√‘…—∑œ ‰ª„™â‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå à«πμ—« À√◊Õ‡ªî¥‡º¬·°à
∫ÿ§§≈¿“¬πÕ°°àÕπ‰¥â√—∫Õπÿ≠“μ ´÷Ëß∫√‘…—∑œ®–∂◊Õ«à“‡ªìπ§«“¡º‘¥∑“ß«‘π—¬´÷Ëß∫∑≈ß‚∑…‰¥â°”Àπ¥‰«â„π§Ÿà¡◊Õ®√√¬“
∫√√≥„π°“√ªØ‘∫—μ‘ß“π∑’Ë ‰¥â‡º¬·æ√à„Àâ∑√“∫‚¥¬∑—Ë«°—π √«¡∑—ÈßÀâ“¡°√√¡°“√·≈–ºŸâ∫√‘À“√´◊ÈÕ¢“¬À≈—°∑√—æ¬å„π™à«ß 1 
‡¥◊Õπ °àÕπª√–°“»º≈°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß∫√‘…—∑œ  Ÿà “∏“√≥™πºà“π∑“ßμ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å·Ààßª√–‡∑»‰∑¬‡æ◊ËÕ
§ÿâ¡§√Õß ‘∑∏‘¢ÕßºŸâ∂◊ÕÀÿâπ®“°°“√‰¥â‡ª√’¬∫¢ÕßºŸâ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß 

  πÕ°®“°π’È∫√‘…—∑œ ¬—ß¡’π‚¬∫“¬°”Àπ¥„Àâ°√√¡°“√ ·≈–ºŸâ∫√‘À“√¢Õß∫√‘…—∑œ ( ÷́Ëß‰¥â√«¡∂÷ß§Ÿà ¡√  ·≈–∫ÿμ√
∑’Ë¬—ß‰¡à∫√√≈ÿπ‘μ‘¿“«–) √“¬ß“π°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß°“√∂◊ÕÀ≈—°∑√—æ¬å μàÕ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°”°—∫À≈—°∑√—æ¬å·≈–
μ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å¿“¬„π 3 «—π∑”°“√ π—∫®“°«—π∑’Ë¡’°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß°“√∂◊ÕÀ≈—°∑√—æ¬å ·≈–μâÕß·®âß„Àâ‡≈¢“πÿ°“√
∫√‘…—∑∑√“∫‡æ◊ËÕ·®âß„Àâ§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑œ √—∫∑√“∫μàÕ‰ª 

 
 °“√ªÑÕß°—π§«“¡¢—¥·¬âß∑“ßº≈ª√–‚¬™πå 
  ‚¥¬∑—Ë«‰ª °“√μ—¥ ‘π„®„¥Ê∑’Ë°√–∑”‚¥¬°√√¡°“√·≈–ΩÉ“¬∫√‘À“√μâÕß‡ªìπ‰ª‡æ◊ËÕº≈ª√–‚¬™πå Ÿß ÿ¥¢Õß 

∫√‘…—∑œ „π°√≥’À“°‡°‘¥§«“¡¢—¥·¬âß¥â“πº≈ª√–‚¬™πå °√√¡°“√À√◊ÕºŸâ∫√‘À“√®–π”‡√◊ËÕß¥—ß°≈à“«‡ πÕ„Àâ§≥–
°√√¡°“√∫√‘…—∑À√◊Õ∑’Ëª√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπæ‘®“√≥“∂÷ß§«“¡®”‡ªìπ„π°“√∑”√“¬°“√¥—ß°≈à“«·≈â«·μà°√≥’√«¡∑—Èßº≈
°√–∑∫∑’Ë®–‡°‘¥¢÷Èπ°—∫∫√‘…—∑œ „π°“√æ‘®“√≥“Õπÿ¡—μ‘√“¬°“√∑’ËÕ“®°àÕ„Àâ‡°‘¥º≈§«“¡¢—¥·¬âß∑“ßª√–‚¬™πå °√√¡°“√
∑’Ë¡’ à«π‰¥â‡ ’¬„π°√≥’¥—ß°≈à“«®–‰¡à “¡“√∂ÕÕ°‡ ’¬ß≈ß§–·ππ„π¡μ‘¥—ß°≈à“«‰¥â ·≈–μ“¡æ√–√“™∫—≠≠—μ‘À≈—°∑√—æ¬å
©∫—∫„À¡à ‰¥â°”Àπ¥„Àâ°√√¡°“√·≈–ºŸâ∫√‘À“√¢Õß∫√‘…—∑œ®–μâÕß®—¥∑”√“¬ß“π°“√¡’ à«π‰¥â‡ ’¬¢Õßμπ·≈–ºŸâ∑’Ë
‡°’Ë¬«¢âÕß„Àâ∫√‘…—∑œ√—∫∑√“∫ ‚¥¬„Àâ‡≈¢“πÿ°“√∫√‘…—∑‡ªìπºŸâπ” àß ”‡π“„Àâ·°àª√–∏“π°√√¡°“√∫√‘…—∑·≈–ª√–∏“π
°√√¡°“√μ√«® Õ∫ ÷́Ëß∑“ß∫√‘…—∑œ‰¥â°”Àπ¥„Àâ°√√¡°“√·≈–ºŸâ∫√‘À“√¢Õß∫√‘…—∑œ®–μâÕß®—¥∑”©∫—∫ª√—∫ª√ÿß·≈–π”
 àß√“¬ß“π¥—ß°≈à“«∑ÿ°ªï πÕ°®“°π’È ∫√‘…—∑œ¬—ß‰¥â¥”‡π‘π°“√‡°’Ë¬«°—∫√“¬°“√‡°’Ë¬«‚¬ßμ“¡°Æ‡°≥±å∑’Ë ”π—°ß“π§≥–
°√√¡°“√°”°—∫μ≈“¥∑ÿπ°”Àπ¥ √«¡∑—Èß‰¥â‡ªî¥‡º¬√“¬°“√√–À«à“ß°—π∑’Ë¡’°—∫∫√‘…—∑„π‡§√◊Õ‰«â„πß∫°“√‡ß‘π·≈–„π
·∫∫· ¥ß√“¬°“√¢âÕ¡Ÿ≈ª√–®”ªï (·∫∫ 56-1) „πªï 2557 ∫√‘…—∑œ¡’°“√∑”√“¬°“√‡°’Ë¬«‚¬ß¥—ßπ’È 
ë ∫√‘…—∑ Delta Greentech International Holding Ltd. ÷́Ëß‡ªìπ∫√‘…—∑¬àÕ¬∑’Ë∫√‘…—∑œ∂◊ÕÀÿâπ√âÕ¬≈– 100 ‰¥â∑”

√“¬°“√‡°’Ë¬«‚¬ß‚¥¬‰¥â‡¢â“∑” —≠≠“¢“¬‡ß‘π≈ß∑ÿπ (Àÿâπ “¡—≠) „π∫√‘…—∑ Delta Greentech SGP PTE Ltd. 
®”π«π 5,499,102 Àÿâπ À√◊Õ§‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 45.17 ¢ÕßÀÿâπ∑’ËÕÕ°·≈–®”Àπà“¬∑—ÈßÀ¡¥ „Àâ·°à∫√‘…—∑ Delta 
International Holding Ltd. ÷́Ëß‡ªìπ∫√‘…—∑¬àÕ¬¢Õß∫√‘…—∑ Delta Electronics Inc. (DEI) ∑’Ë‡ªìπºŸâ∂◊ÕÀÿâπ„À≠à
‚¥¬∂◊ÕÀÿâπ„π∫√‘…—∑œ∑—Èß‚¥¬μ√ß·≈–‚¥¬ÕâÕ¡√«¡√âÕ¬≈– 21 ‚¥¬¡’¡Ÿ≈§à“√“¬°“√√«¡ 12.93 ≈â“π¥Õ≈≈“√å
 À√—∞ (À√◊Õª√–¡“≥ 423 ≈â“π∫“∑) §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 1.77 ¢Õß¡Ÿ≈§à“ ‘π∑√—æ¬å∑’Ë¡’μ—«μπ ÿ∑∏‘ (NTA) ¢Õß 
∫√‘…—∑œ ·≈–¡’¢π“¥¢Õß√“¬°“√∑’Ë®”Àπà“¬‰ª §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 1.16 μ“¡‡°≥±å¡Ÿ≈§à“√«¡¢Õß ‘ËßμÕ∫·∑π
‡∑’¬∫°—∫ ‘π∑√—æ¬å√«¡¢Õß∫√‘…—∑œ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬μ“¡∑’Ëª√“°Ø„πß∫°“√‡ß‘π√«¡ ≥ «—π∑’Ë 31 ∏.§. 56 ‚¥¬



56 ร า ย ง า น 
ป ร ะ จํ า ป� 2557 

√“§“μ“¡¡Ÿ≈§à“μ≈“¥¬ÿμ‘∏√√¡‰¥âª√–‡¡‘π®“°¡Ÿ≈§à“ ‘π∑√—æ¬å ÿ∑∏‘ (Net asset value) ´÷Ëß‰¥âª√—∫ª√ÿß¡Ÿ≈§à“‡ß‘π
≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑ Delta Greentech (China) ¥â«¬¡Ÿ≈§à“μ≈“¥¬ÿμ‘∏√√¡ (Fair market value) ∑’Ëª√–‡¡‘π¥â«¬«‘∏’
√“¬‰¥â (Income Approach) ‚¥¬ºŸâª√–‡¡‘πÕ‘ √– ≥ «—π∑’Ë 17 °—π¬“¬π 2555 ÷́Ëß¡’¡Ÿ≈§à“√–À«à“ß 2.16 - 2.34 
¥Õ≈≈“√å À√—∞μàÕÀÿâπ´÷ËßÀ≈—ß®“°√“¬°“√π’È ∫√‘…—∑œ À√◊Õ∫√‘…—∑¬àÕ¬®–¡‘‰¥â∂◊ÕÀÿâπ„π∫√‘…—∑ DG SGP Õ’°μàÕ‰ª 

ë ∫√‘…—∑ DET International Holding Limited ÷́Ëß‡ªìπ∫√‘…—∑¬àÕ¬∑’Ë∫√‘…—∑œ ∂◊ÕÀÿâπ√âÕ¬≈– 100 ‰¥â∑”√“¬°“√
‡°’Ë¬«‚¬ß‚¥¬‰¥â‡¢â“∑” —≠≠“¢“¬‡ß‘π≈ß∑ÿπ (Àÿâπ “¡—≠) „π∫√‘…—∑ Delta Electronics Europe Ltd (DEU) 
®”π«π 500,000 Àÿâπ §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 100 ¢ÕßÀÿâπ∑’ËÕÕ°·≈–®”Àπà“¬∑—ÈßÀ¡¥ „Àâ·°à∫√‘…—∑ Delta International 
Holding Ltd. ÷́Ëß‡ªìπ∫√‘…—∑¬àÕ¬¢Õß∫√‘…—∑ Delta Electronics Inc. (DEI) ∑’Ë‡ªìπºŸâ∂◊ÕÀÿâπ„À≠à‚¥¬∂◊ÕÀÿâπ„π∫√‘…—∑œ 
∑—Èß‚¥¬μ√ß·≈–‚¥¬ÕâÕ¡ª√–¡“≥√âÕ¬≈– 21 ¡’¡Ÿ≈§à“√“¬°“√√«¡ 3.66 ≈â“π‡À√’¬≠ À√—∞ (À√◊Õª√–¡“≥ 119 
≈â“π∫“∑) ¡’¢π“¥¢Õß√“¬°“√‡°’Ë¬«‚¬ß§‘¥‡ªìπ§‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 0.50 ¢Õß¡Ÿ≈§à“ ‘π∑√—æ¬å∑’Ë¡’μ—«μπ ÿ∑∏‘ (NTA) ¢Õß 
∫√‘…—∑œ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬·≈–¡’¢π“¥¢Õß√“¬°“√∑’Ë®”Àπà“¬‰ª §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 0.49 μ“¡‡°≥±å¡Ÿ≈§à“¢Õß ‘π∑√—æ¬å 
(NTA) ¢Õß∫√‘…—∑œ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬μ“¡∑’Ëª√“°Ø„πß∫°“√‡ß‘π√«¡ ≥ «—π∑’Ë 30 ¡‘.¬. 57 ‚¥¬√“§“¥—ß°≈à“«
ª√–‡¡‘π‚¥¬„™â«‘∏’ Asset-Based Approach ¢Õß¡Ÿ≈§à“μ“¡∫—≠™’ ÿ∑∏‘ (Net book value) ≥ «—π∑’Ë 30 ¡‘.¬. 57 

 
 ∑—Èßπ’È ‰¡à¡’°√√¡°“√À√◊Õ°√√¡°“√μ√«® Õ∫∑à“π„¥¡’§«“¡‡ÀÁπμà“ß 

 
n การปฏิบัติต�อผู�มีส�วนได�เสีย 
  ∫√‘…—∑œ¡’π‚¬∫“¬„Àâ§«“¡ ”§—≠μàÕ ‘∑∏‘¢ÕßºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬„π∑ÿ°°≈ÿà¡ Õ—π‰¥â·°à ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ ≈Ÿ°§â“ æπ—°ß“π §Ÿà§â“ 

§Ÿà·¢àß ‡®â“Àπ’È ·≈– —ß§¡„π°“√‰¥â√—∫°“√¥Ÿ·≈®“°∫√‘…—∑œμ“¡ ‘∑∏‘∑’Ë¡’μ“¡°ÆÀ¡“¬À√◊Õ¢âÕμ°≈ß∑’Ë¡’°—∫∑“ß∫√‘…—∑œ 
‚¥¬‰¥â°”Àπ¥·π«∑“ß„π°“√ªØ‘∫—μ‘μàÕºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬°≈ÿà¡μà“ßÊ ¥—ßπ’È 

 
 ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ : 
  ∫√‘…—∑œ ¡’π‚¬∫“¬∑’Ë®–¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®„Àâ‡μ‘∫‚μÕ¬à“ß¬—Ëß¬◊π ‡æ◊ËÕ‡æ‘Ë¡¡Ÿ≈§à“¢Õß∫√‘…—∑œ Õ—π®–¡’º≈„ÀâºŸâ∂◊ÕÀÿâπ¢Õß 

∫√‘…—∑œ ‰¥â√—∫º≈μÕ∫·∑π∑’Ë¥’Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ·≈–„πÕ—μ√“∑’Ëπà“æÕ„® ´÷Ëßμ—Èß·μàªï 2553 ∂÷ßªï 2557 ∫√‘…—∑œ ‰¥â®à“¬
‡ß‘πªíπº≈§‘¥‡ªìπÕ—μ√“‡©≈’Ë¬ª√–¡“≥√âÕ¬≈– 50 - 69 ¢Õß°”‰√ ÿ∑∏‘„π·μà≈–ªï ·≈–„πªï 2557 ∫√‘…—∑œ ‰¥â∂Ÿ°®—¥„Àâ
Õ¬Ÿà„π°≈ÿà¡¥—™π’ MSCI ´÷Ëß∑”„ÀâÀÿâπ¢Õß∫√‘…—∑œ‡ªìπ∑’Ë√Ÿâ®—°·≈–¬Õ¡√—∫¢Õßπ—°≈ß∑ÿπ∑—Ë«‚≈° πÕ°®“°π’È ¥â«¬º≈°“√
¥”‡π‘πß“π∑’Ë‚¥¥‡¥àπ¢Õß∫√‘…—∑œ„π™à«ß 3 ªï∑’Ëºà“π¡“∑”„Àâ∫√‘…—∑œ‰¥â√—∫‡≈◊Õ°„Àâ√—∫√“ß«—≈ SET Awards 2014 
ª√–‡¿∑√“ß«—≈∫√‘…—∑®¥∑–‡∫’¬π¥â“πº≈°“√¥”‡π‘πß“π¬Õ¥‡¬’Ë¬¡„π°≈ÿà¡∫√‘…—∑∑’Ë¡’¡Ÿ≈§à“μ≈“¥ (market 
capitalization) 50,000 ≈â“π∫“∑ ∑—Èßπ’È ∫√‘…—∑œ®–¬—ß§ß„™â§«“¡æ¬“¬“¡Õ¬à“ß‡μÁ¡∑’Ë„π°“√ √â“ßº≈μÕ∫·∑π∑’Ë¥’·°à 
π—°≈ß∑ÿπ‡™àππ’ÈμàÕ‰ª 

 
 ≈Ÿ°§â“ : 
  ∫√‘…—∑œ ¡’π‚¬∫“¬∑’Ë®–ªØ‘∫—μ‘μ“¡æ—π∏°‘®„π°“√®—¥À“º≈‘μ¿—≥±å

·≈–°“√„Àâ∫√‘°“√∑’Ë§√∫«ß®√ (Solutions) ‡æ◊ËÕμÕ∫ πÕß§«“¡μâÕß°“√
¢Õß≈Ÿ°§â“∑—Èß√–¬– —Èπ·≈–√–¬–¬“« πÕ°®“°π’È∫√‘…—∑œ ¬—ß¡’π‚¬∫“¬∑’Ë®–
º≈‘μº≈‘μ¿—≥±å„Àâ¡’§ÿ≥¿“æ ∑—Èß¬—ßμâÕß„Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡¡“μ√∞“π “°≈∑’Ë
°”Àπ¥‰«â ‡æ◊ËÕ„Àâ≈Ÿ°§â“¡’§«“¡¡—Ëπ„®·≈–æ÷ßæÕ„®„π ‘π§â“ „πªïπ’È ∫√‘…—∑œ
‰¥â√—∫√“ß«—≈®“°≈Ÿ°§â“μà“ßÊ ‰¥â·°à √“ß«—≈ Best Lifecycle Performance 
Award ®“° Philips Ultrasound ·≈–√“ß«—≈ Supplier Efficiency ®“° 
Brocade 

 

MSCI Index (Morgan Stanley Capital International Index) À√◊Õ¥—™π’ MSCI ‡ªìπ¥—™π’∑’Ë∂Ÿ°®—¥∑”¢÷Èπ‚¥¬¡’«—μ∂ÿª√– ß§å‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ≈ß∑ÿπ

 ∂“∫—π∑’Ë≈ß∑ÿπ„π¿Ÿ¡‘¿“§μà“ßÊ ∑—Ë«‚≈° ‰¥âπ”¡“„™â‡ªìπ¡“μ√∞“π„π°“√«—¥º≈μÕ∫·∑π„π°“√≈ß∑ÿπ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Best Lifecycle Performance Award 
®“° Philips Ultrasound 



บริษัท เดลต�า อีเลคโทรนิคส� (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 57

 æπ—°ß“π : 
  ∫√‘…—∑œ ∂◊Õ«à“∑√—æ¬“°√∫ÿ§§≈‡ªìπ∑√—æ¬å ‘π∑’Ë¡’§à“ Ÿß ÿ¥ ¥—ßπ—Èπ ∫√‘…—∑œ ®÷ß„Àâº≈μÕ∫·∑π∑’Ë‡À¡“– ¡·≈–

 Õ¥§≈âÕß°—∫¿“«–μ≈“¥ √«¡∑—Èß„Àâ „Àâ ‘∑∏‘·≈–‡ √’¿“æ„π°“√‡¢â“√à«¡™¡√¡ Õß§å°√μà“ßÊ ·≈–„Àâæπ—°ß“π‚Õ°“ „π
°“√°â“«Àπâ“∑“ß¥â“π°“√ß“πÕ¬à“ß‡∑à“‡∑’¬¡μ“¡§«“¡∂π—¥·≈–§«“¡ “¡“√∂¢Õß·μà≈–∫ÿ§§≈ √«¡∑—Èß¡’°“√æ—≤π“
∫ÿ§≈“°√Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ¥â«¬°“√®—¥Ωñ°Õ∫√¡∑—Èß¿“¬„π·≈–μà“ßª√–‡∑» ‡æ◊ËÕ‡æ‘Ë¡§«“¡ “¡“√∂„π°“√ªØ‘∫—μ‘ß“π‚¥¬
‰¥â°”Àπ¥π‚¬∫“¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß ¥—ßπ’È 
ë π‚¬∫“¬§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ Õ“™’«Õπ“¡—¬ ·≈– ¿“æ·«¥≈âÕ¡„π°“√∑”ß“π 
ë π‚¬∫“¬§à“μÕ∫·∑πæπ—°ß“π 
ë π‚¬∫“¬¥â“π·√ßß“π —¡æ—π∏å 
ë π‚¬∫“¬°“√∫√‘À“√∑√—æ¬“°√∫ÿ§§≈ 
ë π‚¬∫“¬°“√ªØ‘∫—μ‘∑’Ë¡‘™Õ∫ °“√‰¡à≈à«ß≈–‡¡‘¥·≈–°“√‰¡à‡≈◊Õ°ªØ‘∫—μ‘ 

 (‚ª√¥¥Ÿ√“¬≈–‡Õ’¬¥¢Õßπ‚¬∫“¬¢â“ßμâπ„ππ‚¬∫“¬°“√°”°—∫¥Ÿ·≈°‘®°“√∑’Ëª√“°ØÕ¬Ÿà∫π‡«Á∫‰´μå http://www. 
deltathailand.com/th/about_corp.php) 

 
 §Ÿà§â“ : 
  ∫√‘…—∑œ ¡’π‚¬∫“¬„π°“√‡§“√æμàÕ ‘∑∏‘·≈–ªØ‘∫—μ‘μàÕ§Ÿà§â“∑ÿ°√“¬¥â«¬§«“¡‡ ¡Õ¿“§·≈–‡ªìπ∏√√¡ ªØ‘∫—μ‘

μ“¡ —≠≠“ À√◊Õ‡ß◊ËÕπ‰¢μà“ßÊ ∑’Ëμ°≈ß°—π‰«âÕ¬à“ß‡§√àß§√—¥ 
  ‚¥¬„πªï∑’Ëºà“π¡“∫√‘…—∑œ‰¥â®—¥„Àâ¡’ß“π Supplier Awards ‡æ◊ËÕ àß‡ √‘¡„Àâ§Ÿà§â“¡’°“√ª√—∫ª√ÿß§ÿ≥¿“æ ‘π§â“

·≈–∫√‘°“√„Àâ¡’¡“μ√∞“π∑’Ë Ÿß¢÷Èπ·≈–‡æ◊ËÕ√—°…“¡“μ√∞“π„Àâ‡ªìπ‰ªÕ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß ´÷Ëß∫√‘…—∑œ ¡’π‚¬∫“¬∑’Ë®–®—¥ß“π¥—ß
°≈à“«¢÷Èπ∑ÿ°ªï 

 
 §Ÿà·¢àß : 
  ∫√‘…—∑œ ¡’π‚¬∫“¬ àß‡ √‘¡°“√·¢àß¢—π∑“ß°“√§â“Õ¬à“ß‡ √’ ·≈–‡ªìπ∏√√¡ ¥â«¬§«“¡‡ªìπ¡◊ÕÕ“™’æ ¿“¬„μâ

°√Õ∫°μ‘°“¢Õß°“√·¢àß¢—π∑’Ë¥’ ‚¥¬¡’°“√°”Àπ¥‰«â„π§Ÿà¡◊Õ®√√¬“∫√√≥„π°“√ªØ‘∫—μ‘ß“π¢Õß∫√‘…—∑œ ÷́Ëß‡ªìπ°“√
ªØ‘∫—μ‘μ“¡¢âÕ°”Àπ¥¢Õß®√√¬“∫√√≥∑“ß°“√§â“¢ÕßÕÿμ “À°√√¡Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å (Electronics Industry Code of 
Conduct À√◊Õ EICC) 

 
 ‡®â“Àπ’È : 
  ∫√‘…—∑œ¡’π‚¬∫“¬ªØ‘∫—μ‘μ“¡ —≠≠“À√◊Õ‡ß◊ËÕπ‰¢μà“ßÊ ∑’Ëμ°≈ß°—π‰«âÕ¬à“ß‡§√àß§√—¥ √«¡∂÷ß¿“√–ºŸ°æ—π·≈–Àπ’È

 ‘π∑’ËÕ“®‡°‘¥¢÷Èπ „π°√≥’∑’Ë ‰¡à “¡“√∂ªØ‘∫—μ‘μ“¡‡ß◊ËÕπ‰¢¢âÕ„¥¢âÕÀπ÷ËßÀ√◊Õ¡’‡Àμÿ∑”„Àâº‘¥π—¥™”√–Àπ’È μâÕß√’∫·®âß„Àâ‡®â“
Àπ’È∑√“∫‚¥¬‰¡àª°ªî¥¢âÕ‡∑Á®®√‘ß ‡æ◊ËÕ√à«¡°—πæ‘®“√≥“À“·π«∑“ß·°â‰¢‚¥¬„™âÀ≈—°§«“¡ ¡‡Àμÿ ¡º≈ ∑—Èßπ’È∫√‘…—∑œ 
®–¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–ª√– ‘∑∏‘º≈‡æ◊ËÕ„Àâ°“√¥”‡π‘πß“π‡μ‘∫‚μÕ¬à“ß¬—Ëß¬◊π·≈–¡’∞“π–∑“ß°“√‡ß‘π∑’Ë
¡—Ëπ§ß ‡æ◊ËÕ √â“ß§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ„Àâ·°à‡®â“Àπ’È ‚¥¬„πªï∑’Ëºà“π¡“∫√‘…—∑œ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬¡’§«“¡ —¡æ—π∏å∑’Ë¥’°—∫ ∂“∫—π°“√
‡ß‘π‚¥¬¡’°“√™”√–Àπ’È·≈–ªØ‘∫—μ‘μ“¡‡ß◊ËÕπ‰¢∑’Ëμ°≈ß°—π‰«âÕ¬à“ß§√∫∂â«π 

 
  —ß§¡·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ : 
  ∫√‘…—∑œ ¡’π‚¬∫“¬„π°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®μ“¡π‚¬∫“¬§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫μàÕ —ß§¡´÷Ëß√«¡∂÷ß ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‚¥¬

π‚¬∫“¬¥—ß°≈à“«®–‡ªìπ·π«∑“ß„π°“√ªØ‘∫—μ‘ß“π¢Õß°√√¡°“√ ºŸâ∫√‘À“√ ·≈–æπ—°ß“π¢Õß∫√‘…—∑œ ‡æ◊ËÕ„Àâ°“√
¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®‡ªìπ‰ªÕ¬à“ß‚ª√àß„  μ√«® Õ∫‰¥â ¡’®√‘¬∏√√¡ ‡§“√æμàÕÀ≈—° ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π √«¡∑—Èß°“√ªØ‘∫—μ‘μàÕºŸâ¡’ à«π
‰¥â‡ ’¬Õ¬à“ß‡ªìπ∏√√¡ 

  „π∞“π–∑’Ë‡√“‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õß —ß§¡ ∫√‘…—∑œ ‰¥â π—∫ πÿπ¡“μ√∞“π “°≈μà“ßÊ ‡™àπ EICC ªØ‘≠≠“ “°≈«à“ 
¥â«¬ ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π (Universal Declaration of Human Rights À√◊Õ UDHR) ªØ‘≠≠“¢ÕßÕß§å°“√·√ßß“π
√–À«à“ßª√–‡∑»«à“¥â«¬À≈—°°“√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫ ∂“πª√–°Õ∫°“√¢â“¡™“μ‘·≈–π‚¬∫“¬∑“ß —ß§¡ (International 
Labor Office Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy) 
·≈–°√Õ∫°“√√“¬ß“π “°≈ (Global Reporting Initiative À√◊Õ GRI) 

  ∑—Èßπ’È  “¡“√∂¥Ÿ√“¬≈–‡Õ’¬¥‡°’Ë¬«°—∫°“√ªØ‘∫—μ‘μàÕºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬‡æ‘Ë¡‡μ‘¡‰¥â®“°À—«¢âÕ√“¬ß“π§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫
μàÕ —ß§¡ 

 



58 ร า ย ง า น 
ป ร ะ จํ า ป� 2557 

 °“√√—∫¢âÕ√âÕß‡√’¬π‡¡◊ËÕ¡’°“√ª√–æƒμ‘¡‘™Õ∫ 
  ∫√‘…—∑œ ¡’π‚¬∫“¬ π—∫ πÿπ„Àâ¡’°“√√—∫¢âÕ√âÕß‡√’¬π‡¡◊ËÕ¡’°“√ª√–æƒμ‘¡‘™Õ∫‚¥¬‰¥â®—¥∑”π‚¬∫“¬°“√·®âß

‡∫“–·  (Whistle Blowing Policy) ¢÷Èπ ‡æ◊ËÕ‡ªìπ™àÕß∑“ß„Àâæπ—°ß“π·≈–ºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬°≈ÿà¡μà“ßÊ  “¡“√∂·®âß
‡∫“–· °“√ªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’Ë‚¥¬¡‘™Õ∫ √«¡∑—Èß°‘®°√√¡„¥Ê ∑’Ë¢—¥μàÕ°ÆÀ¡“¬ æƒμ‘°√√¡∑’Ë¢—¥μàÕ°Æ√–‡∫’¬∫·≈–À≈—°
®√√¬“∫√√≥¢Õß∫√‘…—∑œ ¡“∑’ËΩÉ“¬∫√‘À“√À√◊Õ§≥–°√√¡°“√ ‡æ◊ËÕ™à«¬°—πª√—∫ª√ÿß·°â‰¢À√◊Õ¥”‡π‘π°“√„Àâ‡°‘¥§«“¡
∂Ÿ°μâÕß ‡À¡“– ¡ ‚ª√àß„  ·≈–¬ÿμ‘∏√√¡μàÕ‰ª ‚¥¬‰¥â‡ªî¥™àÕß∑“ß°“√√—∫·®âß¢âÕ¡Ÿ≈„ÀâºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬∑ÿ°°≈ÿà¡ “¡“√∂
 àß¢âÕ‡ πÕ·π–À√◊Õ¢âÕ√âÕß‡√’¬π¡“∑“ß™àÕß∑“ßμà“ßÊ ¥—ßπ’È 
ë æπ—°ß“π‡¥≈μâ“ “¡“√∂ àß¢âÕ‡ πÕ·π–À√◊Õ¢âÕ√âÕß‡√’¬π‰ª¬—ß∫ÿ§§≈/Àπà«¬ß“π¥—ßμàÕ‰ªπ’È 

(1) À—«Àπâ“Àπà«¬ß“π∑’Ëæπ—°ß“π§π¥—ß°≈à“« —ß°—¥Õ¬Ÿà 
(2) À—«Àπâ“ΩÉ“¬μ√«® Õ∫ À—«Àπâ“ΩÉ“¬∑√—æ¬“°√∫ÿ§§≈À√◊ÕÀ—«Àπâ“ΩÉ“¬°ÆÀ¡“¬ 
(3) °≈àÕß√—∫§«“¡§‘¥‡ÀÁπ 
(4) ®¥À¡“¬Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å (whistleblow@deltathailand.com) 

ë ºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬Õ◊Ëπ “¡“√∂ àß¢âÕ‡ πÕ·π–À√◊Õ¢âÕ√âÕß‡√’¬π‰ª∑’Ë 
(1) μŸâ√—∫§«“¡§‘¥‡ÀÁπ (μŸâ ª.≥. 50 ∫“ßªŸ  ¡ÿ∑√ª√“°“√ 10280) 
(2) °≈àÕß®¥À¡“¬Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å (whistleblow@deltathailand.com) 
(3) ‡«Á∫‰´μå www.deltathailand.com 

 
  ‡≈¢“πÿ°“√§≥–°√√¡°“√®–√«∫√«¡·≈– àß¢âÕ√âÕß‡√’¬πμàÕ‰ª¬—ß§≥–ºŸâ∫√‘À“√ À√◊Õ§≥–°√√¡°“√μ√«® Õ∫ 

À√◊Õ§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑œ ‡æ◊ËÕ∑”°“√æ‘®“√≥“μ√«® Õ∫·≈â«·μà°√≥’ 
  ∑—Èßπ’È ¢âÕ¡Ÿ≈¢ÕßºŸâ·®âß‡∫“–· ·≈–‡√◊ËÕß∑’Ë·®âß ®–∂Ÿ°‡°Á∫‡ªìπ§«“¡≈—∫ ‡æ◊ËÕªÑÕß°—π°√≥’∂Ÿ°≈–‡¡‘¥ ‘∑∏‘ 
 
 °“√¥”‡π‘π°“√„π°“√μàÕμâ“π§Õ√å√—ª™—Ëπ 
  ∫√‘…—∑‰¥â√à«¡≈ßπ“¡· ¥ß‡®μπ“√¡≥å·π«√à«¡ªØ‘∫—μ‘¢Õß¿“§‡Õ°™π‰∑¬„π°“√μàÕμâ“π°“√∑ÿ®√‘μ ‚¥¬

ª√–∏“π∫√‘À“√‰¥â√à«¡„Àâ —μ¬“∫—π ‡æ◊ËÕ√—∫∑√“∫¢âÕμ°≈ß§”ª√–°“»‡®μπ“√¡≥å·π«√à«¡ªØ‘∫—μ‘ (Collective Action 
Coalition) ‡æ◊ËÕ°“√μàÕμâ“π°“√∑ÿ®√‘μ„π¿“§‡Õ°™π„π≈”¥—∫∑’Ë 315 ‡¡◊ËÕ‡¥◊Õπæƒ…¿“§¡ 2557 „π°“√μàÕμâ“π°“√
∑ÿ®√‘μ∑ÿ°√Ÿª·∫∫ ·≈–¥”‡π‘π°“√ª√–‡¡‘πμπ‡Õß‡°’Ë¬«°—∫¡“μ√°“√μàÕμâ“π§Õ√å√—ª™—Ëπ 

  „π°“√ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑§√—Èß∑’Ë 3/2557 ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 31 ¡’π“§¡ 2557 ‰¥âÕπÿ¡—μ‘„Àâª√–°“»„™âπ‚¬∫“¬
μàÕμâ“π§Õ√å√—ª™—Ëπ ‡æ◊ËÕ°”Àπ¥À≈—°°“√ ·π«ªØ‘∫—μ‘ °“√ ◊ËÕ “√·≈–®—¥Ωñ°Õ∫√¡„π‡√◊ËÕß°“√μàÕμâ“π§Õ√å√—ª™—Ëπ„Àâ
™—¥‡®π·°àæπ—°ß“π ∑—Èßπ’È  “¡“√∂¥Ÿ√“¬≈–‡Õ’¬¥°“√ªØ‘∫—μ‘„π‡√◊ËÕß°“√μàÕμâ“π°“√§Õ√å√—ª™—Ëπ‰¥â®“° http://
www.deltathailand.com/th/about_corp_anti_corruption.php 

 
n การเป�ดเผยข�อมูลและความโปร�งใส 
  ∫√‘…—∑œ ¡’π‚¬∫“¬„π°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈·≈– “√ π‡∑»¢Õß∫√‘…—∑œÕ¬à“ß∂Ÿ°μâÕß§√∫∂â«π·≈–∑—π‡«≈“ ‡æ◊ËÕ„Àâ

ºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬μà“ßÊ “¡“√∂√—∫∑√“∫¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ∂÷ßº≈°“√¥”‡π‘πß“π∞“π–∑“ß°“√‡ß‘π æ—≤π“°“√∑’Ë ”§—≠
·≈–¢âÕ¡Ÿ≈μà“ßÊ ¢Õß∫√‘…—∑œ ‡™àπ ß∫°“√‡ß‘π √“¬ß“πª√–®”ªï ·≈–·∫∫· ¥ß√“¬°“√¢âÕ¡Ÿ≈ (·∫∫ 56-1) ∑—Èß¿“…“
‰∑¬·≈–¿“…“Õ—ß°ƒ… ‰¥â®“°‡«Á∫‰´μå¢ÕßÀπà«¬ß“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß‰¥â·°à μ≈“¥À≈—°∑√—æ¬åœ ·≈– ”π—°ß“π§≥–
°√√¡°“√°”°—∫À≈—°∑√—æ¬åœ √«¡∑—Èß‡«Á∫‰´μå¢Õß∫√‘…—∑œwww.deltathailand.com ‚¥¬ºŸâ∑’Ë π„® “¡“√∂‚∑√»—æ∑å
μ‘¥μàÕ¢Õ¢âÕ¡Ÿ≈‡æ‘Ë¡‡μ‘¡À√◊ÕÕ’‡¡≈å¡“∑’Ë info@deltathailand.com ÷́Ëß∫√‘…—∑œ‰¥â®—¥„Àâ¡’Àπà«¬ß“ππ—°≈ß∑ÿπ —¡æ—π∏å  
∑”Àπâ“∑’Ë„π°“√¥Ÿ·≈„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈¢Õß∫√‘…—∑œ·°àºŸâ∂◊ÕÀÿâπ π—°≈ß∑ÿπ π—°«‘‡§√“–ÀåÀ≈—°∑√—æ¬å·≈–Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß
‚¥¬ “¡“√∂μ‘¥μàÕ‰¥â∑’Ë investor@deltathailand.com 

  „πªï 2557 π’È‚¥¬§«“¡Õπÿ‡§√“–Àå¢Õßμ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ∫√‘…—∑œ‰¥â¡’°“√®—¥°“√ª√–™ÿ¡·≈– 
·∂≈ßº≈°“√¥”‡π‘πß“π∑ÿ°‰μ√¡“ μàÕπ—°«‘‡§√“–Àå π—°≈ß∑ÿπ ∂“∫—ππ—°¢à“«·≈–ºŸâ π„®∑—Ë«‰ª·≈–‡ªìπ‚Õ°“ „Àâ¡’°“√
æ∫ª–æŸ¥§ÿ¬°—∫ºŸâ∫√‘À“√ ‡æ◊ËÕ √â“ß§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ„Àâ·°àºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬∑ÿ°ΩÉ“¬ √«¡∑—Èß¡’°“√ª√–™ÿ¡‡æ◊ËÕæ∫ª–·≈–„Àâ
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¢âÕ¡Ÿ≈π—°«‘‡§√“–ÀåÀ≈—°∑√—æ¬å·≈–π—°≈ß∑ÿπ∑—Èß„πª√–‡∑»·≈–μà“ßª√–‡∑»‡æ‘Ë¡‡μ‘¡Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ ‡π◊ËÕß®“°π—°≈ß∑ÿπ
∑—Èß„π·≈–μà“ßª√–‡∑» à«π„À≠à‰¥â≈ß∑ÿπ·≈–∂◊Õ§√ÕßÀÿâπ¢Õß∫√‘…—∑œ ¡“‡ªìπ√–¬–¬“«π“π π—°≈ß∑ÿπ —¡æ—π∏å¢Õß 
∫√‘…—∑œ ®÷ß‰¥â„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈‡ªìπ√–¬–·°àπ—°≈ß∑ÿπ„π¿Ÿ¡‘¿“§‚¥¬ºà“π°“√‡¢â“√à«¡°“√ª√–™ÿ¡°—∫∫√‘…—∑À≈—°∑√—æ¬å·≈–ß“π
ª√–™ÿ¡ —¡¡π“∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√„Àâ§«“¡√Ÿâ‡√◊ËÕßÀÿâπμà“ßÊ 2-3 §√—Èß„π·μà≈–ªï  ”À√—∫π—°≈ß∑ÿπ„π¿Ÿ¡‘¿“§Õ◊ËπÊ °“√
ª√–™ÿ¡∑“ß‚∑√»—æ∑å®–∂Ÿ°®—¥„Àâ¡’¢÷Èπ‡¡◊ËÕ¡’°“√√âÕß¢Õ ·≈–„πªï 2557 ∫√‘…—∑œ ‰¥â√—∫√“ß«—≈ Best Senior 
Management IR Support in 2014 ®“° Alpha Southeast Asia Magazine ‚¥¬‰¥â√—∫°“√‚À«μ®“°π—°≈ß∑ÿπ
 ∂“∫—π®”π«π 477 √“¬„π¿Ÿ¡‘¿“§‡Õ‡™’¬μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâ ª√–°Õ∫¥â«¬ °Õß∑ÿπ∫”‡ÀπÁ®∫”π“≠ °Õß∑ÿπ∫√‘À“√
§«“¡‡ ’Ë¬ß π“¬Àπâ“μ√“ “√∑ÿπ·≈–μ√“ “√Àπ’È √«¡∑—Èßπ—°«‘‡§√“–ÀåÀ≈—°∑√—æ¬å 

 
n ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 ‚§√ß √â“ß§≥–°√√¡°“√ 
  §≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑ª√–°Õ∫¥â«¬°√√¡°“√∑—ÈßÀ¡¥ 9 √“¬ ‚¥¬‡ªìπ°√√¡°“√∑’Ë‡ªìπºŸâ∫√‘À“√ 2 √“¬ ·≈–

°√√¡°“√∑’Ë ‰¡à‡ªìπºŸâ∫√‘À“√ 7 √“¬´÷Ëß‡ªìπ°√√¡°“√Õ‘ √– 3 √“¬ §‘¥‡ªìπ 1 „π 3 ¢Õß°√√¡°“√∑—ÈßÀ¡¥ ‚¥¬
§ÿ≥ ¡∫—μ‘¢Õß°√√¡°“√Õ‘ √–‡∑à“°—∫‡°≥±å∑’Ë ”π—°ß“π °.≈.μ °”Àπ¥ 

  ∫ÿ§§≈ºŸâ¥”√ßμ”·Àπàßª√–∏“π°√√¡°“√·≈–ª√–∏“π∫√‘À“√„πªí®®ÿ∫—π¢Õß∫√‘…—∑œ‡ªìπ§π≈–∫ÿ§§≈ ·≈–‰¥â
°”Àπ¥Õ”π“®Àπâ“∑’Ë§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫·¬°ÕÕ°®“°°—π √«¡∂÷ß·∫àß·¬°∫∑∫“∑Àπâ“∑’Ë√–À«à“ß§≥–°√√¡°“√·≈– 
ΩÉ“¬®—¥°“√‡æ◊ËÕ§«“¡‚ª√àß„ „π°“√∫√‘À“√ß“π (√“¬≈–‡Õ’¬¥¢Õß§≥–°√√¡°“√´÷Ëßª√–°Õ∫¥â«¬ √“¬™◊ËÕ·≈–
¢Õ∫‡¢μÀπâ“∑’Ë§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫¢Õß§≥–°√√¡°“√ “¡“√∂¥Ÿ‡æ‘Ë¡‡μ‘¡‰¥â„πÀ—«¢âÕ‚§√ß √â“ß°“√®—¥°“√¢ÕßÕß§å°√) 

 
 «“√–°“√¥”√ßμ”·Àπàß°√√¡°“√ 
  „π°“√ª√–™ÿ¡ “¡—≠ºŸâ∂◊ÕÀÿâπª√–®”ªï °√√¡°“√∫√‘…—∑®”π«πÀπ÷Ëß„π “¡À√◊Õ„°≈â‡§’¬ß°—∫®”π«πÀπ÷Ëß„π “¡

¡“°∑’Ë ÿ¥μâÕßÕÕ°®“°μ”·Àπàß ‚¥¬°√√¡°“√´÷Ëßæâπμ”·Àπàßπ’ÈÕ“®‰¥â√—∫‡≈◊Õ°μ—Èß°≈—∫‡¢â“¥”√ßμ”·Àπàß„À¡àÕ’°«“√–
‰¥â ∑—Èßπ’È∑’Ëª√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπÕ“®≈ß¡μ‘„Àâ°√√¡°“√§π„¥ÕÕ°®“°μ”·Àπàß°àÕπ∂÷ß§√“«ÕÕ°μ“¡«“√–‰¥â¥â«¬§–·ππ‡ ’¬ß
‰¡àπâÕ¬°«à“ “¡„π ’Ë¢Õß®”π«πºŸâ∂◊ÕÀÿâπ´÷Ëß¡“ª√–™ÿ¡·≈–¡’ ‘∑∏‘ÕÕ°‡ ’¬ß·≈–¡’Àÿâππ—∫√«¡°—π‰¥â‰¡àπâÕ¬°«à“°÷ËßÀπ÷Ëß¢Õß
®”π«πÀÿâπ∑’Ë∂◊Õ‚¥¬ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ∑’Ë¡“ª√–™ÿ¡·≈–¡’ ‘∑∏‘ÕÕ°‡ ’¬ß„π°“√ª√–™ÿ¡π—Èπ·≈–°√√¡°“√Õ‘ √– “¡“√∂¥”√ß
μ”·Àπàß°√√¡°“√‰¥â‰¡à‡°‘π 3 «“√– ∑—Èßπ’È„Àâ¡’º≈μ—Èß·μà°“√ª√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ “¡—≠ª√–®”ªï 2558 ‡ªìπμâπ‰ª 

  „π°“√ª√–™ÿ¡ “¡—≠ºŸâ∂◊ÕÀÿâπª√–®”ªï 2557 °√√¡°“√´÷Ëßæâπ«“√–‰¥â·°à π“¬À¡‘ß ‡®‘Èß À«—ß π“¬Õπÿ √≥å 
¡ÿ∑√“Õ‘» ·≈–»“μ√“®“√¬å≈’ ®‘ ‡≈π´÷Ëß°√√¡°“√∑—Èß “¡√“¬‰¥â√—∫°“√‡≈◊Õ°μ—Èß°≈—∫‡¢â“¥”√ßμ”·Àπàß„À¡àÕ’°«“√–Àπ÷Ëß 

 
 Õ”π“®Õπÿ¡—μ‘¢Õß§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑ 
  §≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑¡’Õ”π“®Õπÿ¡—μ‘‡√◊ËÕßμà“ßÊ ¢Õß∫√‘…—∑μ“¡¢Õ∫‡¢μÀπâ“∑’Ë∑’Ë°”Àπ¥‚¥¬°ÆÀ¡“¬ ¢âÕ∫—ß§—∫

¢Õß∫√‘…—∑ ·≈–¡μ‘∑’Ëª√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ ´÷Ëß√«¡∂÷ß°“√°”Àπ¥·≈–∑∫∑«π«‘ —¬∑—»πå °≈¬ÿ∑∏å„π°“√¥”‡π‘πß“π ·ºπÀ≈—°
„π°“√¥”‡π‘πß“π π‚¬∫“¬„π°“√∫√‘À“√§«“¡‡ ’Ë¬ß ·ºπß∫ª√–¡“≥·≈–·ºπ°“√¥”‡π‘πß“π∏ÿ√°‘®ª√–®”ªï  
·ºπ∏ÿ√°‘®√–¬–ª“π°≈“ß °“√°”Àπ¥‡ªÑ“À¡“¬ °“√μ‘¥μ“¡·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√¥”‡π‘πß“π„Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡·ºπ 
∑’Ë°”Àπ¥‰«â ·≈–°“√¥Ÿ·≈√“¬®à“¬≈ß∑ÿπ (Capital Expenditure) °“√‡¢â“§«∫√«¡°‘®°“√°“√·∫àß·¬°°‘®°“√ ·≈–
°“√‡¢â“√à«¡∑ÿπ 

 
 §≥–°√√¡°“√™ÿ¥¬àÕ¬ 
  §≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑‰¥â·μàßμ—Èß§≥–°√√¡°“√™ÿ¥¬àÕ¬‡æ◊ËÕ™à«¬ªØ‘∫—μ‘ß“π„π°“√»÷°…“·≈–°≈—Ëπ°√Õßß“π„π

·μà≈–¥â“π·≈–‡ πÕ§«“¡‡ÀÁπμàÕ§≥–°√√¡°“√ ÷́Ëß„πªí®®ÿ∫—π ∫√‘…—∑œ¡’§≥–°√√¡°“√™ÿ¥¬àÕ¬ 4 §≥– ‰¥â·°à §≥–
°√√¡°“√∫√‘À“√ §≥–°√√¡°“√μ√«® Õ∫ §≥–°√√¡°“√°”Àπ¥§à“μÕ∫·∑π ·≈–§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√§«“¡‡ ’Ë¬ß
‚¥¬√“¬≈–‡Õ’¬¥¢Õß§≥–°√√¡°“√·μà≈–§≥–¡’¥—ßμàÕ‰ªπ’È 
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§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√ 
 §≥–°√√¡°“√∫√‘À“√¢Õß∫√‘…—∑œ ª√–°Õ∫¥â«¬°√√¡°“√ 7 ∑à“π¥—ßπ’È 
 
 √“¬™◊ËÕ°√√¡°“√ μ”·Àπàß  

1. π“¬‡´’¬ ‡™π ‡¬π* ª√–∏“π°√√¡°“√∫√‘À“√ 
2. π“¬Õπÿ √≥å ¡ÿ∑√“Õ‘» °√√¡°“√∫√‘À“√ 
3. π“¬À¬Ÿ ‡ªÜÕ ‡À«‘π °√√¡°“√∫√‘À“√ 
4. π“¬«‘™—¬ »—°¥‘Ï ÿ√‘¬“ °√√¡°“√∫√‘À“√ 
5. π“¬´‘¡ °ÿ¬ ‡°’¬ß °√√¡°“√∫√‘À“√ 
6. π“¬®“ß ‰´â ´‘ß °√√¡°“√∫√‘À“√ 
7. π“¬®ß ‡®’¬ À≈ß* °√√¡°“√∫√‘À“√ 

 
* ‰¥â√—∫°“√·μàßμ—Èß®“°§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 11 ¡’π“§¡ 2557 

 
¢Õ∫‡¢μÀπâ“∑’Ë·≈–§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫¢Õß§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√ 
1. ¥”‡π‘π°‘®°“√·≈–∫√‘À“√°‘®°“√¢Õß∫√‘…—∑œ μ“¡«—μ∂ÿª√– ß§å ¢âÕ∫—ß§—∫ π‚¬∫“¬ √–‡∫’¬∫ ¢âÕ°”Àπ¥ §” —Ëß ·≈–

¡μ‘¢Õß∑’Ëª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√ ·≈–/À√◊Õ¡μ‘∑’Ëª√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ¢Õß∫√‘…—∑œ ∑ÿ°ª√–°“√ 
2. °”Àπ¥π‚¬∫“¬ ·ºπ∏ÿ√°‘® ∑‘»∑“ß °≈¬ÿ∑∏å ß∫ª√–¡“≥ ·≈–‚§√ß √â“ß°“√∫√‘À“√ß“πÀ≈—°·≈–Õ”π“®°“√∫√‘À“√

μà“ßÊ ¢Õß∫√‘…—∑œ „π°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®√«¡∑—Èßº—ßÕß§å°√¢Õß∫√‘…—∑œ ‡æ◊ËÕ‡ πÕ„Àâ∑’Ëª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑
æ‘®“√≥“·≈–Õπÿ¡—μ‘·≈–/À√◊Õ„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫ √«¡μ≈Õ¥∂÷ß°“√μ√«® Õ∫·≈–μ‘¥μ“¡º≈°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß 
∫√‘…—∑œ μ“¡π‚¬∫“¬∑’Ë°”Àπ¥ 

3. „Àâ¡’Õ”π“®„π°“√‡¢â“∑”∏ÿ√°√√¡°—∫∏π“§“√„π‡√◊ËÕß¥—ßμàÕ‰ªπ’È ·μà®–μâÕß√“¬ß“π∏ÿ√°√√¡∑’Ë ‰¥â∑”‰ª„Àâ∑’Ëª√–™ÿ¡§≥–
°√√¡°“√∫√‘…—∑∑√“∫„π°“√ª√–™ÿ¡§√—Èß∂—¥‰ªÀ≈—ß°“√∑”√“¬°“√¥—ß°≈à“« 
(°) „Àâ¡’Õ”π“®„π°“√‡ªî¥À√◊Õªî¥∫—≠™’∏π“§“√ 
(¢) „Àâ¡’Õ”π“®„π°“√‡¢â“∑” —≠≠“‡°’Ë¬«°—∫°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®ª°μ‘¢Õß∫√‘…—∑œ·≈–À√◊Õ∑”∏ÿ√°√√¡„¥Ê °—∫∏π“§“√

·≈– ∂“∫—π°“√‡ß‘πμà“ßÊ ¿“¬„π«ß‡ß‘π‰¡à‡°‘π 50 ≈â“π‡À√’¬≠ À√—∞À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“„π‡ß‘πμ√“ °ÿ≈Õ◊ËπμàÕÀπ÷Ëß
∏π“§“√ ·≈–„π°√≥’∑’ËμâÕß„™â∑√—æ¬å ‘π¢Õß∫√‘…—∑œ‡ªìπÀ≈—°ª√–°—πμâÕßπ”‡ πÕ¢ÕÕπÿ¡—μ‘®“°§≥–°√√¡°“√
∫√‘…—∑ 

(§) „Àâ¡’Õ”π“®„π°“√ÕÕ°Àπ—ß ◊Õ§È”ª√–°—π®“°∫√‘…—∑œ ‡æ◊ËÕ§È”ª√–°—π„Àâ·°à∫√‘…—∑¬àÕ¬„π«ß‡ß‘π‰¡à‡°‘π 50  
≈â“π‡À√’¬≠ À√—∞À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“„π‡ß‘πμ√“ °ÿ≈Õ◊ËπμàÕÀπ÷Ëß∫√‘…—∑ 

(ß) „Àâ¡’Õ”π“®„π°“√¢ÕμàÕÕ“¬ÿ«ß‡ß‘π ‘π‡™◊ËÕ°—∫∏π“§“√‚¥¬‰¡à®”°—¥®”π«π 
4. „Àâ¡’Õ”π“®„π°“√Õπÿ¡—μ‘‡ß‘π≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑¬àÕ¬¿“¬„π«ß‡ß‘π‰¡à‡°‘π 5 ≈â“π‡À√’¬≠ À√—∞À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“„π‡ß‘πμ√“ °ÿ≈

Õ◊ËπμàÕÀπ÷ËßμàÕ‚§√ß°“√ ·μà‡¡◊ËÕ√«¡°—π·≈â«μâÕß‰¡à‡°‘π 20 ≈â“π‡À√’¬≠ À√—∞À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“„π‡ß‘πμ√“ °ÿ≈Õ◊Ëπ‡¡◊ËÕ√«¡
°—∫‚§√ß°“√Õ◊Ëπ„πÀπ÷ËßªïªØ‘∑‘π ∑—Èßπ’È °“√Õπÿ¡—μ‘°“√≈ß∑ÿπ¥—ß°≈à“«μâÕß√“¬ß“π„Àâ∑’Ëª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑∑√“∫
„π°“√ª√–™ÿ¡§√—Èß∂—¥‰ª 

5. „Àâ¡’Õ”π“®„π°“√Õπÿ¡—μ‘·μàßμ—Èß ‚¬°¬â“¬ ‡≈◊ËÕπ À√◊Õ∂Õ¥∂Õπ°√√¡°“√·≈–/À√◊ÕºŸâ∫√‘À“√„π∫√‘…—∑¬àÕ¬ 
6. „Àâ¡’Õ”π“®„π°“√¡Õ∫Õ”π“®„Àâ∫ÿ§§≈§πÀπ÷ËßÀ√◊ÕÀ≈“¬§πÀ√◊Õ∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ„¥ªØ‘∫—μ‘°“√Õ¬à“ßÀπ÷ËßÕ¬à“ß„¥ ‚¥¬Õ¬Ÿà 

¿“¬„μâ°“√§«∫§ÿ¡¢Õß§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√ À√◊ÕÕ“®¡Õ∫Õ”π“®‡æ◊ËÕ„Àâ∫ÿ§§≈¥—ß°≈à“«¡’Õ”π“®μ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√
∫√‘À“√‡ÀÁπ ¡§«√ ·≈–¿“¬„π√–¬–‡«≈“∑’Ë§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√‡ÀÁπ ¡§«√ ÷́Ëß§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√Õ“®¬°‡≈‘° 
‡æ‘°∂Õπ ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß À√◊Õ·°â‰¢∫ÿ§§≈∑’Ë ‰¥â√—∫¡Õ∫Õ”π“® À√◊Õ°“√¡Õ∫Õ”π“®π—ÈπÊ‰¥âμ“¡∑’Ë‡ÀÁπ ¡§«√ 

  ∑—Èßπ’È °“√¡Õ∫À¡“¬Õ”π“®Àπâ“∑’Ë·≈–§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫¢Õß§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√π—Èπ ®–‰¡à¡’≈—°…≥–‡ªìπ°“√
¡Õ∫Õ”π“®À√◊Õ¡Õ∫Õ”π“®™à«ß∑’Ë∑”„Àâ°√√¡°“√∫√‘À“√À√◊ÕºŸâ√—∫¡Õ∫Õ”π“®®“°°√√¡°“√∫√‘À“√  “¡“√∂Õπÿ¡—μ‘
√“¬°“√∑’ËμπÀ√◊Õ∫ÿ§§≈∑’ËÕ“®¡’§«“¡¢—¥·¬âß (μ“¡∑’Ëπ‘¬“¡‰«â „πª√–°“»§≥–°√√¡°“√°”°—∫À≈—°∑√—æ¬å·≈–
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μ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å) ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬ À√◊ÕÕ“®¡’§«“¡¢—¥·¬âß∑“ßº≈ª√–‚¬™πåÕ◊Ëπ„¥°—∫∫√‘…—∑œ À√◊Õ∫√‘…—∑¬àÕ¬ ‡«âπ·μà
‡ªìπ°“√Õπÿ¡—μ‘√“¬°“√∑’Ë‡ªìπ‰ªμ“¡ª°μ‘∏ÿ√°‘®∑’Ë¡’°“√°”Àπ¥¢Õ∫‡¢μ™—¥‡®π 

7. ªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’ËÕ◊ËπÊ μ“¡∑’Ë ‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬®“°§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑ 
 
§≥–°√√¡°“√μ√«® Õ∫ 
 §≥–°√√¡°“√μ√«® Õ∫¢Õß∫√‘…—∑œ ª√–°Õ∫¥â«¬°√√¡°“√®”π«π 3 √“¬ ÷́Ëß°√√¡°“√∑ÿ°√“¬¥”√ßμ”·Àπàß‡ªìπ
°√√¡°“√Õ‘ √– ¡’«“√–¥”√ßμ”·Àπàßμ“¡«“√–°“√·μàßμ—Èß°√√¡°“√∫√‘…—∑‚¥¬¡’§ÿ≥ ¡∫—μ‘·≈–Àπâ“∑’Ë§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫μ“¡∑’Ë
μ≈“¥À≈—°∑√—æ¬åœ°”Àπ¥ ‚¥¬¡’√“¬™◊ËÕ¥—ßπ’È 
 
 √“¬™◊ËÕ°√√¡°“√ μ”·Àπàß  

1. »“ μ√“®“√¬å°‘μμ‘§ÿ≥ ÿ¿“æ√√≥ √—μπ“¿√≥å * ª√–∏“π°√√¡°“√μ√«® Õ∫ 
2. π“¬ ÿæ—≤πå ≈‘¡ª“¿√≥å °√√¡°“√μ√«® Õ∫ 
3. »“ μ√“®“√¬å≈’ ®‘ ‡≈π ** °√√¡°“√μ√«® Õ∫ 

 
À¡“¬‡Àμÿ  * ‡ªìπºŸâ¡’§«“¡√Ÿâ·≈–¡’ª√– ∫°“√≥å„π°“√ Õ∫∑“πß∫°“√‡ß‘π¢Õß∫√‘…—∑œ ·μàßμ—Èßμ—Èß·μàªï 2547 

 ** ‡ªìπÕ“®“√¬å∑’Ë¡’§«“¡‡™’Ë¬«™“≠¥â“π°“√∫√‘À“√‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬ National Taiwan University ª√–‡∑»‰μâÀ«—π 

 
§ÿ≥ ¡∫—μ‘¢Õß§≥–°√√¡°“√μ√«® Õ∫ 
1. ∑ÿ°§πμâÕß‡ªìπ°√√¡°“√Õ‘ √– 
2. ‰¡à‡ªìπ°√√¡°“√∑’Ë ‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬®“°§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑„Àâμ—¥ ‘π„®„π°“√¥”‡π‘π°‘®°“√¢Õß∫√‘…—∑œ ∫√‘…—∑„À≠à 

∫√‘…—∑¬àÕ¬ ∫√‘…—∑√à«¡ ∫√‘…—∑¬àÕ¬≈”¥—∫‡¥’¬«°—π À√◊Õπ‘μ‘∫ÿ§§≈∑’ËÕ“®¡’§«“¡¢—¥·¬âß 
3. ‰¡à‡ªìπ°√√¡°“√¢Õß∫√‘…—∑„À≠à ∫√‘…—∑¬àÕ¬ ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬≈”¥—∫‡¥’¬«°—π∑’Ë‡ªìπ∫√‘…—∑®¥∑–‡∫’¬π 
4. ¡’Àπâ“∑’Ëμ“¡∑’Ëμ≈“¥À≈—°∑√—æ¬åœ°”Àπ¥ 
5. ¡’°√√¡°“√μ√«® Õ∫Õ¬à“ßπâÕ¬ 1 §π∑’Ë¡’§«“¡√Ÿâ·≈–ª√– ∫°“√≥å‡æ’¬ßæÕ∑’Ë®–∑”Àπâ“∑’Ë„π°“√ Õ∫∑“π§«“¡πà“‡™◊ËÕ

∂◊Õ¢Õßß∫°“√‡ß‘π‰¥â 
6. ‰¥â√—∫·μàßμ—Èß®“°§≥–°√√¡°“√À√◊Õ∑’Ëª√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ 
 
¢Õ∫‡¢μÀπâ“∑’Ë·≈–§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫¢Õß§≥–°√√¡°“√μ√«® Õ∫ 
1.  Õ∫∑“π„Àâ∫√‘…—∑œ¡’°“√√“¬ß“π∑“ß°“√‡ß‘πÕ¬à“ß∂Ÿ°μâÕß·≈–¡’°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈Õ¬à“ß‡æ’¬ßæÕ 
2.  Õ∫∑“π„Àâ∫√‘…—∑œ¡’√–∫∫°“√§«∫§ÿ¡¿“¬„π ·≈–°“√μ√«® Õ∫¿“¬„π∑’Ë‡À¡“– ¡·≈–¡’ª√– ‘∑∏‘º≈ ·≈–æ‘®“√≥“

§«“¡‡ªìπÕ‘ √–¢ÕßÀπà«¬ß“πμ√«® Õ∫¿“¬„πμ≈Õ¥®π„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫„π°“√æ‘®“√≥“·μàßμ—Èß ‚¬°¬â“¬ ‡≈‘°®â“ß
À—«Àπâ“Àπà«¬ß“πμ√«® Õ∫¿“¬„πÀ√◊ÕÀπà«¬ß“πÕ◊Ëπ∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫‡°’Ë¬«°—∫°“√μ√«® Õ∫¿“¬„π 

3.  Õ∫∑“π„Àâ∫√‘…—∑œ ªØ‘∫—μ‘μ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬À≈—°∑√—æ¬å·≈–μ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å ¢âÕ°”Àπ¥¢Õßμ≈“¥À≈—°∑√—æ¬åœ 
À√◊Õ°ÆÀ¡“¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫∏ÿ√°‘®¢Õß∫√‘…—∑œ 

4. æ‘®“√≥“ §—¥‡≈◊Õ° ‡ πÕ·μàßμ—Èß∫ÿ§§≈ ÷́Ëß¡’§«“¡ “¡“√∂·≈–§«“¡‡ªìπÕ‘ √–‡æ◊ËÕ∑”Àπâ“∑’Ë‡ªìπºŸâ Õ∫∫—≠™’¢Õß 
∫√‘…—∑œ ·≈–‡ πÕ§à“μÕ∫·∑π¢Õß∫ÿ§§≈¥—ß°≈à“« √«¡∑—Èß‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡°—∫ºŸâ Õ∫∫—≠™’‚¥¬‰¡à¡’ΩÉ“¬®—¥°“√‡¢â“√à«¡
ª√–™ÿ¡¥â«¬Õ¬à“ßπâÕ¬ªï≈– 1 §√—Èß 

5.  Õ∫∑“π√“¬°“√∑’Ë‡°’Ë¬«‚¬ß°—πÀ√◊Õ√“¬°“√∑’ËÕ“®¡’§«“¡¢—¥·¬âß∑“ßº≈ª√–‚¬™πå«à“‡ªìπ‰ªμ“¡°ÆÀ¡“¬·≈–¢âÕ
°”Àπ¥¢Õßμ≈“¥À≈—°∑√—æ¬åœ ∑—Èßπ’È ‡æ◊ËÕ„Àâ¡—Ëπ„®«à“√“¬°“√¥—ß°≈à“« ¡‡Àμÿ ¡º≈·≈–‡ªìπª√–‚¬™πå Ÿß ÿ¥μàÕ∫√‘…—∑œ 

6. ®—¥∑”√“¬ß“π°“√°”°—∫¥Ÿ·≈°‘®°“√¢Õß§≥–°√√¡°“√μ√«® Õ∫‚¥¬‡ªî¥‡º¬‰«â„π√“¬ß“πª√–®”ªï¢Õß∫√‘…—∑œ ´÷Ëß
√“¬ß“π¥—ß°≈à“«μâÕß≈ßπ“¡‚¥¬ª√–∏“π°√√¡°“√μ√«® Õ∫ ·≈–μâÕßª√–°Õ∫¥â«¬¢âÕ¡Ÿ≈Õ¬à“ßπâÕ¬¥—ßμàÕ‰ªπ’È 
(°) §«“¡‡ÀÁπ‡°’Ë¬«°—∫§«“¡∂Ÿ°μâÕß §√∫∂â«π ‡ªìπ∑’Ë‡™◊ËÕ∂◊Õ‰¥â¢Õß√“¬ß“π∑“ß°“√‡ß‘π¢Õß∫√‘…—∑œ 
(¢) §«“¡‡ÀÁπ‡°’Ë¬«°—∫§«“¡‡æ’¬ßæÕ¢Õß√–∫∫§«∫§ÿ¡¿“¬„π¢Õß∫√‘…—∑œ 
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(§) §«“¡‡ÀÁπ‡°’Ë¬«°—∫°“√ªØ‘∫—μ‘μ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬À≈—°∑√—æ¬å·≈–μ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å ¢âÕ°”Àπ¥¢Õßμ≈“¥À≈—°
∑√—æ¬åœ À√◊Õ°ÆÀ¡“¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫∏ÿ√°‘®¢Õß∫√‘…—∑œ 

(ß) §«“¡‡ÀÁπ‡°’Ë¬«°—∫§«“¡‡À¡“– ¡¢ÕßºŸâ Õ∫∫—≠™’ 
(®) §«“¡‡ÀÁπ‡°’Ë¬«°—∫√“¬°“√‡°’Ë¬«‚¬ß·≈–√“¬°“√∑’ËÕ“®¡’§«“¡¢—¥·¬âß∑“ßº≈ª√–‚¬™πå 
(©) ®”π«π°“√ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√μ√«® Õ∫ ·≈–°“√‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡¢Õß°√√¡°“√μ√«® Õ∫·μà≈–∑à“π 
(™) §«“¡‡ÀÁπÀ√◊Õ¢âÕ —ß‡°μ‚¥¬√«¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√μ√«® Õ∫‰¥â√—∫®“°°“√ªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’Ëμ“¡°Æ∫—μ√¢Õß§≥–

°√√¡°“√μ√«® Õ∫ 
(´) √“¬°“√Õ◊Ëπ∑’Ë§≥–°√√¡°“√μ√«® Õ∫‡ÀÁπ«à“ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ·≈–ºŸâ≈ß∑ÿπ∑—Ë«‰ª§«√∑√“∫¿“¬„μâ¢Õ∫‡¢μÀπâ“∑’Ë·≈–

§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬®“°§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑ 
7. ªØ‘∫—μ‘ß“πÕ◊Ëπ„¥μ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑¡Õ∫À¡“¬¥â«¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫®“°§≥–°√√¡°“√μ√«® Õ∫ 
 
§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥§à“μÕ∫·∑π 
 §≥–°√√¡°“√°”Àπ¥§à“μÕ∫·∑πª√–°Õ∫¥â«¬°√√¡°“√ 3 ∑à“π´÷Ëßª√–°Õ∫¥â«¬°√√¡°“√Õ‘ √–®”π«π 2 ∑à“π·≈–
°√√¡°“√∫√‘À“√∑’Ë¥”√ßμ”·ÀπàßºŸâÕ”π«¬°“√ΩÉ“¬∫√‘À“√·≈–∑√—æ¬“°√∫ÿ§§≈ 1 ∑à“π ¡’«“√–¥”√ßμ”·Àπàßμ“¡«“√–°“√
·μàßμ—Èß°√√¡°“√∫√‘…—∑ ‚¥¬¡’√“¬™◊ËÕ¥—ßπ’È 
 
 √“¬™◊ËÕ°√√¡°“√ μ”·Àπàß  

1. π“¬ ÿæ—≤πå ≈‘¡ª“¿√≥å ª√–∏“π°√√¡°“√°”Àπ¥§à“μÕ∫·∑π (°√√¡°“√Õ‘ √–) 
2. »“ μ√“®“√¬å≈’ ®‘ ‡≈π °√√¡°“√°”Àπ¥§à“μÕ∫·∑π (°√√¡°“√Õ‘ √–) 
3. π“¬Õπÿ √≥å ¡ÿ∑√“Õ‘» °√√¡°“√°”Àπ¥§à“μÕ∫·∑π 
  (ºŸâÕ”π«¬°“√ΩÉ“¬∫√‘À“√·≈–∑√—æ¬“°√∫ÿ§§≈) 

 
¢Õ∫‡¢μÀπâ“∑’Ë·≈–§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫¢Õß§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥§à“μÕ∫·∑π 
1. ª√–‡¡‘πº≈°“√ªØ‘∫—μ‘ß“π¢Õßª√–∏“π∫√‘À“√À√◊Õ°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√√«¡∑—ÈßºŸâ∫√‘À“√√–¥—∫ 10 ¢÷Èπ‰ª∑ÿ°ªï„π·μà≈–ªï 
2. æ‘®“√≥“§à“μÕ∫·∑π„Àâ·°à§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑ §≥–Õπÿ°√√¡°“√´÷Ëß√«¡∂÷ß§à“μÕ∫·∑π√“¬‡¥◊Õπ §à“‡∫’È¬ª√–™ÿ¡ 

‚∫π— ª√–®”ªï ·≈–º≈ª√–‚¬™πåÕ◊ËπÊ ∑—Èß∑’Ë‡ªìπμ—«‡ß‘π·≈–¡‘„™àμ—«‡ß‘π ‚¥¬¡’À≈—°‡°≥±åÀ√◊Õ«‘∏’°“√·≈–‚§√ß √â“ß∑’Ë
‡ªìπ∏√√¡·≈– ¡‡Àμÿ ¡º≈ ·≈–‡ πÕ∑’Ëª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√·≈–∑’Ëª√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“Õπÿ¡—μ‘ 

3. æ‘®“√≥“π‚¬∫“¬§à“μÕ∫·∑π„Àâ·°àª√–∏“π∫√‘À“√À√◊Õ°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√√«¡∑—ÈßºŸâ∫√‘À“√√–¥—∫ 10 ¢÷Èπ‰ª´÷Ëß√«¡∂÷ß
§à“®â“ß ‡ß‘π√“ß«—≈ª√–®”ªï ·≈–º≈ª√–‚¬™πåÕ◊ËπÊ ∑—Èß∑’Ë‡ªìπμ—«‡ß‘π·≈–¡‘„™àμ—«‡ß‘π ‚¥¬¡’À≈—°‡°≥±åÀ√◊Õ«‘∏’°“√·≈–
‚§√ß √â“ß∑’Ë‡ªìπ∏√√¡·≈– ¡‡Àμÿ ¡º≈ ·≈–‡ πÕ∑’Ëª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“Õπÿ¡—μ‘ 

4. æ‘®“√≥“∑∫∑«ππ‚¬∫“¬§à“μÕ∫·∑π¢Õß§≥–°√√¡°“√ §≥–Õπÿ°√√¡°“√ ª√–∏“π∫√‘À“√À√◊Õ°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√
√«¡∑—ÈßºŸâ∫√‘À“√√–¥—∫ 10 ¢÷Èπ‰ª ‚¥¬æ‘®“√≥“μ“¡º≈°“√ªØ‘∫—μ‘ß“π º≈°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß∫√‘…—∑ ·π«ªØ‘∫—μ‘„π
Õÿμ “À°√√¡·≈–∫√‘…—∑®¥∑–‡∫’¬π™—Èππ”„πμ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ 

5. ªØ‘∫—μ‘°“√Õ◊Ëπ„¥μ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√¡Õ∫À¡“¬ „π°“√ªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’Ëμ“¡¢âÕπ’È §≥–°√√¡°“√°”Àπ¥§à“μÕ∫·∑πÕ“®
À“§«“¡‡ÀÁπ®“°∑’Ëª√÷°…“Õ‘ √–∑“ß«‘™“™’æÕ◊Ëπ ‡¡◊ËÕ‡ÀÁπ«à“¡’§«“¡®”‡ªìπ·≈–‡À¡“– ¡ √«¡∑—Èß„Àâ°√√¡°“√°”Àπ¥§à“
μÕ∫·∑π‰¥â√—∫°“√Õ∫√¡·≈–‡ √‘¡ √â“ß§«“¡√Ÿâ„π‡√◊ËÕß∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßμàÕ°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥§à“
μÕ∫·∑π‰¥â¥â«¬ ‚¥¬∫√‘…—∑œ ‡ªìπºŸâ√—∫§à“„™â®à“¬ 
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§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√§«“¡‡ ’Ë¬ß 
 §≥–°√√¡°“√∫√‘À“√§«“¡‡ ’Ë¬ßª√–°Õ∫¥â«¬ ¡“™‘°∑—ÈßÀ¡¥ 10 ∑à“π‚¥¬¡’√“¬™◊ËÕ¥—ßπ’È 
 
 √“¬™◊ËÕ°√√¡°“√ μ”·Àπàß  

1. π“¬‡´’¬ ‡™π ‡¬π ª√–∏“π°√√¡°“√∫√‘À“√§«“¡‡ ’Ë¬ß 
2. π“¬Õπÿ √≥å ¡ÿ∑√“Õ‘» °√√¡°“√∫√‘À“√§«“¡‡ ’Ë¬ß 
3. π“¬À¬Ÿ ‡ªÜÕ ‡À«‘π °√√¡°“√∫√‘À“√§«“¡‡ ’Ë¬ß 
4. π“¬«‘™—¬ »—°¥‘Ï ÿ√‘¬“ °√√¡°“√∫√‘À“√§«“¡‡ ’Ë¬ß 
5. π“¬´‘¡ °ÿ¬ ‡°’¬ß °√√¡°“√∫√‘À“√§«“¡‡ ’Ë¬ß 
6. π“¬‡©‘π ™‘ ‡©‘π °√√¡°“√∫√‘À“√§«“¡‡ ’Ë¬ß 
7. π“¬™‘π À¡‘ß ‡©‘π °√√¡°“√∫√‘À“√§«“¡‡ ’Ë¬ß 
8. π“¬∫“´‘≈ ¡“√å°“√‘∑‘  °√√¡°“√∫√‘À“√§«“¡‡ ’Ë¬ß 
9. π“¬´’ ‰§ ¡—π °√√¡°“√∫√‘À“√§«“¡‡ ’Ë¬ß 
10. π“¬™ÿß Õ’È ·∑¡ °√√¡°“√∫√‘À“√§«“¡‡ ’Ë¬ß 

 
¢Õ∫‡¢μÀπâ“∑’Ë·≈–§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫¢Õß§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√§«“¡‡ ’Ë¬ß 
1. ®—¥∑”¢—ÈπμÕπ°“√ªØ‘∫—μ‘ß“π„π°“√∫√‘À“√§«“¡‡ ’Ë¬ß 
2. ¥”‡π‘π°“√°“√∫√‘À“√§«“¡‡ ’Ë¬ß·≈–¡Õ∫À¡“¬„ÀâÀ—«Àπâ“ß“π„π·μà≈– à«πß“π‡ªìπºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫°“√ª√–‡¡‘π·≈–

∫√‘À“√§«“¡‡ ’Ë¬ß„π à«πß“π¢Õßμπ 
3. æ—≤π“·≈–∑∫∑«π·ºπ°≈¬ÿ∑∏å∑’Ë„™â„π°“√∫√‘À“√§«“¡‡ ’Ë¬ß 
4. √“¬ß“πº≈°“√¥”‡π‘πß“π√“¬‰μ√¡“ ·≈–/À√◊Õ√“¬ªï·≈–/À√◊Õ‡¡◊ËÕ¡’‡Àμÿ°“√≥åÕ“®¡’º≈°√–∑∫∑’Ë¡’π—¬ ”§—≠„Àâ§≥–

°√√¡°“√∫√‘…—∑À√◊Õ§≥–°√√¡°“√μ√«® Õ∫∑√“∫ 
5. μ‘¥μ“¡º≈·≈–ª√—∫ª√ÿß°“√∫√‘À“√§«“¡‡ ’Ë¬ßÕ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß 
6. §≥–°√√¡°“√∫√‘À“√§«“¡‡ ’Ë¬ßÕ“®¢Õª√÷°…“À√◊Õ¢Õ§”·π–π”®“°ºŸâ‡™’Ë¬«™“≠æ‘‡»…„π∫“ß°√≥’ 
 
°“√ √√À“°√√¡°“√·≈–°√√¡°“√Õ‘ √– 
 ‡π◊ËÕß®“°°√√¡°“√‡ªìπμ”·ÀπàßÀπ÷Ëß∑’Ë¡’§«“¡ ”§—≠ Ÿß§≥–°√√¡°“√®÷ß‡ÀÁπ«à“§«√‡ªìπºŸâ √√À“·≈–§—¥‡≈◊Õ°‡Õß ®÷ß
¡‘‰¥â®—¥μ—Èß§≥–°√√¡°“√ √√À“‡æ◊ËÕ∑”Àπâ“∑’Ë¥—ß°≈à“« ∑—Èßπ’È §≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑®–‡ªìπºŸâæ‘®“√≥“§ÿ≥ ¡∫—μ‘·≈– √√À“
∫ÿ§§≈∑’Ë‡À¡“– ¡∑’Ë®–‰¥â√—∫°“√‡ πÕ™◊ËÕ„Àâ¥”√ßμ”·Àπàß‡ªìπ°√√¡°“√∫√‘…—∑À√◊Õ°√√¡°“√„π§≥–°√√¡°“√™ÿ¥¬àÕ¬‚¥¬
æ‘®“√≥“∫ÿ§§≈∑’Ë¡’§«“¡√Ÿâ·≈–ª√– ∫°“√≥å„π¥â“πμà“ßÊ ‡™àπ ¥â“π∫—≠™’°“√‡ß‘π ¥â“π°“√∫√‘À“√®—¥°“√ ¥â“π°≈¬ÿ∑∏å √«¡∂÷ß
∫ÿ§§≈∑’Ë¡’∑—°…– §«“¡‡™’Ë¬«™“≠‡©æ“–¥â“π∑’Ë Õ¥√—∫°—∫≈—°…≥–∏ÿ√°‘®¢Õß∫√‘…—∑œ ‚¥¬‰¡à ‰¥â®”°—¥‡æ» ‡™◊ÈÕ™“μ‘ ‡æ◊ËÕ„Àâ
‚§√ß √â“ß¢Õß§≥–°√√¡°“√¡’§«“¡À≈“°À≈“¬ (Board Diversity) ·≈–·¢Áß·°√àß  “¡“√∂π”æ“∫√‘…—∑œ „Àâ∫√√≈ÿ
«—μ∂ÿª√– ß§å∑“ß∏ÿ√°‘®¿“¬„μâ°“√∫√‘À“√®—¥°“√μ“¡À≈—°°“√°”°—∫¥Ÿ·≈°‘®°“√∑’Ë¥’μ“¡¡“μ√∞“π “°≈ ∑—Èßπ’È ‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√
 π—∫ πÿπÀ≈—°°“√°”°—∫¥Ÿ·≈°‘®°“√∑’Ë¥’ ∫√‘…—∑œ‰¥â‡ªî¥‚Õ°“ „ÀâºŸâ∂◊ÕÀÿâπ√“¬¬àÕ¬¡’ ‘∑∏‘‡ πÕ™◊ËÕ∫ÿ§§≈‡æ◊ËÕ‡¢â“¥”√ßμ”·Àπàß
°√√¡°“√ ‚¥¬ºŸâ∑’Ë ‰¥â√—∫°“√‡ πÕ™◊ËÕ‡¢â“√—∫°“√æ‘®“√≥“‡ªìπ°√√¡°“√μâÕß¡’§ÿ≥ ¡∫—μ‘‡∫◊ÈÕßμâπμ“¡À≈—°‡°≥±å∑’Ë ‰¥â°”Àπ¥
·≈–¥”‡π‘π°“√μ“¡¢—ÈπμÕπ∑’Ë ‰¥â·®âß‰«â„π‡«Á∫‰´μå¢Õß∫√‘…—∑œ ‚¥¬§≥–°√√¡°“√®–„™â¡μ‘‡ ’¬ß¢â“ß¡“°¢Õß∑’Ëª√–™ÿ¡§≥–
°√√¡°“√∫√‘…—∑„π°“√æ‘®“√≥“§—¥‡≈◊Õ°·≈–π”√“¬™◊ËÕ¢ÕßºŸâ ¡—§√∑’Ë ‰¥â√—∫°“√§—¥‡≈◊Õ°‡ πÕ„Àâ∑’Ëª√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπÕπÿ¡—μ‘μàÕ‰ª 
 
À≈—°‡°≥±å·≈–§ÿ≥ ¡∫—μ‘¢Õß°√√¡°“√∫√‘…—∑ 
1. °√√¡°“√∫√‘…—∑μâÕß¡’§ÿ≥ ¡∫—μ‘·≈–‰¡à¡’≈—°…≥–μâÕßÀâ“¡μ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬∫√‘…—∑¡À“™π®”°—¥ √«¡

∑—ÈßμâÕß‰¡à¡’≈—°…≥–∑’Ë· ¥ß∂÷ß°“√¢“¥§«“¡‡À¡“– ¡∑’Ë®–‰¥â√—∫§«“¡‰«â«“ß„®„Àâ∫√‘À“√®—¥°“√°‘®°“√∑’Ë¡’¡À“™π‡ªìπ
ºŸâ∂◊ÕÀÿâπμ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√°”°—∫À≈—°∑√—æ¬å·≈–μ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å (°.≈.μ.) ª√–°“»°”Àπ¥ 

2. ‡ªìπ∫ÿ§§≈∑’Ë¡’§ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡·≈–ª√–«—μ‘°“√∑”ß“π∑’Ë¥’ 
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3. ¡’§«“¡√ŸâÀ√◊Õª√– ∫°“√≥å„π¥â“π°“√∫√‘À“√∏ÿ√°‘®‚¥¬‡©æ“–¥â“πÕÿμ “À°√√¡Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° åÀ√◊Õ‚∑√§¡π“§¡ À√◊Õ
¥â“π°“√‡ß‘π ∫—≠™’ À√◊Õ¥â“πÕ◊ËπÊ∑’Ë§≥–°√√¡°“√‡ÀÁπ§«√ 

4.  “¡“√∂‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√·≈–ª√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ‰¥â∑ÿ°§√—Èß ¬°‡«âπ°√≥’¡’‡Àμÿ®”‡ªìπÀ√◊Õ ÿ¥«‘ —¬ 
5. §ÿ≥ ¡∫—μ‘Õ◊Ëπ∑’ËÕ“®°”Àπ¥‡æ‘Ë¡‡μ‘¡‡æ◊ËÕ„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫°ÆÀ¡“¬·≈–§«“¡‡À¡“– ¡Õ◊ËπÊ „π¿“¬À≈—ß 
 
§ÿ≥ ¡∫—μ‘¢Õß°√√¡°“√Õ‘ √– 
 ∫√‘…—∑œ ‰¥â°”Àπ¥§ÿ≥ ¡∫—μ‘¢Õß°√√¡°“√Õ‘ √–‡∑à“°—∫À≈—°‡°≥±å∑’Ë§≥–°√√¡°“√°”°—∫À≈—°∑√—æ¬å·≈–μ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å
°”Àπ¥ ¥—ßπ’È 
1. ∂◊ÕÀÿâπ‰¡à‡°‘π√âÕ¬≈–Àπ÷Ëß¢Õß®”π«πÀÿâπ∑’Ë¡’ ‘∑∏‘ÕÕ°‡ ’¬ß∑—ÈßÀ¡¥¢Õß∫√‘…—∑œ ∫√‘…—∑„À≠à ∫√‘…—∑¬àÕ¬ ∫√‘…—∑√à«¡ À√◊Õ

π‘μ‘∫ÿ§§≈∑’ËÕ“®¡’§«“¡¢—¥·¬âß ∑—Èßπ’È„Àâπ—∫√«¡°“√∂◊ÕÀÿâπ¢ÕßºŸâ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß¥â«¬ 
2. ‰¡à‡ªìπÀ√◊Õ‡§¬‡ªìπ°√√¡°“√∑’Ë¡’ à«π√à«¡∫√‘À“√ß“π/≈Ÿ°®â“ß/æπ—°ß“π/∑’Ëª√÷°…“∑’Ë ‰¥â‡ß‘π‡¥◊Õπª√–®” À√◊ÕºŸâ¡’Õ”π“®

§«∫§ÿ¡¢Õß∫√‘…—∑ ∫√‘…—∑„À≠à ∫√‘…—∑¬àÕ¬ ∫√‘…—∑√à«¡ ∫√‘…—∑¬àÕ¬≈”¥—∫‡¥’¬«°—π À√◊Õπ‘μ‘∫ÿ§§≈∑’ËÕ“®¡’§«“¡¢—¥·¬âß 
‡«âπ·μà®–‰¥âæâπ®“°°“√¡’≈—°…≥–¥—ß°≈à“«¡“·≈â«‰¡àπâÕ¬°«à“ Õßªï°àÕπ°“√‡ªìπ°√√¡°“√Õ‘ √– 

3. ‰¡à‡ªìπ∫ÿ§§≈∑’Ë¡’§«“¡ —¡æ—π∏å∑“ß “¬‚≈À‘μ À√◊Õ‚¥¬°“√®¥∑–‡∫’¬πμ“¡°ÆÀ¡“¬„π≈—°…≥–∑’Ë‡ªìπ∫‘¥“¡“√¥“ §Ÿà
 ¡√  æ’ËπâÕß ·≈–∫ÿμ√ √«¡∑—Èß§Ÿà ¡√ ¢Õß∫ÿμ√¢ÕßºŸâ∫√‘À“√ ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ√“¬„À≠à ºŸâ¡’Õ”π“®§«∫§ÿ¡ À√◊Õ∫ÿ§§≈∑’Ë®–‰¥â
√—∫°“√‡ πÕ„Àâ‡ªìπºŸâ∫√‘À“√À√◊ÕºŸâ¡’Õ”π“®§«∫§ÿ¡¢Õß∫√‘…—∑œ À√◊Õ∫√‘…—∑¬àÕ¬ 

4. ‰¡à¡’À√◊Õ‡§¬¡’§«“¡ —¡æ—π∏å∑“ß∏ÿ√°‘®°—∫∫√‘…—∑œ ∫√‘…—∑„À≠à ∫√‘…—∑¬àÕ¬ ∫√‘…—∑√à«¡ À√◊Õπ‘μ‘∫ÿ§§≈∑’ËÕ“®¡’§«“¡¢—¥
·¬âß„π≈—°…≥–∑’ËÕ“®‡ªìπ°“√¢—¥¢«“ß°“√„™â«‘®“√≥≠“≥Õ¬à“ßÕ‘ √–¢Õßμπ √«¡∑—Èß‰¡à‡ªìπÀ√◊Õ‡§¬‡ªìπºŸâ∂◊ÕÀÿâπ√“¬
„À≠à °√√¡°“√ ÷́Ëß‰¡à„™à°√√¡°“√Õ‘ √– À√◊ÕºŸâ∫√‘À“√¢ÕßºŸâ∑’Ë¡’§«“¡ —¡æ—π∏å∑“ß∏ÿ√°‘®°—∫∫√‘…—∑œ ∫√‘…—∑„À≠à ∫√‘…—∑
¬àÕ¬ ∫√‘…—∑√à«¡ À√◊Õπ‘μ‘∫ÿ§§≈∑’ËÕ“®¡’§«“¡¢—¥·¬âß ‡«âπ·μà®–‰¥âæâπ®“°°“√¡’≈—°…≥–¥—ß°≈à“«¡“·≈â«‰¡àπâÕ¬°«à“ Õß
ªï°àÕπ°“√‡ªìπ°√√¡°“√Õ‘ √–‚¥¬¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥¥—ßπ’È 
4.1 §«“¡ —¡æ—π∏å„π≈—°…≥–¢Õß°“√„Àâ∫√‘°“√∑“ß«‘™“™’æ 

4.1.1 ‰¡à‡ªìπºŸâ Õ∫∫—≠™’„π∑ÿ°°√≥’ 
4.1.2 ‰¡à‡ªìπºŸâ„Àâ∫√‘°“√∑“ß«‘™“™’æÕ◊Ëπ (‡™àπ∑’Ëª√÷°…“°ÆÀ¡“¬ ∑’Ëª√÷°…“∑“ß°“√‡ß‘π ºŸâª√–‡¡‘π√“§“∑√—æ¬å

 ‘π ‡ªìπμâπ) ∑’Ë¡’¡Ÿ≈§à“°“√∑”√“¬°“√‡°‘π 2 ≈â“π∫“∑μàÕªï 
4.2 §«“¡ —¡æ—π∏å∑“ß°“√§â“/∑“ß∏ÿ√°‘®Õ◊Ëπ 

4.2.1 ≈—°…≥–§«“¡ —¡æ—π∏å®–§√Õ∫§≈ÿ¡√“¬°“√∑’Ë‡ªìπ∏ÿ√°√√¡ª°μ‘ √“¬°“√‡™à“/„Àâ‡™à“Õ —ßÀ“√‘¡∑√—æ¬å 
√“¬°“√‡°’Ë¬«°—∫ ‘π∑√—æ¬å/∫√‘°“√ ·≈–√“¬°“√„ÀâÀ√◊Õ√—∫§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ∑“ß°“√‡ß‘π 

4.2.2 ‰¡à¡’§«“¡ —¡æ—π∏å∑“ß∏ÿ√°‘®∑’Ë¡’¢π“¥¡Ÿ≈§à“√“¬°“√μ—Èß·μà 20 ≈â“π∫“∑ À√◊Õ 3% ¢Õß NTA ¢Õß
∫√‘…—∑¢÷Èπ‰ª ·≈â«·μà®”π«π„¥®–μË”°«à“ (°“√æ‘®“√≥“¡Ÿ≈§à“√“¬°“√„Àâ√«¡√“¬°“√∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ°—∫∫ÿ§§≈
‡¥’¬«°—π„π√–À«à“ß 6 ‡¥◊Õπ°àÕπ«—π∑’Ë¡’°“√∑”√“¬°“√„π§√—Èßπ’È¥â«¬) 

4.2.3 °√≥’¡’‡Àμÿ®”‡ªìπ·≈– ¡§«√´÷Ëß¡‘‰¥â‡°‘¥¢÷ÈπÕ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ·≈–μàÕ‡π◊ËÕß °√√¡°“√Õ‘ √–Õ“®¡’§«“¡
 —¡æ—π∏å‡°‘π√–¥—∫π—¬∑’Ë°”Àπ¥„π√–À«à“ß¥”√ßμ”·Àπàß°Á‰¥â ·μàμâÕß‰¥â√—∫Õπÿ¡—μ‘®“°§≥–°√√¡°“√
∫√‘…—∑°àÕπ·≈–¡μ‘∑’Ë ‰¥âμâÕß‡ªìπ¡μ‘‡Õ°©—π∑å ·≈–μâÕß‡ªî¥‡º¬§«“¡ —¡æ—π∏å¥—ß°≈à“«¢Õß°√√¡°“√√“¬
π—Èπ‰«â„π·∫∫· ¥ß√“¬°“√¢âÕ¡Ÿ≈ª√–®”ªï (·∫∫ 56-1) ·≈–√“¬ß“πª√–®”ªï (·∫∫ 56-2) ¢Õß∫√‘…—∑ 
·≈–À“°μàÕ¡“°√√¡°“√Õ‘ √–√“¬π—Èπ‰¥â√—∫°“√‡ πÕ™◊ËÕ‡æ◊ËÕ¥”√ßμ”·ÀπàßμàÕÕ’°«“√–Àπ÷Ëß ®–μâÕß‡ªî¥
‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈‡°’Ë¬«°—∫§«“¡ —¡æ—π∏å¥—ß°≈à“«„πÀπ—ß ◊Õπ—¥ª√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ„π«“√–‡≈◊Õ°μ—Èß°√√¡°“√¥â«¬ 

5. ‡ªìπ°√√¡°“√∑’Ë ‰¡à‰¥â√—∫°“√·μàßμ—Èß¢÷Èπ‡ªìπμ—«·∑π‡æ◊ËÕ√—°…“º≈ª√–‚¬™πå¢Õß°√√¡°“√∫√‘…—∑ ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ√“¬„À≠àÀ√◊ÕºŸâ
∂◊ÕÀÿâπ´÷Ëß‡ªìπºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ√“¬„À≠à¢Õß∫√‘…—∑œ 

6. ‰¡à¡’≈—°…≥–Õ◊Ëπ„¥∑’Ë∑”„Àâ‰¡à “¡“√∂„Àâ§«“¡‡ÀÁπÕ¬à“ß‡ªìπÕ‘ √–‰¥â 
7. °√√¡°“√Õ‘ √–∑’Ë¡’§ÿ≥ ¡∫—μ‘μ“¡ 1 - 6 Õ“®‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬®“°§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑„Àâμ—¥ ‘π„®„π°“√¥”‡π‘π°‘®°“√

¢Õß∫√‘…—∑œ ∫√‘…—∑„À≠à ∫√‘…—∑¬àÕ¬ ∫√‘…—∑√à«¡ ∫√‘…—∑¬àÕ¬≈”¥—∫‡¥’¬«°—π À√◊Õπ‘μ‘∫ÿ§§≈∑’ËÕ“®¡’§«“¡¢—¥·¬âß ‚¥¬¡’
°“√μ—¥ ‘π„®„π√Ÿª·∫∫Õß§å§≥– (collective decision) ‰¥â 
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°“√·μàßμ—Èß°√√¡°“√ 
 À≈—ß®“°∑’Ë§≥–°√√¡°“√‰¥âæ‘®“√≥“§ÿ≥ ¡∫—μ‘¢Õß∫ÿ§§≈∑’Ë ‰¥â√—∫°“√‡ πÕ™◊ËÕ„Àâ‡¢â“¡“‡ªìπ°√√¡°“√·≈–‰¥â§—¥‡≈◊Õ°
∫ÿ§§≈∑’Ë‡À¡“– ¡·≈â« §≥–°√√¡°“√®–∑”°“√‡ πÕ™◊ËÕ¥—ß°≈à“«‡æ◊ËÕ„Àâ∑’Ëª√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπÕπÿ¡—μ‘ ‚¥¬¢âÕ∫—ß§—∫¢Õß∫√‘…—∑œ ‰¥â
°”Àπ¥„Àâ∑’Ëª√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ„™â«‘∏’°“√≈ß§–·ππ‡ ’¬ß‡≈◊Õ°μ—Èß‚¥¬ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ¡’§–·ππ‡ ’¬ß‡∑à“°—∫Àπ÷ËßÀÿâπμàÕÀπ÷Ëß‡ ’¬ß ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ
·μà≈–§π®–„™â§–·ππ‡ ’¬ß∑’Ë¡’Õ¬Ÿà∑—ÈßÀ¡¥‡≈◊Õ°μ—Èß∫ÿ§§≈Àπ÷Ëß§πÀ√◊ÕÀ≈“¬§πæ√âÕ¡°—πμ“¡∑’Ë ‰¥â√—∫°“√‡ πÕ™◊ËÕ‚¥¬«‘∏’°“√
‡≈◊Õ°μ—Èß‡ªìπ√“¬∫ÿ§§≈À√◊ÕÀ≈“¬§πæ√âÕ¡°—π´÷Ëß®–·∫àß§–·ππ‡ ’¬ß„Àâ·°àºŸâÀπ÷ËßºŸâ„¥¡“°À√◊ÕπâÕ¬‡æ’¬ß„¥‰¡à‰¥â ∫ÿ§§≈ ÷́Ëß‰¥â
√—∫§–·ππ‡ ’¬ß Ÿß ÿ¥μ“¡≈”¥—∫≈ß¡“‡ªìπºŸâ ‰¥â√—∫°“√‡≈◊Õ°μ—Èß‡ªìπ°√√¡°“√‡∑à“®”π«π°√√¡°“√∑’Ë®–æ÷ß¡’ „π°√≥’∑’Ë∫ÿ§§≈ ÷́Ëß
‰¥â√—∫°“√‡≈◊Õ°μ—Èß„π≈”¥—∫∂—¥≈ß¡“¡’§–·ππ‡ ’¬ß‡∑à“°—π‡°‘π®”π«π°√√¡°“√∑’Ë®–æ÷ß¡’ „ÀâºŸâ‡ªìπª√–∏“π„π∑’Ëª√–™ÿ¡ÕÕ°
‡ ’¬ß‡æ‘Ë¡¢÷ÈπÕ’°Àπ÷Ëß‡ ’¬ß‡ªìπ‡ ’¬ß™’È¢“¥ 
 
°“√ª∞¡π‘‡∑»°√√¡°“√‡¢â“„À¡à 
 ∫√‘…—∑œ¡’°“√ª∞¡π‘‡∑»°√√¡°“√∑’Ë‡¢â“¥”√ßμ”·Àπàß„π∫√‘…—∑‡ªìπ§√—Èß·√°‚¥¬„ÀâºŸâ∫√‘À“√·π–π”∏ÿ√°‘®¢Õß∫√‘…—∑œ
·≈–‡¬’Ë¬¡™¡‚√ßß“π√«¡∑—Èß„Àâ‡≈¢“πÿ°“√∫√‘…—∑œ √ÿªÀπâ“∑’Ë·≈–∫∑∫“∑¢Õß°√√¡°“√∫√‘…—∑ æ√âÕ¡°—ππ’È¬—ß‰¥â·®°‡Õ° “√∑’Ë
ª√–°Õ∫‰ª¥â«¬¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫∫√‘…—∑œ Õ¬à“ß≈–‡Õ’¬¥√«¡∑—Èß§Ÿà¡◊Õ°√√¡°“√∫√‘…—∑®¥∑–‡∫’¬π 
 
°“√¥”√ßμ”·Àπàß°√√¡°“√·≈–ºŸâ∫√‘À“√„π°‘®°“√Õ◊Ëπ 
 ‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√√—°…“ª√– ‘∑∏‘¿“æ„π°“√∑”ß“π¢Õß°√√¡°“√·≈– Õ¥§≈âÕß°—∫À≈—°°“√°”°—∫¥Ÿ·≈°‘®°“√∑’Ë¥’ §≥–
°√√¡°“√∫√‘…—∑‰¥â°”Àπ¥ ¥—ßπ’È 
1. °√√¡°“√ “¡“√∂¥”√ßμ”·Àπàß‡ªìπ°√√¡°“√„π∫√‘…—∑®¥∑–‡∫’¬πÕ◊Ëπ√«¡°—π‰¥â‰¡à‡°‘π 5 ·Ààß¬°‡«âπ°√≥’∑’Ë‡ªìπ°“√

¥”√ßμ”·Àπàß°√√¡°“√„π∫√‘…—∑¬àÕ¬ 
2. Àâ“¡¡‘„Àâª√–∏“π∫√‘À“√ (President) ‰ª¥”√ßμ”·Àπàß‡ªìπ°√√¡°“√„π∫√‘…—∑®¥∑–‡∫’¬πÕ◊Ëπ ¬°‡«âπ°√≥’∑’Ë‡ªìπ°“√

¥”√ßμ”·Àπàß°√√¡°“√„π∫√‘…—∑¬àÕ¬ „π°√≥’À“°®–√—∫μ”·Àπàß‡ªìπ°√√¡°“√„π∫√‘…—∑Õ◊Ëπ ‡æ‘Ë¡μâÕß‰¥â√—∫§«“¡‡ÀÁπ
™Õ∫®“°§≥–°√√¡°“√°àÕπ 

 
 ∑—Èßπ’È °“√∑’Ë∫√‘…—∑œ ‰¥â π—∫ πÿπ„Àâ°√√¡°“√∑’Ë‡ªìπºŸâ∫√‘À“√·≈–ºŸâ∫√‘À“√√–¥—∫ Ÿß‰ª¥”√ßμ”·Àπàß°√√¡°“√„π∫√‘…—∑
¬àÕ¬‡æ◊ËÕ„Àâ°“√∫√‘À“√ß“π∑—Èß°≈ÿà¡‡ªìπ‰ªÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈– Õ¥§≈âÕß°—∫π‚¬∫“¬¢Õß∫√‘…—∑œ 
 
°“√ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√ 
 ∫√‘…—∑œ°”Àπ¥„Àâ¡’°“√ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑Õ¬à“ßπâÕ¬ªï≈– 4 §√—ÈßÀ√◊Õ„π∑ÿ°‰μ√¡“  ‚¥¬Õ“®¡’°“√ª√–™ÿ¡
‡æ‘Ë¡‡μ‘¡‡¡◊ËÕ¡’‡√◊ËÕßμâÕßæ‘®“√≥“ ·≈–¡’°“√°”Àπ¥«—πª√–™ÿ¡≈à«ßÀπâ“μ≈Õ¥∑—Èßªï ‚¥¬∫√‘…—∑œ®–®—¥ àßÀπ—ß ◊Õ‡™‘≠ª√–™ÿ¡
æ√âÕ¡√–‡∫’¬∫«“√–°“√ª√–™ÿ¡„Àâ°√√¡°“√·μà≈–∑à“π≈à«ßÀπâ“‰¡àπâÕ¬°«à“ 7 «—π°àÕπ«—πª√–™ÿ¡ ÷́ËßμâÕß‰¡àπâÕ¬°«à“ 5 «—π
∑”°“√ „π°√≥’∑’Ë¡’‡Àμÿæ‘®“√≥“‡√àß¥à«πÕ“® àßÀπ—ß ◊Õ‡™‘≠ª√–™ÿ¡πâÕ¬°«à“ 7 «—π‰¥â´÷Ëß°√√¡°“√∑ÿ°∑à“π¡’§«“¡‡ªìπÕ‘ √–„π
°“√‡ πÕ‡√◊ËÕß‡¢â“ Ÿà«“√–°“√ª√–™ÿ¡ ‚¥¬¡’‡≈¢“πÿ°“√∫√‘…—∑∑”Àπâ“∑’Ë®—¥°“√ª√–™ÿ¡√«¡∑—Èß¥Ÿ·≈·≈–‡ πÕ·π–„Àâ°“√ª√–™ÿ¡
¢Õß§≥–°√√¡°“√‡ªìπ‰ªμ“¡°ÆÀ¡“¬ ¢âÕ∫—ß§—∫ ·≈–°Æ√–‡∫’¬∫μà“ßÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß ·≈–„Àâ¡’°“√∫—π∑÷°√“¬ß“π°“√ª√–™ÿ¡
‡ªìπ≈“¬≈—°…≥åÕ—°…√·≈–¡’°“√®—¥‡°Á∫√“¬ß“π°“√ª√–™ÿ¡∑’Ëºà“π°“√√—∫√Õß¢Õß§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑‰«â‡ªìπÀ≈—°∞“π 
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 °“√‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡¢Õß§≥–°√√¡°“√™ÿ¥μà“ßÊ „πªï 2557  √ÿª‰¥â ¥—ßπ’È 
Àπà«¬ : §√—Èß 

 
 √“¬π“¡°√√¡°“√ §≥–°√√¡°“√ §≥–°√√¡°“√ §≥–°√√¡°“√ ª√–™ÿ¡ “¡—≠ 
  ∫√‘…—∑ μ√«® Õ∫ °”Àπ¥§à“μÕ∫·∑π ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ  
®”π«π§√—Èß¢Õß°“√ª√–™ÿ¡∑—ÈßÀ¡¥ 6 6 3 1 
π“¬Õ÷Èß °«ß ¡‘Èß 6/6 ‰¡à‡ªìπ°√√¡°“√™ÿ¥π’È ‰¡à‡ªìπ°√√¡°“√™ÿ¥π’È 1/1 
π“¬À¡‘ß ‡®‘Èß À«—ß 6/6 ‰¡à‡ªìπ°√√¡°“√™ÿ¥π’È ‰¡à‡ªìπ°√√¡°“√™ÿ¥π’È 1/1 
π“¬‡ ’́¬ ‡™π ‡¬π 6/6 ‰¡à‡ªìπ°√√¡°“√™ÿ¥π’È ‰¡à‡ªìπ°√√¡°“√™ÿ¥π’È 1/1 
π“¬‡ ’́¬ ‡À‘ß ‡ ’́¬π 6/6 ‰¡à‡ªìπ°√√¡°“√™ÿ¥π’È ‰¡à‡ªìπ°√√¡°“√™ÿ¥π’È 1/1 
π“¬™Ÿ ™’ À¬«π 6/6 ‰¡à‡ªìπ°√√¡°“√™ÿ¥π’È ‰¡à‡ªìπ°√√¡°“√™ÿ¥π’È 1/1 
π“¬Õπÿ √≥å ¡ÿ∑√“Õ‘» 5/6 ‰¡à‡ªìπ°√√¡°“√™ÿ¥π’È 3/3 1/1 
». °‘μμ‘§ÿ≥  ÿ¿“æ√√≥ √—μπ“¿√≥å 6/6 6/6 ‰¡à‡ªìπ°√√¡°“√™ÿ¥π’È 1/1 
π“¬ ÿæ—≤πå ≈‘¡ª“¿√≥å 6/6 6/6 3/3 1/1 
».≈’ ®‘ ‡≈π* 3/6 3/6 0/3 1/1 

 
* ».≈’ ®‘ ‡≈π ‰¥â‡¢â“√à«¡°“√ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√μ√«® Õ∫ºà“π∑“ß‚∑√»—æ∑å®”π«π 3 §√—Èß·≈–ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥§à“μÕ∫·∑π

®”π«π 3 §√—Èß 

 
Õß§åª√–™ÿ¡„π°“√≈ß¡μ‘ 
 §≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑œ ‰¥â¡’°“√æ‘®“√≥“‡æ‘Ë¡‡μ‘¡π‚¬∫“¬‡°’Ë¬«°—∫°“√°”Àπ¥Õß§åª√–™ÿ¡¢—ÈπμË”¢Õß°“√ª√–™ÿ¡§≥–
°√√¡°“√ ≥ ¢≥–∑’Ë¡’°“√≈ß¡μ‘ ‚¥¬°”Àπ¥„ÀâμâÕß¡’°√√¡°“√Õ¬Ÿà ‰¡àπâÕ¬°«à“ 2 „π 3 ¢Õß®”π«π°√√¡°“√∑—ÈßÀ¡¥ ∑—Èßπ’È 
√«¡∂÷ß°√≥’À“°°√√¡°“√‰¡à “¡“√∂‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡‰¥âÕ“®„™â™àÕß∑“ß°“√ª√–™ÿ¡∑“ß‰°≈‚¥¬„Àâ∂◊Õ‡ ¡◊ÕπÀπ÷ËßÕ¬Ÿà√à«¡
ª√–™ÿ¡ Õ¬à“ß‰√°Áμ“¡ §≥–°√√¡°“√¬—ß§ßμâÕßªØ‘∫—μ‘μ“¡¢âÕ∫—ß§—∫¢Õß∫√‘…—∑œ∑’Ë°”Àπ¥„ÀâμâÕß¡’°√√¡°“√¡“ª√–™ÿ¡‰¡à
πâÕ¬°«à“°÷ËßÀπ÷Ëß¢Õß®”π«π°√√¡°“√∑—ÈßÀ¡¥ 
 
°“√ª√–™ÿ¡¢Õß§≥–°√√¡°“√∑’Ë ‰¡à‰¥â‡ªìπºŸâ∫√‘À“√ 
 °√√¡°“√Õ‘ √– “¡“√∂®—¥ª√–™ÿ¡‚¥¬‰¡à¡’ΩÉ“¬®—¥°“√‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡‰¥âμ“¡∑’Ë‡ÀÁπ ¡§«√ ÷́Ëß‚¥¬ª°μ‘°“√ª√–™ÿ¡¢Õß
§≥–°√√¡°“√μ√«® Õ∫‰¥â¥”‡π‘π°“√‰¥âÕ¬à“ßÕ‘ √–‚¥¬‰¡à¡’°√√¡°“√∫√‘À“√‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡¥â«¬·≈–ºŸâ Õ∫∫—≠™’¢Õß∫√‘
…—∑œ®–‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡°—∫§≥–°√√¡°“√¥—ß°≈à“«„π‡√◊ËÕß‡°’Ë¬«°—∫ß∫°“√‡ß‘π‡ªìπª√–®”∑ÿ°‰μ√¡“  ·≈–„π∫“ß°√≥’
°√√¡°“√μ√«® Õ∫Õ“®¢Õ„Àâ°√√¡°“√∫√‘À“√∫“ß√“¬‡¢â“™’È·®ß√“¬≈–‡Õ’¬¥„π‡√◊ËÕßμà“ßÊμ“¡∑’Ë‡ÀÁπ§«√ 
 
°“√ª√–‡¡‘πμ—«‡Õß¢Õß°√√¡°“√∫√‘…—∑ 
 §≥–°√√¡°“√®–®—¥„Àâ¡’°“√ª√–‡¡‘πº≈°“√∑”ß“π¢Õß§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑∑—Èß§≥–·≈–√“¬∫ÿ§§≈‰¡àπâÕ¬°«à“ªï≈– 
1 §√—Èß ‡æ◊ËÕ‡æ‘Ë¡ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–§«“¡‡¢â“„®∑’Ë¥’„π°“√∑”ß“π√à«¡°—π¢Õß°√√¡°“√ ‚¥¬¡’À—«¢âÕ°“√ª√–‡¡‘π ¥—ßπ’È 
 À—«¢âÕ°“√ª√–‡¡‘πμπ‡Õß¢Õß§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑∑—Èß§≥– 
1) ‚§√ß √â“ß·≈–§ÿ≥ ¡∫—μ‘¢Õß§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑ 
2) ∫∑∫“∑ Àπâ“∑’Ë·≈–§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫¢Õß§≥–°√√¡°“√ 
3) °“√ª√–™ÿ¡¢Õß§≥–°√√¡°“√ 
4) °“√ªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’Ë¢Õß§≥–°√√¡°“√ 
5) §«“¡ —¡æ—π∏å°—∫ΩÉ“¬®—¥°“√ 
6) °“√æ—≤π“μπ‡Õß¢Õß°√√¡°“√ 
 
 À—«¢âÕ°“√ª√–‡¡‘πμπ‡Õß¢Õß§≥–°√√¡°“√√“¬∫ÿ§§≈ 
1) §«“¡√Ÿâ·≈–§«“¡‡¢â“„®„π°“√‡ªìπ°√√¡°“√·≈– 
2) °“√ªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’Ë°√√¡°“√ 
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°“√ª√–‡¡‘πμ—«‡Õß¢Õß§≥–°√√¡°“√™ÿ¥¬àÕ¬ ¡’À—«¢âÕ°“√ª√–‡¡‘π ¥—ßπ’È 
°“√ª√–‡¡‘π¢Õß§≥–°√√¡°“√μ√«® Õ∫ 
1) §«“¡‡¢â“„® 
2) °“√ªØ‘∫—μ‘ß“π 
3) °“√ª√–™ÿ¡ 
4) °“√æ—≤π“μπ‡Õß 
5) °“√ª√–‡¡‘πº≈°“√ªØ‘∫—μ‘ß“π‚¥¬√«¡ 
 
°“√ª√–‡¡‘π¢Õß§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥§à“μÕ∫·∑π 
1) §«“¡‡¢â“„® (Understand of core business objectives) 
2) °“√ª√–‡¡‘π°“√μ—¥ ‘π„® (Assessment of possible outcomes from decisions) 
3) °“√æ‘®“√≥“§«“¡‡ ’Ë¬ß (Appreciation of potential risks) 
4) °“√ªØ‘ —¡æ—π∏å°—∫ºŸâ∫√‘À“√ (Quality of interaction with management) 
5) °“√Õ¿‘ª√“¬√à«¡°—π (Rigor of debate) 
6) §ÿ≥¿“æ¢Õßª√–∏“π (Quality of chairmanship) 
7) ∑—°…–·≈–ª√– ∫°“√≥å¢Õß ¡“™‘° (Members with appropriates skill and experience) 
8) °“√æ—≤π“§«“¡√ŸâÕ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß (Ongoing briefing and knowledge update) 
9) ‚§√ß √â“ß·≈–«“√–°“√ª√–™ÿ¡ª√–®”ªï (Structured and appropriate annual agenda) 
10) °“√°”Àπ¥°“√ª√–™ÿ¡ (Regular, appropriately timed and well-attended meetings) 
11) °“√‡¢â“∂÷ß¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß·≈–∑—π‡«≈“ (Access to relevant, concise and timely information) 
12) §«“¡√—∫º‘¥™Õ∫μàÕ‡π◊ÈÕÀ“¢Õß√“¬ß“π (Assumption of responsibility for content of the published 

compensation report) 
 
°“√ª√–‡¡‘πº≈°“√∑”ß“π¢Õßª√–∏“π∫√‘À“√ 
 §≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑œ‰¥â¡Õ∫À¡“¬„Àâ§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥§à“μÕ∫·∑π‡ªìπºŸâ°”Àπ¥·≈–π”‡ πÕμ—«™’È«—¥º≈°“√
∑”ß“π (KPI) „π°“√ª√–‡¡‘πº≈°“√∑”ß“π¢Õßª√–∏“π∫√‘À“√μàÕ§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“Õπÿ¡—μ‘ ‚¥¬®–¡’°“√
æ‘®“√≥“∑∫∑«πμ—«™’È«—¥º≈°“√∑”ß“πμ“¡§«“¡‡À¡“– ¡∑ÿ°ªï·≈–√“¬ß“πº≈°“√ª√–‡¡‘π„Àâ§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑∑√“∫∑ÿ°
‰μ√¡“  
 
°“√æ—≤π“°√√¡°“√·≈–ºŸâ∫√‘À“√ 
 ∫√‘…—∑œ¡’π‚¬∫“¬ àß‡ √‘¡„Àâ°√√¡°“√ ºŸâ∫√‘À“√ √«¡∑—Èß‡≈¢“πÿ°“√∫√‘…—∑ ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‡°’Ë¬«°—∫°“√°”°—∫¥Ÿ·≈
°‘®°“√∑’Ë¥’Õ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß ∑—Èß®“°°“√®—¥Õ∫√¡¿“¬„π·≈–°“√Õ∫√¡®“° ∂“∫—πμà“ßÊ‡™àπ μ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ 
 ”π—°ß“π °.≈.μ. À√◊Õ ¡“§¡ àß‡ √‘¡ ∂“∫—π°√√¡°“√∫√‘…—∑‰∑¬ (IOD) 
 „πªï 2557 π“¬‡ ’́¬ ‡™π ‡¬π °√√¡°“√·≈–ª√–∏“π∫√‘À“√∫√‘…—∑‰¥â‡¢â“Õ∫√¡À≈—° Ÿμ√ DAP ¢Õß ¡“§¡ àß‡ √‘¡
 ∂“∫—π°√√¡°“√∫√‘…—∑‰∑¬ (IOD) 
 
°“√ ◊∫∑Õ¥μ”·Àπàß/°“√∫√‘À“√°≈ÿà¡∫ÿ§§≈∑’Ë¡’»—°¬¿“æ 
 ∫√‘…—∑œ‰¥âπ”°“√∫√‘À“√°≈ÿà¡∫ÿ§§≈∑’Ë¡’»—°¬¿“æ (Talent Pool) ¡“„™â„π°“√ √√À“∫ÿ§§≈∑’Ë®– ◊∫∑Õ¥μ”·Àπàß
‡π◊ËÕß®“°¡’§«“¡¬◊¥À¬ÿàπ„π°“√ √√À“∫ÿ§§≈∑’Ë‡À¡“– ¡·≈– “¡“√∂√Õß√—∫°≈¬ÿ∑∏å∏ÿ√°‘®∑’ËÕ“®μâÕßª√—∫‡ª≈’Ë¬πÕ¬à“ß√«¥‡√Á« 
´÷Ëß¡’§«“¡‡À¡“– ¡¡“°°«à“°“√√–∫ÿ∫ÿ§§≈∑’Ë®–¡“ ◊∫∑Õ¥μ”·Àπàß∫√‘À“√∑’Ë ”§—≠Õ¬à“ß‡©æ“–‡®“–®ß·∫∫‡¥‘¡ (Successor 
plan) ∑—Èßπ’È ∫ÿ§§≈∑’Ë ‰¥â√—∫°“√ √√À“Õ“®‡ªìπ∫ÿ§§≈∑’Ë¡“®“°¿“¬„π·≈–¿“¬πÕ°∫√‘…—∑ ‚¥¬‚§√ß°“√π’È®–¡’°“√¥”‡π‘π°“√
Õ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß‡æ◊ËÕ„Àâ‰¥â∫ÿ§≈“°√∑’Ë¡’§ÿ≥ ¡∫—μ‘‡À¡“– ¡Õ¬à“ß‡æ’¬ßæÕ 
 §≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑œ‰¥â®—¥μ—Èß§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√°≈ÿà¡∫ÿ§§≈∑’Ë¡’»—°¬¿“æ (Talent Pool Management 
Committee) ¢÷Èπ ‡æ◊ËÕ§—¥‡≈◊Õ°·≈–æ—≤π“ºŸâ¡’»—°¬¿“æ∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫·ºπ°≈¬ÿ∑∏å·≈–·ºπ°“√¥”‡π‘πß“π 5 ªï¢Õß∫√‘…—∑œ 
‡æ◊ËÕ‡μ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡„π°“√√Õß√—∫°“√ ◊∫∑Õ¥μ”·Àπàß∑’Ë ”§—≠ ‚¥¬¢≥–π’ÈÕ¬Ÿà„π√–À«à“ß¥”‡π‘π°“√«“ß·ºπß“π·≈–
°√–∫«π°“√¥”‡π‘πß“π„π°“√æ—≤π“∫ÿ§≈“°√¥—ß°≈à“« 
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การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย�อยและบริษัทร�วม 
 §≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑œ ‰¥â¡Õ∫À¡“¬„Àâ§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√∑”Àπâ“∑’Ë°”°—∫¥Ÿ·≈·≈–√—∫º‘¥™Õ∫°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß
∫√‘…—∑¬àÕ¬·≈–∫√‘…—∑√à«¡ §≥–°√√¡°“√∫√‘À“√¡’Õ”π“®Õπÿ¡—μ‘‡ß‘π≈ß∑ÿπ‰¥â„π√–¥—∫Àπ÷Ëß ·≈–¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë„π°“√®– 
 àß°√√¡°“√À√◊ÕºŸâ∫√‘À“√√–¥—∫ Ÿß‰ª‡ªìπ°√√¡°“√À√◊ÕºŸâ∫√‘À“√√«¡∑—ÈßÕ“®¡’°“√·μàßμ—Èß∫ÿ§§≈“°√„π∑âÕß∂‘Ëπ√à«¡‡ªìπ
°√√¡°“√À√◊ÕºŸâ∫√‘À“√‡æ◊ËÕ°”Àπ¥π‚¬∫“¬∑’Ë ”§—≠·≈–∑‘»∑“ß„π°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®¢Õß∫√‘…—∑¬àÕ¬·≈–∫√‘…—∑√à«¡ ∑—Èßπ’È§≥–
°√√¡°“√∫√‘À“√®–√“¬ß“π°“√ àßμ—«·∑πÀ√◊Õ·μàßμ—Èß°√√¡°“√À√◊ÕºŸâ∫√‘À“√√–¥—∫ Ÿß¥—ß°≈à“«„Àâ∑’Ëª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√ 
∫√‘…—∑œ √—∫∑√“∫ Õ¬à“ß‰√°Áμ“¡ À“°°“√≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑¬àÕ¬À√◊Õ∫√‘…—∑√à«¡‡°‘π°«à“∑’Ë°”Àπ¥‰«â„πÕ”π“®¢Õß§≥–°√√¡°“√
∫√‘À“√ §≥–°√√¡°“√∫√‘À“√®–μâÕß¥”‡π‘π°“√¢ÕÕπÿ¡—μ‘°“√≈ß∑ÿπ®“°§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑œ°àÕπ 
 πÕ°®“°π’È ∫√‘…—∑œ¬—ß‰¥âπ”√–∫∫ ERP ¡“„™â„π°“√∫—π∑÷°¢âÕ¡Ÿ≈∏ÿ√°‘®∑—Èß¥â“π°“√‡ß‘π ∫—≠™’·≈–¢âÕ¡Ÿ≈Õ◊ËπÊ ¢Õß°≈ÿà¡ 
‡æ◊ËÕ„Àâ “¡“√∂μ√«® Õ∫ μ‘¥μ“¡·≈–¥Ÿ·≈°“√¥”‡π‘πß“π‰¥âÕ¬à“ß„°≈â™‘¥·≈–¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ª√–°Õ∫°—∫∫√‘…—∑œ¬—ß‰¥â¡’
Àπà«¬ß“π¥â“π∫√‘À“√‡ß‘π·≈–°“√≈ß∑ÿπ´÷Ëß∑”Àπâ“∑’Ë¥Ÿ·≈°“√„™â‡ß‘π·≈–°“√‡æ‘Ë¡∑ÿπÀ√◊Õ≈¥∑ÿπ¢Õß∫√‘…—∑¬àÕ¬‚¥¬μâÕß‰¥â√—∫
°“√Õπÿ¡—μ‘®“°§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√À√◊Õ§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑·≈â«·μà°√≥’ ·≈–‡π◊ËÕß®“°∫√‘…—∑„π°≈ÿà¡‡ªìπ∫√‘…—∑¬àÕ¬∑’Ë
∫√‘…—∑œ ∂◊ÕÀÿâπ√âÕ¬≈– 100 ‡°◊Õ∫∑—ÈßÀ¡¥ ¥—ßπ—Èπ °“√∑”√“¬°“√√–À«à“ß°—π®÷ß‰¡à®—¥‡ªìπ√“¬°“√‡°’Ë¬«‚¬ß ·≈–À“°¡’°“√∑”
√“¬°“√°—∫∫√‘…—∑„π‡§√◊ÕÕ◊ËπÊ ∫√‘…—∑œ‰¥â·®âß„Àâ∫√‘…—∑¬àÕ¬μâÕß·®âß·≈–¢ÕÕπÿ¡—μ‘°“√∑”√“¬°“√∑’Ë ”§—≠μàÕºŸâ∫√‘À“√À√◊Õ
§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑œ°àÕπ ÷́Ëß∫√‘…—∑œ®–¥”‡π‘π°“√¢—ÈπμÕπμ“¡¢âÕ°”Àπ¥¢Õßμ≈“¥À≈—°∑√—æ¬åÀ√◊Õ ”π—°ß“π °.≈.μ.  
∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß 
 
ค�าตอบแทนของผู�สอบบัญชี 
 ∫√‘…—∑œ ®à“¬§à“ Õ∫∫—≠™’„Àâ·°à ”π—°ß“π Õ∫∫—≠™’∑’ËºŸâ Õ∫∫—≠™’ —ß°—¥„π√Õ∫ªï 2557 ‡ªìπ‡ß‘π 4,620,000 ∫“∑ ÷́Ëß 
‰¡à√«¡§à“„™â®à“¬Õ◊ËπÊ ∑’Ë‡∫‘°μ“¡®√‘ß (Out of pocket expenses) ‡™àπ §à“‡Õ° “√ §à“‡¥‘π∑“ß §à“¢π àß·≈–Õ◊ËπÊ (§à“ Õ∫
∫—≠™’„πªï 2556 ¡’®”π«π 4,568,026 ∫“∑ ÷́Ëß√«¡§à“„™â®à“¬Õ◊ËπÊ ∑’Ë‡∫‘°μ“¡®√‘ß (Out of pocket expenses)) πÕ°®“°π’È  
¬—ß¡’§à“ Õ∫∫—≠™’∑’Ë∫√‘…—∑¬àÕ¬Õ’° 4 ·Ààß‰¥â®à“¬„Àâ ”π—°ß“π Õ∫∫—≠™’‡¥’¬«°—ππ’È√«¡‡ªìπ‡ß‘π 1,590,000 ∫“∑ 
 ∑—Èßπ’È ºŸâ Õ∫∫—≠™’¢Õß∫√‘…—∑¬àÕ¬∫“ß·Ààß‡ªìπºŸâ Õ∫∫—≠™’®“° ”π—°ß“π∫—≠™’‡¥’¬«°—∫∫√‘…—∑œ·μà‡ªìπ “¢“„πμà“ß
ª√–‡∑»‡π◊ËÕß®“°∫√‘…—∑¬àÕ¬∑—ÈßÀ¡¥μ—ÈßÕ¬Ÿà„πμà“ßª√–‡∑»  à«π∫√‘…—∑¬àÕ¬∫“ß·Ààß (∑’Ë à«π„À≠à∑’Ëμ—ÈßÕ¬Ÿà„π¬ÿ‚√ª) „™â∫√‘°“√
®“°ºŸâ Õ∫∫—≠™’®“° ”π—°ß“π∫—≠™’‰æ√å´«Õ‡μÕ√å‡Œ“ å§Ÿ‡ªÕ√å  (PWC) ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬∫“ß·Ààß‰¥â„™â∫√‘°“√®“° ”π—°ß“π
∫—≠™’Õ◊ËπÊ ∑—Èßπ’È°“√‡≈◊Õ°„™âºŸâ Õ∫∫—≠™’¢Õß·μà≈–∫√‘…—∑ ®–æ‘®“√≥“®“°§ÿ≥¿“æ°“√„Àâ∫√‘°“√·≈–§à“ Õ∫∫—≠™’‡ªìπÀ≈—° 
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“หากปราศจาก 

การดำเนินธุรกิจที่มีจริยธรรม 

ตั้งแต�กระบวนการคัดเลือก 

วัตถุดิบ การผลิต ไปจนถึง 

การจัดส�ง ตลอดจนการ 

ลงทุนระยะยาวเพื่อ 

สิ่งแวดล�อมและความเป�นอยู� 

ที่ดีของพนักงานและ 

ชุมชนแวดล�อมแล�ว  

การสร�างธุรกิจพลังงาน 

สะอาดและวันพรุ�งนี้ที่ดีกว�า 

คงไม�สามารถเกิดขึ้นได�” 
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สารจากประธานบริหาร 
 
 ªï∑’Ëºà“π¡“∂◊Õ«à“‡ªìπÕ’°ªïÀπ÷Ëß∑’Ë∫√‘…—∑ ‡¥≈μâ“ Õ’‡≈§‚∑√π‘§ å (ª√–‡∑»‰∑¬) ª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®„π°“√¥”‡π‘πß“π 
‡ªìπÕ¬à“ß¥’ „ππ“¡¢Õß§≥–ºŸâ∫√‘À“√¢Õß∫√‘…—∑œ º¡¢Õ¢Õ∫§ÿ≥ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ·≈–ºŸâ¡’ à«π‡°’Ë¬«¢âÕß∑ÿ°ΩÉ“¬∑’Ë ‰¥â√à«¡°—π √â“ß§«“¡
‡μ‘∫‚μ„Àâ°—∫∫√‘…—∑œ Õ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕßμ≈Õ¥¡“ 
 
 ‚§√ß°“√‡æ◊ËÕ —ß§¡∂◊Õ‡ªìπÀπ÷Ëß„π à«π∑’Ë ”§—≠∑’Ë ÿ¥¢Õß°“√æ—≤π“‡æ◊ËÕ§«“¡¬—Ëß¬◊π ∫√‘…—∑œ ‰¥â¥”‡π‘π°‘®°√√¡μà“ßÊ 
®“°§«“¡ª√“√∂π“∑’Ë®– √â“ßª√–‚¬™πå„Àâ·°à§π√ÿàπÀ≈—ß·≈–ºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß∑—Èß∑“ßμ√ß·≈–∑“ßÕâÕ¡¢Õß∫√‘…—∑œ °“√¥”‡π‘π
°‘®°√√¡μà“ßÊ ¥—ß°≈à“«‡ªî¥‚Õ°“ „Àâ‡√“ “¡“√∂μÕ∫·∑π —ß§¡‰¥â πÕ°®“°°“√¥”‡π‘π°“√μ“¡·π«∑“ß∫√√…—∑¿‘∫“≈ 
Õ¬à“ß·πà«·πà¢Õß∫√‘…—∑œ ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬¥â«¬°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®∑’Ë¡ÿàß‡πâπº≈‘μ¿—≥±å·≈–°√–∫«π°“√º≈‘μ∑’Ë‡ªìπ¡‘μ√μàÕ 
 ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·≈â« ∫√‘…—∑œ ¬—ß„Àâ§«“¡ ”§—≠°—∫°“√¡’ à«π√à«¡„π°“√™à«¬‡À≈◊Õ —ß§¡·≈–™ÿ¡™π∑’Ë®–‡ªìπª√–‚¬™πå„π√–¬–¬“«
μàÕºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬·≈–™π√ÿàπÀ≈—ßμàÕ‰ª 
 
 „πªï 2557 ∫√‘…—∑œ ‰¥â¥”‡π‘π°‘®°√√¡‡æ◊ËÕ —ß§¡À≈“¬‚§√ß°“√μ“¡∑’Ë ‰¥â«“ß·ºπ‰«â °‘®°√√¡ à«πÀπ÷Ëß∑’Ë∫√‘…—∑œ  
¡’§«“¡¿“§¿Ÿ¡‘„®§◊Õ °“√≈ßπ“¡∫—π∑÷°§«“¡‡¢â“„® (MOU) °—∫¡À“«‘∑¬“≈—¬À—«‡©’¬«‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√μ‘‡æ◊ËÕ π—∫ πÿπ°“√
æ—≤π“∫ÿ§≈“°√‡æ◊ËÕ√Õß√—∫°“√‡μ‘∫‚μ¢ÕßÕÿμ “À°√√¡¥â“ππ’È °“√‡ªìπºŸâ π—∫ πÿπ°“√ —¡¡π“‡√◊ËÕßº≈°√–∑∫¢Õß·ºàπ¥‘π‰À«
„πª√–‡∑»‰∑¬∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬·¡àøÑ“À≈«ß °“√∫√‘®“§‡«™¿—≥±å·≈–‡ß‘π∑ÿπ„Àâ°—∫‚√ß‡√’¬π«—¥∑ÿàß‡À’¬ß ®—ßÀ«—¥™≈∫ÿ√’ °“√¡Õ∫
∑ÿπ°“√»÷°…“·≈–‡ß‘πÕÿ¥Àπÿπ ”À√—∫‚√ß‡√’¬π„πÀ≈“¬æ◊Èπ∑’Ë μ≈Õ¥®π°‘®°√√¡Õ◊ËπÊ ∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πåμàÕ™ÿ¡™π·≈– —ß§¡ ∑—Èßπ’È
∫√‘…—∑œ ¡’§«“¡¬‘π¥’‡ªìπÕ¬à“ß¬‘Ëß∑’Ë ‰¥â√—∫√“ß«—≈ CSR-DIW ®“°°√¡‚√ßß“πÕÿμ “À°√√¡ °√–∑√«ßÕÿμ “À°√√¡ √“ß«—≈π’È
‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß∑’Ë π—∫ πÿπ„Àâ∫√‘…—∑œ ¡’§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ„π°“√π”¡“μ√∞“π§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫μàÕ —ß§¡¢Õß°√¡‚√ßß“πÕÿμ “À°√√¡
´÷Ëß§√Õ∫§≈ÿ¡∂÷ßÕß§åª√–°Õ∫À≈—°¢Õß ISO 26000 ¡“„™â„π°“√¥”‡π‘πß“π ‡æ√“–∫√‘…—∑œ ‡™◊ËÕ¡—Ëπ«à“°“√μÕ∫·∑π —ß§¡ 
∂◊Õ‡ªìπ ‘Ëß∑’Ëπà“¿“§¿Ÿ¡‘„®Õ¬à“ß¬‘Ëß 
 
 ·π«§‘¥‡√◊ËÕß§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫μàÕ —ß§¡‰¥â∂Ÿ° –∑âÕπÕÕ°¡“Õ¬à“ß™—¥‡®π„πæ—π∏°‘®¢Õß‡√“∑’Ë«à“ ç‡æ◊ËÕ √â“ß √√§å
π«—μ°√√¡ –Õ“¥·≈–ª√–À¬—¥æ≈—ßß“π‡æ◊ËÕ«—πæ√ÿàßπ’È∑’Ë¥’°«à“é ¥—ßπ—Èπ À“°ª√“»®“°°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®∑’Ë¡’®√‘¬∏√√¡μ—Èß·μà
°√–∫«π°“√§—¥‡≈◊Õ°«—μ∂ÿ¥‘∫ °“√º≈‘μ ‰ª®π∂÷ß°“√®—¥ àß μ≈Õ¥®π°“√≈ß∑ÿπ√–¬–¬“«‡æ◊ËÕ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·≈–§«“¡‡ªìπÕ¬Ÿà∑’Ë¥’
¢Õßæπ—°ß“π·≈–™ÿ¡™π·«¥≈âÕ¡·≈â« °“√ √â“ß∏ÿ√°‘®æ≈—ßß“π –Õ“¥·≈–«—πæ√ÿàßπ’È∑’Ë¥’°«à“§ß‰¡à “¡“√∂‡°‘¥¢÷Èπ‰¥â ¥â«¬‡Àμÿπ’È
‡Õß ‡√“®÷ß®–¬—ß§ß„Àâ§«“¡ ”§—≠°—∫‡√◊ËÕßπ’È·≈–¥”‡π‘π°“√Õ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß‡æ◊ËÕ„ÀâªïμàÕÊ ‰ª‡ªìπªï∑’Ë¥’‡™àπ‡¥’¬«°—π 
 
 ·¡â«à“§«“¡∑â“∑“¬μà“ßÊ„π¥â“π ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·≈–∑“ß∏ÿ√°‘®∑’Ë√ÕÕ¬Ÿà„πÕπ“§μ®–Õ¬Ÿà∫πæ◊Èπ∞“π¢Õß§«“¡‰¡à·πàπÕπ  
·μà°Áπ—∫‡ªìπ‚Õ°“ ∑’Ë¿“§∏ÿ√°‘®·≈– —ß§¡®–‰¥â√à«¡¡◊Õ√à«¡„®°—π∑”ß“π‡æ◊ËÕ°“√‡μ‘∫‚μÕ¬à“ß¬—Ëß¬◊π 
 
 
 
 
 
  
 ¥‘Í° ‡´’¬ 
 ª√–∏“π∫√‘À“√ 

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ 
 
ë √–¬–‡«≈“∑’Ë√“¬ß“π 
 °“√¥”‡π‘πß“π„πªï 2557 (¡°√“§¡ - ∏—π«“§¡ 2557) 
ë ¢Õ∫‡¢μ°“√√“¬ß“π 
 √“¬ß“π©∫—∫π’È§√Õ∫§≈ÿ¡°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß∫√‘…—∑œ „πª√–‡∑»‰∑¬ ÷́Ëß‰¥â·°‚√ßß“π„ππ‘§¡Õÿμ “À°√√¡∫“ßªŸ 

®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ª√“°“√∑—Èß Õß·Ààß·≈–‚√ßß“π„ππ‘§¡Õÿμ “À°√√¡‡«≈‚°√«å ®—ßÀ«—¥©–‡™‘ß‡∑√“Õ’°Àπ÷Ëß·Ààß 
ë «‘∏’°“√√“¬ß“π 
 „™â·π«∑“ß°“√√“¬ß“π§«“¡¬—Ëß¬◊π·∫∫ General Standard Disclosure G4 ¢Õß Global Reporting Initiative ‚¥¬

 “¡“√∂‡∑’¬∫‡§’¬ß‡π◊ÈÕÀ“°—∫¥—™π’ GRI Content Index μ“¡∑’Ëª√“°ØÕ¬Ÿà¥â“πÀ≈—ß¢Õß√“¬ß“πª√–®”ªï©∫—∫¿“…“
Õ—ß°ƒ… √“¬ß“π©∫—∫π’È ‰¥â√«¡∂÷ß¢âÕ¡Ÿ≈·≈–μ“√“ß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫μà“ßÊ ‚¥¬„™â∑—Èß«‘∏’°“√√“¬ß“π‡™‘ßª√‘¡“≥·≈–‡™‘ß
§ÿ≥¿“æ 

ë °“√§—¥‡≈◊Õ°‡π◊ÈÕÀ“‡æ◊ËÕ°“√√“¬ß“π 
 °“√§—¥‡≈◊Õ°‡π◊ÈÕÀ“„π√“¬ß“π©∫—∫π’ÈÕâ“ßÕ‘ß®“°°“√π”§«“¡§‘¥‡ÀÁπ¢ÕßºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬¡“®—¥≈”¥—∫§«“¡ ”§—≠ ´÷Ëß‰¥â

®“°°“√∑”·∫∫ Õ∫∂“¡∑’Ë ‰¥â‡º¬·æ√à‰«â∫π‡«Á∫‰´μå¢Õß∫√‘…—∑ http://www.deltathailand.com/th/about_csr. ‚¥¬
·∫∫ Õ∫∂“¡¡’‡π◊ÈÕÀ“‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫§«“¡¬—Ëß¬◊π·≈–ª√–‡¥ÁπÕ◊ËπÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßμ“¡°√Õ∫¢Õß GRI G4 ‚¥¬√–∫ÿ‰«â„π
Àπâ“ 76 

 
นโยบายการพัฒนาสู�ความยั่งยืน 
 ∫√‘…—∑ ‡¥≈μâ“ Õ’‡≈§‚∑√π‘§ å (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥ (¡À“™π) ¡’§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ„π°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®μ“¡π‚¬∫“¬§«“¡√—∫
º‘¥™Õ∫μàÕ —ß§¡·≈–°“√æ—≤π“ Ÿà§«“¡¬—Ëß¬◊π ´÷Ëßπ‚¬∫“¬¥—ß°≈à“«®–‡ªìπ·π«∑“ß„π°“√ªØ‘∫—μ‘ß“π¢Õß°√√¡°“√ ºŸâ∫√‘À“√ 
·≈–æπ—°ß“π¢Õß∫√‘…—∑œ ‡æ◊ËÕ„Àâ°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®‡ªìπ‰ªÕ¬à“ß‚ª√àß„  μ√«® Õ∫‰¥â ¡’®√‘¬∏√√¡ ‡§“√æμàÕÀ≈—° ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π 
√«¡∑—Èß°“√ªØ‘∫—μ‘μàÕºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬Õ—π‰¥â·°à æπ—°ß“π ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ ≈Ÿ°§â“ §Ÿà§â“ ·≈– —ß§¡Õ¬à“ß‡ªìπ∏√√¡ 
 „π°“√ªØ‘∫—μ‘μ“¡π‚¬∫“¬¢â“ßμâπ ∫√‘…—∑œ ®–¥”‡π‘π°“√μ“¡·π«ªØ‘∫—μ‘ “°≈·≈–°ÆÀ¡“¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßæ√âÕ¡∑—Èß‰¥â®—¥
Õ∫√¡„Àâ§«“¡√Ÿâ·°àæπ—°ß“πÕ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß‡æ◊ËÕ„Àâ “¡“√∂¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®Õ¬à“ß¡’§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫μàÕ —ß§¡·≈–‡μ‘∫‚μÕ¬à“ß¬—Ëß¬◊π 
 
ความมุ�งมั่นต�อความรับผิดชอบต�อสังคมเพื่อธุรกิจยั่งยืนของเดลต�า (CSR Commitment) 
 ∫√‘…—∑œ¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®‚¥¬¡ÿàß¡—ËπμàÕ°“√√—∫º‘¥™Õ∫μàÕ —ß§¡‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“∏ÿ√°‘®Õ¬à“ß¬—Ëß¬◊π§«∫§Ÿà ‰ª°—∫°“√°”°—∫¥Ÿ·≈
°‘®°“√ ‚¥¬°“√ªØ‘∫—μ‘μàÕºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬Õ¬à“ß‚ª√àß„ ·≈–‡ªìπ∏√√¡ √«¡∂÷ß°“√ª°ªÑÕß ¿“æ·«¥≈âÕ¡¢Õß‚≈°·≈–°“√
μÕ∫·∑π —ß§¡„π∞“π–∑’Ë‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õß —ß§¡ ∫√‘…—∑œ‰¥â π—∫ πÿπ°“√¥”‡π‘πß“πμ“¡¡“μ√∞“π “°≈μà“ßÊ ‡™àπ ®√√¬“
∫√√≥∑“ß°“√§â“¢ÕßÕÿμ “À°√√¡Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å (Electronics Industry Code of Conduct À√◊Õ EICC) ªØ‘≠≠“ “°≈«à“
¥â«¬ ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π (Universal Declaration of Human Rights À√◊Õ UDHR) ªØ‘≠≠“¢ÕßÕß§å°“√·√ßß“π√–À«à“ß
ª√–‡∑»«à“¥â«¬À≈—°°“√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫ ∂“πª√–°Õ∫°“√¢â“¡™“μ‘ π‚¬∫“¬∑“ß —ß§¡ (International Labor Office 
Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy) ·π«∑“ß OECD 
 ”À√—∫∫√‘…—∑¢â“¡™“μ‘ (OECD Guidelines for Multi-national Enterprise) 
 
 πÕ°®“°π’È ∫√‘…—∑œ¬—ß¡ÿàß¡—Ëπ∑’Ë®–¥”‡π‘π°‘®°“√‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“Õ¬à“ß¬—Ëß¬◊π ¥—ßπ’È 
ë √—°…“‰«â´÷Ëß°“√°”°—∫¥Ÿ·≈°‘®°“√·≈–ªØ‘∫—μ‘μ“¡¡“μ√∞“π∑“ß¥â“π®√‘¬∏√√¡°“√ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®Õ¬à“ß‡§√àß§√—¥ 
ë ªØ‘∫—μ‘μ“¡°ÆÀ¡“¬·≈–°Æ√–‡∫’¬∫¢âÕ∫—ß§—∫∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß 
ë ¥Ÿ·≈æπ—°ß“π„Àâ¡’ ¿“æ·«¥≈âÕ¡„π°“√∑”ß“π∑’Ëª≈Õ¥¿—¬·≈–„Àâ¡’ ÿ¢Õπ“¡—¬∑’Ë¥’ ‡æ◊ËÕ„Àâæπ—°ß“π “¡“√∂„™â™’«‘μ§«“¡

‡ªìπÕ¬Ÿà∑’Ë¥’ æ√âÕ¡∑—Èß‰¥â√—∫§à“μÕ∫·∑π∑’Ë‡À¡“– ¡·≈–‡ªìπª√–‚¬™πå 
ë  π—∫ πÿπ°“√¥Ÿ·≈√—°…“ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡æ√âÕ¡∑—Èß„Àâ§«“¡√Ÿâ‡√◊ËÕß°“√Õπÿ√—°…åæ≈—ßß“π·≈– àß‡ √‘¡„Àâæπ—°ß“π¡’ à«π√à«¡„π

°‘®°√√¡¢Õß™ÿ¡™π 
ë  √â“ß¡Ÿ≈§à“‡æ‘Ë¡·≈–º≈μÕ∫·∑π∑’Ë‡À¡“– ¡·≈–¬—Ëß¬◊π„Àâ·°à∫√‘…—∑œ ·≈–ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ 
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ë  àß‡ √‘¡§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫μàÕ —ß§¡„πÕÿ¥¡§μ‘·≈–·π«∑“ßªØ‘∫—μ‘μ≈Õ¥Àà«ß‚ à́Õÿª∑“π¢Õß∫√‘…—∑œ ·≈–√à«¡¡◊Õ°—π‡æ◊ËÕ
ª√– ‘∑∏‘¿“æ∑’Ë¥’¢÷Èπ 

ë æ—≤π“º≈‘μ¿—≥±å∑’Ë‡ªìπ¡‘μ√μàÕ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·≈–ª√–À¬—¥æ≈—ßß“π æ√âÕ¡∑—Èß≈¥º≈°√–∑∫μàÕ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ 
ë ≈ß∑ÿπ¥â“π°“√ √â“ß √√§åπ«—μ°√√¡·≈–°“√«‘®—¬æ—≤π“ ‘∑∏‘∫—μ√·≈–∑√—æ¬å ‘π∑“ßªí≠≠“ æ√âÕ¡∑—ÈßÕÿ∑‘»μπ‡æ◊ËÕ§«“¡

°â“«Àπâ“¢Õß«—≤π∏√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’¢Õß¡«≈¡πÿ…¬å ‡æ◊ËÕæ—≤π“ —ß§¡·≈–‡»√…∞°‘® ‡©°‡™àπ‡¥’¬«°—∫°“√æ—≤π“∑’Ë
¬—Ëß¬◊π¢Õß‚≈°·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ 

 
กลยุทธ�สู�ความยั่งยืน 
 æ—π∏°‘®¢Õß∫√‘…—∑œ‰¥â‡ªìπμ—«°”Àπ¥§«“¡¡ÿàß¡—ËπμàÕ°“√æ—≤π“Õ¬à“ß¬—Ëß¬◊π ‚¥¬∫√‘…—∑œ‰¥â Õ¥·∑√°·π«§«“¡§‘¥°“√
æ—≤π“Õ¬à“ß¬—Ëß¬◊π‡¢â“°—∫°“√∑”ß“π„πÕß§å°√·≈–®—¥„Àâ¡’°“√Õ∫√¡∑’Ë®—¥¢÷ÈπÕ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ ‡æ◊ËÕ¢¬“¬¢Õ∫‡¢μ·≈–§«“¡≈÷°
„π°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡¥â“π°“√æ—≤π“Õ¬à“ß¬—Ëß¬◊π √«¡∑—Èß √â“ß§«“¡‡ªìπæ—π∏¡‘μ√·≈–°”Àπ¥™àÕß∑“ß°“√ ◊ËÕ “√∑’Ë¥’‰ª¬—ß
°≈ÿà¡ºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬μà“ßÊ ∫√‘…—∑œ‡™◊ËÕ¡—Ëπ‡ªìπÕ¬à“ß¬‘Ëß«à“°“√ªØ‘∫—μ‘μ“¡§«“¡¡ÿàß¡—ËπμàÕ°“√æ—≤π“Õ¬à“ß¬—Ëß¬◊ππ’È ®–∑”„Àâ‡°‘¥
ª√–‚¬™πå Ÿß ÿ¥√à«¡°—π∑—Èß·°àÕß§å°√·≈–ºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(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 
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 ®“°§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“ Ÿà§«“¡¬—Ëß¬◊π ∫√‘…—∑œ ‰¥â‡√‘Ë¡π”À≈—°°“√¥â“π CSR ‡¢â“¡“‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß„π°“√ 
¥”‡π‘πß“π¡“μ—Èß·μàªï 2550 ·≈–‡√‘Ë¡„Àâ§«“¡ ”§—≠μàÕ°“√æ—≤π“Õ¬à“ß¬—Ëß¬◊π„π “¡¡‘μ‘Õ—π‰¥â·°à ¥â“π‡»√…∞°‘®  —ß§¡ ·≈– 
 ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ¥â«¬°“√®—¥°‘®°√√¡·≈–‰¥â√—∫√“ß«—≈ √«¡∑—Èßºà“π°“√√—∫√Õß¡“μ√∞“π„π√–¥—∫ “°≈μà“ßÊ ¥—ßπ’È 
ë √“ß«—≈ºŸâª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®¥’‡¥àπª√–®”ªï 2557 (Prime Ministerûs Business Enterprise Awards 2014)  “¢“ 

ºŸâª√–°Õ∫∏ÿ√°‘® àßÕÕ°¬Õ¥‡¬’Ë¬¡ ª√–‡¿∑√“ß«—≈∫√‘…—∑¢â“¡™“μ‘ ‰¥â√—∫‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 18 °—π¬“¬π 2557 
ë √“ß«—≈ SET Awards 2014 ª√–‡¿∑√“ß«—≈ ∫√‘…—∑®¥∑–‡∫’¬π¥â“πº≈°“√¥”‡π‘πß“π¬Õ¥‡¬’Ë¬¡ ‰¥â√—∫‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 27 

æƒ»®‘°“¬π 2557 
ë Thailand Corporate Brand Rising Stars 2014 °≈ÿà¡Õÿμ “À°√√¡‡∑§‚π‚≈¬’ ‚¥¬À≈—° Ÿμ√«‘∑¬“»“ μ√å¡À“∫—≥±‘μ 

 “¢“«‘™“°“√μ≈“¥ §≥–æ“≥‘™¬»“  μ√å·≈–°“√∫—≠™’ ®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ ‰¥â√—∫‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 18 °—π¬“¬π 2557 
ë Institutional Investor Corporate Awards 2014  “¢“ Best Senior IR Support ‚¥¬ Alpha Southeast Asia 

Magazine ‰¥â√—∫‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 8 °—π¬“¬π 2557 
ë √“ß«—≈ ∂“πª√–°Õ∫°“√¥’‡¥àπ¥â“π·√ßß“π —¡æ—π∏å·≈– «— ¥‘°“√·√ßß“π ª√–®”ªï 2557 ‚¥¬°√¡ «— ¥‘°“√·≈–

§ÿâ¡§√Õß·√ßß“π °√–∑√«ß·√ßß“π ‰¥â√—∫‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 20  ‘ßÀ“§¡ 2557 
ë √“ß«—≈§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫¢ÕßºŸâª√–°Õ∫°“√Õÿμ “À°√√¡μàÕ —ß§¡ CSR-DIW Continuous Awards 2014 ‚¥¬

°√–∑√«ßÕÿμ “À°√√¡ ‰¥â√—∫‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 21 μÿ≈“§¡ 2557 
ë √“ß«—≈ ∂“πª√–°Õ∫°‘®°“√¥’‡¥àπ¥â“π§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ Õ“™’«Õπ“¡—¬ ·≈– ¿“æ·«¥≈âÕ¡„π°“√∑”ß“π ß“π —ª¥“Àå

§«“¡ª≈Õ¥¿—¬„π°“√∑”ß“π·Ààß™“μ‘ §√—Èß∑’Ë 28 ‚¥¬°√¡ «— ¥‘°“√·≈–§ÿâ¡§√Õß·√ßß“π °√–∑√«ß·√ßß“π ‰¥â√—∫
‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 3 °√°Æ“§¡ 2557 

ë ‰¥â√—∫°“√ª√–‡¡‘π°“√®—¥ª√–™ÿ¡ “¡—≠ª√–®”ªï§–·ππ‡μÁ¡ 100 ‚¥¬  ¡“§¡ àß‡ √‘¡ºŸâ≈ß∑ÿπ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 1 
°√°Æ“§¡ 2557 

 
การดำเนินงานด�านความรับผิดชอบต�อสังคมของกิจการ 
 ∫√‘…—∑œ‰¥â®—¥μ—Èß§≥–∑”ß“π¥â“π°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®¥â«¬§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫μàÕ —ß§¡ (CSR Executive Committee) ¢÷Èπ
‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“Õ¬à“ß¬—Ëß¬◊π ‚¥¬‰¥â¡’°“√°”Àπ¥π‚¬∫“¬·≈–·π«∑“ßªØ‘∫—μ‘∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫°“√ªØ‘∫—μ‘μ“¡·π«∑“ßμ“¡
®√√¬“∫√√≥∑“ß°“√§â“¢Õß°≈ÿà¡Õÿμ “À°√√¡Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å (Electronic Industry Code of Conduct - EICC) ∑’Ë ‰¥â¡’°“√
°”Àπ¥¡“μ√∞“π„Àâ°≈ÿà¡Õÿμ “À°√√¡Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å¡’°√–∫«π°“√º≈‘μ√«¡∂÷ß°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®„Àâ¡’§«“¡ª≈Õ¥¿—¬·≈–¡’
§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫μàÕ —ß§¡·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡‡æ◊ËÕ„Àâ°√√¡°“√ ºŸâ∫√‘À“√ ·≈–æπ—°ß“π¢Õß∫√‘…—∑œ‰¥â„™â‡ªìπ·π«∑“ß„π°“√
¥”‡π‘π∏ÿ√°‘® ‚¥¬„Àâ¬÷¥∂◊ÕªØ‘∫—μ‘·≈–¡ÿàß¡—Ëπæ—≤π“ ª√—∫ª√ÿß ‡æ◊ËÕ √â“ß√“°∞“π§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫μàÕ —ß§¡Õ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß·≈–
¬—Ëß¬◊π ‚¥¬‰¥â ◊ËÕ “√„Àâæπ—°ß“π §Ÿà§â“ ºŸâ√—∫‡À¡“ ·≈–ºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß∑ÿ°§π‰¥â√—∫∑√“∫‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡μ√–Àπ—°∂÷ß§«“¡ ”§—≠„π
°“√√—∫º‘¥™Õ∫μàÕ —ß§¡√à«¡°—π ‚¥¬„πªï∑’Ëºà“π¡“∫√‘…—∑œ ‰¥â√—∫°“√√—∫√Õß¡“μ√∞“π EICC ®“°ºŸâμ√«® Õ∫¿“¬πÕ°∑’Ë‰¥â√—∫
°“√·μàßμ—Èß‚¥¬ EICC 
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โครงสร�างคณะกรรมการด�านความรับผิดชอบต�อสังคม (CSR Executive Committee) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การมีส�วนร�วมของผู�มีส�วนได�เสีย (Stakeholders Prioritization) 
 ∫√‘…—∑œ ‰¥â¡’°“√ª√–‡¡‘π·≈–·∫àß°≈ÿà¡ºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬®“°°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®¢Õß∫√‘…—∑œÕÕ°‡ªìπ 5 °≈ÿà¡ ‰¥â·°à  
æπ—°ß“π ≈Ÿ°§â“ §Ÿà§â“ ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ ·≈–™ÿ¡™π ‚¥¬‰¥â¡’°“√ª√–‡¡‘πºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬‚¥¬¥”‡π‘π°“√μ“¡·π«∑“ß¢Õß GRI-G4  
√«¡∑—Èß‰¥âª√–‡¡‘πºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬®“°º≈°√–∑∫∑’Ë§“¥«à“°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß∫√‘…—∑œ®– àßº≈μàÕºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬ºà“πÀπà«¬ß“π 
∑’Ë∑”Àπâ“∑’Ëμ‘¥μàÕºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬°≈ÿà¡μà“ßÊ‡æ◊ËÕπ”¡“°”Àπ¥‡ªìπ·π«∑“ß°“√¥”‡π‘πß“π„π°“√≈¥º≈°√–∑∫∑’ËÕ“®‡°‘¥¢÷Èπ·≈–
 àß‡ √‘¡∏ÿ√°‘®Õ¬à“ß¬—Ëß¬◊π ‚¥¬‰¥âº≈≈—æ∏å¥—ßπ’È 
 
 ºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬ «‘∏’°“√¡’ à«π√à«¡·≈–μ‘¥μàÕ ◊ËÕ “√ §«“¡§“¥À«—ß °“√¥”‡π‘πß“π  
≈Ÿ°®â“ß - Intranet - §«“¡ —¡æ—π∏å∑’Ë¥’√–À«à“ßπ“¬®â“ß - §Ÿà¡◊Õ®√‘¬∏√√¡∏ÿ√°‘® 
 - www.deltathailand.com  ·≈–≈Ÿ°®â“ß - ∑’¡ªØ‘∫—μ‘ß“πÕ“™’«Õπ“¡—¬ 
 - ªÑ“¬π‘‡∑»¢Õß∫√‘…—∑μ“¡®ÿ¥μà“ßÊ - Õ“™’«Õπ“¡—¬·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡„π - π‚¬∫“¬§«“¡¬—Ëß¬◊π 
 - °“√ª√–™ÿ¡√–À«à“ß≈Ÿ°®â“ß   °“√∑”ß“π∑’Ë¥’ - °“√°”°—∫¥Ÿ·≈°‘®°“√ 
  °—∫§≥–°√√¡°“√ «— ¥‘°“√ - §à“μÕ∫·∑π ·≈– «— ¥‘°“√ - °“√¥”‡π‘πß“π ’‡¢’¬« 
 - °“√ ”√«®§«“¡æ÷ßæÕ„® -  ‘∑∏‘¢ÕßºŸâ„™â·√ßß“π - ®—¥„Àâ¡’§≥–°√√¡°“√ «— ¥‘°“√ 
  ¢Õßæπ—°ß“π - ‚Õ°“ °â“«Àπâ“„πμ”·Àπàßß“π 
 - °√–∫«π°“√·®âß‡√◊ËÕß√âÕß‡√’¬π - °“√‡§“√æ ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π 
   - °“√ªØ‘∫—μ‘μàÕ·√ßß“πÕ¬à“ß 
    ‡ªìπ∏√√¡ 
   - °“√ª√–°Õ∫°‘®°“√¥â«¬§«“¡ 
    ‡ªìπ∏√√¡ 
 
 
 
 
 

§≥–°√√¡°“√ 
°”Àπ¥§à“μÕ∫·∑π 

§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑ 

ª√–∏“π∫√‘À“√ 

º≈‘μ¿—≥±å ’‡¢’¬«·≈– 
°“√®—¥°“√Àà«ß‚´àÕÿª∑“π 

(Green Product & Supply 
Chain Management) 

°“√¥”‡π‘πß“π ’‡¢’¬« 
(Green Operation) EICC 

¢Õ∫‡¢μ°“√ 
¥”‡π‘πß“π 

§≥–°√√¡°“√ 
∫√‘À“√§«“¡‡ ’Ë¬ß 

§≥–°√√¡°“√μ√«® Õ∫ 

ΩÉ“¬μ√«® Õ∫¿“¬„π 

§≥–°√√¡°“√¥â“π§«“¡ 
√—∫º‘¥™Õ∫μàÕ —ß§¡ 
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 ºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬ «‘∏’°“√¡’ à«π√à«¡·≈–μ‘¥μàÕ ◊ËÕ “√ §«“¡§“¥À«—ß °“√¥”‡π‘πß“π  
≈Ÿ°§â“ - www.deltathailand.com -  àß¡Õ∫º≈‘μ¿—≥±å·≈–∫√‘°“√ - °“√¥Ÿ·≈º≈‘μ¿—≥±å 
 - °“√ª√–™ÿ¡æ‘®“√≥“°—∫≈Ÿ°§â“  §ÿ≥¿“æ - º≈‘μ¿—≥±å ’‡¢’¬« ·≈–Àà«ß‚´à 
  Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ - °”Àπ¥√“§“º≈‘μ¿—≥±å·≈–∫√‘°“√  Õÿª∑“π ’‡¢’¬« 
 - °“√μ√«® Õ∫‚¥¬≈ÿ°§â“  Õ¬à“ß‡À¡“– ¡ - °“√¥”‡π‘πß“π ’‡¢’¬« 
 - °“√ª√–™ÿ¡√à«¡°—∫§Ÿà§â“ - º≈‘μ¿—≥±å‡ªìπ¡‘μ√°—∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ - °“√∫√‘À“√≈Ÿ°§â“ —¡æ—π∏å 
   - ¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®Õ¬à“ß´◊ËÕμ√ß·≈– - °“√∫√‘À“√§«“¡‡ ’Ë¬ß 
    ‡ªìπ∏√√¡ - §Ÿà¡◊Õ®√‘¬∏√√¡∏ÿ√°‘® 
   - §«“¡ —¡æ—π∏å∑“ß∏ÿ√°‘®∑’Ë¥’ - °“√°”°—∫¥Ÿ·≈°‘®°“√ 
     - π‚¬∫“¬§«“¡¬—Ëß¬◊π 
     - π‚¬∫“¬·≈–°“√®—¥°“√ ‘Ëß 
      ·«¥≈âÕ¡ 
     - °“√®—¥°“√°“√ª≈àÕ¬°ä“´ 
      ‡√◊Õπ°√–®° 
     - °“√ àß¡Õ∫ ‘π§â“μ√ß‡«≈“  
´—ææ≈“¬‡ÕÕ√å - www.deltathailand.com - °“√ª√–°Õ∫°‘®°“√¥â«¬§«“¡ - §Ÿà¡◊Õ®√‘¬∏√√¡∏ÿ√°‘® 
(Supplier) - √–∫∫æ“≥‘™¬åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å  ‡ªìπ∏√√¡ - π‚¬∫“¬§«“¡¬—Ëß¬◊π 
   ”À√—∫ Supplier - §—¥‡≈◊Õ° —́ææ≈“¬‡ÕÕ√åÕ¬à“ß - °“√¥”‡π‘πß“πμ“¡·π«∑“ß EICC 
 - ‚§√ß°“√Õ∫√¡´—ææ≈“¬‡ÕÕ√å  ‚ª√àß„ ‡ªìπ∏√√¡ - °“√¥”‡π‘πß“π ’‡¢’¬« 
 - °“√μ√«® Õ∫‚¥¬´—ææ≈“¬‡ÕÕ√å - ™”√–§à“ ‘π§â“·≈–∫√‘°“√μ√ßμ“¡ 
 - ß“π∫√‘À“√§ÿ≥¿“æ´—ææ≈“¬‡ÕÕ√å    —≠≠“ 
  (SQM) - °“√¥”‡π‘πß“π ’‡¢’¬« 
 - °“√®—¥ª√–°«¥ Delta Supplier  - Õ“™’«Õπ“¡—¬ ·≈–§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ 
  Award - °“√®—¥°“√Àà«ß‚´àÕÿª∑“π 
   - °“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß¿Ÿ¡‘Õ“°“»  
π—°≈ß∑ÿπ (ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ) - www.deltathailand.com - º≈μÕ∫·∑π®“°°“√≈ß∑ÿπ∑’Ë¥’ - §Ÿà¡◊Õ®√‘¬∏√√¡∏ÿ√°‘® 
 - Àπ—ß ◊Õ√“¬ß“πª√–®”ªï - °“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®‡μ‘∫‚μμ“¡ - π‚¬∫“¬§«“¡¬—Ëß¬◊π 
 - ∫√‘°“√Õ’‡¡≈å„Àâπ—°≈ß∑ÿπ  ‡ªÑ“À¡“¬Õ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß - ®—¥μ—Èß§≥–°√√¡∫√‘À“√§«“¡‡ ’Ë¬ß 
 - °“√ª√–™ÿ¡ “¡—≠ª√–®”ªïºŸâ∂◊ÕÀÿâπ - ¡’°“√®à“¬‡ß‘πªíπº≈Õ¬à“ß‡À¡“– ¡ - «—π∫√‘…—∑®¥∑–‡∫’¬πæ∫ºŸâ≈ß∑ÿπ 
 - ª√–™“ —¡æ—π∏åºà“π ◊ËÕμà“ßÊ/   μàÕ‡π◊ËÕß - °“√ª√–™ÿ¡ “¡—≠ª√–®”ªï 
  °“√ª√–™ÿ¡¢Õßπ—°≈ß∑ÿπ ∂“∫—π - °“√°”°—∫¥Ÿ·≈°‘®°“√ 
 - ª√–™ÿ¡°—∫π—°≈ß∑ÿπ & æ∫ª– - °“√∫√‘À“√§«“¡‡ ’Ë¬ß 
  π—°≈ß∑ÿπ ∂“∫—π - °“√®—¥°“√π«—μ°√√¡  
™ÿ¡™π - www.deltathailand.com - °“√¥”‡π‘π°‘®°“√‚¥¬‰¡à àß - °“√¥”‡π‘πß“π ’‡¢’¬« 
 - °‘®°√√¡®‘μÕ“ “  º≈°√–∑∫μàÕ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ - π‚¬∫“¬§«“¡¬—Ëß¬◊π 
 - °‘®°√√¡‡º¬·æ√àπ«—μ°√√¡/ - °“√¥”‡π‘π°‘®°“√‚¥¬‰¡à àßº≈ - °“√μÕ∫·∑π —ß§¡ ·≈–°“√°ÿ»≈ 
  §«“¡√Ÿâ¥â“π°“√ª√–À¬—¥æ≈—ßß“π  °√–∑∫μàÕ§«“¡ª≈Õ¥¿—¬·≈– - π‚¬∫“¬·≈–°“√®—¥°“√ 
    Õ“™’«Õπ“¡—¬¢Õß™ÿ¡™π   ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ 
   - °“√¡’ à«π√à«¡°—∫™ÿ¡™π - ∑’¡ªØ‘∫—μ‘ß“πÕ“™’«Õπ“¡—¬ 
     - °“√®—¥°“√∑√—æ¬“°√πÈ” 
     - °“√¥Ÿ·≈º≈‘μ¿—≥±å 
     - °“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß¿Ÿ¡‘Õ“°“» 
 

À¡“¬‡Àμÿ : √“¬≈–‡Õ’¬¥‡√◊ËÕßπ‚¬∫“¬μà“ßÊ  “¡“√∂¥Ÿ√“¬≈–‡Õ’¬¥‰¥â∑’Ë‡«Á∫‰´μå¢Õß∫√‘…—∑  
 http://www.deltathailand.com/th/about _corp.php ¿“¬„μâÀ—«¢âÕ°“√°”°—∫¥Ÿ·≈°‘®°“√∑’Ë¥’ 
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การกำหนดประเด็นด�านความยั่งยืนที่สำคัญ 
 ∫√‘…—∑œ ‰¥â®—¥∑”°“√ª√–‡¡‘πª√–‡¥Áπ∑’Ë ”§—≠μàÕ§«“¡¬—Ëß¬◊π (Material Assessment) ‚¥¬ª√–¬ÿ°μå„™âÀ≈—°°“√
°”Àπ¥‡π◊ÈÕÀ“¢Õß√“¬ß“π§√«“¡¬—Ëß¬◊π¢Õß GRI (GRI Reporting Principles for Defying Report) ‚¥¬¡’¢—ÈπμÕπ∑’Ë ”§—≠
¥—ßπ’È 
1. √–∫ÿª√–‡¥Áπ (Aspect) ¥â“π§«“¡¬—Ëß¬◊π¢Õß∫√‘…—∑œ ‚¥¬æ‘®“√≥“®“°ª√–‡¥Áπ§«“¡§“¥À«—ß∑’Ë ‰¥â®“°°“√ÕÕ°·∫∫

 Õ∫∂“¡∫π‡«Á∫‰´μå¢Õß∫√‘…—∑œ‡æ◊ËÕ√«∫√«¡≈”¥—∫¢Õß§«“¡ ”§—≠¢Õßªí®®—¬∑’Ë¡’º≈μàÕ§«“¡¬—Ëß¬◊π¢Õß∫√‘…—∑œ ®“°ºŸâ
¡’ à«π‰¥â‡ ’¬À≈—° √«¡∑—Èßπ”ª√–‡¥Áπ∑’Ë√«∫√«¡‰¥â®“°°“√´—°∂“¡„π°“√ª√–™ÿ¡ “¡—≠ºŸâ∂◊ÕÀÿâπª√–®”ªï 2557 ¡“
√“¬ß“π‰«â¥â«¬ 

2. ®—¥≈”¥—∫§«“¡ ”§—≠ (Prioritization) ®—¥≈”¥—∫§«“¡ ”§—≠¥â“π§«“¡¬—Ëß¬◊π ‚¥¬æ‘®“√≥“§«“¡ ”§—≠¢Õß·μà≈–
À—«¢âÕ∑’Ë¡’º≈°√–∑∫μàÕ¥â“π ‡»√…∞°‘®  —ß§¡ ·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‚¥¬·∫àß‡ªìπ√–¥—∫ 1-3 

3. π”º≈∑’Ë ‰¥â®“°°“√ª√–‡¡‘π‡ πÕμàÕÀ—«Àπâ“ß“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß‡æ◊ËÕ√—∫√ÕßÀ—«¢âÕ√“¬ß“π À“°À—«¢âÕπ—Èπ‡ªìπª√–‡¥Áπ®–‰¥â
√—∫°“√«‘‡§√“–Àå·≈–¥”‡π‘π°“√ª√—∫ª√ÿß·°â‰¢„π≈”¥—∫μàÕ‰ª 

4. ∑∫∑«π°√Õ∫¢Õß°“√∑”√“¬ß“π‡æ◊ËÕ„Àâ¡—Ëπ„®«à“¡’§«“¡‡À¡“– ¡ ·≈–¡’§«“¡§√Õ∫§≈ÿ¡‡æ’¬ßæÕ 
 
ความสัมพันธ�ของผลกระทบต�อผู�มีส�วนได�เสียและการดำเนินงานของบริษัทฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ª√–‡¥Áπ∑’ËÕ“® àßº≈°√–∑∫μàÕ°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®¢Õß∫√‘…—∑œ 
 
การดำเนินการด�านความรับผิดชอบต�อสังคม 
 ∫√‘…—∑œ ‰¥â¡’°“√¥”‡π‘π°“√¥â“π§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫μàÕ —ß§¡‚¥¬‰¥â¡ÿàß‡πâπª√–‡¥Áπ∑’Ë¡’º≈°√–∑∫μàÕºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬¢Õß
∫√‘…—∑‡ªìπ ”§—≠ μ“¡À≈—°°“√¢Õßμ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å·Ààßª√–‡∑»‰∑¬¥—ßπ’È 
1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี 
  §≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑ ‡¥≈μâ“ Õ’‡≈§‚∑√π‘§ å (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥ (¡À“™π) ‰¥âμ√–Àπ—°·≈–„Àâ§«“¡ ”§—≠„π

°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®¿“¬„μâÀ≈—°°“√°”°—∫¥Ÿ·≈°‘®°“√∑’Ë¥’¡“Õ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß ∑—Èßπ’È‡æ◊ËÕ àß‡ √‘¡„Àâ°‘®°“√¡’°“√‡μ‘∫‚μ·≈–
æ—≤π“Õ¬à“ß¬—Ëß¬◊π ‚¥¬‰¥â®—¥∑”·≈–Õπÿ¡—μ‘π‚¬∫“¬°“√°”°—∫¥Ÿ·≈°‘®°“√∑’Ë¥’æ√âÕ¡∑—Èß‰¥â¡’°“√‡ªî¥‡º¬‰«â∫π‡«Á∫‰´μå 
¢Õß∫√‘…—∑œ www.deltathailand.com ·≈–√–∫∫ ◊ËÕ “√¿“¬„π¢ÕßÕß§å°√ (Intranet) §«“¡¡ÿàß¡—Ëπ·≈–°“√„Àâ§«“¡
 ”§—≠μàÕ°“√ªØ‘∫—μ‘μ“¡À≈—°°“√°”°—∫¥Ÿ·≈°‘®°“√∑’Ë¥’ ∑”„Àâ∫√‘…—∑œ‰¥â√—∫°“√ª√–‡¡‘π°“√°”°—∫¥Ÿ·≈°‘®°“√‚¥¬√«¡

ë °“√∫√‘À“√§«“¡‡ ’Ë¬ß 
ë °“√∫√‘À“√·√ßß“π 
ë °“√∫√‘À“√´—ææ≈“¬‡ÕÕ√å 

ë °“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß 
 ¿Ÿ¡‘Õ“°“» 
 (°“√≈¥°ä“´‡√◊Õπ°√–®°) 

ë °“√°”°—∫¥Ÿ·≈°‘®°“√ 
ë π«—μ°√√¡·≈– R&D 
ë °“√√—∫º‘¥™Õ∫μàÕº≈‘μ¿—≥±å 

ë °“√∫√‘À“√ß“π≈Ÿ°§â“ 
  —¡æ—π∏å 

ë ®√√¬“∫√√≥∑“ß∏ÿ√°‘® 
 

ë °“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘® ’‡¢’¬« 
ë  ‘∑∏‘¢ÕßºŸâ„™â·√ßß“π 
 ·≈– ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π 

ë °“√®—¥°“√∑√—æ¬“°√πÈ” ë π‚¬∫“¬·≈–°“√®—¥°“√ 
  ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ 
ë Õ“™’«Õπ“¡—¬ ·≈–§«“¡ 
 ª≈Õ¥¿—¬ 

ë °“√¡’ à«π√à«¡∑“ß —ß§¡ 
 
 

√–¥—∫§«“¡ π„®¢ÕßºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬ 

√–
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ßº
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°‘®
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¢Õß∫√‘…—∑®¥∑–‡∫’¬π‰∑¬ª√–®”ªï 2557 „π√–¥—∫ ç¥’¡“°é ®“° ¡“§¡ àß‡ √‘¡ ∂“∫—π°√√¡°“√∫√‘…—∑‰∑¬  
(IOD) ‚¥¬°“√ π—∫ πÿπ¢Õß ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°”°—∫À≈—°∑√—æ¬å·≈–μ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å (°.≈.μ.) ·≈–
μ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ∑—Èßπ’È π‚¬∫“¬°“√°”°—∫°‘®°“√∑’Ë¥’ ‰¥â ‡ªî¥‡º¬Õ¬Ÿà „π‡«Á∫‰´μå∫√‘…—∑œ 
www.deltathailand.com ·≈–°“√√“¬ß“π°“√ªØ‘∫—μ‘μ“¡°“√°”°—∫¥Ÿ·≈°‘®°“√∑’Ë¥’„π·μà≈–ªï‰¥â‡ªî¥‡º¬„π√“¬ß“π
ª√–®”ªï¢Õß∫√‘…—∑œ 

 
2. การประกอบกิจการด�วยความเป�นธรรม 
  ∫√‘…—∑œ¡’°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®Õ¬à“ß¡’§ÿ≥∏√√¡ ‚ª√àß„  ·≈–¥â«¬§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫ §≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑®÷ß‰¥â®—¥

∑”§Ÿà¡◊Õ®√√¬“∫√√≥„π°“√ªØ‘∫—μ‘ß“π ”À√—∫æπ—°ß“π¢÷Èπ √«¡∑—Èßπ”®√√¬“∫√√≥∑“ß°“√§â“¢ÕßÕÿμ “À°√√¡
Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å (Electronics Industry Code of Conduct À√◊Õ EICC) ¡“‡ªìπ·π«∑“ß„π°“√¥”‡π‘πß“π¥â«¬ ‡æ◊ËÕ
‡ªìπ·π«∑“ß„Àâ°√√¡°“√ ºŸâ∫√‘À“√ ·≈–æπ—°ß“π‰¥â∂◊ÕªØ‘∫—μ‘‡ªìπ¡“μ√∞“π‡¥’¬«°—π·≈–‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫°—π‚¥¬∑—Ë«‰ª 
∫√‘…—∑œ‰¥â‡º¬·æ√à§Ÿà¡◊Õ®√√¬“∫√√≥„π°“√ªØ‘∫—μ‘ß“π ”À√—∫æπ—°ß“π‰«â∫π‡«Á∫‰´μå¿“¬„π¢ÕßÕß§å°√ (Intranet) 
·≈–‡«Á∫‰´μå¢Õß∫√‘…—∑œ http://www.deltathailand.com/th/about_corp_code.php ‚¥¬¡’°“√Õ∫√¡§Ÿà¡◊Õ®√√¬“
∫√√≥„π°“√ªØ‘∫—μ‘ß“π„Àâæπ—°ß“π„À¡à∑ÿ°§π‰¥â√—∫∑√“∫ ·≈–πÕ°®“°ΩÉ“¬∑√—æ¬“°√∫ÿ§§≈®–¡’Àπâ“∑’Ë¥Ÿ·≈°“√ªØ‘∫—μ‘
ß“π¢Õßæπ—°ß“π„Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡®√√¬“∫√√≥·≈â« ΩÉ“¬μ√«® Õ∫¿“¬„π¬—ß¡’Àπâ“∑’Ë„π°“√μ√«® Õ∫°“√ªØ‘∫—μ‘ß“π·≈–
√“¬ß“πμàÕºŸâ∫√‘À“√„π°√≥’∑’Ë¡’°“√ªØ‘∫—μ‘ß“πº‘¥®√√¬“∫√√≥∑’Ë ”§—≠ 

  æ√âÕ¡°—ππ’È ∫√‘…—∑œ‰¥â‡ªî¥™àÕß∑“ß°“√√—∫·®âß¢âÕ¡Ÿ≈„ÀâºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬∑ÿ°°≈ÿà¡ “¡“√∂ àß¢âÕ‡ πÕ·π–À√◊Õ¢âÕ
√âÕß‡√’¬π ¥—ßπ’È 
ë æπ—°ß“π‡¥≈μâ“ “¡“√∂ àß¢âÕ‡ πÕ·π–À√◊Õ¢âÕ√âÕß‡√’¬π‰ª¬—ß∫ÿ§§≈/Àπà«¬ß“π¥—ßμàÕ‰ªπ’È 

(1) À—«Àπâ“Àπà«¬ß“π∑’Ëæπ—°ß“π§π¥—ß°≈à“« —ß°—¥Õ¬Ÿà 
(2) À—«Àπâ“ΩÉ“¬μ√«® Õ∫ À—«Àπâ“ΩÉ“¬∑√—æ¬“°√∫ÿ§§≈À√◊ÕÀ—«Àπâ“ΩÉ“¬°ÆÀ¡“¬ 
(3) °≈àÕß√—∫§«“¡§‘¥‡ÀÁπ 
(4) ®¥À¡“¬Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å (whistleblow@deltathailand.com) 

ë ºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬Õ◊Ëπ “¡“√∂ àß¢âÕ‡ πÕ·π–À√◊Õ¢âÕ√âÕß‡√’¬π‰ª∑’Ë 
(1) μŸâ√—∫§«“¡§‘¥‡ÀÁπ (μŸâ ª.≥. 50 ∫“ßªŸ  ¡ÿ∑√ª√“°“√ 10280) 
(2) °≈àÕß®¥À¡“¬Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å (whistleblow@deltathailand.com) 
(3) ‡«Á∫‰´μå www.deltathailand.com 
 

  ‡≈¢“πÿ°“√§≥–°√√¡°“√®–√«∫√«¡·≈– àß¢âÕ√âÕß‡√’¬πμàÕ‰ª¬—ß§≥–ºŸâ∫√‘À“√ À√◊Õ§≥–°√√¡°“√μ√«® Õ∫ 
À√◊Õ§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑œ ‡æ◊ËÕ∑”°“√æ‘®“√≥“μ√«® Õ∫·≈â«·μà°√≥’ ´÷Ëß®π∂÷ßªí®®ÿ∫—π∫√‘…—∑œ¬—ß‰¡à‡§¬‰¥â√—∫¢âÕ√âÕß
‡√’¬πÀ√◊Õ¡’ª√–‡¥Áπ¢âÕæ‘æ“∑·μàÕ¬à“ß„¥ 

 
3. การต�อต�านการทุจริตคอร�รัปชั่น 
  ¥â«¬§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ„π°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®Õ¬à“ß‚ª√àß„  ‡ªìπ∏√√¡·≈–μ√«® Õ∫‰¥â ∑’Ëª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑œ

§√—Èß∑’Ë 4/2556 ®—¥¢÷Èπ„π«—π∑’Ë 6 æƒ»®‘°“¬π 2556 ®÷ß‰¥âÕπÿ¡—μ‘„πÀ≈—°°“√„Àâ¡’°“√¥”‡π‘π°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√μàÕμâ“π
§Õ√å√—ª™—Ëπ·≈–‰¥â¡’¡μ‘¡Õ∫À¡“¬„Àâ§≥–°√√¡°“√μ√«® Õ∫‡ªìπºŸâ¥Ÿ·≈°“√°”Àπ¥À√◊Õ∑∫∑«ππ‚¬∫“¬ «‘∏’ªØ‘∫—μ‘ 
√«¡∑—Èß°“√μ‘¥μ“¡º≈„Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡π‚¬∫“¬μàÕ¥â“π°“√∑ÿ®√‘μ§Õ√å√—ª™—Ëπ ‚¥¬„πªï 2557 §≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑œ
æ‘®“√≥“Õπÿ¡—μ‘„Àâ∫√‘…—∑œ ≈ßπ“¡‡¢â“‡ªìπ·π«√à«¡ªØ‘∫—μ‘‡æ◊ËÕ°“√μàÕμâ“π°“√∑ÿ®√‘μ¢Õß¿“§‡Õ°™π ·≈–∫√‘…—∑œ  
‡æ◊ËÕª√–°“»‡®μπ“√¡≥åÕ¬à“ß‡ªìπ∑“ß°“√„π°“√∑’Ë®–¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®¥â«¬§«“¡´◊ËÕ —μ¬å ÿ®√‘μ·≈–μàÕμâ“π°“√∑ÿ®√‘μ 
∑ÿ°√Ÿª·∫∫ ∑—Èßπ’Èæπ—°ß“π∑’Ë‡¢â“„À¡à∑ÿ°√–¥—∫®–‰¥â√—∫°“√Õ∫√¡‡√◊ËÕß®√√≥¬“∫√√≥„π°“√ªØ‘∫—μ‘ß“π´÷Ëß§√Õ∫§≈ÿ¡∂÷ß
π‚¬∫“¬°“√μàÕμâ“π°“√∑ÿ®√‘μ§Õ√—ª™—Ëππ’È¥â«¬ 
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4. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
  ∫√‘…—∑œ ¡’π‚¬∫“¬∑’Ë®–‡§“√æμàÕÀ≈—° ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π ‚¥¬¡’°“√°”Àπ¥‡ªìππ‚¬∫“¬‡√◊ËÕß°“√ªØ‘∫—μ‘∑’Ë¡‘™Õ∫·≈–

°“√‰¡à≈à«ß≈–‡¡‘¥ ‰¡à‡≈◊Õ°ªØ‘∫—μ‘ ‚¥¬‰¡à§”π÷ß∂÷ß‡æ» ‡™◊ÈÕ™“μ‘À√◊Õ§«“¡∫°æ√àÕß∑“ß√à“ß°“¬√«¡∂÷ßºŸâ∑’Ë‡ªìπ‚√§
¿Ÿ¡‘§ÿâ¡°—π∫°æ√àÕß ‚√§‡Õ¥ å «—≥‚√§ ÷́Ëß∫√‘…—∑œ∂◊Õ‡ªìππ‚¬∫“¬∑’Ë‡¢â¡ß«¥ ‚¥¬‰¥â¡’°“√ª√–°“»„Àâ√—∫∑√“∫·≈– àß
‡ √‘¡„Àâ¡’°“√®—¥Õ∫√¡„Àâ§«“¡√Ÿâ§«“¡‡¢â“„®‡æ◊ËÕ„Àâæπ—°ß“π‰¥â¡’∑—»π–§μ‘∑’Ë¥’„π°“√∑”ß“π√à«¡°—∫ºŸâÕ◊ËπÕ¬à“ß‡∑à“‡∑’¬¡
°—π ´÷Ëß∫√‘…—∑œ ‰¥â√—∫„∫√—∫√Õß¡“μ√∞“π ASO-T Thailand „π√–¥—∫∑Õß„π°“√∫√‘À“√®—¥°“√¥â“π‡Õ¥ å·≈–«—≥‚√§
„π ∂“πª√–°Õ∫°“√¢Õß°√¡ «— ¥‘°“√§ÿâ¡§√Õß·√ßß“π °√–∑√«ß·√ßß“π√à«¡°—∫°√¡§«∫§ÿ¡‚√§°√–∑√«ß
 “∏“√≥ ÿ¢ πÕ°®“°π’È ∫√‘…—∑œ‰¥â¡’°“√‡ªî¥™àÕß∑“ß„π°“√√—∫‡√◊ËÕß√âÕß‡√’¬πμà“ßÊ ÷́Ëß®π∂÷ßªí®®ÿ∫—π¬—ß‰¡à‰¥â√—∫°“√
√âÕß‡√’¬π„π‡√◊ËÕß¥—ß°≈à“«·μàÕ¬à“ß„¥ 

  ·≈–®“° ß§√“¡∑’Ë‡°‘¥¢÷ÈπÕ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß„π “∏“√≥√—∞ª√–™“∏‘ª‰μ¬§Õß‚° (Democratic Republic of the 
Congo) ∑’Ë¬—ß¡’∑’∑à“«à“®–∑«’§«“¡√ÿπ·√ß¡“°¢÷Èπ‡√◊ËÕ¬Ê „π¢≥–∑’Ë·À≈àß‡ß‘π∑ÿπÀ≈—°∑’Ë„™â π—∫ πÿπ ß§√“¡‡™◊ËÕ«à“¡“®“°
°“√∑”‡À¡◊Õß·√à‚≈À–∑’Ë¡’§à“ ‰¥â·°à ·∑π∑“≈—¡ ∑Õß  —ß°– ’ ·≈–∑—ß ‡μπ œ≈œ ´÷Ëß‡ªìπ·√à‚≈À–À“¬“°∑’Ë‡ªìπ«—μ∂ÿ¥‘∫
 ”§—≠ ”À√—∫°“√º≈‘μÕÿª°√≥åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å∑’Ë¡’Õ¬Ÿà¡“°„πª√–‡∑»∑’Ë¬—ß‡μÁ¡‰ª¥â«¬°“√≈–‡¡‘¥ ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π ‡™àπ 
§Õß‚° ·≈–√«—π¥“ ∑’Ë∂Ÿ°‡√’¬°°—π«à“ ç·√à∑’Ë¡’¢âÕ¢—¥·¬âß (Conflict Minerals/Metals)é ∫√‘…—∑œ‰¥â„Àâ§«“¡ ”§—≠„π
‡√◊ËÕß ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π·≈–μÕ∫ πÕßμàÕ¢âÕ¢—¥·¬âß¥—ß°≈à“« ‚¥¬°“√μ√«® Õ∫·À≈àß∑’Ë¡“¢Õß·√à∏“μÿ ·≈–®—¥À“·À≈àß
·√à∑’ËÕ¬ŸàπÕ°æ◊Èπ∑’Ë¢—¥·¬âß¡“·∑π∑’Ë∑—ÈßÀ¡¥ ·≈–‰¥â«“ßπ‚¬∫“¬°“√‡≈‘°„™â·√à∑’Ë¡’¢âÕ¢—¥·¬âß∑’Ë¡“®“° “∏“√≥√—∞
ª√–™“∏‘ª‰μ¬§Õß‚°·≈–ª√–‡∑»∑’ËÕ¬Ÿàμ‘¥°—π∑—Èß∑“ßμ√ß·≈–∑“ßÕâÕ¡ æ√âÕ¡∑—Èß‰¥â àßμàÕπ‚¬∫“¬π’È ‰ª ŸàÀà«ß‚ à́Õÿª∑“π 
‚¥¬„ÀâºŸâ¢“¬«—μ∂ÿ¥‘∫≈ßπ“¡„π ç°“√ ”√«®·À≈àß∑’Ë¡“¢Õß·√à·≈–‚≈À–é (Minerals/Metals Source Survey) 
·≈–éª√–°“»‡°’Ë¬«°—∫°“√‡≈‘°„™â·√à∑’Ë¡’¢âÕ¢—¥·¬âßé (Declaration on Non-use of Conflict Minerals/Metals) ÷́Ëß
‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õß¢—ÈπμÕπ°“√§—¥‡≈◊Õ°´—ææ≈“¬‡ÕÕ√å¢Õß∫√‘…—∑œ 

 
5. การปฏิบัติต�อแรงงานอย�างเป�นธรรม 
 ¥â“π§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ Õ“™’«Õπ“¡—¬ ·≈– ¿“æ·«¥≈âÕ¡„π°“√∑”ß“π 
  ∫√‘…—∑œ„Àâ§«“¡ ”§—≠μàÕπ‚¬∫“¬§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ Õ“™’«Õπ“¡—¬ ·≈– ¿“æ·«¥≈âÕ¡„π°“√∑”ß“π‡∑’¬∫‡∑à“‡ªÑ“

À¡“¬„π°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®¥â“πÕ◊ËπÊ ¢Õß∫√‘…—∑œ ´÷ËßºŸâ∫√‘À“√μ“¡ “¬ß“π®–‡ªìπºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√¥”‡π‘π°“√μ“¡
π‚¬∫“¬π’È„Àâ‡ªìπ‰ªÕ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß·≈–¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ‚¥¬¡’°“√ª√–‡¡‘πº≈°√–∑∫„π·μà≈–®ÿ¥ªØ‘∫—μ‘ß“π·≈–®—¥Ωñ°
Õ∫√¡„Àâ·°àæπ—°ß“πÕ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ 

§≥–∑”ß“π¥â“π®—¥°“√æ≈—ßß“π·≈–™’«Õπ“¡—¬·≈–§«“¡ª≈Õ¥¿—¬¢Õß∫√‘…—∑œ 
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  ∫√‘…—∑œ‰¥â¡’°“√·μàßμ—Èß§≥–°√√¡°“√ √«¡∂÷ß¡’§≥–ªØ‘∫—μ‘ß“π¥â“π ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ Õ“™’«Õπ“¡—¬ ·≈–§«“¡
ª≈Õ¥¿—¬‡æ◊ËÕ¥Ÿ·≈„Àâ¡’ °“√ªØ‘∫—μ‘μ“¡¡“μ√∞“π√–∫∫°“√®—¥°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ISO14001 ·≈–√–∫∫¡“μ√∞“πÕ“™’«
Õπ“¡—¬·≈–§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ OHSAS18001 Õ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß·≈–∂Ÿ°μâÕß ´÷Ëßªí®®ÿ∫—π ∫√‘…—∑œ‰¥â√—∫°“√√—∫√Õß¡“μ√∞“π
¥—ß°≈à“«Õ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß‡ªìπ‡«≈“ 16 ªï 

  π‚¬∫“¬Õÿ∫—μ‘‡ÀμÿμâÕß‡ªìπ»Ÿπ¬å (Zero Accident) ∂◊Õ‡ªìπ‡ªÑ“À¡“¬À≈—°Õ¬à“ßÀπ÷Ëß∑’Ë∫√‘…—∑œ ‰¥âπ”¡“¬÷¥∂◊Õ
ªØ‘∫—μ‘„π°“√¥”‡π‘πß“πÕ¬à“ß‡§√àß§√—¥ ∑”„Àâ„πªï 2557 ¡’æπ—°ß“π‰¥â√—∫∫“¥‡®Á∫®”π«π 53 √“¬ ®“°®”π«π 48 √“¬
„πªï 2556 Õ¬à“ß‰√°Á¥’ °√≥’∫“¥‡®Á∫√â“¬·√ß (¢“¥ß“πμ—Èß·μà 3 «—π¢÷Èπ‰ª) ¡’Õ—μ√“≈¥≈ß√âÕ¬∂÷ß√âÕ¬≈– 37.5 À√◊Õ§‘¥
‡ªìπ‡æ’¬ß√âÕ¬≈– 0.3 ¢Õßæπ—°ß“π∑—ÈßÀ¡¥ ‚¥¬∫√‘…—∑œ ¡ÿàß¡—Ëπ∑’Ë®–≈¥°“√‡°‘¥Õÿ∫—μ‘‡Àμÿ„Àâ‡ªìπ»Ÿπ¬å„Àâ‰¥âμ“¡π‚¬∫“¬∑’Ë
«“ß‰«âμàÕ‰ª 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ·¡â«à“·π«‚πâ¡°“√‡°‘¥Õÿ∫—μ‘‡Àμÿ®“°ß“π®–≈¥≈ß ∫√‘…—∑œ°Á¬—ß‰¥â√≥√ß§å®—¥°‘®°√√¡ —ª¥“Àå§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ 

ç®‘μ ”π÷°§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ ª≈Ÿ°Ωíß‰¥â¥â«¬μ—«§ÿ≥é ‡æ◊ËÕ°“√≈¥Õÿ∫—μ‘‡Àμÿ„π‚√ßß“π„Àâ‡ªìπ»Ÿπ¬å  àß‡ √‘¡„Àâæπ—°ß“π¡’
§«“¡√Ÿâ·≈–‡¢â“„®„π°“√ªØ‘∫—μ‘ß“π„Àâª≈Õ¥¿—¬ °‘®°√√¡¿“¬„πß“πª√–°Õ∫¥â«¬ °“√√à«¡ àßª√–°«¥§”¢«—≠·≈–
«“¥¿“æ ◊ËÕ§«“¡À¡“¬§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ ·≈–√à«¡ πÿ°°—∫‡°¡μÕ∫§”∂“¡‡æ◊ËÕ àß‡ √‘¡„Àâμ√–Àπ—°∂÷ß¥â“π§«“¡
ª≈Õ¥¿—¬ 

 
 ¥â“π «— ¥‘°“√æπ—°ß“π 
  ∫√‘…—∑œ¡’°“√®—¥μ—Èß§≥–°√√¡°“√ «— ¥‘°“√‡æ◊ËÕ¥Ÿ·≈ 

º≈ª√–‚¬™πå „Àâ·°àæπ—°ß“π√«¡∑—Èß¡’°“√°”Àπ¥π‚¬∫“¬¥â“π
 «— ¥‘°“√·≈–·√ßß“π —¡æ—π∏å‡æ◊ËÕ àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿπ„Àâæπ—°ß“π
‰¥â√—∫ ‘∑∏‘·≈– «— ¥‘°“√Õ¬à“ß‡ªìπ∏√√¡ ´÷Ëß®“°°“√„Àâ§«“¡ ”§—≠
¥â“π·√ßß“π —¡æ—π∏å·≈– «— ¥‘°“√∑’Ë¥’„Àâ·°àæπ—°ß“π¡“Õ¬à“ßμàÕ
‡π◊ËÕß ∑”„Àâ ‰¥â√—∫§—¥‡≈◊Õ°„Àâ‡ªìπ ∂“πª√–°Õ∫°“√¥’‡¥àπ¥â“π
·√ßß“π —¡æ—π∏å·≈– «— ¥‘°“√·√ßß“π ÷́Ëß®—¥‚¥¬°√¡ «— ¥‘°“√
·≈–§ÿâ¡§√Õß·√ßß“π °√–∑√«ß·√ßß“πμ‘¥μàÕ°—π‡ªìπªï∑’Ë 9 
ë ¡ÿ¡π¡·¡à 
  ¥â«¬æπ—°ß“π à«π„À≠à‡ªìπºŸâÀ≠‘ß∂÷ß√âÕ¬≈– 84 

∫√‘…—∑œ ®÷ß‰¥â„Àâ§«“¡ ”§—≠„π°“√¥Ÿ·≈æπ—°ß“π∑’Ëμ—Èß§√√¿å
‡ªìπæ‘‡»… ‚¥¬‰¥â®—¥ ∂“π∑’Ë∑”ß“π‡©æ“–„Àâ·°àæπ—°ß“πÀ≠‘ß
μ—Èß§√√¿å·≈–¡’°“√Õ∫√¡‡μ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡°àÕπ§≈Õ¥√«¡
∑—Èß¡’°“√®—¥¡ÿ¡π¡·¡à„π ∂“πª√–°Õ∫°“√¡“μ—Èß·μàªï 2551 ‡æ◊ËÕ„Àâæπ—°ß“π‰¥â¡’ ∂“π∑’Ë„Àâ®—¥‡°Á∫π¡‰«â„Àâ∫ÿμ√
‰¥â„π√–À«à“ß‡«≈“∑”ß“π ÷́Ëß™à«¬ àß‡ √‘¡§ÿ≥¿“æ™’«‘μ„Àâ·°àæπ—°ß“π·≈–§√Õ∫§√—«Õ’°∑“ßÀπ÷Ëß 

 

‚√ßß“π∑—Èß 2 ·Ààß‰¥â√—∫√“ß«—≈ ∂“π 
ª√–°Õ∫°“√¥’‡¥àπ¥â“π·√ßß“π —¡æ—π∏å·≈–

 «— ¥‘°“√·√ßß“πª√–®”ªï 2557 
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À¬ÿ¥ß“πμ—Èß·μà 3 «—π 
√âÕ¬≈–¢Õßæπ—ßß“π∑’Ë 
‰¥â√—∫∫“¥‡®Á∫μàÕ 
æπ—°ß“π∑—ÈßÀ¡¥ 

 ∂‘μ‘°“√‡°‘¥Õÿ∫—μ‘‡Àμÿ®“°ß“πªï 2553 - 2557 

2556 
10 



80 ร า ย ง า น 
ป ร ะ จํ า ป� 2557 

ë Õß§å°√·Ààß§«“¡ ÿ¢ (Happy Workplace) 
  ∫√‘…—∑œ‰¥â¥”‡π‘π°‘®°√√¡ª√–‡¿∑μà“ßÊ ‡æ◊ËÕ àß‡ √‘¡§«“¡‡ªìπÕ¬Ÿà·≈–§ÿ≥¿“æ™’«‘μ„Àâ·°àæπ—°ß“π ‡™àπ 

°“√≈ßπ“¡‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√·π«∑“ß°“√ √â“ß§«“¡ ÿ¢ 8 ª√–°“√ (Happy 8 Workplace) ‡æ◊ËÕ √â“ß§«“¡
 ¡¥ÿ≈¢Õß°“√„™â™’«‘μ„π§√Õ∫§√—« °“√∑”ß“π·≈– —ß§¡„Àâ·°àæπ—°ß“π√à«¡°—∫ ”π—°ß“π°Õß∑ÿπ π—∫ πÿπ°“√
 √â“ß‡ √‘¡ ÿ¢¿“æ (   .) ÷́Ëß‚§√ß°“√¥—ß°≈à“«‰¥â àßº≈μàÕ°“√æ—≤π“§ÿ≥¿“æ™’«‘μ„Àâ·°àæπ—°ß“π‡ªìπÕ¬à“ß¥’
·≈–∑”„Àâ∫√‘…—∑œ‰¥â√—∫°“√§—¥‡≈◊Õ°®“°Õß§å°√ªØ‘∫—μ‘°“√„Àâ‡ªìπÕß§å°√æ’Ë‡≈’È¬ß‚¥¬¡’Àπâ“∑’Ë„Àâ§”ª√÷°…“ √«¡
∑—Èß‰¥â‡ªìπÕß§å°√μâπ·∫∫„π°“√»÷°…“°“√¥”‡π‘π‚§√ß°“√ Happy Workplace „Àâ°—∫Àπà«¬ß“πÕ◊ËπÊ Õ’°¥â«¬ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. ความรับผิดชอบต�อผู�บริโภค 
  ∫√‘…—∑œ ¡ÿàß¡—Ëπ∑’Ë®– √â“ß§«“¡æ÷ßæÕ„® Ÿß ÿ¥·°à≈Ÿ°§â“¥â«¬°“√π”‡ πÕ ‘π§â“∑’Ë¥’¡’§ÿ≥¿“æ·≈–∫√‘°“√∑’Ë‡™◊ËÕ∂◊Õ

‰¥â ‚¥¬‰¥â¥”‡π‘π°“√μ“¡¡“μ√∞“π “°≈μà“ßÊÕ¬à“ß‡§√àß§√—¥ ‡æ◊ËÕ √â“ß§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ„Àâ·°à≈Ÿ°§â“ ®π„πªí®®ÿ∫—π 
∫√‘…—∑œ‰¥â√—∫°“√√—∫√Õß¡“μ√∞“πμà“ßÊ ¥—ßπ’È 
ë ¡“μ√∞“π°“√®—¥°“√¥â“π§ÿ≥¿“æ (ISO9001:2008) 
ë ¡“μ√∞“π°“√®—¥°“√¥â“π§ÿ≥¿“æ ”À√—∫Õÿμ “À°√√¡¬“π¬πμå (TS16949) 
ë ¡“μ√∞“π°“√®—¥°“√¥â“π§ÿ≥¿“æ ”À√—∫∏ÿ√°‘®°“√ ◊ËÕ “√·≈–‚∑√§¡π“§¡ (TL9000) 
ë ¡“μ√∞“π√–∫∫§ÿ≥¿“æÀâÕßªØ‘∫—μ‘°“√ (ISO/IEC17025) 
ë ¡“μ√∞“π°“√§«∫§ÿ¡·≈–°“√μ√«®«—¥‰øøÑ“ ∂‘μ (IEC-61340-5-1 ·≈– ANSI/ESD S20.20) 
ë ‰¥â√—∫„∫√—∫√Õß ∂“π¿“æ‡ªìπºŸâπ”¢Õß‡¢â“ ºŸâ àß¢ÕßÕÕ°√–¥—∫¡“μ√∞“π‡ÕÕ’‚Õ ¢Õß°√¡»ÿ≈°“°√ (Authorised 

Economic Operator (AEO) Certificate - European commission) 
ë ¡“μ√∞“π°“√√—°…“§«“¡¡—Ëπ§ßª≈Õ¥¿—¬ “√ π‡∑» ISO 27001 

 
  πÕ°®“°π’È ∫√‘…—∑œ ¬—ß‰¥â„ à„®·≈–§”π÷ß∂÷ß§«“¡ª≈Õ¥¿—¬μàÕºŸâ∫√‘‚¿§ ‚¥¬‡πâπ°“√®—¥°“√¥â“π “√ªπ‡ªóôÕπ„π

º≈‘μ¿—≥±å (Environmental Related-Substances) ‚¥¬æ—≤π“·≈–§«∫§ÿ¡„Àâ‰¡à¡’°“√π” “√‡§¡’∑’Ë‡ªìπÕ—πμ√“¬¡“„™â
„π¢∫«π°“√º≈‘μ ‡æ◊ËÕ √â“ß§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ«à“º≈‘μ¿—≥±å¢Õß∫√‘…—∑œ‰¡à¡’ “√æ‘…∑’Ë‡ªìπÕ—πμ√“¬μàÕºŸâ∫√‘‚¿§ 
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  ∫√‘…—∑œ ¡’°“√μ‘¥μàÕ ◊ËÕ “√°—∫≈Ÿ°§â“∑ÿ°°≈ÿà¡Õ¬à“ß„°≈â™‘¥ ‡æ◊ËÕ„Àâ‡¢â“∂÷ß·≈–æ¬“¬“¡ πÕßμÕ∫§«“¡μâÕß°“√¢Õß 
≈Ÿ°§â“„Àâ‰¥â¡“°∑’Ë ÿ¥ ≈Ÿ°§â“ “¡“√∂§âπÀ“¢âÕ¡Ÿ≈¢Õß∫√‘…—∑œ ·≈–º≈‘μ¿—≥±åμà“ßÊ ‰¥âºà“π∑“ß www.deltathailand.com 
·≈–¬—ß “¡“√∂„Àâ¢âÕ‡ πÕ·π–μà“ßÊ‰¥â∑“ßÕ’‡¡≈å CSR@deltathailand.com ∑’Ë√–∫ÿ‰«â„π‡«Á∫‰´μå¢Õß∫√‘…—∑ ¢âÕ‡ πÕ
·π–μà“ßÊ®–∂Ÿ°‡ πÕ·°àºŸâ∫√‘À“√√–¥—∫ Ÿß‡æ◊ËÕ«‘‡§√“–Àå·≈–À“·π«∑“ßæ—≤π“Õ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕßμàÕ‰ª 

 
7. การดูแลรักษาสิ่งแวดล�อม 
  ∫√‘…—∑œ‰¥â‡≈Áß‡ÀÁπ∂÷ß§«“¡ ”§—≠„π°“√®—¥∑”√–∫∫°“√®—¥°“√¥â“π ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‡æ◊ËÕ™à«¬º≈—°¥—π°√–∫«π°“√

∑”ß“π¢Õß∫√‘…—∑œ ºà“πÀ≈—°°“√ PDCA (Plan/Do/Check/Action) ‡æ◊ËÕ®—¥°“√¥â“π ‘Ëß·«¥≈âÕ¡„π∫√‘∫∑μà“ßÊ„Àâ
°≈“¬¡“‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õß°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡„π™’«‘μª√–®”«—π¢Õßæπ—°ß“π∑ÿ°√–¥—∫„π∫√‘…—∑œÕ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß ªí®®ÿ∫—π
∫√‘…—∑œ‰¥â√—∫°“√√—∫√Õß¡“μ√∞“π√–∫∫°“√®—¥°“√¥â“π ‘Ëß·«¥≈âÕ¡„π√–¥—∫ª√–‡∑»·≈–√–¥—∫‚≈°¥—ßπ’È 
ë ISO14001 - ¡“μ√∞“π√–∫∫°“√®—¥°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ 
ë ISO14067 - ¡“μ√∞“π√–∫∫°“√ª√–‡¡‘πª√‘¡“≥§“√å∫Õπøÿμæ√‘Èπ∑å„πº≈‘μ¿—≥±å 
ë ISO14064-1 - ¡“μ√∞“π√–∫∫°“√®—¥°“√°“√ª√–‡¡‘πª√‘¡“≥·≈–°“√√“¬ß“π°“√ª≈àÕ¬°ä“´‡√◊Õπ°√–®° 
ë IECQ QC08000 - ¡“μ√∞“π°“√∫√‘À“√®—¥°“√ “√μâÕßÀâ“¡ (Hazardous Substance Process Management) 
ë ISO50001 - ¡“μ√∞“π√–∫∫∫√‘À“√®—¥°“√¥â“πæ≈—ßß“π 
ë OHSAS18001 - ¡“μ√∞“π°“√®—¥°“√Õπ“¡—¬·≈–§«“¡ª≈Õ¥¿—¬„π ∂“πª√–°Õ∫°“√ 

 
  ∫√‘…—∑œπ—∫‡ªìπ√“¬·√°„πª√–‡∑»‰∑¬∑’Ë ‰¥â√—∫„∫√—∫√Õß¡“μ√∞“π ISO14064-1 ·≈– ISO50001 ·≈–¬—ß§ß

¥”‡π‘π°“√Õ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß‡æ◊ËÕ¬°√–¥—∫¢’¥§«“¡ “¡“√∂¢Õß∫√‘…—∑œμàÕ‰ª 
  πÕ°®“°π’È ∫√‘…—∑œ ¬—ß‰¥â®—¥°‘®°√√¡‡æ◊ËÕª≈Ÿ°Ωíß®‘μ ”π÷°¥â“π°“√Õπÿ√—°…åæ≈—ßß“π·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡„Àâ·°àæπ—°

ß“π¥â«¬°“√®—¥°‘®°√√¡μà“ßÊ ‰¥â·°à °“√ª√–°«¥«“¥¿“æ¥â“πÕπÿ√—°…åæ≈—ßß“π °“√ª≈Ÿ°ªÉ“ ‡ªìπμâπ 
 
 Õÿμ “À°√√¡ ’‡¢’¬« 
  ∫√‘…—∑œ ‰¥â‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√ çÕÿμ “À°√√¡ ’‡¢’¬« (Green Industry)é ∑’Ë®—¥¢÷Èπ‚¥¬°√–∑√«ßÕÿμ “À°√√¡ 

‡æ◊ËÕ· ¥ß∂÷ß§«“¡¬÷¥¡—Ëπ„π°“√ª√–°Õ∫°‘®°“√∑’Ë‡ªìπ¡‘μ√μàÕ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‚¥¬¡ÿàß‡πâπ°“√æ—≤π“·≈–ª√—∫ª√ÿß
°√–∫«π°“√º≈‘μ·≈–°“√∫√‘À“√®—¥°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡Õ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß √«¡∂÷ß§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫μàÕ —ß§¡∑—Èß¿“¬„π·≈–
¿“¬πÕ°Õß§å°√μ≈Õ¥®πÀà«ß‚´àÕÿª∑“πμà“ßÊ ‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“Õ¬à“ß¬—Ëß¬◊π ‚¥¬‚√ßß“π∑—Èß 2 ·Ààß∑’Ëπ‘§¡Õÿμ “À°√√¡
∫“ßªŸ·≈–Õ’°Àπ÷Ëß·Ààß∑’Ëπ‘§¡Õÿμ “À°√√¡‡«≈‚°√«å ‰¥âºà“π°“√√—∫√Õß¡“μ√∞“πÕÿμ “À°√√¡ ’‡¢’¬«√–¥—∫∑’Ë 3 ÷́Ëß
‰¥â·°àÕÿμ “À°√√¡∑’Ë¡’°“√∫√‘À“√®—¥°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡Õ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫ ¡’°“√μ‘¥μ“¡ ª√–‡¡‘πº≈ ·≈–∑∫∑«π‡æ◊ËÕ°“√
æ—≤π“Õ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß √«¡∂÷ß°“√‰¥â√—∫√“ß«—≈¥â“π ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·≈–°“√√—∫√Õß¡“μ√∞“π¥â“π ‘Ëß·«¥≈âÕ¡μà“ßÊ ´÷Ëß
∫√‘…—∑œ ®–¡ÿàß¡—Ëπæ—≤π“¡“μ√∞“π Ÿà√–¥—∫«—≤π∏√√¡ ’‡¢’¬«·≈–‡§√◊Õ¢à“¬ ’‡¢’¬«μàÕ‰ª 

 
 °“√®—¥°“√¥â“πæ≈—ßß“π 
  ∫√‘…—∑œ‰¥â‡≈Áß‡ÀÁπ∂÷ß§«“¡ ”§—≠¢Õß°“√Õπÿ√—°…åæ≈—ßß“π·≈–°“√ àß‡ √‘¡„Àâ¡’°“√„™â∑√—æ¬“°√Õ¬à“ß¡’

ª√– ‘∑∏‘¿“æ ®÷ß‰¥â¡’°“√°”Àπ¥‡ªìππ‚¬∫“¬¥â“π°“√®—¥°“√æ≈—ßß“π¢÷Èπ·≈–¡ÿàß¡—Ëπ„Àâ‡°‘¥°“√æ—≤π“Õ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß 
‚¥¬‰¥â¡’°“√ ◊ËÕ “√„Àâ·°àæπ—°ß“π∑ÿ°√–¥—∫„πÕß§å°√‰¥â√—∫∑√“∫·≈–¡’°“√¥”‡π‘π°“√μ√«® Õ∫ μ‘¥μ“¡ ·°â ‰¢
ª√—∫ª√ÿß‚§√ß°“√μà“ßÊ∑’Ë ‰¥â¥”‡π‘π°“√ √«¡∑—Èß àß‡ √‘¡„Àâ¡’°“√Ωñ°Õ∫√¡‡æ◊ËÕ„Àâæπ—°ß“π‰¥â¡’§«“¡√Ÿâ·≈–μ√–Àπ—°∂÷ß
§«“¡ ”§—≠¢Õß°“√Õπÿ√—°…åæ≈—ßß“π ‚¥¬π”·π«§‘¥¥â“π°“√®—¥°“√æ≈—ßß“π¡“„™â„π°“√ª√—∫ª√ÿß√–∫∫‡§√◊ËÕßª√—∫
Õ“°“» √–∫∫· ß «à“ß √«¡∑—Èßμ‘¥μ—Èß·ºßæ≈—ßß“π· ßÕ“∑‘μ¬å‡æ◊ËÕº≈‘μ°√–· ‰øøÑ“¢÷Èπ„™â‡Õß¿“¬„π‚√ßß“π ·≈–¡’
°“√æ—≤π“Õ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß ‚¥¬º≈°“√¥”‡π‘π°“√¥â“π°“√®—¥°“√æ≈—ßß“π„πªï 2557 ¡’¥—ßπ’È 
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 ‚§√ß°“√ª√–À¬—¥æ≈—ßß“π (Energy Saving Project) 
  ∫√‘…—∑œ ‰¥â®—¥∑”·ºπ¥â“π√–∫∫°“√Õπÿ√—°…åæ≈—ßß“π (Energy Management System (EnMS)) ¢÷Èπ‡æ◊ËÕ

«“ß·ºπ°“√≈¥°“√„™âæ≈—ßß“π∑—Èß√–∫∫‚¥¬≈¥ª√‘¡“≥§«“¡‡¢â¡¢Õß°“√„™â ‰øøÑ“ (Electricity Intensity (EI)) 
(ª√‘¡“≥°“√„™â‰øøÑ“/ª√‘¡“≥°“√º≈‘μ) ≈ß√âÕ¬≈– 51 ¿“¬„πªï 2557 (ªï 2552 ‡ªìπªï∞“π) ‚¥¬„πªï 2557 ¡’°“√
¥”‡π‘π‚§√ß°“√∑—Èß ‘Èπ 61 ‚§√ß°“√  “¡“√∂≈¥ª√‘¡“≥§«“¡‡¢â¡¢Õß°“√„™â‰øøÑ“®“°ªï 2556 ‰¥â 1,070 °‘‚≈«—μμå 
μàÕª√‘¡“≥°“√º≈‘μ 1 ≈â“π‡À√’¬≠ À√—∞‚¥¬ª√–¡“≥À√◊Õ≈¥≈ß√âÕ¬≈– 51 (‡¡◊ËÕ‡∑’¬∫°—∫ªï∞“π) ‚¥¬„πªï 2558 π’È  
¡’‚§√ß°“√∑’Ë®–®—¥∑”Õ’° 65 ‚§√ß°“√∑’Ë§“¥«à“®–ª√–À¬—¥°“√„™â‰øøÑ“‰¥â 8,282,600 °‘‚≈«—μμåμàÕªïÀ√◊Õ≈¥≈ß√âÕ¬≈– 
65 ®“°ªï∞“π´÷Ëß Ÿß°«à“ª√–¡“≥°“√‡¥‘¡∑’Ë ‰¥âμ—Èß‰«â∑’Ë√âÕ¬≈– 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 °“√≈¥º≈°√–∑∫∑’Ë¡’μàÕ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß¿Ÿ¡‘Õ“°“» 
  ¿“«–‚≈°√âÕππ—∫‡ªìπÀπ÷Ëß„π«‘°ƒμ∑’Ë§ÿ°§“¡°“√¥”‡π‘π™’«‘μ¢Õß¡πÿ…¬å ´÷Ëß∫√‘…—∑œ‰¥â‡≈Áß‡ÀÁπ∂÷ß§«“¡ ”§—≠ 

¢Õß°“√μÕ∫ πÕßμàÕ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¥—ß°≈à“« ®÷ß‰¥â®—¥‡μ√’¬¡¡“μ√°“√∑’Ë‡ªìπ√Ÿª∏√√¡„π°“√¥”‡π‘π°“√∫√‘À“√
®—¥°“√¥â“πæ≈—ßß“πÕ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß ‡æ◊ËÕª√—∫ª√ÿßª√– ‘∑∏‘¿“æ°“√„™âæ≈—ßß“π·≈–≈¥ª√‘¡“≥°“√ª≈¥ª≈àÕ¬§“√å∫Õπ
≈ß ‚¥¬‰¥â‡√‘Ë¡¡’ à«π√à«¡„π‚§√ß°“√°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈§“√å∫Õπ (Carbon Disclosure Project - CDP) ¡“μ—Èß·μà 
ªï 2550 ‚¥¬¡’°“√‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈°“√ª≈àÕ¬°ä“´‡√◊Õπ°√–®°∑—Èß∑“ßμ√ß·≈–∑“ßÕâÕ¡¡“μ—Èß·μàªï 2552 ·≈–‰¥â√“¬ß“πº≈
§«“¡°â“«Àπâ“‰«â∫π‡«Á∫‰´μå¢Õß¡“μ√∞“π√–∫∫°“√®—¥°“√°“√ª√–‡¡‘πª√‘¡“≥·≈–°“√√“¬ß“π°“√ª≈àÕ¬°ä“´ 
‡√◊Õπ°√–®° (ISO14064-1) 

  ∫√‘…—∑œ‰¥â«“ß·ºπ„π°“√®—¥°“√≈¥°“√ª≈àÕ¬°ä“´‡√◊Õπ°√–®°À√◊Õ°ä“´§“√å∫Õπ‰¥ÕÕ°‰´¥å‡∑’¬∫‡∑à“¡“μ—Èß·μà
ªï 2553 ‚¥¬„πªï 2557 ∫√‘…—∑œ “¡“√∂≈¥§«“¡‡¢â¡¢Õß°“√ª≈àÕ¬°ä“´‡√◊Õπ°√–®°≈ß∂÷ß√âÕ¬≈– 15 ‡¡◊ËÕ‡∑’¬∫°—∫ 
ªï∞“π‚¥¬°“√π”ª√‘¡“≥°“√ª≈àÕ¬°ä“´‡√◊Õπ°√–®°‡∑’¬∫°—∫¬Õ¥¢“¬ 
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  À¡“¬‡Àμÿ: ªï 2553 ‡ªìπªï∞“π 
 
  ®“°§«“¡ ”‡√Á®¢Õß∫√‘…—∑œ‰¥â√—∫√“ß«—≈ Thailand Energy Awards ª√–®”ªï 2556 ¥â“π∫ÿ§≈“°√¥’‡¥àπ 

ª√–‡¿∑ ç∑’¡ß“π¥â“πæ≈—ßß“πé ®“° π. .¬‘Ëß≈—°…≥å ™‘π«—μ√ π“¬°√—∞¡πμ√’‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 18 °—π¬“¬π 2556 ∑’Ë®—¥¢÷Èπ‚¥¬
°√–∑√«ßæ≈—ßß“π‡æ◊ËÕ¬°¬àÕßÀπà«¬ß“π∑’Ë¡’°“√¥”‡π‘πß“π¥â“π°“√Õπÿ√—°…åæ≈—ßß“π·≈–°“√æ—≤π“æ≈—ßß“π∑¥·∑π  
∑’Ë¡’º≈ß“π¥’‡¥àπ ·≈– ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 17 °—π¬“¬π 2557 ∫√‘…—∑œ ‰¥âºà“π°“√æ‘®“√≥“°“√¢÷Èπ∑–‡∫’¬π‚§√ß°“√ T-VER 
®“°§≥–Õπÿ°√√¡°“√æ‘®“√≥“‚§√ß°“√≈¥°ä“´‡√◊Õπ°√–®° °√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“μ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ §√—Èß∑’Ë 
6/2557 „π°“√¥”‡π‘π‚§√ß°“√μâπ·∫∫ T-VER ®“°Õß§å°“√∫√‘À“√®—¥°“√°ä“´‡√◊Õπ°√–®° (Õß§å°“√¡À“™π) ´÷Ëß
‡ªìπ‚§√ß°“√ àß‡ √‘¡°“√¡’ à«π√à«¡„π°“√≈¥°ä“´‡√◊Õπ°√–®°„πª√–‡∑»‚¥¬§«“¡ ¡—§√„® ·≈– “¡“√∂π”ª√‘¡“≥
°“√≈¥°“√ª≈àÕ¬°ä“´‡√◊Õπ°√–®°∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ ∑’Ë‡√’¬°«à“§“√å∫Õπ‡§√¥‘μ‰ª¢“¬„πμ≈“¥§“√å∫Õπ¿“§ ¡—§√„®„πª√–‡∑»
‰¥âÕ—π®–‡ªìπμ—«Õ¬à“ß∑’Ë¥’·°àÕß§å°√μà“ßÊ 

 
8. การร�วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 
  ∫√‘…—∑œ‰¥â¥”‡π‘π°‘®°√√¡μà“ßÊ‡æ◊ËÕ√à«¡æ—≤π“ —ß§¡·≈–™ÿ¡™π∑—Èß∑“ß¥â“π àß‡ √‘¡°“√»÷°…“ »“ π“ °“√

 “∏“√≥– ÿ¢ ·≈–æ—≤π“™ÿ¡™π„π¥â“πÕ◊ËπÊ Õ“∑‘ °“√≈ßπ“¡∫—π∑÷°¢âÕμ°≈ß§«“¡√à«¡¡◊Õ∑“ß«‘™“°“√°—∫¡À“«‘∑¬“≈—¬
À—«‡©’¬«‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√μ‘‡æ◊ËÕæ—≤π“»—°¬¿“æ¢Õßπ—°»÷°…“¥â«¬°“√ªØ‘∫—μ‘ß“π®√‘ß °“√∫Ÿ√≥–´àÕ¡·´¡«—¥®”π«π
À≈“¬·Ààßæ√âÕ¡∑—Èßπ” 5  . ´÷Ëß‡ªìπÀ≈—°ªØ‘∫—μ‘¢Õß∫√‘…—∑œ „π°“√∑”ß“πª√–®”«—π‡æ◊ËÕ™à«¬«—¥∫√‘À“√®—¥°“√ ‘Ëß¢Õß∑’Ë
‰¥â√—∫∫√‘®“§ °“√ àß‡ √‘¡„Àâæπ—°ß“π‡¢â“√à«¡∫√‘®“§‚≈À‘μ·°à ¿“°“™“¥‰∑¬∑ÿ°‰μ√¡“  °“√∫√‘®“§À≈Õ¥‰ø LED 
æ√âÕ¡°“√μ‘¥μ—Èß´÷Ëß‡ªìπº≈‘μ¿—≥±å¢Õß∫√‘…—∑∑’Ë™à«¬ª√–À¬—¥æ≈—ßß“π„Àâ°—∫‚√ß‡√’¬π·≈–™ÿ¡™π·«¥≈âÕ¡ °“√ª≈Ÿ°ªÉ“
™“¬‡≈π∑’Ë®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ª√“°“√·≈– ¡ÿ∑√ “§√‡ªìπ 
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9. การมีนวัตกรรมและเผยแพร�นวัตกรรม 
  ¥â«¬æ—π∏°‘®¢Õß∫√‘…—∑œ ∑’Ë√–∫ÿ«à“ ç¡ÿàß¡—Ëπ √â“ß √√§åπ«—μ°√√¡°“√„™âæ≈—ßß“π –Õ“¥·≈–‡æ‘Ë¡ª√– ‘∑∏‘¿“æ

°“√„™âæ≈—ßß“π‡æ◊ËÕÕπ“§μ∑’Ë¥’°«à“é ∫√‘…—∑œ ®÷ß¡’π‚¬∫“¬æ—≤π“ ‘π§â“∑’Ë„™âæ≈—ßß“π –Õ“¥ ‡ªìπ¡‘μ√μàÕ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
·≈–ª√–À¬—¥æ≈—ßß“π ‚¥¬‰¥âæ—≤π“·≈–®”Àπà“¬º≈‘μ¿—≥±å‡æ◊ËÕ°“√Õπÿ√—°…å ‘Ëß·«¥≈âÕ¡‚¥¬·∫àßÕÕ°‡ªìπ°≈ÿà¡À≈—°Ê 
¥—ßπ’È 
1. °≈ÿà¡º≈‘μ¿—≥±å∑’Ëª√–À¬—¥æ≈—ßß“πÀ√◊Õ≈¥°“√ Ÿ≠‡ ’¬¢Õßæ≈—ßß“π ‡™àπ º≈‘μ¿—≥±å„π°≈ÿà¡‡æ“‡«Õ√å —́ææ≈“¬

∑’Ë¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ Ÿß (High efficiency) ÷́Ëß∫√‘…—∑œ  “¡“√∂æ—≤π“º≈‘μ¿—≥±å¥—ß°≈à“«„Àâ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ Ÿß∂÷ß
°«à“√âÕ¬≈– 90 ‚¥¬‡©æ“–‡æ“‡«Õ√å´—ææ≈“¬ ”À√—∫√–∫∫‚∑√§¡π“§¡ ÷́Ëßªí®®ÿ∫—π “¡“√∂æ—≤π“ª√– ‘∑∏‘¿“æ
 Ÿß¢÷Èπ∂÷ß√âÕ¬≈– 98 ∑”„Àâ¡’°“√ Ÿ≠‡ ’¬æ≈—ßß“ππâÕ¬¡“° πÕ°®“°π’È ¬—ß¡’º≈‘μ¿—≥±åÕ◊ËπÊ∑’Ëª√–À¬—¥æ≈—ßß“π 
‰¥â·°à æ—¥≈¡Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å ·≈–À≈Õ¥‰ø LED 

2. ‚´≈Ÿ™—Ëπ‡æ◊ËÕ°“√ª√–À¬—¥æ≈—ßß“π ‚¥¬ à«π„À≠à‡ªìπ™‘Èπ à«πÀ√◊ÕÕÿª°√≥åÕ—μ‚π¡—μ‘∑’Ë„™â„π¿“§Õÿμ “À°√√¡ 
(Industrial Automation) ∑’Ëμ‘¥μ—Èß‡¢â“‰ª„πÕÿª°√≥åÀ≈—°·≈â«™à«¬∑”„ÀâÕÿª°√≥å¥—ß°≈à“«„™âæ≈—ßß“π‰¥âÕ¬à“ß¡’
ª√– ‘∑∏‘¿“æ¡“°¢÷Èπ 

3. °≈ÿà¡º≈‘μ¿—≥±å∑’Ëº≈‘μæ≈—ßß“π –Õ“¥À√◊Õ≈¥º≈°√–∑∫μàÕ ¿“æ·«¥≈âÕ¡ ‰¥â·°à ‚´≈“√åÕ‘π‡«Õ√å‡μÕ√å  
‡æ“‡«Õ√å´—ææ≈“¬·≈– ∂“π’ª√–®ÿ‰øøÑ“ ”À√—∫√∂¬πμå Hybrid √«¡∑—ÈßÕÿª°√≥å·ª≈ß‰øøÑ“®“°æ≈—ßß“π≈¡ 
(wind turbine) 

 
  º≈‘μ¿—≥±å∑—Èß “¡°≈ÿà¡À≈—°¢â“ßμâππÕ°®“°®– √â“ß§«“¡‡μ‘∫‚μ∑“ß‡»√…∞°‘®„Àâ°—∫∫√‘…—∑œ‚¥¬‰¥â‡ªìπ ‘π§â“ 

∑’Ëπ”√“¬‰¥âÀ≈—°¡“ Ÿà∫√‘…—∑œ ·≈â« ¬—ß “¡“√∂Õπÿ√—°…å ‘Ëß·«¥≈âÕ¡‰¥â 
 
 °“√‡º¬·æ√àπ«—μ°√√¡ 
  ∫√‘…—∑œ ‰¥â àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿπ„Àâ¡’°“√¥”‡π‘π°“√º≈‘μ¿“¬„μâ°Æ‡°≥±å¢Õßº≈‘μ¿—≥±å©≈“°‡¢’¬« (Green 

Label) ∑’Ë¡ÿàß‡πâπ„Àâ¡’°√–∫«π°“√º≈‘μ∑’Ë‡ªìπ¡‘μ√°—∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‚¥¬¡’°“√°”°—∫¥Ÿ·≈¥â“π°“√®—¥°“√¢Õß‡ ’¬ °“√≈¥
¡≈¿“«–·≈–°“√„™â∑√—æ¬“°√Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ¡’°“√∫—π∑÷°·≈–μ√«®«—¥‡æ◊ËÕª√–‡¡‘πº≈°√–∑∫∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ‡ªìπ
ª√–®”∑ÿ°‡¥◊Õπ μ≈Õ¥®π®—¥Ωñ°Õ∫√¡„Àâ§«“¡√Ÿâ·°àæπ—°ß“πÕ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ 

  º≈‘μ¿—≥±å·≈–∫√√®ÿ¿—≥±å∑—ÈßÀ¡¥¢Õß∫√‘…—∑œ ¡’§«“¡‚¥¥‡¥àπ·≈–‡ªìπ‰ªμ“¡¡“μ√∞“π§«“¡ª≈Õ¥¿—¬√–¥—∫
 “°≈ Õ¥§≈âÕßμ“¡°Æ√–‡∫’¬∫¥â“π ‘Ëß·«¥≈âÕ¡μà“ßÊ ‡™àπ EU RoHS (Restriction of Hazardous Substances 
À√◊Õ¢âÕ°”Àπ¥¢Õß À¿“æ¬ÿ‚√ª«à“¥â«¬‡√◊ËÕß¢Õß°“√„™â “√∑’Ë‡ªìπÕ—πμ√“¬„πÕÿª°√≥å‡§√◊ËÕß„™â‰øøÑ“·≈–Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å) 
·≈– WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment À√◊Õ ç‡»…‡À≈◊Õ∑‘Èß¢Õßº≈‘μ¿—≥±å ‰øøÑ“·≈–
Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° åé) ÷́Ëß‡ªìπ¡“μ√°“√„π°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…·≈–¢Õß‡ ’¬®“°º≈‘μ¿—≥±å “√ π‡∑»Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å πÕ°®“°π’È 
∫√‘…—∑œ¬—ß‰¥â· ¥ß¢âÕ¡Ÿ≈°“√√—∫√Õß¥â“π ‘Ëß·«¥≈âÕ¡μà“ßÊ ‡™àπ Energy Star (¡“μ√∞“π¥â“πæ≈—ßß“π¢Õßº≈‘μ¿—≥±å
‰Õ∑’) ·≈– 80 PLUS (¡“μ√∞“π‡æ“‡«Õ√å´—ææ≈“¬ 80 PLUS) „πº≈‘μ¿—≥±å¢Õß∫√‘…—∑œ¥â«¬ 

  ∫√‘…—∑œ ‰¥â√—∫¡“μ√∞“π°“√®—¥°“√¥â“πæ≈—ßß“π ISO50001 ‡ªìπ∫√‘…—∑·√°„πª√–‡∑»‰∑¬ √«¡∑—Èßª√– ∫
§«“¡ ”‡√Á®„π°“√∑”°‘®°√√¡μà“ßÊ‡°’Ë¬«°—∫°“√Õπÿ√—°…åæ≈—ßß“π„π‚√ßß“πÕ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß ·≈–¬—ß‰¥â®—¥°‘®°√√¡°“√
·∫àßªíπ§«“¡√Ÿâ·≈–°“√‡º¬·æ√àπ«—μ°√√¡μàÕ™ÿ¡™π ‰¥â√—∫∑√“∫«‘∏’°“√Õπÿ√—°…åæ≈—ßß“π∑’Ë∫√‘…—∑œπ”¡“„™â·≈–ª√– ∫
§«“¡ ”‡√Á®„π°“√≈¥°“√„™âæ≈—ßß“π √«¡∑—Èß°“√π”‡ πÕ‡∑§‚π‚≈¬’∑’Ë∑—π ¡—¬ „Àâ°—∫ºŸâ∑’Ë¡“√à«¡ß“π “¡“√∂π”‰ª
ª√–¬ÿ°μå„™â°—∫Õß§å°√·≈–™ÿ¡™π ·≈– —ß§¡„π«ß°«â“ß 
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 ประมวลภาพกิจกรรมสำคัญในป� 2557 
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 
 ∫√‘…—∑œ ‰¥â®—¥μ—ÈßÀπà«¬ß“πμ√«® Õ∫¿“¬„π¢÷Èπ‡æ◊ËÕ∑”Àπâ“∑’Ëμ√«® Õ∫¿“¬„π¿“¬„μâ°“√°”°—∫¥Ÿ·≈¢Õß§≥–
°√√¡°“√μ√«® Õ∫¡“μ—Èß·μàªï 2542 ‚¥¬¡’«—μ∂ÿª√– ß§å‡æ◊ËÕ π—∫ πÿπ°“√∑”ß“π¢Õß§≥–°√√¡°“√μ√«® Õ∫ ÷́Ëß‰¥â√—∫¡Õ∫
À¡“¬®“°§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑„Àâ‡ªìπºŸâ°”°—∫¥Ÿ·≈ß“π¥â“π°“√μ√«® Õ∫¿“¬„π ‡æ◊ËÕª√–‡¡‘π§«“¡‡æ’¬ßæÕ·≈–§«“¡¡’
ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õß√–∫∫°“√§«∫§ÿ¡¿“¬„π μ≈Õ¥®π√–∫∫°“√∫√‘À“√§«“¡‡ ’Ë¬ßμà“ßÊ¢ÕßÕß§å°√ ªí®®ÿ∫—π À—«Àπâ“Àπà«¬ß“π
μ√«® Õ∫¿“¬„π §◊Õπ“¬À≈‘« ®◊ÈÕ Àß (Liu, Chih-Hong) 
 „π°“√ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑ §√—Èß∑’Ë 1/2558 ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 10 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2558 §≥–°√√¡°“√μ√«® Õ∫ 
‰¥â√“¬ß“π∑’Ëª√–™ÿ¡«à“ ®“°°“√ Õ∫∑“π√“¬ß“π°“√μ√«® Õ∫¿“¬„π·≈â« ¡’§«“¡‡ÀÁπ«à“ ∫√‘…—∑œ ¡’°“√§«∫§ÿ¡¿“¬„π∑’Ë
‡À¡“– ¡·≈–‡æ’¬ßæÕ 
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 ∫√‘…—∑œ ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬¬—ß§ßμâÕß¡’√“¬°“√√–À«à“ß°—π°—∫∫√‘…—∑∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß¥—ß∑’Ë°≈à“«¢â“ßμâπ„πÕπ“§μ ‡π◊ËÕß®“°
‡ªìπ°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®μ“¡ª°μ‘∑—Ë«‰ª πÕ°®“°π’È °“√¡’∏ÿ√°‘®„π‡§√◊Õ¢à“¬„Àâ°“√ π—∫ πÿπ ®–™à«¬„Àâ∏ÿ√°‘®¢Õß∫√‘…—∑œ ¡’§«“¡
·¢Áß·°√àß¢÷Èπ·≈–‡æ‘Ë¡§«“¡ “¡“√∂„π°“√·¢àß¢—π„πμ≈“¥‚≈°‰¥â Õ¬à“ß‰√°Áμ“¡ ∫√‘…—∑œ ‰¥â°”Àπ¥„Àâ°“√∑”√“¬°“√√–À«à“ß
°—π∑’Ë¡’ “√– ”§—≠®–μâÕß‰¥â√—∫°“√æ‘®“√≥“·≈–Õπÿ¡—μ‘®“°§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑œ‚¥¬®–æ‘®“√≥“„Àâ°“√∑”√“¬°“√√–À«à“ß
°—π‡ªìπ‰ªÕ¬à“ß¬ÿμ‘∏√√¡ ¡’π‚¬∫“¬°“√°”Àπ¥√“§“∑’Ë‡À¡“– ¡ ´÷Ëß “¡“√∂‡ª√’¬∫‡∑’¬∫‰¥â°—∫√“¬°“√∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ°—∫∫ÿ§§≈
¿“¬πÕ°‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πå Ÿß ÿ¥·°à∫√‘…—∑œ ‚¥¬®–¥”‡π‘π„Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡°Æ‡°≥±å ¢âÕ∫—ß§—∫ ·≈–ª√–°“»¢Õß§≥–
°√√¡°“√°”°—∫μ≈“¥∑ÿπÀ√◊ÕÀπà«¬ß“π√“™°“√Õ◊Ëπ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß„π‡√◊ËÕß√“¬°“√‡°’Ë¬«‚¬ßμ≈Õ¥®π∑”°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈°“√∑”
√“¬°“√√–À«à“ß°—π°—∫∫√‘…—∑∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—πÕ¬à“ß‡æ’¬ßæÕ∑—Èß„πß∫°“√‡ß‘πª√–®”‰μ√¡“ ·≈–ß∫°“√‡ß‘πª√–®”ªï 
 
แนวทางและขั้นตอนการเข�าทำรายการระหว�างกัน 
 ¢—ÈπμÕπ„π°“√∑”√“¬°“√√–À«à“ß°—π¢Õß∫√‘…—∑œ °—∫∫ÿ§§≈∑’Ë¡’§«“¡¢—¥·¬âß∑“ßº≈ª√–‚¬™πå∑’Ë∫√‘…—∑œ °”Àπ¥‰«â‡æ◊ËÕ
„Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡ª√–°“»¢Õß§≥–°√√¡°“√°”°—∫μ≈“¥∑ÿπ„π‡√◊ËÕß√“¬°“√∑’Ë‡°’Ë¬«‚¬ß ´÷Ëß®“°ª√–°“»¥—ß°≈à“«‰¥â·∫àßª√–‡¿∑
¢Õß∏ÿ√°√√¡ÕÕ°‡ªìπ 6 ª√–‡¿∑ ¥—ßπ’È 
1. √“¬°“√∏ÿ√°‘®ª°μ‘ 
2. √“¬°“√ π—∫ πÿπ∏ÿ√°‘®ª°μ‘ 
3. √“¬°“√‡™à“À√◊Õ„Àâ‡™à“Õ —ßÀ“√‘¡∑√—æ¬å√–¬– —Èπ (< 3 ªï) 
4. √“¬°“√‡°’Ë¬«°—∫∑√—æ¬å ‘πÀ√◊Õ∫√‘°“√ 
5. √“¬°“√§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ∑“ß°“√‡ß‘π 
6. √“¬°“√Õ◊ËππÕ°®“° 1 - 5 
 
ขั้นตอนการทำรายการระหว�างกัน 
1. °√≥’√“¬°“√∏ÿ√°‘®ª°μ‘·≈–√“¬°“√ π—∫ πÿπ∏ÿ√°‘®ª°μ‘ §≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑‰¥âÕπÿ¡—μ‘„πÀ≈—°°“√„Àâ “¡“√∂∑”

√“¬°“√∑—Èß Õßª√–‡¿∑μ“¡∑’Ë√–∫ÿ¢â“ßμâπ°—∫∫ÿ§§≈∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß‰¥â„π°√≥’∑’Ë√“¬°“√¥—ß°≈à“«¡’‡ß◊ËÕπ‰¢°“√§â“‚¥¬ª°μ‘
∑—Ë«‰ª∑’Ë∫√‘…—∑·≈–/À√◊Õ∫√‘…—∑¬àÕ¬μ°≈ß∑”°—∫∫ÿ§§≈Õ◊ËπÊ ‚¥¬ª√“»®“°Õ”π“®°“√§«∫§ÿ¡„¥Ê ®“°∫ÿ§§≈∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß 

2. °√≥’√“¬°“√Õ◊ËπÊ °“√∑”√“¬°“√®–¢÷Èπ°—∫¢π“¥¢Õß√“¬°“√ ÷́Ëß·μà≈–√“¬°“√¡’¢—ÈπμÕπ°“√∑”√“¬°“√¥—ßπ’È 
ë √“¬°“√‡°’Ë¬«‚¬ß¢π“¥‡≈Á° §◊Õ √“¬°“√∑’Ë¡’¢π“¥‰¡à‡°‘π 1 ≈â“π∫“∑À√◊Õ‰¡à‡°‘π 0.03% ¢Õß ‘π∑√—æ¬å∑’Ë¡’μ—«μπ

 ÿ∑∏‘ (NTA) ·≈â«·μà®”π«π„¥®– Ÿß°«à“ ºŸâÕπÿ¡—μ‘°“√∑”√“¬°“√‰¥â §◊Õ ºŸâ∫√‘À“√ 
ë √“¬°“√‡°’Ë¬«‚¬ß¢π“¥°≈“ß §◊Õ √“¬°“√∑’Ë¡’¢π“¥¡“°°«à“ 1 ≈â“π∫“∑¢÷Èπ‰ª·μàπâÕ¬°«à“ 20 ≈â“π∫“∑À√◊Õ

¡“°°«à“ 0.03% ·μàπâÕ¬°«à“ 3% ¢Õß ‘π∑√—æ¬å∑’Ë¡’μ—«μπ ÿ∑∏‘ (NTA) ·≈â«·μà®”π«π„¥ Ÿß°«à“ (¬°‡«âπ„π
°√≥’∑’Ë‡ªìπ√“¬°“√∑’Ë 5 ÷́Ëß‡ªìπ√“¬°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√™à«¬‡À≈◊Õ∑“ß°“√‡ß‘π ´÷ËßμâÕß¡’¢π“¥πâÕ¬°«à“ 100 ≈â“π∫“∑
À√◊ÕμË”°«à“ 3% ¢Õß ‘π∑√—æ¬å∑’Ë¡’μ—«μπ ÿ∑∏‘ ·≈â«·μà®”π«π„¥®–μË”°«à“) ºŸâÕπÿ¡—μ‘°“√∑”√“¬°“√ §◊Õ  
§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑·≈–μâÕß¡’°“√‡ªî¥‡º¬√“¬°“√¥—ß°≈à“« 

ë √“¬°“√‡°’Ë¬«‚¬ß¢π“¥„À≠à ‡ªìπ√“¬°“√∑’Ë¡’¢π“¥μ—Èß·μà 20 ≈â“π∫“∑À√◊Õ 3% ¢Õß ‘π∑√—æ¬å∑’Ë¡’μ—«μπ ÿ∑∏‘ 
¢÷Èπ‰ª ·≈â«·μà®”π«π„¥ Ÿß°«à“ (¬°‡«âπ„π°√≥’∑’Ë‡ªìπ√“¬°“√∑’Ë 5 - °“√™à«¬‡À≈◊Õ∑“ß°“√‡ß‘π μâÕß¡’¢π“¥
√“¬°“√μ—Èß·μà 100 ≈â“π∫“∑À√◊Õ 3% ¢Õß ‘π∑√—æ¬å∑’Ë¡’μ—«μπ ÿ∑∏‘¢÷Èπ‰ª ·≈â«·μà®”π«π„¥μË”°«à“) ºŸâÕπÿ¡—μ‘ 
°“√∑”√“¬°“√ §◊Õ §≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑ æ√âÕ¡∑—Èß°“√‡ πÕ¢ÕÕπÿ¡—μ‘®“°∑’Ëª√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ·≈–μâÕß¡’°“√ 
‡ªî¥‡º¬√“¬°“√¥—ß°≈à“« 

 
  ”À√—∫§”π‘¬“¡·≈–√“¬≈–‡Õ’¬¥Õ◊ËπÊ „Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡ª√–°“»§≥–°√√¡°“√°”°—∫μ≈“¥∑ÿπ‡√◊ËÕß√“¬°“√‡°’Ë¬«‚¬ßμ“¡
∑’Ë ‰¥âÕâ“ß∂÷ß¢â“ßμâπ 
 

นโยบายการทำรายการระหว�างกัน 
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การควบคุมการทำรายการระหว�างกัน 
  ”À√—∫√“¬°“√∏ÿ√°‘®ª°μ‘´÷Ëß à«π„À≠à‡ªìπ√“¬°“√°“√´◊ÈÕ¢“¬ ‘π§â“√–À«à“ß∫√‘…—∑„π‡§√◊Õ ºŸâ∫√‘À“√®–‡ªìπºŸâ°”Àπ¥
π‚¬∫“¬√“§“„Àâ√“§“∑’Ë´◊ÈÕ¢“¬‡ªìπ√“§“μ≈“¥À√◊Õ„Àâ‡ªìπ‡ß◊ËÕπ‰¢ª°μ‘∑“ß°“√§â“  à«π√“¬°“√∑’Ë ‰¡à„™à√“¬°“√∏ÿ√°‘®ª°μ‘  
ΩÉ“¬∫√‘À“√‚¥¬ºŸâÕ”π«¬°“√ΩÉ“¬°“√‡ß‘π·≈–∫—≠™’ (CFO) ®–‡ªìπºŸâ¥Ÿ·≈°“√∑”√“¬°“√ ‚¥¬À“√◊Õ√à«¡°—∫‡≈¢“πÿ°“√∫√‘…—∑
‡æ◊ËÕ„Àâ¥”‡π‘π√“¬°“√‡ªìπ‰ªμ“¡¢âÕ°”Àπ¥°Æ‡°≥±å∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß 
 πÕ°®“°π’È§≥–°√√¡°“√μ√«® Õ∫®– Õ∫∂“¡∂÷ß√“¬°“√√–À«à“ß°—π°—∫ºŸâ Õ∫∫—≠™’¢Õß∫√‘…—∑œ ‡æ◊ËÕªÑÕß°—π§«“¡
¢—¥·¬âß∑“ßº≈ª√–‚¬™πå·≈–¥Ÿ·≈„Àâ¡’°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈„π‡√◊ËÕßπ’ÈÕ¬à“ß∂Ÿ°μâÕß·≈–‡æ’¬ßæÕ 
 ∫√‘…—∑œ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬‰¥â¡’°“√∑”∏ÿ√°√√¡°—∫∫√‘…—∑∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß„π°≈ÿà¡‡¥≈μâ“∑’Ë¡’‡§√◊Õ¢à“¬„π‡°◊Õ∫∑ÿ°¿Ÿ¡‘¿“§¢Õß‚≈° 
´÷Ëß‡Àμÿº≈·≈–§«“¡®”‡ªìπ„π°“√∑”√“¬°“√√–À«à“ß°—πμà“ßÊ  “¡“√∂ √ÿª‰¥â¥—ßπ’È 
1. √“¬°“√¢“¬ ‘π§â“/«—μ∂ÿ¥‘∫√–À«à“ß°—π 
  ∫√‘…—∑œ¡’§«“¡®”‡ªìπμâÕß¢“¬ ‘π§â“ºà“π∫√‘…—∑„π°≈ÿà¡‡¥≈μâ“¥â«¬‡Àμÿº≈∑“ß∏ÿ√°‘® ‡™àπ ‡æ◊ËÕ √â“ß‡§√◊Õ¢à“¬

°“√§â“„πæ◊Èπ∑’Ë ‡æ◊ËÕ„Àâ°“√∫√‘°“√∑’Ë¥’°«à“·°à≈Ÿ°§â“ À√◊Õ‡æ◊ËÕ‡æ‘Ë¡‚Õ°“ ∑“ß∏ÿ√°‘®„πª√–‡∑»μà“ßÊ‡À≈à“π—Èπ °“√§‘¥ 
§à“„™â®à“¬„π°“√¢“¬√–À«à“ß°—π‡ªìπ‰ªμ“¡¢âÕμ°≈ß∑“ß°“√§â“√–À«à“ß°—πÀ√◊Õ„™â√“§“‡∑’¬∫‡§’¬ß°—∫√“§“μ≈“¥ 

  √“¬°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√¢“¬«—μ∂ÿ¥‘∫√–À«à“ß°—π  à«π„À≠à‡°‘¥®“°§«“¡μâÕß°“√„™â«—μ∂ÿ¥‘∫Õ¬à“ß‡√àß¥à«π 
¢Õß∫√‘…—∑∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ‡ªìπ∫“ß‚Õ°“  ®÷ß®”‡ªìπμâÕß∑”°“√ —Ëß´◊ÈÕ®“°∫√‘…—∑„π°≈ÿà¡´÷Ëß√«¡∂÷ß°“√´◊ÈÕ®“° 
∫√‘…—∑œ¥â«¬ Õ¬à“ß‰√°Áμ“¡ √“§“ ◊́ÈÕ¢“¬«—μ∂ÿ¥‘∫¥—ß°≈à“«®–Õ‘ß°—∫√“§“μ≈“¥¢Õß«—μ∂ÿ¥‘∫∑’Ë∑”°“√´◊ÈÕ¢“¬ 

 
2. ◊́ÈÕ ‘π§â“/«—μ∂ÿ¥‘∫√–À«à“ß°—π 
  „πªí®®ÿ∫—π∫√‘…—∑¬àÕ¬‰¥â¢¬“¬‡§√◊Õ¢à“¬°“√¥”‡π‘πß“π‰ª„πÀ≈“¬Ê¿Ÿ¡‘¿“§ ®÷ß‰¥â¡’°“√ —Ëß´◊ÈÕ ‘π§â“®“°∫√‘…—∑ 

„π‡§√◊Õ‡æ◊ËÕ„Àâ¡’ ‘π§â“∑’ËÀ≈“°À≈“¬‰«â∫√‘°“√·°à≈Ÿ°§â“ ‚¥¬°“√∑”√“¬°“√®–‡ªìπ‰ªμ“¡ —≠≠“∑“ß°“√§â“∫«°°—∫ 
§à“„™â®à“¬Õ◊ËπÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßÀ√◊Õ„™â√“§“Õâ“ßÕ‘ß°—∫√“§“μ≈“¥ 

  πÕ°®“°π’È ∫√‘…—∑μà“ßÊ „π°≈ÿà¡‡¥≈μâ“‰¥â®—¥μ—Èß‡§√◊Õ¢à“¬„π°“√ ◊́ÈÕ«—μ∂ÿ¥‘∫‡æ◊ËÕ √â“ßÕ”π“®„π°“√μàÕ√ÕßÕ—π®–
∑”„Àâ “¡“√∂ ◊́ÈÕ«—μ∂ÿ¥‘∫‰¥âμ“¡§«“¡μâÕß°“√·≈–„π√“§“∑’Ë‡À¡“– ¡ ÷́Ëß√“§“ ◊́ÈÕ¢“¬√–À«à“ß°—π®–‡ªìπ√“§“μâπ∑ÿπ
¢Õß«—μ∂ÿ¥‘∫∫«°°—∫§à“„™â®à“¬Õ◊ËπÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß ‰¥â·°à §à“ª√–°—π¿—¬ §à“¢π àß ·≈–Õ◊ËπÊ μ“¡∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ®√‘ß √«¡∑—Èß 
§à“∏√√¡‡π’¬¡„π°“√®—¥´◊ÈÕ´÷ËßÕ‘ß°—∫¡Ÿ≈§à“«—μ∂ÿ¥‘∫∑’Ë´◊ÈÕ·≈–¢“¬ ·≈–‡ªìπ‰ªμ“¡‡ß◊ËÕπ‰¢ª°μ‘∑“ß°“√§â“∑—Ë«‰ª 

 
3. √“¬°“√§à“π“¬Àπâ“√–À«à“ß°—π 
  ‡π◊ËÕß®“°∏ÿ√°‘®¢Õß∫√‘…—∑œ ®”‡ªìπμâÕß¡’°“√„Àâ∫√‘°“√≈Ÿ°§â“∑’ËÕ¬Ÿà„π∑ÿ°¿Ÿ¡‘¿“§¢Õß‚≈°‡æ◊ËÕ„Àâ°“√∫√‘°“√‡ªìπ

‰ªÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ∫√‘…—∑„π°≈ÿà¡‡¥≈μâ“®÷ß¡’°“√ √â“ß‡§√◊Õ¢à“¬„π°“√∫√‘°“√≈Ÿ°§â“‚¥¬¡’ ”π—°ß“π≈Ÿ°§â“ —¡æ—π∏å
„πÀ≈“¬æ◊Èπ∑’Ë∑—Ë«‚≈°‡æ◊ËÕ„Àâ∫√‘°“√¥â“π°“√μ≈“¥√«¡∑—Èß∫√‘°“√À≈—ß°“√¢“¬∑’Ë¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ¥â«¬μâπ∑ÿπ∑’Ë‡À¡“– ¡ 
∑—Èßπ’È°“√§‘¥§à“π“¬Àπâ“√–À«à“ß°—π®–‡ªìπ‰ªμ“¡‡ß◊ËÕπ‰¢ª°μ‘∑“ß°“√§â“∑—Ë«‰ª∑’ËÕâ“ßÕ‘ß°—∫¡Ÿ≈§à“¢Õß∏ÿ√°√√¡∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ 
(‡™àπ ¡Ÿ≈§à“°“√´◊ÈÕÀ√◊Õ¢“¬) 

 
4. §à“∫√‘°“√√—∫ 
  ‡π◊ËÕß®“°ªí®®ÿ∫—π∫√‘…—∑œ ‰¥â¡’∫√‘…—∑¬àÕ¬ ÷́Ëß¡’ ”π—°ß“π„πÀ≈“¬∑«’ª‚¥¬‡©æ“–¬ÿ‚√ª ¥—ßπ—Èπ∫√‘…—∑„π‡§√◊Õ

Õ◊ËπÊ®÷ßÕ“®μâÕß¢Õ§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ®“°°≈ÿà¡∫√‘…—∑¬àÕ¬¥—ß°≈à“«‡ªìπ∫“ß§√—Èß„π°“√„Àâ∫√‘°“√μà“ßÊ ·°à≈Ÿ°§â“„πæ◊Èπ∑’Ëπ—Èπ 
‡™àπ °“√ª√—∫·μàß ‘π§â“ √«¡∑—Èß°“√„™â‡§√◊ËÕß¡◊ÕÀ√◊ÕÕÿª°√≥å·≈–∫√‘°“√Õ◊ËπÊ ´÷Ëß≈—°…≥–¢Õß∫√‘°“√®–·μ°μà“ß°—π‰ª
„π·μà≈–§√—Èß ¥—ßπ—Èπ °“√§‘¥§à“∫√‘°“√ ®÷ß§‘¥μ“¡Õ—μ√“§à“·√ß (man hour) ·≈–‡«≈“∑’Ë„™â„π°“√„Àâ∫√‘°“√·μà≈–§√—Èß 
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 §≥–°√√¡°“√μ√«® Õ∫ª√–°Õ∫¥â«¬°√√¡°“√Õ‘ √– 3 ∑à“π ‚¥¬¡’»“ μ√“®“√¬å°‘μμ‘§ÿ≥ ÿ¿“æ√√≥ √—μπ“¿√≥å
‡ªìπª√–∏“π°√√¡°“√μ√«® Õ∫ §ÿ≥ ÿæ—≤πå ≈‘¡ª“¿√≥å ·≈–»“ μ√“®“√¬å≈’ ®‘ ‡≈π ‡ªìπ°√√¡°“√μ√«® Õ∫ ·≈–¡’À—«Àπâ“
ΩÉ“¬μ√«® Õ∫¿“¬„π‡ªìπ‡≈¢“πÿ°“√ 
 „π√–À«à“ßªï 2557 §≥–°√√¡°“√μ√«® Õ∫‰¥â®—¥°“√ª√–™ÿ¡∑—Èß ‘Èπ 6 §√—Èß ‚¥¬»“ μ√“®“√¬å°‘μμ‘§ÿ≥ ÿ¿“æ√√≥ 
√—μπ“¿√≥å ·≈–§ÿ≥ ÿæ—≤πå ≈‘¡ª“¿√≥å‰¥â‡¢â“√à«¡°“√ª√–™ÿ¡§√∫∑ÿ°§√—Èß »“ μ√“®“√¬å≈’ ®‘ ‡≈π ‰¥â‡¢â“√à«¡°“√ª√–™ÿ¡ 3 
§√—Èß ·≈–√à«¡°“√ª√–™ÿ¡ºà“π∑“ß‚∑√»—æ∑åÕ’° 1 §√—Èß 
 °“√ªØ‘∫—μ‘ß“π„πªï∑’Ëπ’È¢Õß§≥–°√√¡°“√μ√«® Õ∫‡ªìπ‰ªμ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π°Æ∫—μ√¢Õß§≥–°√√¡°“√μ√«® Õ∫ 
´÷Ëß Õ¥§≈âÕß°—∫·π«∑“ß¢Õßμ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å·Ààßª√–‡∑»‰∑¬·≈–μ“¡∑’Ë ‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬®“°§≥–°√√¡°“√¢Õß∫√‘…—∑œ ´÷Ëß
 √ÿª‰¥â¥—ßπ’È 
1.  Õ∫∑“πß∫°“√‡ß‘π∑—Èß√“¬‰μ√¡“ ·≈–ª√–®”ªï 2557 Õ¬à“ßÕ‘ √–°—∫ºŸâ Õ∫∫—≠™’ ‡æ◊ËÕ„Àâ¡—Ëπ„®«à“ß∫°“√‡ß‘π·≈–°“√

‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¡’§«“¡∂Ÿ°μâÕß ‡À¡“– ¡ ·≈–‡™◊ËÕ∂◊Õ‰¥â ·≈–®“°π—Èππ”‡ πÕμàÕ§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑ √«¡∑—Èß‰¥â√—∫
√“¬ß“π®“°ºŸâ Õ∫∫—≠™’¿“¬πÕ°«à“‰¡à¡’§«“¡º‘¥ª°μ‘„¥Ê∑’Ë§«√®–∑”°“√μ√«® Õ∫ 

2.  Õ∫∑“π·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√§«∫§ÿ¡¿“¬„π¢Õß∫√‘…—∑«à“‡æ’¬ßæÕ·≈–‡À¡“– ¡ §≥–°√√¡°“√¬—ß‰¡à‰¥â√—∫√“¬ß“π 
«à“ °“√§«∫§ÿ¡¿“¬„π¢Õß∫√‘…—∑¡’§«“¡∫°æ√àÕß∑’Ë ”§—≠„π°“√§«∫§ÿ¡¿“¬„π¢Õß∫√‘…—∑œ 

3.  Õ∫∑“π§«“¡‡ ’Ë¬ß·≈–°“√®—¥°“√§«“¡‡ ’Ë¬ß¢Õß∫√‘…—∑œ‡æ◊ËÕ„Àâ¡’°“√∫√‘À“√§«“¡‡ ’Ë¬ß∑’Ë¥’ ‚¥¬„πªïπ’È§≥–
°√√¡°“√μ√«® Õ∫‰¥â Õ∫∑“π°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√§«“¡‡ ’Ë¬ß·≈â«¡’§«“¡‡ÀÁπ«à“∫√‘…—∑œ§«√μ—Èß
§à“°Æ∫—μ√¢Õß§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√§«“¡‡ ’Ë¬ß·≈–«‘∏’°“√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√∫√‘À“√§«“¡‡ ’Ë¬ß∑’ËÕ“®‡°‘¥¢÷Èπ·≈–Õ“®
 àßº≈°√–∑∫μàÕ∫√‘…—∑ 

4. √—∫∑√“∫√“¬ß“π°“√μ√«® Õ∫¿“¬„π æ√âÕ¡∑—Èß·π–π”·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√ªØ‘∫—μ‘ß“π¢ÕßÀ—«Àπâ“ΩÉ“¬μ√«® Õ∫
¿“¬„π 

5.  Õ∫∑“π«à“¡’°“√ªØ‘∫—μ‘μ“¡°ÆÀ¡“¬·≈–√–‡∫’¬∫¢âÕ∫—ß§—∫μà“ßÊ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫ºŸâ®—¥°“√Õ“«ÿ‚ ¥â“π°ÆÀ¡“¬¢Õß
∫√‘…—∑ §≥–°√√¡°“√μ√«® Õ∫¡’§«“¡‡ÀÁπ«à“∫√‘…—∑œ‰¥â¡’°“√ªØ‘∫—μ‘„π‡√◊ËÕßπ’ÈÕ¬à“ß‡À¡“– ¡ 

6.  Õ∫∑“π√“¬°“√∑’Ë‡°’Ë¬«‚¬ß°—πÀ√◊Õ√“¬°“√∑’ËÕ“®¡’§«“¡¢—¥·¬âß∑“ßº≈ª√–‚¬™πå √à«¡°—∫ºŸâ Õ∫∫—≠™’¿“¬πÕ°«à“
√“¬°“√‡À≈à“π’È¡’§«“¡‡À¡“– ¡ ∂Ÿ°μâÕß ·≈–¡’°“√‡ªî¥‡º¬Õ¬à“ß§√∫∂â«π √«¡∑—Èß‰¥â Õ∫∑“π√–∫∫°“√§«∫§ÿ¡
¿“¬„π¢Õß√“¬°“√¥—ß°≈à“« 

7.  Õ∫∑“π°“√·°â‰¢À≈—°‡°≥±å®√√¬“∫√√≥¢Õß∫√‘…—∑œ·≈–¥â“π°“√μàÕμâ“π°“√∑ÿ®√‘μ‡æ◊ËÕ¬°√–¥—∫„Àâ∫√‘…—∑œ¡’°“√
°”°—∫¥Ÿ·≈∑’Ë¥’ 

8.  Õ∫∑“π√“¬ß“π°“√ª√–‡¡‘πº≈°“√§«∫§ÿ¡¿“¬„π¢Õß∫√‘…—∑œ ·≈–π”‡ πÕμàÕºŸâ∫√‘À“√√–¥—∫ Ÿß‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“Õπÿ¡—μ‘
°àÕπ àß„Àâ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°”°—∫À≈—°∑√—æ¬å·≈–μ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å 

9. æ‘®“√≥“§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂·≈–§«“¡‡ªìπÕ‘ √–¢ÕßºŸâ Õ∫∫—≠™’¢Õß∫√‘…—∑œ √«¡∑—Èß°”Àπ¥§à“μÕ∫·∑π°“√μ√«® Õ∫
∫—≠™’·≈–‡ πÕμàÕ§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑‡æ◊ËÕπ”‡ πÕ¢Õ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫μàÕ∑’Ëª√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ “¡—≠ª√–®”ªïμàÕ‰ª ‚¥¬
§≥–°√√¡°“√μ√«® Õ∫‡ÀÁπ§«√„Àâ‡ πÕ  ”π—°ß“π Õ’«“¬ ®Ì“°—¥ ‚¥¬¡’π“¬≥√ß§å æ—πμ“«ß…åºŸâ Õ∫∫—≠™’ ‡≈¢∑’Ë„∫Õπÿ≠“μ 
3315 À√◊Õπ“ß “««√“¿√≥å ª√–¿“»‘√‘ ºŸâ Õ∫∫—≠™’ ‡≈¢∑’Ë„∫Õπÿ≠“μ 4579 À√◊Õπ“ß “« ÿæ√√≥’ μ√‘¬“π—π∑°ÿ≈  
ºŸâ Õ∫∫—≠™’ ‡≈¢∑’Ë„∫Õπÿ≠“μ 4498 §π„¥§πÀπ÷Ëß‡ªìπºŸâ Õ∫∫—≠™’¢Õß∫√‘…—∑œ Õ’°«“√–Àπ÷Ëß ”À√—∫ß«¥∫—≠™’ ‘Èπ ÿ¥ 
«—π∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ 2558 ‚¥¬¡’§à“ Õ∫∫—≠™’®”π«π 4,620,000 ∫“∑∫«°§à“„™â®à“¬∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ®√‘ßÕ’°®”π«πÀπ÷Ëß 

 
 §≥–°√√¡°“√μ√«® Õ∫¡’§«“¡¬‘π¥’∑’Ë®–√“¬ß“π„Àâ∑√“∫∂÷ßº≈°“√¥”‡π‘πß“π∑’Ë¥’¢÷Èπ∑“ß¥â“π “¬°“√º≈‘μæ√âÕ¡°—∫
¡’°“√≈¥μâπ∑ÿπ„πªï∑’Ëºà“π¡“ ·≈–°“√øóôπμ—«®“°μ≈“¥∑“ß À¿“æ¬ÿ‚√ª·≈–Õ‘π‡¥’¬ 

 
»“ μ√“®“√¬å°‘μμ‘§ÿ≥ ÿ¿“æ√√≥ √—μπ¿√≥å 

ª√–∏“π§≥–°√√¡°“√μ√«® Õ∫ 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำป� 2557 



90 ร า ย ง า น 
ป ร ะ จํ า ป� 2557 

 √ÿª¢âÕ¡Ÿ≈∑“ß°“√‡ß‘π (®“°ß∫°“√‡ß‘π√«¡) 2557 2556 2555  
 ‘π∑√—æ¬å√«¡ ≈â“π∫“∑ 38,245 36,865 33,075 
Àπ’È ‘π√«¡ ≈â“π∫“∑ 10,646 11,539 10,578 
 à«π¢ÕßºŸâ∂◊ÕÀÿâπ ≈â“π∫“∑ 27,598 25,326 22,497 
∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π ≈â“π∫“∑ 1,259 1,259 1,259 
∑ÿπ™”√–·≈â« ≈â“π∫“∑ 1,247 1,247 1,247  
Õ—μ√“ à«π∑“ß°“√‡ß‘π 
Õ—μ√“ à«π ¿“æ§≈àÕß  
Õ—μ√“ à«π ¿“æ§≈àÕß ‡∑à“ 3.44 2.92 2.79 
Õ—μ√“ à«π ¿“æ§≈àÕßÀ¡ÿπ‡√Á« ‡∑à“ 2.80 2.24 2.12 
Õ—μ√“ à«π ¿“æ§≈àÕß°√–· ‡ß‘π ¥ ‡∑à“ 0.74 0.50 0.70 
Õ—μ√“ à«πÀ¡ÿπ‡«’¬π≈Ÿ°Àπ’È°“√§â“ ‡∑à“ 5.34 5.45 5.92 
√–¬–‡«≈“‡°Á∫Àπ’È‡©≈’Ë¬ «—π 67 66 61 
Õ—μ√“ à«πÀ¡ÿπ‡«’¬π ‘π§â“§ß‡À≈◊Õ ‡∑à“ 5.73 5.32 5.25 
√–¬–‡«≈“¢“¬ ‘π§â“‡©≈’Ë¬ «—π 63 68 69 
Õ—μ√“ à«πÀ¡ÿπ‡«’¬π‡®â“Àπ’È ‡∑à“ 5.68 5.40 5.78 
√–¬–‡«≈“™”√–Àπ’È «—π 63 67 62 
«ß®√‡ß‘π ¥ «—π 67 67 67  
¢âÕ¡Ÿ≈·≈–Õ—μ√“ à«π∑’Ë· ¥ß§«“¡ “¡“√∂„π°“√À“°”‰√  
¢“¬ ≈â“π∫“∑ 44,121 41,201 40,779 
°”‰√¢—Èπμâπ ≈â“π∫“∑ 11,817 10,834 10,795 
Õ—μ√“°”‰√¢—Èπμâπ (%) 26.78% 26.30% 26.47% 
§à“„™â®à“¬®“°°“√¥”‡π‘πß“π (√«¡§à“«‘®—¬·≈–æ—≤π“) ≈â“π∫“∑ 6,348 6,110 6,608 
Õ—μ√“§à“„™â®à“¬®“°°“√¥”‡π‘πß“π (√«¡§à“«‘®—¬·≈–æ—≤π“) μàÕ¬Õ¥¢“¬ (%) 14.39% 14.83% 16.21% 
Õ—μ√“°”‰√®“°°“√¥”‡π‘πß“π (%) 12.39% 11.47% 10.27% 
Õ—μ√“√“¬‰¥âÕ◊Ëπ/√“¬‰¥â√«¡ (%) 2.16% 2.74% 1.80% 
°”‰√ ÿ∑∏‘ ≈â“π∫“∑ 5,962 5,416 4,347 
Õ—μ√“°”‰√ ÿ∑∏‘μàÕ¬Õ¥¢“¬ (%) 13.51% 13.14% 10.66% 
Õ—μ√“°”‰√ ÿ∑∏‘μàÕ√“¬‰¥â√«¡ (%) 13.22% 12.78% 10.47% 
Õ—μ√“º≈μÕ∫·∑πμàÕ à«π¢ÕßºŸâ∂◊ÕÀÿâπ (%) 22.53% 22.65% 20.53%  
Õ—μ√“ à«π· ¥ßª√– ‘∑∏‘¿“æ„π°“√¥”‡π‘πß“π  
Õ—μ√“º≈μÕ∫·∑πμàÕ ‘π∑√—æ¬å (%) 15.87% 15.49% 13.81% 
Õ—μ√“º≈μÕ∫·∑πμàÕ ‘π∑√—æ¬å∂“«√ (%) 147.91% 128.15% 106.01% 
Õ—μ√“°“√À¡ÿπ¢Õß ‘π∑√—æ¬å ‡∑à“ 1.20 1.21 1.32  
Õ—μ√“ à«π°“√«‘‡§√“–Àåœ π‚¬∫“¬∑“ß°“√‡ß‘π  
Õ—μ√“ à«πÀπ’È ‘πμàÕ à«π¢ÕßºŸâ∂◊ÕÀÿâπ ‡∑à“ 0.39 0.46 0.47 
Õ—μ√“ à«π„π§«“¡ “¡“√∂™”√–¥Õ°‡∫’È¬ ‡∑à“ 115.57 82.17 76.67 
Õ—μ√“°“√®à“¬‡ß‘πªíπº≈ (%) 62.77%* 62.19% 68.86%  

* Õ¬Ÿà√–À«à“ß°“√π”‡ πÕ‡æ◊ËÕÕπÿ¡—μ‘®“°∑’Ëª√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ “¡—≠ª√–®”ªï 2558 

คำอธิบายและการวิเคราะห�ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
ของฝ�ายจัดการ 
 §”Õ∏‘∫“¬·≈–°“√«‘‡§√“–Àå∑’Ë®–°≈à“«μàÕ‰ªπ’È§«√»÷°…“§«∫§Ÿà ‰ª°—∫ß∫°“√‡ß‘π√«¡·≈–À¡“¬‡Àμÿª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π 
„π°√≥’∑’Ë ‰¡à ‰¥â¡’°“√°”Àπ¥‰«â‡ªìπÕ¬à“ßÕ◊Ëπ ¢âÕ¡Ÿ≈∑“ß°“√‡ß‘π∑—ÈßÀ¡¥∑’Ë· ¥ß„π‡Õ° “√©∫—∫π’È ‰¥â∂Ÿ°π”‡ πÕ„π °ÿ≈‡ß‘π∫“∑ 
‚¥¬∫√‘…—∑‰¥âπ”‡ πÕß∫°“√‡ß‘πμ“¡¡“μ√∞“π°“√√“¬ß“π∑“ß°“√‡ß‘π¢Õß‰∑¬ (TFRS) ∑’Ëª√—∫ª√ÿß‡æ◊ËÕ„Àâ Õ¥§≈âÕß‡ªìπ‰ª
μ“¡¡“μ√∞“π°“√√“¬ß“π∑“ß°“√‡ß‘π√–À«à“ßª√–‡∑» (IFRS) ¢âÕ¡Ÿ≈∑“ß°“√‡ß‘π∑—ÈßÀ¡¥∑’Ë®–°≈à“«μàÕ‰ª„π‡Õ° “√©∫—∫π’È‡ªìπ
¢âÕ¡Ÿ≈ ”À√—∫√Õ∫ªï∫—≠™’  ‘Èπ ÿ¥ ≥ «—π∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ 2557, 2556 ·≈– 2555 ·≈–‰¥â®—¥∑”¢÷Èπ„π√Ÿª¢Õßß∫°“√‡ß‘π√«¡ 
(Consolidated Basis) 
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º≈°“√¥”‡π‘πß“π‡ª√’¬∫‡∑’¬∫√–À«à“ß√Õ∫ªï∫—≠™’ 2557 °—∫√Õ∫ªï∫—≠™’ 2556  
Àπà«¬ : ≈â“π∫“∑  

 2557 2556 ‡æ‘Ë¡ (≈¥) √âÕ¬≈–  
√“¬‰¥â®“°°“√¢“¬À√◊Õ°“√„Àâ∫√‘°“√ 44,120.7 41,201.3 2,919.4 7.1 
μâπ∑ÿπ¢“¬·≈–∫√‘°“√ 32,304.0 30,367.3 1,936.7 6.4 
°”‰√¢—Èπμâπ 11,816.7 10,834.0 982.7 9.1 
§à“„™â®à“¬„π°“√¥”‡π‘πß“π 6,348.3 6,110.1 238.2 3.9 
°”‰√®“°°“√¥”‡π‘πß“π 5,468.4 4,723.9 744.5 15.8 
√“¬‰¥âÕ◊Ëπ 974.1 1,158.9 (184.8) (15.9) 
§à“„™â®à“¬Õ◊Ëπ 325.6 354.7 (29.1) (8.2) 
 à«π·∫àß°”‰√®“°‡ß‘π≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑√à«¡ 2.2 17.8 (15.6) (87.6) 
μâπ∑ÿπ∑“ß°“√‡ß‘π 72.7 62.8 9.9 15.8 
°”‰√°àÕπ¿“…’‡ß‘π‰¥â 6,046.4 5,483.1 563.3 10.3 
§à“„™â®à“¬¿“…’‡ß‘π‰¥â 84.7 67.4 17.3 25.7 
°”‰√ ÿ∑∏‘ ”À√—∫ß«¥ 5,961.7 5,415.7 546.0 10.1 

 
√“¬‰¥â®“°°“√¢“¬·≈–∫√‘°“√·∫àßμ“¡°≈ÿà¡∏ÿ√°‘® 
 
 ‡æ“‡«Õ√åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å °“√®—¥°“√æ≈—ßß“π  ¡“√å∑ °√’π ‰≈øá Õ◊ËπÊ √«¡ (μ“¡ß∫°“√‡ß‘π√«¡) 

 2557 2556 2555 2557 2556 2555 2557 2556 2555 2557 2556 2555 2557 2556 2555  
√“¬‰¥â®“° 30,464 29,306 28,439 12,061 10,130 9,643 568 521 364 1,028 1,244 2,333 44,121 41,201 40,779 
°“√¢“¬·≈–∫√‘°“√  
°”‰√(¢“¥∑ÿπ) 6,005 5,994 5,513 946 425 (59) 30 55 (79) (1,511) (1,750) (1,189) 5,470 4,724 4,186 
 
À¡“¬‡Àμÿ ë °≈ÿà¡‡æ“‡«Õ√åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° åª√–°Õ∫¥â«¬º≈‘μ¿—≥±å„π°≈ÿà¡º≈‘μ¿—≥±å EPSBG (º≈‘μ¿—≥±å¥’´’-¥’´’ §Õπ‡«Õ√å‡μÕ√å º≈‘μ¿—≥±å‡æ“‡«Õ√å

´—ææ≈“¬∑’Ë„™â„πÕÿª°√≥å‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈„π√–∫∫§Õ¡æ‘«‡μÕ√å §Õ¡æ‘«‡μÕ√å√–∫∫‡§√◊Õ¢à“¬ º≈‘μ¿—≥±å DES Õ◊ËπÊ ·≈–º≈‘μ¿—≥±å‡æ“‡«Õ√å

´—ææ≈“¬∑’Ë„™â ”À√—∫√∂¬πμå) °≈ÿà¡º≈‘μ¿—≥±å MPBG (™“√å‡®‡®Õ√å/Õ·¥ª‡μÕ√å ”À√—∫Õÿª°√≥å„π¿“§Õÿμ “À°√√¡·≈–°“√„™âß“π à«π

∫ÿ§§≈ ∫√Õ¥·∫π¥å·≈–æ√‘Íπ‡μÕ√å) ·≈–°≈ÿà¡º≈‘μ¿—≥±å FMBG (æ—¥≈¡Õ’‡≈§‚∑√π‘§ å Õ’‡ÕÁ¡‰Õ øî≈‡μÕ√å·≈–‚´≈‘πÕ¬¥å) 

 ë °≈ÿà¡°“√®—¥°“√æ≈—ßß“πª√–°Õ∫¥â«¬º≈‘μ¿—≥±å„π°≈ÿà¡‡æ“‡«Õ√å ‘́ ‡μÁ¡ ”À√—∫√–∫∫‚∑√§¡π“§¡ (Telecom power) ‡§√◊ËÕß ”√Õß‰øøÑ“ 

(UPS) ·≈–°≈ÿà¡º≈‘μ¿—≥±åÕÿª°√≥åÕ—μ‚π¡—μ‘∑’Ë„™â„π¿“§Õÿμ “À°√√¡ (Industrial Automation) 

 ë °≈ÿà¡ ¡“√å∑ °√’π ‰≈øáª√–°Õ∫¥â«¬º≈‘μ¿—≥±å®Õ· ¥ß¿“æ ‚´≈“√åÕ‘π‡«Õ√å‡μÕ√å·≈–À≈Õ¥‰ø LED 

 
 ¬Õ¥¢“¬μ“¡ß∫°“√‡ß‘π√«¡„πªï 2557 ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ√âÕ¬≈– 7.1 ‚¥¬‡æ‘Ë¡®“°®”π«π 41,201.3 ≈â“π∫“∑„πªï°àÕπ¡“‡ªìπ 
44,120.7 ≈â“π∫“∑·≈–‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°®”π«π 40,779.1 ≈â“π∫“∑À√◊Õ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ√âÕ¬≈– 8.2 ‡¡◊ËÕ‡∑’¬∫°—∫¬Õ¥¢“¬„πªï 2555 ∑—Èßπ’È 
‚¥¬¬Õ¥¢“¬‡æ‘Ë¡¢÷Èπ„π∑—Èß “¡°≈ÿà¡∏ÿ√°‘®À≈—°μ“¡∑’Ë‰¥â· ¥ß„πμ“√“ß√“¬‰¥â®“°°“√¢“¬·≈–∫√‘°“√·∫àßμ“¡°≈ÿà¡∏ÿ√°‘®¢â“ßμâπ 
 º≈‘μ¿—≥±åÀ≈—°∑’Ë¡’¬Õ¥¢“¬‡æ‘Ë¡¢÷Èπ„π°≈ÿà¡∏ÿ√°‘®‡æ“‡«Õ√åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å ‰¥â·°à ¬Õ¥¢“¬®“°º≈‘μ¿—≥±å„π°≈ÿà¡ EPSBG 
´÷Ëß¡“®“°°“√‡æ‘Ë¡¢Õß¬Õ¥¢“¬„π°≈ÿà¡º≈‘μ¿—≥±å‡æ“‡«Õ√å´—ææ≈“¬∑’Ë„™â„πÕÿª°√≥å‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈„π√–∫∫§Õ¡æ‘«‡μÕ√å (storage) 
·≈–√–∫∫‡§√◊Õ¢à“¬ ®”π«π 767.7 ≈â“π∫“∑À√◊Õ§‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 17.4 ‡¡◊ËÕ‡∑’¬∫°—∫ªï 2556 ·≈–‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®”π«π 1,297.4  
≈â“π∫“∑À√◊Õ§‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 33.4 ‡¡◊ËÕ‡∑’¬∫°—∫ªï 2555 ÷́Ëß¬Õ¥¢“¬∑’Ë‡æ‘Ë¡¢÷ÈπÕ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕßπ’È Õ¥§≈âÕß°—∫Õÿª ß§å∑’Ë‡æ‘Ë¡¢÷Èπ„π
μ≈“¥Õÿª°√≥å‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈„π√–∫∫§Õ¡æ‘«‡μÕ√å·≈–°“√¡’º≈‘μ¿—≥±å√ÿàπ„À¡àÊ „π°≈ÿà¡‡æ‘Ë¡¢÷Èπ πÕ°®“°π’È ¬—ß¡’°“√‡æ‘Ë¡¢÷Èπ¢Õß
°≈ÿà¡º≈‘μ¿—≥±å‡æ“‡«Õ√å´—ææ≈“¬ ”À√—∫¬“π¬πμå‰øøÑ“ (Automotive power solutions) ®”π«π 292.4 ≈â“π∫“∑À√◊Õ§‘¥
‡ªìπ√âÕ¬≈– 23.1 ‡¡◊ËÕ‡∑’¬∫°—∫ªï 2556 ·≈–‡æ‘Ë¡¢÷Èπ 510.7 ≈â“π∫“∑À√◊Õ§‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 48.7 ‡¡◊ËÕ‡∑’¬∫°—∫ªï 2555 ‡π◊ËÕß®“°
„πμ≈“¥Õ‡¡√‘°“·≈–¬ÿ‚√ª¡’°“√√≥√ß§å‡°’Ë¬«°—∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡  àßº≈„Àâμ≈“¥¬“π¬πμå ‰øøÑ“¡’°“√¢¬“¬μ—« Õ¬à“ß‰√°Áμ“¡  
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¬Õ¥¢“¬„π°≈ÿà¡º≈‘μ¿—≥±å¥’´’ ¥’´’ §Õπ‡«Õ√å‡μÕ√å≈¥≈ß®”π«π 586.0 ≈â“π∫“∑ À√◊Õ√âÕ¬≈– 14.4 ·≈–≈¥≈ß®“°ªï 2555 
®”π«π 517.2 ≈â“π∫“∑À√◊Õ√âÕ¬≈– 12.9 ‡π◊ËÕß®“°Õÿª ß§å¢Õßμ≈“¥≈¥≈ß  ”À√—∫¬Õ¥¢“¬º≈‘μ¿—≥±å„π°≈ÿà¡ MPBG ∑’Ë‡æ‘Ë¡¢÷Èπ
®“°ªï°àÕπ∂÷ß√âÕ¬≈– 5.6 ·≈–‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°ªï 2555 √âÕ¬≈– 9.7 ‡π◊ËÕß¡“®“°°“√‡æ‘Ë¡¢÷Èπ¢Õß¬Õ¥¢“¬®“°Õÿª°√≥åÕ·¥ª‡μÕ√å 
∑’Ë„™â ”À√—∫¿“§Õÿμ “À°√√¡·≈–‡æ◊ËÕ°“√∫√‘‚¿§ (Industrial Power Solutions) ‡ªìπÀ≈—° πÕ°®“°π’È¬Õ¥¢“¬‡æ‘Ë¡¢÷Èπ„π°≈ÿà¡
∏ÿ√°‘®°“√®—¥°“√æ≈—ßß“π Õ—π‰¥â·°à ‡æ“‡«Õ√å´‘ ‡μÁ¡∑’Ë„™â„π√–∫∫‚∑√§¡π“§¡ (Telecom power) ÷́Ëß‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°ªï 2556 
®”π«π 1,631.9 ≈â“π∫“∑ À√◊Õ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ°«à“√âÕ¬≈– 19.9 ·≈–‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°ªï 2555 ®”π«π 1,919.2 ≈â“π∫“∑À√◊Õ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ√âÕ¬≈– 
24.2 ‡π◊ËÕß®“°°“√‡æ‘Ë¡¢÷Èπ¢Õß¬Õ¥¢“¬„πÕ‡¡√‘°“·≈–°“√¢¬“¬μ—«¢Õß‚§√ß¢à“¬ ◊ËÕ “√√–∫∫ 4G LTE Õ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß„π
ª√–‡∑»Õ‘π‡¥’¬  à«π¬Õ¥¢“¬„π°≈ÿà¡∏ÿ√°‘® ¡“√å∑ °√’π ‰≈øá´÷Ëß‡ªìπ°≈ÿà¡∏ÿ√°‘®„À¡à‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‡æ’¬ß‡≈Á°πâÕ¬„π°≈ÿà¡º≈‘μ¿—≥±å
®Õ¿“æ·≈–· ¥ßº≈ (Display solutions) 
 Õ¬à“ß‰√°Áμ“¡ ¬Õ¥¢“¬„πº≈‘μ¿—≥±å‚´≈“√åÕ‘π‡«Õ√å‡μÕ√å¡’¡Ÿ≈§à“≈¥≈ß®”π«π 249.4 ≈â“π∫“∑À√◊Õ§‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 
35.3 ‡¡◊ËÕ‡∑’¬∫°—∫ªï 2556 ·≈–≈¥≈ß 1,251.9 ≈â“π∫“∑À√◊Õ√âÕ¬≈– 73.2 ‡¡◊ËÕ‡∑’¬∫°—∫ªï 2555 ‡π◊ËÕß®“°°“√≈¥≈ß¢Õß 
Õÿª ß§å„πμ≈“¥¬ÿ‚√ª μ–«—πÕÕ°°≈“ß·≈–·Õø√‘°“„μâ (EMEA) 
 
√“¬‰¥âÕ◊Ëπ 
 √“¬‰¥âÕ◊Ëπ®”π«π 974.1 ≈â“π∫“∑ ª√–°Õ∫¥â«¬√“¬‰¥âÕ◊Ëπ∑’Ë‡ªìπ√“¬°“√À≈—° ¥—ßπ’È 

- √“¬‰¥â®“°¥Õ°‡∫’È¬√—∫®”π«π 210.1 ≈â“π∫“∑´÷Ëß‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°ªï 2556 ®”π«π 16.3 ≈â“π∫“∑ ‡π◊ËÕß®“°°√–· 
‡ß‘π ¥®“°°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß∫√‘…—∑œ „πªïπ’È‡æ‘Ë¡¢÷Èπ 

- °”‰√®“°Õ—μ√“·≈°‡ª≈’Ë¬π®”π«π 231.1 ≈â“π∫“∑ ÷́Ëß≈¥≈ß®“°ªï°àÕπ®”π«π 40.4 ≈â“π∫“∑ ∫√‘…—∑œ ‰¥â
∑”°“√ªÑÕß°—π§«“¡‡ ’Ë¬ß·∫∫§ÿâ¡§√Õß ∂“π– ÿ∑∏‘¢Õß‡ß‘π·μà≈– °ÿ≈·∫∫‡μÁ¡®”π«π ‡æ◊ËÕ≈¥§«“¡‡ ’Ë¬ß∑’Ë
Õ“®‡°‘¥¢÷Èπ®“°§«“¡º—πº«π¢ÕßÕ—μ√“·≈°‡ª≈’Ë¬π 

- °”‰√®“°°“√®”Àπà“¬‡ß‘π≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑√à«¡·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬®”π«π√«¡ 195.0 ≈â“π∫“∑  
- √“¬‰¥âÕ◊ËπÊ ∑’Ë¡“®“°°“√„Àâ∫√‘°“√Õ◊Ëπ 

 
μâπ∑ÿπ¢“¬·≈–§à“„™â®à“¬ 
 μâπ∑ÿπ¢“¬„πªï 2557 ‡¡◊ËÕ‡∑’¬∫°—∫¬Õ¥¢“¬§‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 73.2 ≈¥≈ß®“°ªï°àÕπ ÷́Ëß¡’Õ—μ√“√âÕ¬≈– 73.7 ·≈–≈¥≈ß
‡¡◊ËÕ‡∑’¬∫°—∫ªï 2555 ∑’Ë¡’Õ—μ√“√âÕ¬≈– 73.5 · ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“∫√‘…—∑œ ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬ “¡“√∂§«∫§ÿ¡·≈–∫√‘À“√μâπ∑ÿπ ‘π§â“‰¥â
¥’¢÷Èπ ª√–°Õ∫°—∫¡’°“√∫√‘À“√§«“¡‡ ’Ë¬ß∑“ß¥â“π√“§“«—μ∂ÿ¥‘∫ ‚¥¬®—¥À“ºŸâ¢“¬«—μ∂ÿ¥‘∫„Àâ¡’¡“°√“¬·≈–·À≈àßº≈‘μ«—μ∂ÿ¥‘∫∑’Ë
¡’°“√°√–®“¬Õ¬Ÿà„πÀ≈“¬Ê¿Ÿ¡‘¿“§¢Õß‚≈° ‡æ◊ËÕ„Àâ “¡“√∂‰¥â√“§“«—μ∂ÿ¥‘∫∑’Ë‡À¡“– ¡ 
 „πªï 2557 ·¡â«à“§à“„™â®à“¬„π°“√¢“¬·≈–∫√‘À“√ (√«¡§à“«‘®—¬·≈–æ—≤π“) ®–‡æ‘Ë¡ Ÿß¢÷Èπ ·μàÕ—μ√“§à“„™â®à“¬„π°“√¢“¬
·≈–∫√‘À“√μàÕ¬Õ¥¢“¬„πªï 2557 ‡∑à“°—∫√âÕ¬≈– 14.4 ´÷Ëß≈¥≈ß®“°√âÕ¬≈– 14.8 „πªï 2556 ·≈–√âÕ¬≈– 16.2 „πªï 2555 
‡π◊ËÕß®“°¬Õ¥¢“¬¢Õß∫√‘…—∑œ ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬‡æ‘Ë¡ Ÿß¢÷Èπ√âÕ¬≈– 7.2 ®“°ªï°àÕπ ·≈–√âÕ¬≈– 8.2 ®“°ªï 2555 ÷́Ëß§à“„™â®à“¬„π
°“√¢“¬·≈–∫√‘À“√‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°ªï 2556 ®”π«π 238.3 ≈â“π∫“∑À√◊Õ§‘¥‡ªìπ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ√âÕ¬≈– 3.9 ·μà§à“„™â®à“¬≈¥≈ß‡¡◊ËÕ‡∑’¬∫
°—∫ªï 2555 ®”π«π 260.1 ≈â“π∫“∑À√◊Õ§‘¥‡ªìπ≈¥≈ß√âÕ¬≈– 3.9  “‡ÀμÿÀ≈—°¡“®“°°“√‡æ‘Ë¡¢÷Èπ¢Õß (1) §à“„™â®à“¬„π°“√«‘®—¬
·≈–æ—≤π“®”π«π 79.7 ≈â“π∫“∑‡¡◊ËÕ‡∑’¬∫°—∫ªï°àÕπ ∑—Èßπ’È‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√ π—∫ πÿπ°“√¢¬“¬μ—«¢Õß¬Õ¥¢“¬ ·≈– (2) §à“„™â®à“¬
„π°“√¢“¬®”π«π 165.4 ≈â“π∫“∑‡¡◊ËÕ‡∑’¬∫°—∫ªï 2556 ‡ªìπ§à“„™â®à“¬‡æ◊ËÕ°“√‡®“–μ≈“¥„π°≈ÿà¡μ≈“¥‡Õ‡™’¬μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâ 
·≈–¢¬“¬μ≈“¥ EMEA ÕÕ ‡μ√‡≈’¬·≈– À√—∞Õ‡¡√‘°“„Àâ¡“°¢÷Èπ 
 μâπ∑ÿπ∑“ß°“√‡ß‘πÀ√◊Õ¥Õ°‡∫’È¬®à“¬®”π«π 72.7 ≈â“π∫“∑‡æ‘Ë¡¢÷Èπ 9.8 ≈â“π∫“∑À√◊Õ§‘¥‡ªìπ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ√âÕ¬≈– 15.7 ‡¡◊ËÕ
‡∑’¬∫°—∫ªï°àÕπ ‡π◊ËÕß®“°∫√‘…—∑¬àÕ¬„πª√–‡∑»Õ‘π‡¥’¬¡’°“√¢¬“¬°“√¥”‡π‘πß“π¥â«¬°“√ª√—∫ª√ÿß°”≈—ß°“√º≈‘μ·≈–
°‘®°√√¡°“√¢“¬  àßº≈„Àâ∫√‘…—∑¬àÕ¬¥—ß°≈à“«¡’°“√°Ÿâ¬◊¡‡ß‘π®“° ∂“∫—π°“√‡ß‘π‡æ◊ËÕ‡æ‘Ë¡‡ß‘π∑ÿπÀ¡ÿπ‡«’¬π ÷́Ëß®–™à«¬ π—∫ πÿπ
°“√‡μ‘∫‚μ∑“ß∏ÿ√°‘® 
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°”‰√ 
 ∫√‘…—∑œ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬¬—ß§ß√—°…“Õ—μ√“°”‰√¢—Èπμâπ„πªï 2557 ‰¥âÕ¬à“ßπà“æÕ„®‚¥¬§‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 26.8 ÷́Ëßª√—∫μ—« 
 Ÿß‡≈Á°πâÕ¬®“°ªï°àÕπ ÷́Ëß¡’Õ—μ√“√âÕ¬≈– 26.3 ·≈–√âÕ¬≈– 26.5 „πªï 2555 ª√–°Õ∫°—∫°“√≈¥≈ßÕ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß¢ÕßÕ—μ√“ 
§à“„™â®à“¬®“°°“√¢“¬·≈–∫√‘À“√ (√«¡§à“«‘®—¬·≈–æ—≤π“)  àßº≈„ÀâÕ—μ√“°”‰√®“°°“√¥”‡π‘πß“π„πªï 2557 ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‡ªìπ 
√âÕ¬≈– 12.4 ‚¥¬‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°√âÕ¬≈– 11.5 ·≈– 10.3 ®“°ªï 2556 ·≈– 2555 μ“¡≈”¥—∫ ∑”„Àâ°”‰√ ÿ∑∏‘„πªï 2557 ¡’ 
®”π«π 5,962 ≈â“π∫“∑ ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ√âÕ¬≈– 10.1 ·≈– 37.1 ‡¡◊ËÕ‡∑’¬∫°—∫°”‰√ ÿ∑∏‘„πªï 2556 ·≈–ªï 2555 μ“¡≈”¥—∫ ·≈– 
¡’Õ—μ√“°”‰√μàÕÀÿâπ„πªï 2557 ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“° 3.49 ∫“∑„πªï 2555 ·≈– 4.34 ∫“∑„πªï 2556 ‡ªìπ 4.78 ∫“∑ 
 
 ‘π∑√—æ¬å√«¡ 
 ≥ «—π∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ 2557 ∫√‘…—∑œ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬¡’ ‘π∑√—æ¬å√«¡∑—Èß ‘Èπ 38,244.6 ≈â“π∫“∑ ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°«—π∑’Ë 31 
∏—π«“§¡ 2556 ®”π«π 1,379.9 ≈â“π∫“∑ À√◊Õ§‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 3.7 ‚¥¬·∫àß ‘π∑√—æ¬å‡ªìπ°≈ÿà¡À≈—°Ê ¥—ßπ’È 
 Àπà«¬ : ≈â“π∫“∑  

 31 ∏—π«“§¡ 2557 31 ∏—π«“§¡ 2556 ‡æ‘Ë¡ (≈¥) √âÕ¬≈–  

 ‘π∑√—æ¬åÀ¡ÿπ‡«’¬π 32,294.1 30,174.2 2,119.9 7.0 

‡ß‘π≈ß∑ÿπ - 194.5 (194.5) (100.0) 

Õ“§“√·≈–Õÿª°√≥å 4,361.3 4,766.8 (405.5) (8.5) 

 ‘π∑√—æ¬å‰¡àÀ¡ÿπ‡«’¬πÕ◊ËπÊ 1,589.2 1,729.2 (140.0) (8.1) 

 ‘π∑√—æ¬å√«¡ 38,244.6 36,864.7 1,379.9 3.7 

 
  ‘π∑√—æ¬åÀ¡ÿπ‡«’¬π ®”π«π 32,294.1 ≈â“π∫“∑ ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ 2,119.9 ≈â“π∫“∑ À√◊Õ§‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 7.0  ‘π∑√—æ¬å√“¬°“√
À≈—°„π°≈ÿà¡π’Èª√–°Õ∫¥â«¬ 
- ‡ß‘π ¥·≈–‡ß‘πΩ“°∏π“§“√ ≥ «—π∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ 2557 ¡’®”π«π 17,931.3 ≈â“π∫“∑ ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ 2,978.5 ≈â“π∫“∑ À√◊Õ

§‘¥‡ªìπ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ√âÕ¬≈– 19.9 ®“°ªï 2556 ·≈–‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°ªï 2555 ®”π«π 5,149.6 ≈â“π∫“∑À√◊Õ§‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 40.3 
‡π◊ËÕß®“°°“√¡’º≈°“√¥”‡π‘πß“π∑’Ë‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ª√–°Õ∫°—∫‰¥â√—∫‡ß‘π®“°°“√¢“¬‡ß‘π≈ß∑ÿπ∫“ß à«π„π∫√‘…—∑¬àÕ¬·≈–
∫√‘…—∑√à«¡®”π«π 546.8 ≈â“π∫“∑ 

- ¬Õ¥§ß‡À≈◊Õ≈Ÿ°Àπ’È°“√§â“ ÿ∑∏‘ ≥ «—π∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ 2557 ®”π«π 8,332.8 ≈â“π∫“∑‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‡≈Á°πâÕ¬ª√–¡“≥ 
√âÕ¬≈– 1.8 ‡¡◊ËÕ‡∑’¬∫°—∫ªï 2556 ·≈–‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°ªï 2555 √âÕ¬≈– 20.1 ÷́Ëß Õ¥§≈âÕß°—∫¬Õ¥¢“¬∑’Ë‡æ‘Ë¡¢÷ÈπÕ¬à“ß 
μàÕ‡π◊ËÕß Õ¬à“ß‰√°Áμ“¡ ∫√‘…—∑œ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬‰¥â¡’§à“‡º◊ËÕÀπ’È ß —¬®– Ÿ≠‡ªìπ®”π«π 131.4 ≈â“π∫“∑ ÷́Ëß≈¥≈ß®“° 
ªï 2556 ·≈– 2555 ®”π«π 25.0 ≈â“π∫“∑·≈– 9.7 ≈â“π∫“∑μ“¡≈”¥—∫ ‡π◊ËÕß®“°¡’°“√μ‘¥μ“¡·≈–∫√‘À“√≈Ÿ°Àπ’È  
√«¡∑—Èß°“√ª√–‡¡‘π ∂“π–∑“ß°“√‡ß‘π¢Õß≈Ÿ°§â“Õ¬à“ß„°≈â™‘¥ ª√–°Õ∫°—∫¬—ß¡’°“√∑”ª√–°—π¿—¬≈Ÿ°Àπ’È∫“ß à«π°—∫
∫√‘…—∑ª√–°—π¿—¬™—Èππ”¢Õß‚≈°‡æ◊ËÕ™à«¬≈¥§«“¡‡ ’Ë¬ß„π°“√‡√’¬°™”√–‡ß‘π®“°≈Ÿ°Àπ’È°“√§â“ ∑—Èßπ’È ≈Ÿ°Àπ’È°“√§â“ 
 à«π„À≠à‡ªìπ¬Õ¥§â“ß™”√–∑’Ë¬—ß‰¡à∂÷ß°”Àπ¥™”√–§‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 87.6 ¢Õß¬Õ¥≈Ÿ°Àπ’È°“√§â“∑—ÈßÀ¡¥·≈–¡’√–¬–‡«≈“
°“√‡°Á∫Àπ’È‡©≈’Ë¬„πªï 2557 ®”π«π 67 «—π ´÷Ëß Ÿß°«à“√–¬–‡«≈“°“√‡√’¬°‡°Á∫Àπ’È‡©≈’Ë¬„πªï 2556 ´÷Ëß¡’√–¬–‡«≈“ 66 
«—π‡æ’¬ß‡≈Á°πâÕ¬ ‚¥¬¬Õ¥≈Ÿ°Àπ’È°“√§â“·≈–≈Ÿ°Àπ’ÈÕ◊Ëπ ÿ∑∏‘§‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 21.9 ¢Õß ‘π∑√—æ¬å∑—ÈßÀ¡¥¢Õß∫√‘…—∑œ 

-  ‘π§â“§ß‡À≈◊Õ ≥ «—π∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ 2557 ¡’®”π«π 5,320.2 ≈â“π∫“∑ ÷́Ëß≈¥≈ß®“°ªï 2556 ·≈–ªï 2555 ®”π«π 
628.9 ≈â“π∫“∑·≈– 146.1 ≈â“π∫“∑μ“¡≈”¥—∫ ‡π◊ËÕß®“°∫√‘…—∑œ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬¡’°“√∫√‘À“√ ‘π§â“§ß‡À≈◊Õ‰¥â¡’
ª√– ‘∑∏‘¿“æ¡“°¢÷Èπ‚¥¬ “¡“√∂≈¥√–¬–‡«≈“°“√À¡ÿπ ‘π§â“§ß‡À≈◊ÕÕ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß®“°®”π«π 69 «—π„πªï 2555 
·≈– 68 «—π„πªï 2556 ·≈–≈¥≈ß‡À≈◊Õ 63 «—π„πªï 2557 ∑—Èßπ’È ∫√‘…—∑œ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬„™âπ‚¬∫“¬°“√μ—Èß ”√Õß ‘π§â“
≈â“ ¡—¬·∫∫√–¡—¥√–«—ß ¡’°“√μ—Èß ”√Õß¥—ß°≈à“« ”À√—∫ ‘π§â“§ß‡À≈◊Õ∑’Ë¡’Õ“¬ÿ‡°‘π 3 ‡¥◊Õπ¢÷Èπ‰ª·≈–μ—Èß„πÕ—μ√“∑’Ë 
 Ÿß¢÷Èπ‡¡◊ËÕ ‘π§â“§ß‡À≈◊Õ¡’Õ“¬ÿπ“π¢÷Èπμ“¡≈”¥—∫ ∑—Èßπ’ÈºŸâ∫√‘À“√„Àâ§«“¡ ”§—≠·≈–¥Ÿ·≈Õ¬à“ß„°≈â™‘¥„π°“√∫√‘À“√
 ‘π§â“§ß‡À≈◊Õ„Àâ‡À¡“– ¡ 



94 ร า ย ง า น 
ป ร ะ จํ า ป� 2557 

- ‡ß‘π≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑¬àÕ¬·≈–∫√‘…—∑√à«¡ „π√–À«à“ßªï 2557 ∫√‘…—∑ DET International Holding limited ´÷Ëß‡ªìπ
∫√‘…—∑¬àÕ¬‰¥â¢“¬‡ß‘π≈ß∑ÿπ∑—ÈßÀ¡¥„π∫√‘…—∑ Delta Electronic Europe Limited ‚¥¬¡’¡Ÿ≈§à“°“√´◊ÈÕ¢“¬®”π«π 3.7 
≈â“π¥Õ≈≈“√å À√—∞À√◊Õª√–¡“≥ 120.6 ≈â“π∫“∑ πÕ°®“°π’È ∫√‘…—∑¥—ß°≈à“«‰¥â®”Àπà“¬‡ß‘π≈ß∑ÿπ à«π∑’Ë‡À≈◊Õ∑—ÈßÀ¡¥
´÷Ëß¡’ —¥ à«π√âÕ¬≈– 45.2 „π∫√‘…—∑ Delta Greentech SGP Pte ‚¥¬¡’¡Ÿ≈§à“°“√´◊ÈÕ¢“¬®”π«π 12.9 ≈â“π¥Õ≈≈“√å
 À√—∞À√◊Õ®”π«π 426.2 ≈â“π∫“∑ 

- ∑’Ë¥‘π Õ“§“√·≈–Õÿª°√≥å ¡’®”π«π 4,361.3 ≈â“π∫“∑ ≈¥≈ß 405.5 ≈â“π∫“∑À√◊Õ√âÕ¬≈– 8.5 ®“°ªï 2556 ·≈–≈¥≈ß
®“°ªï 2555 ®”π«π 623.1 ≈â“π∫“∑À√◊Õ√âÕ¬≈– 12.5 ‡π◊ËÕß®“°°“√μ—¥§à“‡ ◊ËÕ¡√“§“√–À«à“ßªï 2557 ·≈– 2556 
®”π«π 789.2 ≈â“π∫“∑ ·≈– 834.6 ≈â“π∫“∑ μ“¡≈”¥—∫ ´÷Ëß√–À«à“ßªï 2557 ·≈– 2556 ∫√‘…—∑œ ¡’°“√≈ß∑ÿπ„π∑’Ë¥‘π 
Õ“§“√·≈–Õÿª°√≥å®”π«π 659.6 ≈â“π∫“∑·≈– 616.1 ≈â“π∫“∑μ“¡≈”¥—∫ πÕ°®“°π’È ∫√‘…—∑œ ¡’°“√∫—π∑÷°μ—Èß ”√Õß
°“√¥âÕ¬§à“¢ÕßÕ“§“√·≈–‡§√◊ËÕß®—°√„πª√–‡∑»‰∑¬®”π«π 98.5 ≈â“π∫“∑ ‚¥¬∫√‘…—∑œ¡’Õ—μ√“º≈μÕ∫·∑π®“°
 ‘π∑√—æ¬å∂“«√‡©≈’Ë¬‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°Õ—μ√“√âÕ¬≈– 106.0 ·≈– 128.2 „πªï 2555 ·≈– 2556 ‡ªìπ√âÕ¬≈– 147.9 „πªï 2557 
μ“¡≈”¥—∫ ·≈–¡’Õ—μ√“º≈μÕ∫·∑πμàÕ ‘π∑√—æ¬å√«¡‡©≈’Ë¬√âÕ¬≈– 15.9 ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°ªï 2556 ·≈– 2555 ∑’Ë¡’Õ—μ√“ 
√âÕ¬≈– 15.5 ·≈– 13.8 μ“¡≈”¥—∫ ‡π◊ËÕß®“°°”‰√∑’Ë‡æ‘Ë¡¢÷Èπ§àÕπ¢â“ß¡“°„πªïπ’È·≈–°“√∫√‘À“√®—¥°“√∑√—æ¬å ‘π∑’Ë¡’
ª√– ‘∑∏‘¿“æ  àßº≈„ÀâÕ—μ√“º≈μÕ∫·∑πμàÕ ‘π∑√—æ¬å√«¡‡æ‘Ë¡¢÷Èπ 

 
Àπ’È ‘πÀ¡ÿπ‡«’¬π·≈– ¿“æ§≈àÕß 
 ≥ «—π∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ 2557 ∫√‘…—∑œ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬¡’Àπ’È ‘π√«¡∑—Èß ‘Èπ 10,646.3 ≈â“π∫“∑ ≈¥≈ß 892.7 ≈â“π∫“∑À√◊Õ
≈¥≈ß§‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 7.7 ·≈–¡’®”π«π„°≈â‡§’¬ß°—∫ªï 2555 ‚¥¬Àπ’È ‘π·∫àß‡ªìπ°≈ÿà¡À≈—°Ê ¥—ßπ’È 
 Àπà«¬ : ≈â“π∫“∑  

 31 ∏—π«“§¡ 2557 31 ∏—π«“§¡ 2556 ‡æ‘Ë¡ (≈¥) √âÕ¬≈–  

Àπ’È ‘πÀ¡ÿπ‡«’¬π 9,389.0 10,320.2 (931.2) (9.0) 

Àπ’È ‘π‰¡àÀ¡ÿπ‡«’¬π 1,257.3 1,218.8 38.5 3.2 

 Àπ’È ‘π√«¡ 10,646.3 11,539.0 (892.7) (7.7) 

 
 Àπ’È ‘πÀ¡ÿπ‡«’¬π®”π«π 9,389.0 ≈â“π∫“∑ ≈¥≈ß®”π«π 931.2 ≈â“π∫“∑À√◊Õ√âÕ¬≈– 9.0 ‡¡◊ËÕ‡∑’¬∫°—∫ªï 2556 ·≈–¡’
®”π«π„°≈â‡§’¬ß°—∫ªï 2555  “‡ÀμÿÀ≈—°‡°‘¥®“°°“√™”√–§◊π‡ß‘π‡∫‘°‡°‘π∫—≠™’·≈–‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡√–¬– —Èπ®“° ∂“∫—π°“√‡ß‘π¢Õß
∫√‘…—∑¬àÕ¬ ‡π◊ËÕß®“°∫√‘…—∑¬àÕ¬¡’º≈ª√–°Õ∫°“√∑’Ë¥’·≈–¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√™”√–‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡§◊π·°à ∂“∫—π°“√‡ß‘π √«¡∑—Èß
°“√≈¥≈ß¢Õß¬Õ¥§ß§â“ß¢Õß‡®â“Àπ’È°“√§â“·≈–§à“„™â®à“¬§â“ß®à“¬ 
 √–¬–‡«≈“°“√™”√–‡ß‘π·°à‡®â“Àπ’È°“√§â“‡©≈’Ë¬≈¥≈ß®“°√–¬–‡«≈“ 67 «—π„πªï 2556 ‡ªìπ 63 «—π„πªï 2557 ÷́Ëß¡’√–¬–
‡«≈“„°≈â‡§’¬ß°—∫ªï 2555 «ß®√‡ß‘π ¥ (Cash Conversion Cycle) „πªï 2557 „™â‡«≈“ 67 «—π´÷Ëß‡∑à“°—∫ªï 2556 ·≈– 2555 
´÷Ëß –∑âÕπ∂÷ß ¿“æ§≈àÕßÕ—π·¢Áß·°√àß¢Õß∫√‘…—∑œ∑’Ë¡’¡“Õ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß ‚¥¬∫√‘…—∑œ‰¥â¥”√ß ¿“æ§≈àÕß‰«âÕ¬à“ß‡æ’¬ßæÕ¥â«¬
°“√¡’Õ—μ√“ à«π ¿“æ§≈àÕß (Current ratio)  Ÿß¢÷ÈπÕ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕßμ≈Õ¥√–¬–‡«≈“Àâ“ªï§◊Õ¡’Õ—μ√“ 2.48 ‡∑à“„πªï 2553 Õ—μ√“ 
2.61 ‡∑à“„πªï 2554 Õ—μ√“ 2.79 ‡∑à“„πªï 2555 Õ—μ√“ 2.92 ‡∑à“„πªï 2556 ·≈–Õ—μ√“ 3.44 ‡∑à“„πªï 2557 „π¢≥–∑’ËÕ—μ√“ à«π
 ¿“æ§≈àÕßÀ¡ÿπ‡√Á« (Quick ratio) °Á¡’Õ—μ√“∑’Ë Ÿß·∫∫μàÕ‡π◊ËÕß‡™àπ°—π §◊ÕÕ—μ√“ 1.67 ‡∑à“„πªï 2553 Õ—μ√“ 1.84 ‡∑à“„πªï 
2554 Õ—μ√“ 2.11 ‡∑à“„πªï 2555 Õ—μ√“ 2.24 ‡∑à“„πªï 2556 ·≈–Õ—μ√“ 2.80 ‡∑à“„πªï 2557 
 
 à«π¢ÕßºŸâ∂◊ÕÀÿâπ 
 ≥ «—π∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ 2557  à«π¢ÕßºŸâ∂◊ÕÀÿâπ¡’®”π«π 27,598.2 ≈â“π∫“∑ ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ 2,272.6 ≈â“π∫“∑À√◊Õ§‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 
9.0 ®“°ªï 2556 ·≈–‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°ªï 2555 ®”π«π 5,101.6 ≈â“π∫“∑À√◊Õ§‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 22.7 ‡π◊ËÕß¡“®“°º≈ª√–°Õ∫°“√ 
∑’Ë ‰¥â‡æ‘Ë¡ Ÿß¢÷ÈπÕ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß ‚¥¬º≈μÕ∫·∑πμàÕ à«π¢ÕßºŸâ∂◊ÕÀÿâπ„πªï 2557 ¡’Õ—μ√“„°≈â‡§’¬ß°—∫ªï 2556 §◊Õ¡’Õ—μ√“√âÕ¬≈– 
22.5 ·≈–√âÕ¬≈– 22.6 μ“¡≈”¥—∫ ·≈–‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°ªï 2555 ÷́Ëß¡’Õ—μ√“√âÕ¬≈– 20.5 πÕ°®“°π’È Õ—μ√“Àπ’È ‘πμàÕ à«πºŸâ∂◊ÕÀÿâπ  
≥ 31 ∏—π«“§¡ 2557 ¬—ß§ß¡’Õ—μ√“ à«π∑’ËμË”·≈–‰¥â≈¥≈ßÕ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß®“° 0.47 ‡∑à“„πªï 2555 ≈ß¡“‡À≈◊Õ 0.46 ‡∑à“„πªï 
2556 ·≈– 0.39 ‡∑à“„πªï 2557 ´÷Ëß· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“∫√‘…—∑œ “¡“√∂¥”√ß‚§√ß √â“ß‡ß‘π∑ÿπ∑’Ë‡À¡“– ¡·≈–¡’§«“¡‡ ’Ë¬ß
∑“ß°“√‡ß‘π„π√–¥—∫μË” 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต�อรายงาน 
ทางการเงิน 

 §≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑‡ªìπºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫μàÕß∫°“√‡ß‘π√«¡¢Õß∫√‘…—∑œ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬√«¡∂÷ß “√ π‡∑»∑“ß°“√‡ß‘π 
∑’Ëª√“°Æ„π√“¬ß“πª√–®”ªï ´÷Ëßß∫°“√‡ß‘π¥—ß°≈à“«®—¥∑”¢÷Èπμ“¡¡“μ√∞“π°“√∫—≠™’∑’Ë√—∫√Õß∑—Ë«‰ª„πª√–‡∑»‰∑¬‚¥¬‡≈◊Õ°„™â
π‚¬∫“¬∫—≠™’∑’Ë‡À¡“– ¡·≈–∂◊ÕªÆ‘∫—μ‘Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ √«¡∑—Èß‰¥â¡’°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë‡ªìπ “√–Õ¬à“ß‡æ’¬ßæÕ„πÀ¡“¬‡Àμÿ
ª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π 
 §≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑‚¥¬¡Õ∫À¡“¬„Àâ§≥–°√√¡°“√μ√«® Õ∫´÷Ëßª√–°Õ∫¥â«¬°√√¡°“√Õ‘ √–∑—ÈßÀ¡¥‡ªìπºŸâ¥Ÿ·≈
‡°’Ë¬«°—∫§ÿ≥¿“æ¢Õß√“¬ß“π∑“ß°“√‡ß‘π·≈–‰¥â®—¥„Àâ¡’°“√¥”√ß√—°…“‰«â´÷Ëß√–∫∫§«∫§ÿ¡¿“¬„π∑’Ë¡’ª√– ‘∑∏‘º≈ ‡æ◊ËÕ„Àâ¡—Ëπ„®
‰¥â«à“°“√∫—π∑÷°¢âÕ¡Ÿ≈∑“ß∫—≠™’¡’§«“¡∂Ÿ°μâÕß §√∫∂â«π·≈–‡æ’¬ßæÕ∑’Ë®–¥”√ß√—°…“‰«â´÷Ëß∑√—æ¬å ‘π ‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ 
¢Õß§≥–°√√¡°“√μ√«® Õ∫‡°’Ë¬«°—∫‡√◊ËÕß¥—ß°≈à“«ª√“°Ø„π√“¬ß“π¢Õß§≥–°√√¡°“√μ√«® Õ∫ ÷́Ëß· ¥ß‰«â„π√“¬ß“π
ª√–®”ªï·≈â« πÕ°®“°π’ÈºŸâ Õ∫∫—≠™’¬—ß‰¥â· ¥ß§«“‡ÀÁπμàÕß∫°“√‡ß‘π¢Õß∫√‘…—∑œ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬„π√“¬ß“πºŸâ Õ∫∫—≠™’´÷Ëß‰¥â
· ¥ß‰«â„π√“¬ß“πª√–®”ªï·≈â«‡™àπ°—π 
 
 
 
 
  
 π“¬Õ÷Èß °«ß ¡‘Èß (‡®¡ å) 
 ª√–∏“π°√√¡°“√ 
 „ππ“¡¢Õß§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑ 
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2

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทัเดลตา้อีเลคโทรนิคส์(ประเทศไทย)จาํกดั(มหาชน)

ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทัเดลตา้อีเลคโทรนิคส์(ประเทศไทย)จาํกดั(มหาชน)และบริษทั
ยอ่ยซึ งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมณวนัที31ธนัวาคม2557งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมงบแสดงการ
เปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับปีสินสุดวนัเดียวกนัรวมถึงหมายเหตุสรุป
นโยบายการบญัชีทีสาํคญัและหมายเหตุเรืองอืนๆและไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัเดลตา้
อีเลคโทรนิคส์(ประเทศไทย)จาํกดั(มหาชน)ดว้ยเช่นกนั

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่านีโดยถูกตอ้งตามทีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกียวกบัการควบคุมภายในทีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพือใหส้ามารถจดัทาํงบ
การเงินทีปราศจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี
ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ขา้พเจา้ได้
ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีซึ งกาํหนดใหข้า้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ
รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพือใหไ้ดค้วามเชือมันอยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินปราศจากการ
แสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการตรวจสอบเพือให้ไดม้าซึ งหลกัฐานการสอบบญัชีเกียวกบัจาํนวนเงินและการ
เปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินวิธีการตรวจสอบทีเลือกใชขึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชีซึ งรวมถึงการประเมิน
ความเสียงจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงินไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาดในการประเมินความเสียงดงักล่าวผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในทีเกียวขอ้งกบัการจดัทาํและ
การนาํเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามทีควรของกิจการเพือออกแบบวิธีการตรวจสอบทีเหมาะสมกบั
สถานการณ์แต่ไม่ใช่เพือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการการ
ตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีทีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบญัชีทีจดัทาํขึนโดยผูบ้ริหารรวมทังการประเมินการนาํเสนองบการเงินโดยรวม

ขา้พเจา้เชือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีทีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้



รายงานและงบการเงิน 
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ความเห็น
ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้แสดงฐานะการเงินณวนัที31ธนัวาคม2557ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด
สาํหรับปีสินสุดวนัเดียวกนัของบริษทัเดลตา้อีเลคโทรนิคส์(ประเทศไทย)จาํกดั(มหาชน)และบริษทัยอ่ย
และเฉพาะของบริษทัเดลตา้อีเลคโทรนิคส์(ประเทศไทย)จาํกดั(มหาชน)โดยถูกตอ้งตามทีควรในสาระสาํคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเน้น
ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินที26.3.1เกียวกบัการทีบริษทัฯไดรั้บหนงัสือประเมินภาษีเงินได้
นิติบุคคลสาํหรับปี2540ถึง2547จากกรมสรรพากรทังนี ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเงือนไขต่อกรณีนีแต่
อยา่งใด

เรืองอืน
งบการเงินของบริษทัเดลตา้อีเลคโทรนิคส์(ประเทศไทย)จาํกดั(มหาชน)และบริษทัย่อยสาํหรับปีสินสุดวนัที
31ธนัวาคม2556ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีท่านอืนในสาํนกังานเดียวกนักบัขา้พเจา้ซึ งแสดงความเห็นอยา่งไม่มี
เงือนไขตามรายงานลงวนัที17กุมภาพนัธ์2557โดยไดใ้ห้ขอ้สังเกตเกียวกบัการทีบริษทัฯไดรั้บหนงัสือประเมิน
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากกรมสรรพากร



ณรงค์พนัตาวงษ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน3315

บริษทัสาํนกังานอีวายจาํกดั
กรุงเทพฯ:10กุมภาพนัธ์2558
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บริษทัเดลต้าอเีลคโทรนิคส์(ประเทศไทย)จํากดั(มหาชน)และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณวันที31ธันวาคม2557

(หน่วย:บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 17,931,328,537 14,952,792,676 11,743,380,445 9,591,930,469
ลกูหนีการคา้และลกูหนี อืน  8,370,664,573 8,254,122,092 6,020,276,866 6,746,880,946
สินคา้คงเหลือ  5,320,242,109 5,949,113,623 3,309,755,144 3,256,401,843
สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน  671,904,551 1,018,139,761 99,215,083 112,778,133
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 32,294,139,770 30,174,168,152 21,172,627,538 19,707,991,391
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารทีมีภาระผกูพนั 76,768,513 120,848,044  
เงินลงทุนในบริษทัร่วม   194,473,062  
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย    10,750,923,813 10,750,923,813
อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน  245,195,459 288,798,962  
ทีดินอาคารและอุปกรณ์  4,361,266,659 4,766,816,498 2,341,437,975 2,481,023,474
ค่าความนิยมในการรวมกิจการ 306,757,971 306,757,971  
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน  582,985,117 644,380,376 8,400,558 20,472,227
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  317,361,693 317,783,012  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 60,101,306 50,668,632 2,572,821 4,218,143
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 5,950,436,718 6,690,526,557 13,103,335,167 13,256,637,657
รวมสินทรัพย์ 38,244,576,488 36,864,694,709 34,275,962,705 32,964,629,048

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทัเดลต้าอเีลคโทรนิคส์(ประเทศไทย)จํากดั(มหาชน)และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน(ต่อ)
ณวันที31ธันวาคม2557

(หน่วย:บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556
หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 249,599,588 666,699,774  
เจา้หนีการคา้และเจา้หนี อืน  8,659,603,178 8,969,013,539 5,945,427,823 6,559,907,294
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 38,469,967 51,139,622  
ประมาณการหนี สินระยะสัน  139,169,177 246,676,167  
หนี สินหมุนเวยีนอืน  302,195,684 386,643,627 100,586,646 120,479,907
รวมหนีสินหมุนเวียน 9,389,037,594 10,320,172,729 6,046,014,469 6,680,387,201
หนีสินไม่หมุนเวียน
หนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  56,923,119 35,924,606  
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน  902,171,123 985,552,282 149,418,852 126,838,259
ประมาณการหนี สินระยะยาว  285,323,629 189,983,408 175,622,564 68,081,288
หนี สินไม่หมุนเวยีนอืน 12,874,518 7,381,448 1,190,400 1,050,000
รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 1,257,292,389 1,218,841,744 326,231,816 195,969,547
รวมหนีสิน 10,646,329,983 11,539,014,473 6,372,246,285 6,876,356,748

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้สามญั1,259,000,000หุน้มูลค่าหุน้ละ1บาท 1,259,000,000 1,259,000,000 1,259,000,000 1,259,000,000
ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้
หุน้สามญั1,247,381,614หุน้มูลค่าหุน้ละ1บาท 1,247,381,614 1,247,381,614 1,247,381,614 1,247,381,614
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 1,491,912,500 1,491,912,500 1,491,912,500 1,491,912,500
กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้สาํรองตามกฎหมาย  125,900,000 125,900,000 125,900,000 125,900,000
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 26,692,071,850 24,098,350,615 25,038,522,306 23,223,078,186
องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (1,959,019,459) (1,637,864,493)  
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 27,598,246,505 25,325,680,236 27,903,716,420 26,088,272,300
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 27,598,246,505 25,325,680,236 27,903,716,420 26,088,272,300
รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 38,244,576,488 36,864,694,709 34,275,962,705 32,964,629,048

   
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ



100 ร า ย ง า น 
ป ร ะ จํ า ปี 2557 

บริษทัเดลต้าอเีลคโทรนิคส์(ประเทศไทย)จํากดั(มหาชน)และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีสินสุดวันที31ธันวาคม2557

(หน่วย:บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556
กาํไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขายและบริการ 44,120,688,465 41,201,331,549 30,096,356,088 28,682,905,298
รายไดอื้น
ดอกเบียรับ 210,104,957 193,811,264 182,368,782 166,356,149
กาํไรจากอตัราแลกเปลียน 231,121,051 271,515,731 224,178,930 447,186,313
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  2,718,142 261,496,576  
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม  192,326,393   
รายไดเ้งินปันผลจากเงินลงทุนระยะยาวอืน  13,420,065  
อืนๆ 337,789,922 418,618,438 161,909,154 156,780,596
รวมรายได้ 45,094,748,930 42,360,193,623 30,664,812,954 29,453,228,356
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายและบริการ 32,303,990,475 30,367,317,406 21,527,956,473 20,762,128,648
ค่าใชจ่้ายในการขาย 2,715,686,291 2,550,330,582 861,178,721 870,618,682
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,679,915,650 1,686,702,316 1,095,202,955 1,176,248,776
ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและพฒันา 1,952,732,313 1,873,021,893 1,798,369,403 1,534,755,336
ค่าใชจ่้ายอืน 325,605,472 354,685,371 194,039,923 123,977,331
รวมค่าใช้จ่าย 38,977,930,201 36,832,057,568 25,476,747,475 24,467,728,773
กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 6,116,818,729 5,528,136,055 5,188,065,479 4,985,499,583
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม  2,225,972 17,835,850  
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 6,119,044,701 5,545,971,905 5,188,065,479 4,985,499,583
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (72,687,637) (62,849,441)  
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 6,046,357,064 5,483,122,464 5,188,065,479 4,985,499,583
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้  (84,705,471) (67,437,196) (4,691,001) 
กาํไรสําหรับปี 5,961,651,593 5,415,685,268 5,183,374,478 4,985,499,583

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:
ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน
ทีเป็นเงินตราต่างประเทศ (321,154,966) 407,078,620  
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี (321,154,966) 407,078,620  

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 5,640,496,627 5,822,763,888 5,183,374,478 4,985,499,583

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทัเดลต้าอเีลคโทรนิคส์(ประเทศไทย)จํากดั(มหาชน)และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ(ต่อ)
สําหรับปีสินสุดวันที31ธันวาคม2557

(หน่วย:บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2557 2556 2557 2556
การแบ่งปันกาํไร
ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 5,961,651,593 5,415,685,268 5,183,374,478 4,985,499,583

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 5,640,496,627 5,822,763,888 5,183,374,478 4,985,499,583

กาํไรต่อหุ้น
กาํไรต่อหุน้ขันพืนฐาน
กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 4.78 4.34 4.16 4.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



102
ร า ย ง า น 
ป ร ะ จํ า ปี 2557 

บริษัทเดลต้าอเีลคโทรนิคส์(ประเทศไทย)จํากดั(มหาชน)และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปล ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสินสุดวันที31ธันวาคม2557

(หน่วย:บาท)

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน
ผลต่างจากการ รวม

แปลงค่างบการเงิน องคป์ระกอบอืน
ทุนเรือนหุน้ทีออก ส่วนเกิน ทีเป็นเงินตรา ของส่วนของ รวม
และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ต่างประเทศ ผูถ้ือหุน้ ส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลอืณวันที31ธันวาคม2555 1,247,381,614 1,491,912,500 125,900,000 21,676,381,221 (2,044,943,113) (2,044,943,113) 22,496,632,222
กาํไรสาํหรับปี       5,415,685,268     5,415,685,268
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี         407,078,620 407,078,620 407,078,620
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี       5,415,685,268 407,078,620 407,078,620 5,822,763,888
เงินปันผลจ่าย(หมายเหตุ21)       (2,993,715,874)     (2,993,715,874)
ยอดคงเหลอืณวันที31ธันวาคม2556 1,247,381,614 1,491,912,500 125,900,000 24,098,350,615 (1,637,864,493) (1,637,864,493) 25,325,680,236

             
ยอดคงเหลอืณวันที31ธันวาคม2556 1,247,381,614 1,491,912,500 125,900,000 24,098,350,615 (1,637,864,493) (1,637,864,493) 25,325,680,236
กาํไรสาํหรับปี       5,961,651,593     5,961,651,593
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี         (321,154,966) (321,154,966) (321,154,966)
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี       5,961,651,593 (321,154,966) (321,154,966) 5,640,496,627
เงินปันผลจ่าย(หมายเหตุ21)       (3,367,930,358)     (3,367,930,358)
ยอดคงเหลอืณวันที31ธันวาคม2557 1,247,381,614 1,491,912,500 125,900,000 26,692,071,850 (1,959,019,459) (1,959,019,459) 27,598,246,505

             
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถ้ือหุน้
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บริษัทเดลต้าอเีลคโทรนิคส์(ประเทศไทย)จํากดั(มหาชน)และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น(ต่อ)
สําหรับปีสินสุดวันที31ธันวาคม2557

(หน่วย:บาท)

ทุนเรือนหุน้ทีออก ส่วนเกิน รวม
และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลอืณวันที31ธันวาคม2555 1,247,381,614 1,491,912,500 125,900,000 21,231,294,477 24,096,488,591
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี    4,985,499,583 4,985,499,583
เงินปันผลจ่าย(หมายเหตุ21)       (2,993,715,874) (2,993,715,874)
ยอดคงเหลอืณวันที31ธันวาคม2556 1,247,381,614 1,491,912,500 125,900,000 23,223,078,186 26,088,272,300

         
ยอดคงเหลอืณวันที31ธันวาคม2556 1,247,381,614 1,491,912,500 125,900,000 23,223,078,186 26,088,272,300
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี    5,183,374,478 5,183,374,478
เงินปันผลจ่าย(หมายเหตุ21)       (3,367,930,358) (3,367,930,358)
ยอดคงเหลอืณวันที31ธันวาคม2557 1,247,381,614 1,491,912,500 125,900,000 25,038,522,306 27,903,716,420

         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกจิการ
กาํไรสะสม



104 ร า ย ง า น 
ป ร ะ จํ า ปี 2557 

บริษทัเดลต้าอเีลคโทรนิคส์(ประเทศไทย)จํากดั(มหาชน)และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีสินสุดวันที31ธันวาคม2557

(หน่วย:บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2557 2556 2557 2556
กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนภาษี 6,046,357,064 5,483,122,464 5,188,065,479 4,985,499,583
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)
จากกิจกรรมดาํเนินงาน
ค่าเสือมราคา 789,161,882 834,617,698 555,435,363 558,996,791
ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 91,088,585 85,553,155 14,395,169 12,765,022
ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ(กลบัรายการ) (25,003,915) 15,277,710 (10,650,619) (102,919)
การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ(กลบัรายการ) (14,147,868) (75,643,682) (16,583,420) (98,161,850)
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินคา้คงเหลือ 200,783,710 385,135,937 117,267,293 250,987,241
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพิมขึน 79,284,286 106,693,990 33,681,716 23,520,245
สาํรองจากการประมาณการหนี สินเพิมขึน 51,374,593 67,134,163 105,519,317 48,260,010
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (2,225,972) (17,835,850)  
ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย  25,998,693  
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (2,718,142) (261,496,576)  
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม (192,326,393)   
รายไดเ้งินปันผลจากเงินลงทุนระยะยาวอืน  (13,420,065)  
(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายทีดินอาคารและอุปกรณ์ 8,466,156 24,756,962 (2,730,744) 18,352,830
ค่าเผือการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 98,525,373 45,119,885 98,525,373 45,119,885
ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 92,614 40,760,184  
กาํไรจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง (173,361,402) (306,936,481) (173,128,446) (353,259,517)
ดอกเบียรับ (210,104,957) (193,811,264) (182,368,782) (166,356,149)
ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 72,687,637 62,849,441  
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลง
ในสินทรัพยแ์ละหนี สินดาํเนินงาน 6,817,933,251 6,307,876,364 5,727,427,699 5,325,621,172
สินทรัพยด์าํเนินงาน(เพิมขึน)ลดลง
ลกูหนีการคา้และลกูหนี อืน 81,370,157 (989,297,749) 891,853,416 (1,944,109,796)
สินคา้คงเหลือ 442,235,672 (792,222,603) (154,037,174) (142,321,844)
สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 318,021,289 (141,599,435) 16,155,674 17,596,921
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน (9,432,674) 36,623,011 1,645,322 611,027
หนี สินดาํเนินงานเพิมขึน(ลดลง)
เจา้หนีการคา้และเจา้หนี อืน (260,046,314) 716,001,182 (550,631,184) 1,385,118,235
หนี สินหมุนเวยีนอืน (115,802,489) 144,750,938 (17,961,634) 56,568,746
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (68,013,194) (78,168,396) (11,101,123) (13,270,918)
ประมาณการหนี สิน (34,646,291) (183,694,555)  
หนี สินไม่หมุนเวยีนอืน 5,454,664 (32,139,931) 140,400 (5,716,464)
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 7,177,074,071 4,988,128,826 5,903,491,396 4,680,097,079
รับดอกเบีย 208,325,321 193,661,875 182,540,737 165,238,305
จ่ายดอกเบีย (63,906,658) (63,064,391)  
จ่ายภาษีเงินได้ (66,708,951) (122,466,001) (7,454,898) (2,262,363)
เงินสดสุทธิจากกจิกรรมดําเนินงาน 7,254,783,783 4,996,260,309 6,078,577,235 4,843,073,021

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทัเดลต้าอเีลคโทรนิคส์(ประเทศไทย)จํากดั(มหาชน)และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด(ต่อ)
สําหรับปีสินสุดวันที31ธันวาคม2557

(หน่วย:บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2557 2556 2557 2556
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารทีมีภาระผกูพนัลดลง 44,079,531 30,589,782  
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิมขึน    (879,947,787)
เงินลงทุนระยะยาวอืนลดลง  947,415  
เงินสดรับสุทธิจากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย  25,666,367  
เงินสดรับ(จ่าย)จากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (2,923,798) 439,141,581  
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 426,233,247   
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอืน  13,420,065  
ซือทีดินอาคารและอุปกรณ์ (659,557,355) (616,051,680) (519,750,539) (292,206,722)
อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนเพิมขึน  (290,996,394)  
เงินสดรับจากการจาํหน่ายทีดินอาคารและอุปกรณ์ 8,460,705 22,462,440 8,106,046 10,137,218
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืนเพิมขึน (30,058,008) (37,086,748) (2,323,500) (6,920,482)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (213,765,678) (411,907,172) (513,967,993) (1,168,937,773)
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสันจาก
สถาบนัการเงินเพิมขึน(ลดลง) (417,141,621) 4,936,969  
จ่ายเงินปันผล (3,367,930,358) (2,993,715,874) (3,367,930,358) (2,993,715,874)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (3,785,071,979) (2,988,778,905) (3,367,930,358) (2,993,715,874)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิมขึน(ลดลง) (261,395,195) 409,164,261  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึนสุทธิ 2,994,550,931 2,004,738,493 2,196,678,884 680,419,374
กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง
สาํหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (16,015,070) 166,275,735 (45,228,908) 214,150,875
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 14,952,792,676 12,781,778,448 9,591,930,469 8,697,360,220
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 17,931,328,537 14,952,792,676 11,743,380,445 9,591,930,469

   
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัทเดลต้าอเีลคโทรนิคส์(ประเทศไทย)จํากดั(มหาชน)และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับปีสินสุดวนัที31ธันวาคม2557

1. ข้อมูลทัวไปของบริษัทฯ
 บริษทัเดลตา้อีเลคโทรนิคส์(ประเทศไทย)จาํกดั(มหาชน)(“บริษทัฯ”)เป็นบริษทัมหาชนซึ งจดัตังและ

มีภูมิลาํเนาในประเทศไทย โดยมี Deltron Holding Limited ซึ งเป็นบริษทัทีจดทะเบียนจดัตังทีChannel
Islands เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ทีอยูต่ามทีจดทะเบียนของบริษทัฯอยูที่ เลขที714หมู่4ตาํบลแพรกษาอาํเภอ
เมืองสมุทรปราการจงัหวดัสมุทรปราการ

 ธุรกิจหลกัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย คือ การผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์อีเลคโทรนิคส์ รวมถึงการวิจยั
และพฒันาผลิตภณัฑอี์เลคโทรนิคส์

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน
2.1 งบการเงินนี จดัทาํขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี

พ.ศ.2547โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้าลงวนัที
28กนัยายน2554ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชีพ.ศ.2543

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัทีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมายงบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี 

 งบการเงินนีไดจ้ดัทาํขึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอืนในนโยบายการบญัชี

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม
2.2.1 งบการเงินรวมนีจดัทาํขึนโดยรวมงบการเงินของบริษทัเดลตา้อีเลคโทรนิคส์(ประเทศไทย)จาํกดั

(มหาชน)(ซึ งต่อไปนี เรียกว่า“บริษัทฯ”)และบริษทัย่อย(ซึ งต่อไปนี เรียกว่า“บริษัทย่อย”)
ดงัต่อไปนี 

   อตัราร้อยละ
ชือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ จดัตังขึนในประเทศ ของการถือหุน้

   2557 2556
   ร้อยละ ร้อยละ

DETInternationalHoldingLimited ธุรกิจลงทุน เกาะเคยแ์มน 100 100
DeltaEnergySystems(Switzerland)AG ธุรกิจลงทุนผลิตจาํหน่ายวจิยัและ

พฒันาผลิตภณัฑอี์เลคโทรนิคส์
สวติเซอร์แลนด์ 100 100

บริษทัเดลตา้กรีนอินดสัเตรียล(ประเทศไทย)
จาํกดั

ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์
อีเลคโทรนิคส์

ไทย 100 100

DeltaEnergySystems(Singapore)Pte.Ltd. ธุรกิจลงทุน สิงคโปร์ 100 100
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บริษทัยอ่ยทีบริษทัฯถือผา่นDETInternationalHoldingLimitedมีดงัต่อไปนี 
   อตัราร้อยละของ

ชือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ จดัตังขึนในประเทศ การถือหุน้โดยทางออ้ม
   2557 2556
   ร้อยละ ร้อยละ

DETLogistics(USA)Corporation จาํหน่ายผลิตภณัฑอี์เลคโทรนิคส์ สหรัฐอเมริกา 100 100
DETVideoTechnologyLimited จาํหน่ายผลิตภณัฑอี์เลคโทรนิคส์ เกาะบริติชเวอร์จิน 100 100
DeltaElectronics(Slovakia)s.r.o.


ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์
อีเลคโทรนิคส์

สโลวาเกีย 100 100

DeltaEnergySystems(Germany)GmbH. วจิยัพฒันาและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์
อีเลคโทรนิคส์

เยอรมนี 100 100

DeltaEnergySystemsProperty(Germany)GmbH.
(ถือหุน้ทังหมดโดยDeltaEnergySystems
(Germany)GmbH.)

ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย์ เยอรมนี 100 100

DeltaEnergySystems(India)Pvt.Ltd. ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์
อีเลคโทรนิคส์

อินเดีย 100 100

DeltaEnergySystems(Romania)S.R.L. วจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ์
อีเลคโทรนิคส์

โรมาเนีย 100 100

DeltaElectronicsEuropeLimited จาํหน่ายผลิตภณัฑอี์เลคโทรนิคส์ สกอตแลนด์  100
DETSGPPte.Ltd. ธุรกิจลงทุนและใหบ้ริการดา้น

การตลาดและบริการหลงัการขาย
สิงคโปร์ 100 100

DeltaIndiaElectronicsPvt.Ltd.
(ถือหุน้ทังหมดโดยDETSGPPte.Ltd.)

ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์
อีเลคโทรนิคส์

อินเดีย 100 100

DeltaGreentechInternationalHoldingLimited ธุรกิจลงทุน เกาะเคยแ์มน 100 100
DeltaGreentechInternational(Singapore)Pte.Ltd.

(ถือหุน้ทังหมดโดยDeltaGreentechInternational
HoldingLimited)

ธุรกิจลงทุน สิงคโปร์ 100 100

DeltaPowerSolutions(India)Pvt.Ltd.
(ถือหุน้ทังหมดโดยDeltaGreentechInternational
(Singapore)Pte.Ltd.)

ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์
อีเลคโทรนิคส์

อินเดีย 100 100
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บริษทัยอ่ยทีบริษทัฯถือผา่นDETInternationalHoldingLimitedมีดงัต่อไปนี 
   อตัราร้อยละของ

ชือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ จดัตังขึนในประเทศ การถือหุน้โดยทางออ้ม
   2557 2556
   ร้อยละ ร้อยละ

DETLogistics(USA)Corporation จาํหน่ายผลิตภณัฑอี์เลคโทรนิคส์ สหรัฐอเมริกา 100 100
DETVideoTechnologyLimited จาํหน่ายผลิตภณัฑอี์เลคโทรนิคส์ เกาะบริติชเวอร์จิน 100 100
DeltaElectronics(Slovakia)s.r.o.


ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์
อีเลคโทรนิคส์

สโลวาเกีย 100 100

DeltaEnergySystems(Germany)GmbH. วจิยัพฒันาและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์
อีเลคโทรนิคส์

เยอรมนี 100 100

DeltaEnergySystemsProperty(Germany)GmbH.
(ถือหุน้ทังหมดโดยDeltaEnergySystems
(Germany)GmbH.)

ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย์ เยอรมนี 100 100

DeltaEnergySystems(India)Pvt.Ltd. ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์
อีเลคโทรนิคส์

อินเดีย 100 100

DeltaEnergySystems(Romania)S.R.L. วจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ์
อีเลคโทรนิคส์

โรมาเนีย 100 100

DeltaElectronicsEuropeLimited จาํหน่ายผลิตภณัฑอี์เลคโทรนิคส์ สกอตแลนด์  100
DETSGPPte.Ltd. ธุรกิจลงทุนและใหบ้ริการดา้น

การตลาดและบริการหลงัการขาย
สิงคโปร์ 100 100

DeltaIndiaElectronicsPvt.Ltd.
(ถือหุน้ทังหมดโดยDETSGPPte.Ltd.)

ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์
อีเลคโทรนิคส์

อินเดีย 100 100

DeltaGreentechInternationalHoldingLimited ธุรกิจลงทุน เกาะเคยแ์มน 100 100
DeltaGreentechInternational(Singapore)Pte.Ltd.

(ถือหุน้ทังหมดโดยDeltaGreentechInternational
HoldingLimited)

ธุรกิจลงทุน สิงคโปร์ 100 100

DeltaPowerSolutions(India)Pvt.Ltd.
(ถือหุน้ทังหมดโดยDeltaGreentechInternational
(Singapore)Pte.Ltd.)

ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์
อีเลคโทรนิคส์

อินเดีย 100 100
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 บริษทัยอ่ยทีบริษทัฯถือผา่นDeltaEnergySystems(Switzerland)AGมีดงัต่อไปนี 

   อตัราร้อยละของ
ชือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ จดัตังขึนในประเทศ การถือหุน้โดยทางออ้ม

   2557 2556
   ร้อยละ ร้อยละ

DeltaEnergySystems(Czechrepublic)spol.s.r.o. จาํหน่ายผลิตภณัฑอี์เลคโทรนิคส์ สาธารณรัฐเช็ก  100  100
DeltaEnergySystems(Spain)S.L. จาํหน่ายผลิตภณัฑอี์เลคโทรนิคส์ สเปน  100  100
DeltaEnergySystems(France)S.A. จาํหน่ายผลิตภณัฑอี์เลคโทรนิคส์ ฝรังเศส  100  100
DeltaEnergySystems(Italy)s.r.l. จาํหน่ายผลิตภณัฑอี์เลคโทรนิคส์ อิตาลี  100  100
DeltaEnergySystems(Sweden)AB. จาํหน่ายผลิตภณัฑอี์เลคโทรนิคส์ สวเีดน  100  100
DeltaEnergySystems(Finland)Oy. ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์

 อีเลคโทรนิคส์
ฟินแลนด์  100  100

DeltaEnergySystems(Poland)Sp.z.o.o จาํหน่ายผลิตภณัฑอี์เลคโทรนิคส์ โปแลนด์  100  100
DeltaEnergySystemsLLC. จาํหน่ายผลิตภณัฑอี์เลคโทรนิคส์ รัสเซีย  100  100

 บริษทัยอ่ยทีบริษทัฯถือผา่นDeltaEnergySystems(Singapore)Pte.Ltd.มีดงัต่อไปนี 
   อตัราร้อยละของ

ชือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ จดัตังขึนในประเทศ การถือหุน้โดยทางออ้ม
   2557 2556
   ร้อยละ ร้อยละ

DeltaEnergySystems(Australia)Pty.Ltd. ใหบ้ริการดา้นการตลาดและบริการ
หลงัการขาย

ออสเตรเลีย 100 100

DeltaGreentech(Netherlands)CooperatieU.A. ธุรกิจลงทุน เนเธอร์แลนด์ 100 100
DeltaGreentech(Netherlands)BV.

(ถือหุน้ทังหมดโดยDeltaGreentech(Netherlands)
CooperatieU.A.)

ธุรกิจลงทุน เนเธอร์แลนด์ 100 100

DeltaGreentechElectronicsIndustryLLC.
(ถือหุน้ทังหมดโดยDeltaGreentech(Netherlands)BV.)

การผลิตการตลาดและการจาํหน่าย
ผลิตภณัฑอี์เลคโทรนิคส์

ตุรกี 100 100

DeltaGreentech(USA)Corporation
 (ถือหุน้ทังหมดโดยDeltaGreentech(Netherlands)BV.)

ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์
อีเลคโทรนิคส์

สหรัฐอเมริกา 100 100

DeltaGreentech(Brazil)S.A.
 (ถือหุน้ทังหมดโดยDeltaGreentech(Netherlands)BV.)

ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์
อีเลคโทรนิคส์

บราซิล 100 100

DeltaGreentech(Curitiba)Limited
 (ถือหุน้ทังหมดโดยDeltaGreentech(Brazil)S.A.)

วศิวกรรม บราซิล 100 100
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2.2.2 บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตังแต่วนัทีบริษทัฯมีอาํนาจ
ในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัทีบริษทัฯสินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนัน

2.2.3 งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํขึนโดยใชน้โยบายการบญัชีทีสาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ

2.2.4 สินทรัพยแ์ละหนี สินตามงบการเงินของบริษทัย่อยซึ งจดัตังในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท
โดยใชอ้ตัราแลกเปลียนณวนัสินรอบระยะเวลารายงานส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายแปลงค่าเป็นเงิน
บาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียนถวัเฉลียรายเดือนผลต่างซึ งเกิดขึนจากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดง
ไวเ้ป็นรายการ“ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินทีเป็นเงินตราต่างประเทศ”ในงบแสดงการ
เปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้

2.2.5 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและบริษทัยอ่ยรายการคา้ระหวา่งกนัทีมีสาระสําคญัไดถู้กตดัออกจาก
งบการเงินรวมนีแลว้

2.2.6 ตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯเมือวนัที28กรกฎาคม2557ไดมี้มติให้ขายเงินลงทุนใน
DeltaElectronicsEuropeLimited ซึ ง เ ป็นบริษัทย่อยของDETInternationalHoldingLimited
ให้กบับริษทัทีเกียวขอ้งกนัแห่งหนึ งคือDeltaInternationalHoldingLimitedโดยมีมูลค่าการซือ
ขายประมาณ3.7ลา้นเหรียญสหรัฐฯหรือประมาณ119ลา้นบาทและมีกาํไรจากการขายเงินลงทุน
ดงักล่าวประมาณ0.08ลา้นเหรียญสหรัฐฯหรือประมาณ2.7ลา้นบาท

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการเพือประโยชน์ต่อสาธารณะโดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวิธี
ราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเริ มมีผลบงัคบัในปีบญัชีปัจจุบนัและทีจะมีผลบงัคบัในอนาคตมี
รายละเอียดดงันี 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเริมมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน
กรอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน(ปรับปรุง2557)
มาตรฐานการบญัชี

ฉบบัที1(ปรับปรุง2555) การนาํเสนองบการเงิน
ฉบบัที7(ปรับปรุง2555) งบกระแสเงินสด
ฉบบัที12(ปรับปรุง2555) ภาษีเงินได้
ฉบบัที17(ปรับปรุง2555) สัญญาเช่า
ฉบบัที18(ปรับปรุง2555) รายได้
ฉบบัที19(ปรับปรุง2555) ผลประโยชน์ของพนกังาน
ฉบบัที21(ปรับปรุง2555) ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอตัราแลกเปลียนเงิน

ตราต่างประเทศ
ฉบบัที24(ปรับปรุง2555) การเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั
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ฉบบัที28(ปรับปรุง2555) เงินลงทุนในบริษทัร่วม
ฉบบัที31(ปรับปรุง2555) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้
ฉบบัที34(ปรับปรุง2555) งบการเงินระหวา่งกาล
ฉบบัที36(ปรับปรุง2555) การดอ้ยค่าของสินทรัพย์
ฉบบัที38(ปรับปรุง2555) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัที2(ปรับปรุง2555) การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์
ฉบบัที3(ปรับปรุง2555) การรวมธุรกิจ
ฉบบัที5(ปรับปรุง2555) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนทีถือไวเ้พือขายและการดาํเนินงานทียกเลิก
ฉบบัที8(ปรับปรุง2555) ส่วนงานดาํเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที15 สัญญาเช่าดาํเนินงานสิงจูงใจทีใหแ้ก่ผูเ้ช่า
ฉบบัที27 การประเมินเนือหาสัญญาเช่าทีทาํขึนตามรูปแบบกฎหมาย
ฉบบัที29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ
ฉบบัที32 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตน้ทุนเวบ็ไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัที1 การเปลียนแปลงในหนี สินทีเกิดขึนจากการรือถอนการบูรณะและ

หนี สินทีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั
ฉบบัที4 การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่
ฉบบัที5 สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการรือถอนการบูรณะและการ

ปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม
ฉบบัที7 การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัที29เรืองการ

รายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง
ฉบบัที10 งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า
ฉบบัที12 ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ
ฉบบัที13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้
ฉบบัที17 การจ่ายสินทรัพยที์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ
ฉบบัที18 การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้

แนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับการบนัทึกบญัชีหุน้ปันผล

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทังหมดตามทีกล่าวขา้งตน้ไดรั้บการปรับปรุงและจดัให้มีขึนเพือให้มี
เนือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศซึ งโดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง
ถ้อยคาํและคาํศพัท์การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกับผูใ้ช้มาตรฐานมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินนี  
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ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบังคับในอนาคต
สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่เป็นจาํนวนมาก
ซึ งมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที1 มกราคม2558 มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหวา่งประเทศโดยการเปลียนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินในครั งนี ส่วน
ใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคาํและคาํศัพท์การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกับผูใ้ช้
มาตรฐานฝ่ายบริหารของบริษทัฯเชือว่าจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินนี ในปีที
นาํมาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติัอย่างไรก็ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินตามทีกล่าวขา้งตน้
บางฉบบัเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีการเปลียนแปลงหลกัการสําคญัซึ งประกอบด้วย
มาตรฐานดงัต่อไปนี 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที19(ปรับปรุง2557)เรืองผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานฉบบัปรับปรุงนีกาํหนดให้กิจการตอ้งรับรู้รายการกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนในขณะทีมาตรฐานฉบบัเดิมอนุญาตให้กิจการ
เลือกรับรู้รายการดงักล่าวทนัทีในกาํไรขาดทุนหรือในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนหรือทยอยรับรู้ในกาํไร
ขาดทุนก็ได้

ปัจจุบันบริษัทฯและบริษัทย่อยทยอยรับรู้รายการกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยัในกาํไรหรือขาดทุนฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยประเมินว่าเมือนาํ
มาตรฐานฉบบัปรับปรุงนีมาใชใ้นปี2558และเปลียนมารับรู้รายการกาํไรขาดทุนดงักล่าวทนัทีในกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอืนจะทาํใหบ้ริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้งบนัทึกหนี สินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังานเพิมขึนจาํนวน466ลา้นบาท(สุทธิจากภาษีทีเกียวขอ้ง)และทาํให้กาํไรสะสมยกมาลดลงเป็น
จาํนวน466ลา้นบาท

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที10เรืองงบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที10กาํหนดหลกัเกณฑ์เกียวกบัการจดัทาํงบการเงินรวม
โดยใช้แทนเนือหาเกียวกบัการบญัชีสําหรับงบการเงินรวมทีเดิมกาํหนดอยู่ในมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัที27เรืองงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมาตรฐานฉบบันี เปลียนแปลงหลกัการ
เกียวกบัการพิจารณาวา่ผูล้งทุนมีอาํนาจการควบคุมหรือไม่กล่าวคือภายใตม้าตรฐานฉบบันีผูล้งทุน
จะถือว่าตนควบคุมกิจการทีเขา้ไปลงทุนได้หากตนมีสิทธิไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทน
ของกิจการทีเขา้ไปลงทุนและตนสามารถใชอ้าํนาจในการสังการกิจกรรมทีส่งผลกระทบต่อจาํนวน
เงินผลตอบแทนนันได้ถึงแมว้า่ตนจะมีสัดส่วนการถือหุน้หรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมนอ้ยกวา่
กึ งหนึ งก็ตามการเปลียนแปลงทีสําคญันี ส่งผลให้ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการ
ทบทวนว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยมีอาํนาจควบคุมในกิจการทีเขา้ไปลงทุนหรือไม่และจะตอ้งนาํ
บริษทัใดในกลุ่มกิจการมาจดัทาํงบการเงินรวมบา้ง
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ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบังคับในอนาคต
สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่เป็นจาํนวนมาก
ซึ งมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที1 มกราคม2558 มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหวา่งประเทศโดยการเปลียนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินในครั งนี ส่วน
ใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคาํและคาํศัพท์การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกับผูใ้ช้
มาตรฐานฝ่ายบริหารของบริษทัฯเชือว่าจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินนี ในปีที
นาํมาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติัอย่างไรก็ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินตามทีกล่าวขา้งตน้
บางฉบบัเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีการเปลียนแปลงหลกัการสําคญัซึ งประกอบด้วย
มาตรฐานดงัต่อไปนี 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที19(ปรับปรุง2557)เรืองผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานฉบบัปรับปรุงนีกาํหนดให้กิจการตอ้งรับรู้รายการกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนในขณะทีมาตรฐานฉบบัเดิมอนุญาตให้กิจการ
เลือกรับรู้รายการดงักล่าวทนัทีในกาํไรขาดทุนหรือในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนหรือทยอยรับรู้ในกาํไร
ขาดทุนก็ได้

ปัจจุบันบริษัทฯและบริษัทย่อยทยอยรับรู้รายการกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยัในกาํไรหรือขาดทุนฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยประเมินว่าเมือนาํ
มาตรฐานฉบบัปรับปรุงนีมาใชใ้นปี2558และเปลียนมารับรู้รายการกาํไรขาดทุนดงักล่าวทนัทีในกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอืนจะทาํใหบ้ริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้งบนัทึกหนี สินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังานเพิมขึนจาํนวน466ลา้นบาท(สุทธิจากภาษีทีเกียวขอ้ง)และทาํให้กาํไรสะสมยกมาลดลงเป็น
จาํนวน466ลา้นบาท

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที10เรืองงบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที10กาํหนดหลกัเกณฑ์เกียวกบัการจดัทาํงบการเงินรวม
โดยใช้แทนเนือหาเกียวกบัการบญัชีสําหรับงบการเงินรวมทีเดิมกาํหนดอยู่ในมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัที27เรืองงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมาตรฐานฉบบันี เปลียนแปลงหลกัการ
เกียวกบัการพิจารณาวา่ผูล้งทุนมีอาํนาจการควบคุมหรือไม่กล่าวคือภายใตม้าตรฐานฉบบันีผูล้งทุน
จะถือว่าตนควบคุมกิจการทีเขา้ไปลงทุนได้หากตนมีสิทธิไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทน
ของกิจการทีเขา้ไปลงทุนและตนสามารถใชอ้าํนาจในการสังการกิจกรรมทีส่งผลกระทบต่อจาํนวน
เงินผลตอบแทนนันได้ถึงแมว้า่ตนจะมีสัดส่วนการถือหุน้หรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมนอ้ยกวา่
กึ งหนึ งก็ตามการเปลียนแปลงทีสําคญันี ส่งผลให้ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการ
ทบทวนว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยมีอาํนาจควบคุมในกิจการทีเขา้ไปลงทุนหรือไม่และจะตอ้งนาํ
บริษทัใดในกลุ่มกิจการมาจดัทาํงบการเงินรวมบา้ง
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ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยเชือว่ามาตรฐานฉบบัดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที11เรืองการร่วมการงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที11ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีฉบบัที31เรืองส่วนไดเ้สีย
ในการร่วมคา้ซึ งได้ถูกยกเลิกไปมาตรฐานฉบบันี กาํหนดให้กิจการบนัทึกเงินลงทุนในกิจการที
ควบคุมร่วมกนัโดยใช้วิธีส่วนไดเ้สียในขณะทีมาตรฐานฉบบัที31กาํหนดให้กิจการสามารถเลือก
นาํเงินลงทุนในกิจการทีควบคุมร่วมกันมาจดัทาํงบการเงินรวมโดยใช้วิธีรวมตามสัดส่วนหรือ
บนัทึกเป็นเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียก็ได้

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเชือวา่มาตรฐานดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบต่องบการเงินนี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที12เรืองการเปิดเผยข้อมูลเกียวกบัส่วนได้เสียในกจิการอืน
มาตรฐานฉบบันี กาํหนดเรืองการเปิดเผยขอ้มูลทีเกียวขอ้งกบัส่วนได้เสียของกิจการในบริษทัย่อย
การร่วมการงานบริษทัร่วมรวมถึงกิจการทีมีโครงสร้างเฉพาะตวัมาตรฐานฉบบันีจะไม่มีผลกระทบ
ทางการเงินต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที13เรืองการวดัมูลค่ายุติธรรม
มาตรฐานฉบบันีกาํหนดแนวทางเกียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรมและการเปิดเผยขอ้มูลทีเกียวกบัการวดั
มูลค่ายติุธรรมกล่าวคือหากกิจการตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหนี สินใดตามขอ้กาํหนด
ของมาตรฐานทีเกียวขอ้งอืนกิจการจะตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมนันตามหลกัการของมาตรฐานฉบบันี 
และใชว้ธีิเปลียนทนัทีเป็นตน้ไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเริมใชม้าตรฐานนี 

จากการประเมินเบืองต้นฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยเชือว่ามาตรฐานข้างต้นจะไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย

4. นโยบายการบัญชีทีสําคัญ

4.1 การรับรู้รายได้
ขายสินค้า
รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เมือบริษทัฯและบริษทัย่อยไดโ้อนความเสียงและผลตอบแทนทีมีนยัสําคญั
ของความเป็นเจา้ของสินคา้ให้กบัผูซื้อแลว้รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกาํกบัสินคา้ทีไม่
รวมภาษีมูลค่าเพิมสาํหรับสินคา้ทีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้
รายได้ค่าบริการ
รายไดค้่าบริการรับรู้เมือไดใ้หบ้ริการแลว้โดยพิจารณาถึงขันความสาํเร็จของงาน
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ดอกเบียรับ
ดอกเบียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนทีแทจ้ริง

4.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายถึงเงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั นทีมี
สภาพคล่องสูงซึ งถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน3เดือนนบัจากวนัทีไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดั
ในการเบิกใช้

4.3 ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
ลูกหนีการคา้และลูกหนี อืนแสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดบ้นัทึก
ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณทีอาจเกิดขึนจากการเก็บเงินจากลูกหนี ไม่ได้ซึ ง
โดยทัวไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวเิคราะห์อายหุนี 

4.4 สินค้าคงเหลอื
สินคา้สําเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะ
ตํากว่าราคาทุนดงักล่าววดัมูลค่าตามวิธีตน้ทุนมาตรฐานซึ งใกลเ้คียงกบัตน้ทุนจริงตน้ทุนจริงดงักล่าว
หมายถึงตน้ทุนทีเกิดขึนในการผลิตทังหมดซึงรวมทังค่าใชจ่้ายการผลิตดว้ย
วตัถุดิบแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํากวา่และจะถือเป็นส่วนหนึง
ของต้นทุนการผลิตเมือมีการเบิกใช้ราคาทุนดงักล่าววดัมูลค่าตามวิธีตน้ทุนมาตรฐานซึ งใกล้เคียงกับ
ตน้ทุนจริง

4.5 เงินลงทุน
ก) เงินลงทุนในบริษทัร่วมทีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวธีิส่วนไดเ้สีย
ข) เงินลงทุนในบริษทัย่อยทีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจาก

ค่าเผือการดอ้ยค่าของสินทรัพย์(ถา้มี)
 เมือมีการจาํหน่ายเงินลงทุนผลต่างระหว่างสิงตอบแทนสุทธิทีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนจะถูก

บนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

4.6 อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน
 บริษทัยอ่ยบนัทึกมูลค่าเริมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนในราคาทุนซึ งรวมตน้ทุนการทาํรายการ

หลงัจากนันจะบนัทึกตามราคาทุนหกัค่าเสือมราคาสะสมและค่าเผือการดอ้ยค่า(ถา้มี)

 ค่าเสื อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุนคาํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณ332ปีค่าเสือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนจะถูกรับรู้ในส่วนของ
กาํไรหรือขาดทุน
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4.7 ทีดินอาคารและอุปกรณ์และค่าเสือมราคา

 ทีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุนอาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเสือมราคาสะสมและหัก
ค่าเผือการด้อยค่าของสินทรัพย์(ถ้ามี)ค่าเสือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของ
สินทรัพยโ์ดยวธีิเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณดงันี 

อาคาร 1050 ปี
ค่าปรับปรุงทีดิน 510 ปี
เครืองจกัรและอุปกรณ์ 57 ปี
แม่พิมพ์ 25 ปี
เครืองติดตัง 5 ปี
เครืองตกแต่งและเครืองใชส้าํนกังาน 5 ปี
คอมพิวเตอร์ 35 ปี
รถยนต์ 5 ปี

ค่าเสือมราคาจะถูกรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

 ไม่มีการคิดค่าเสือมราคาสาํหรับทีดินและงานระหวา่งก่อสร้าง

บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัรายการทีดินอาคารและอุปกรณ์ออกจากบญัชีเมือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่า
จะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจาํหน่ายสินทรัพย์รายการผลกาํไรหรือ
ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเมือบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรายการ
สินทรัพยน์ันออกจากบญัชี

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกมูลค่าเริมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตามราคาทุนหลงัจากการรับรู้รายการ
ครั งแรกจะแสดงมูลค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผือการดอ้ยค่า
(ถา้มี)ของสินทรัพยน์ัน

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัอยา่งเป็นระบบตลอด
อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยน์ันและจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเมือมีขอ้บ่งชี ว่า
สินทรัพยน์ันเกิดการดอ้ยค่าโดยบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวิธีการตดั
จาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกสินปีเป็นอย่างนอ้ยค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วน
ของกาํไรหรือขาดทุน

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนมีอายกุารใหป้ระโยชน์ดงันี 
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 อายกุารใหป้ระโยชน์

 สิทธิบตัร  20ปี
 คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์  3ปี

4.9 ค่าความนิยม
บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเริมแรกของค่าความนิยมในราคาทุนซึ งเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนทีสูงกว่า
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิทีไดม้าหากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิทีไดม้าสูงกว่าตน้ทุนการ
รวมธุรกิจบริษทัฯจะรับรู้ส่วนทีสูงกวา่นี เป็นกาํไรในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที

บริษทัฯแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหกัค่าเผือการดอ้ยค่าสะสม(ถา้มี)และจะทดสอบการดอ้ยค่าของ
ค่าความนิยมทุกปีหรือเมือใดก็ตามทีมีขอ้บ่งชีของการดอ้ยค่าเกิดขึน

เพือทดสอบการดอ้ยค่าบริษทัฯจะปันส่วนค่าความนิยมทีเกิดขึนจากการรวมกิจการให้กบัหน่วยสินทรัพย์
หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยที์ก่อให้เกิดเงินสดทีคาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิมขึนจากการรวมกิจการ
และจะทาํการประเมินมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที
ก่อใหเ้กิดเงินสดแต่ละรายการหากมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยที์ก่อให้เกิดเงินสดตํากวา่
มูลค่าตามบญัชีบริษัทฯจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนและบริษทัฯไม่
สามารถกลบับญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่าไดใ้นอนาคต

4.10 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเกียวข้องกนั
บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนักบับริษทัฯและบริษทัย่อยหมายถึงบุคคลหรือกิจการทีมีอาํนาจควบคุม
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยหรือถูกบริษทัฯและบริษทัยอ่ยควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้มหรือ
อยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯและบริษทัยอ่ย
นอกจากนี บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลทีมีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางออ้มซึ งทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัต่อบริษทัฯและบริษทัย่อยผูบ้ริหารสําคญั
กรรมการของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยทีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ย

4.11 เงินตราต่างประเทศ
บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาทซึ งเป็นสกุลเงินทีใช้ในการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯส่วนรายการต่างๆของแต่ละกิจการทีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกุลเงิน
ทีใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนัน
รายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลียนณวนัที เกิดรายการ
สินทรัพยแ์ละหนี สินทีเป็นตวัเงินซึ งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัรา
แลกเปลียนณวนัสินรอบระยะเวลารายงาน
กาํไรและขาดทุนทีเกิดจากการเปลียนแปลงในอตัราแลกเปลียนจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน
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4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์
 ทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงานบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของทีดินอาคารและ

อุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืนของบริษทัฯและบริษทัย่อยหากมีขอ้บ่งชี ว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจ
ดอ้ยค่าและจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมทุกปีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าเมือมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ันทังนี
มูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใช้
สินทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่

 ในการประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย์บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต
ทีกิจการคาดว่าจะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลดก่อนภาษีที
สะทอ้นถึงการประเมินความเสียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเสียงซึ งเป็น
ลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยที์กาํลงัพิจารณาอยู่ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการขายบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยใชแ้บบจาํลองการประเมินมูลค่าทีดีทีสุดซึ งเหมาะสมกบัสินทรัพย์ซึ งสะทอ้นถึงจาํนวนเงิน
ทีกิจการสามารถจะไดม้าจากการจาํหน่ายสินทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่ายโดยการจาํหน่ายนันผูซื้อ
กบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลียนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระใน
ลกัษณะของผูที้ไม่มีความเกียวขอ้งกนั

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน
4.13 ผลประโยชน์พนักงาน

 ผลประโยชน์ระยะสันของพนักงาน
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้เงินเดือนค่าจา้งโบนสัและเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเมือ

เกิดรายการ

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
 โครงการสมทบเงิน

 บริษัทฯและบริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั งกองทุนสํารองเลี ยงชีพซึ งประกอบด้วยเงินที
พนักงานจ่ายสะสมและเงินทีบริษทัฯและบริษทัย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือนสินทรัพยข์องกองทุน
สํารองเลี ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัย่อยเงินทีบริษทัฯและบริษทัย่อยจ่าย
สมทบกองทุนสาํรองเลียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีทีเกิดรายการ

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยทีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเมือออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงานซึ งบริษทัฯและบริษทัย่อยถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน
สาํหรับพนกังาน
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4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์
 ทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงานบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของทีดินอาคารและ

อุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืนของบริษทัฯและบริษทัย่อยหากมีขอ้บ่งชี ว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจ
ดอ้ยค่าและจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมทุกปีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าเมือมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ันทังนี
มูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใช้
สินทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่

 ในการประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย์บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต
ทีกิจการคาดว่าจะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลดก่อนภาษีที
สะทอ้นถึงการประเมินความเสียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเสียงซึ งเป็น
ลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยที์กาํลงัพิจารณาอยู่ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการขายบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยใชแ้บบจาํลองการประเมินมูลค่าทีดีทีสุดซึ งเหมาะสมกบัสินทรัพย์ซึ งสะทอ้นถึงจาํนวนเงิน
ทีกิจการสามารถจะไดม้าจากการจาํหน่ายสินทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่ายโดยการจาํหน่ายนันผูซื้อ
กบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลียนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระใน
ลกัษณะของผูที้ไม่มีความเกียวขอ้งกนั

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน
4.13 ผลประโยชน์พนักงาน

 ผลประโยชน์ระยะสันของพนักงาน
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้เงินเดือนค่าจา้งโบนสัและเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเมือ

เกิดรายการ

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
 โครงการสมทบเงิน

 บริษัทฯและบริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั งกองทุนสํารองเลี ยงชีพซึ งประกอบด้วยเงินที
พนักงานจ่ายสะสมและเงินทีบริษทัฯและบริษทัย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือนสินทรัพยข์องกองทุน
สํารองเลี ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัย่อยเงินทีบริษทัฯและบริษทัย่อยจ่าย
สมทบกองทุนสาํรองเลียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีทีเกิดรายการ

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยทีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเมือออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงานซึ งบริษทัฯและบริษทัย่อยถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน
สาํหรับพนกังาน
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 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคาํนวณหนี สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานโดยใชว้ิธี
คิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว้(ProjectedUnitCreditMethod)โดยผูเ้ชียวชาญอิสระได้ทาํการ
ประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

 ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสําหรับโครงการผลประโยชน์
หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใช้จ่ายหากจาํนวนของมูลค่าสะสมสุทธิของผล
กาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทียงัไม่รับรู้ณวนัสุดทา้ยของรอบ
ระยะเวลาบญัชีก่อนมีจาํนวนเกินกวา่ร้อยละ10ของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ณวนันันโดย
บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทยอยรับรู้ส่วนเกินดงักล่าวไปตลอดอายุงานถวัเฉลียทีคาดว่าจะเหลืออยู่ของ
พนกังานในโครงการ

 หนี สินของโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานประกอบด้วยมูลค่าปัจจุบนัของภาระ
ผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์หักด้วยผลกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกนัภยัทียงัไม่ไดรั้บรู้ตน้ทุนบริการในอดีตทียงัไม่รับรู้และมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยโ์ครงการที
สามารถนาํไปจ่ายภาระผกูพนัได้สินทรัพยโ์ครงการคือสินทรัพยที์ถือไวโ้ดยกองทุนผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนกังานหรือกรมธรรม์ประกนัภยัทีเขา้เงือนไขสินทรัพยโ์ครงการไม่ได้มีไวเ้พือเจา้หนี ของกิจการที
เสนอรายงานและไม่สามารถจ่ายคืนแก่กิจการทีเสนอรายงาน

4.14 ประมาณการหนีสิน
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกประมาณการหนี สินไวใ้นบญัชีเมือภาระผกูพนัซึ งเป็นผลมาจากเหตุการณ์

ในอดีตไดเ้กิดขึนแลว้และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะเสียทรัพยากรเชิง
เศรษฐกิจไปเพือปลดเปลืองภาระผกูพนันันและบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนั
นันไดอ้ยา่งน่าเชือถือ

4.15 ค่าใช้จ่ายในการวจัิยและพฒันา
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกรายจ่ายทีเกิดจากการวจิยัและพฒันาเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีเมือเกิดรายการ

4.16 ภาษีเงินได้
 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนทีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษี

ของรัฐโดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑที์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร
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 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัวคราวระหวา่งราคาตามบญัชีของ

สินทรัพยแ์ละหนี สินณวนัสินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี สินทีเกียวขอ้งนัน
โดยใชอ้ตัราภาษีทีมีผลบงัคบัใช้ณวนัสินรอบระยะเวลารายงาน

 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้หนี สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชัวคราวทีตอ้งเสียภาษีทุก
รายการแต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัวคราวทีใช้หักภาษีรวมทังผล
ขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ช้ในจาํนวนเท่าทีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ทีบริษทัฯและบริษทัย่อยจะมี
กาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวทีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทาง
ภาษีทียงัไม่ไดใ้ชน้ัน

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีณทุกสินรอบ
ระยะเวลารายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวหากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่บริษทัฯ
และบริษทัย่อยจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีทังหมดหรือ
บางส่วนมาใชป้ระโยชน์

4.17 สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
 สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้แสดงไวใ้นงบการเงินตามมูลค่ายุติธรรมการเปลียนแปลงในมูลค่า

ยติุธรรมของสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ดงักล่าวจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน
5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสําคัญ
 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการ

ประมาณการในเรืองทีมีความไม่แน่นอนเสมอการใชดุ้ลยพินิจและประมาณการดงักล่าวนี ส่งผลกระทบ
ต่อจาํนวนเงินทีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลทีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินผลทีเกิดขึนจริง
จึงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนทีประมาณการไว้การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบญัชีทีสําคญัมี
ดงัต่อไปนี 

 ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญของลูกหนี
 ในการประมาณค่าเผือหนีสงสัยจะสูญของลูกหนี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประมาณผล

ขาดทุนทีคาดวา่จะเกิดขึนจากลูกหนีแต่ละรายโดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีตอายุของหนี ที
คงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจทีเป็นอยูใ่นขณะนันเป็นตน้

 ทีดินอาคารและอุปกรณ์และค่าเสือมราคา
 ในการคาํนวณค่าเสือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุการให้

ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลียนแปลงเกิดขึน
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 นอกจากนี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของทีดินอาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนตํากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ัน
ในการนี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจทีเกียวขอ้งกบัการประมาณการรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคต
ซึงเกียวเนืองกบัสินทรัพยน์ัน

 ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
 ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนณวนัทีไดม้าตลอดจนการทดสอบ

การด้อยค่าในภายหลังฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณกระแสเงินสดทีคาดว่าจะได้รับในอนาคตจาก
สินทรัพย์หรือจากหน่วยของสินทรัพยที์ก่อให้เกิดเงินสดรวมทังการเลือกอตัราคิดลดทีเหมาะสมในการ
คาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนันๆ

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเมือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่บริษทั

ฯและบริษทัยอ่ยจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะใชป้ระโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดน้ันในการนี
ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีเป็นจาํนวนเท่าใดโดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีทีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
 หนี สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึนตามหลักคณิตศาสตร์

ประกนัภยัซึ งตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่างๆในการประมาณการนันเช่นอตัราคิดลดอตัราการขึนเงินเดือน
ในอนาคตอตัรามรณะและอตัราการเปลียนแปลงในจาํนวนพนกังานเป็นตน้

 การประเมินภาษี
 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหนี สินทีอาจจะเกิดขึนจากการถูกประเมินภาษีซึ งฝ่ายบริหารไดใ้ช้ดุลยพินิจใน

การประเมินผลของการถูกประเมินภาษีแล้วและเชือมันว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึนจึงไม่ได้บนัทึก
ประมาณการหนี สินดงักล่าวณวนัสินรอบระยะเวลารายงาน

6. รายการธุรกจิกบักจิการทีเกียวข้องกนั
 ในระหวา่งปีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจทีสําคญักบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัซึ งรายการ

ดงักล่าวเป็นไปตามเงือนไขทางการคา้และเกณฑ์ทีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯบริษทัย่อยและบุคคลหรือ
กิจการทีเกียวขอ้งกนัเหล่านันตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี 
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 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัวคราวระหวา่งราคาตามบญัชีของ

สินทรัพยแ์ละหนี สินณวนัสินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี สินทีเกียวขอ้งนัน
โดยใชอ้ตัราภาษีทีมีผลบงัคบัใช้ณวนัสินรอบระยะเวลารายงาน

 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้หนี สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชัวคราวทีตอ้งเสียภาษีทุก
รายการแต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัวคราวทีใช้หักภาษีรวมทังผล
ขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ช้ในจาํนวนเท่าทีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ทีบริษทัฯและบริษทัย่อยจะมี
กาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวทีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทาง
ภาษีทียงัไม่ไดใ้ชน้ัน

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีณทุกสินรอบ
ระยะเวลารายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวหากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่บริษทัฯ
และบริษทัย่อยจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีทังหมดหรือ
บางส่วนมาใชป้ระโยชน์

4.17 สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
 สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้แสดงไวใ้นงบการเงินตามมูลค่ายุติธรรมการเปลียนแปลงในมูลค่า

ยติุธรรมของสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ดงักล่าวจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน
5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสําคัญ
 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการ

ประมาณการในเรืองทีมีความไม่แน่นอนเสมอการใชดุ้ลยพินิจและประมาณการดงักล่าวนี ส่งผลกระทบ
ต่อจาํนวนเงินทีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลทีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินผลทีเกิดขึนจริง
จึงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนทีประมาณการไว้การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบญัชีทีสําคญัมี
ดงัต่อไปนี 

 ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญของลูกหนี
 ในการประมาณค่าเผือหนีสงสัยจะสูญของลูกหนี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประมาณผล

ขาดทุนทีคาดวา่จะเกิดขึนจากลูกหนีแต่ละรายโดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีตอายุของหนี ที
คงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจทีเป็นอยูใ่นขณะนันเป็นตน้

 ทีดินอาคารและอุปกรณ์และค่าเสือมราคา
 ในการคาํนวณค่าเสือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุการให้

ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลียนแปลงเกิดขึน
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 นอกจากนี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของทีดินอาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนตํากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ัน
ในการนี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจทีเกียวขอ้งกบัการประมาณการรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคต
ซึงเกียวเนืองกบัสินทรัพยน์ัน

 ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
 ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนณวนัทีไดม้าตลอดจนการทดสอบ

การด้อยค่าในภายหลังฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณกระแสเงินสดทีคาดว่าจะได้รับในอนาคตจาก
สินทรัพย์หรือจากหน่วยของสินทรัพยที์ก่อให้เกิดเงินสดรวมทังการเลือกอตัราคิดลดทีเหมาะสมในการ
คาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนันๆ

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเมือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่บริษทั

ฯและบริษทัยอ่ยจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะใชป้ระโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดน้ันในการนี
ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีเป็นจาํนวนเท่าใดโดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีทีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
 หนี สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึนตามหลักคณิตศาสตร์

ประกนัภยัซึ งตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่างๆในการประมาณการนันเช่นอตัราคิดลดอตัราการขึนเงินเดือน
ในอนาคตอตัรามรณะและอตัราการเปลียนแปลงในจาํนวนพนกังานเป็นตน้

 การประเมินภาษี
 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหนี สินทีอาจจะเกิดขึนจากการถูกประเมินภาษีซึ งฝ่ายบริหารไดใ้ช้ดุลยพินิจใน

การประเมินผลของการถูกประเมินภาษีแล้วและเชือมันว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึนจึงไม่ได้บนัทึก
ประมาณการหนี สินดงักล่าวณวนัสินรอบระยะเวลารายงาน

6. รายการธุรกจิกบักจิการทีเกียวข้องกนั
 ในระหวา่งปีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจทีสําคญักบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัซึ งรายการ

ดงักล่าวเป็นไปตามเงือนไขทางการคา้และเกณฑ์ทีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯบริษทัย่อยและบุคคลหรือ
กิจการทีเกียวขอ้งกนัเหล่านันตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี 









120 ร า ย ง า น 
ป ร ะ จํ า ปี 2557  15

 (หน่วย:ลา้นบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา
 2557 2556 2557 2556 
รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย     
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
ขายสินคา้และวตัถุดิบ   9,399 9,567 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด
ซือวตัถุดิบ   59 66 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด
ค่านายหนา้จ่าย   172 295 ตามสญัญา
ค่าใชจ่้ายทางการตลาด   277 258 ตามสญัญา
ค่าออกแบบและวศิวกรรม   1,131 930 ตามสญัญา
ค่าบริการรับ   10 6 ตามทีตกลงร่วมกนั
ค่าบริการจ่าย   42 36 ตามสญัญา
     
รายการธุรกจิกบักจิการทีเกียวข้องกนั     
ขายสินคา้และวตัถุดิบ 1,377 1,613 1,255 1,568 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด
ซือสินคา้และวตัถุดิบ 3,156 2,596 174 157 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด
ค่านายหนา้จ่าย 356 273 356 273 ตามสญัญา
ค่านายหนา้รับ 61 61   ตามสญัญา
ค่าบริการรับ 266 151   ตามสญัญา
ค่าบริการจ่าย 57 154 57 154 ตามสญัญา

 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯบริษทัย่อยและกิจการทีเกียวขอ้งกนัณวนัที31ธันวาคม2557และ2556มี
รายละเอียดดงันี 
 (หน่วย:ลา้นบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2557 2556 2557 2556
ลูกหนีการค้ากจิการทีเกียวข้องกัน(หมายเหตุ7)   
บริษทัยอ่ย   2,464 3,339
บริษทัทีเกียวขอ้งกนั(มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั) 420 428 343 360
รวมลูกหนีการคา้กิจการทีเกียวขอ้งกนั 420 428 2,807 3,699
    
เจ้าหนีการค้ากจิการทีเกียวข้องกัน(หมายเหตุ16)   
บริษทัยอ่ย   27 15
บริษทัทีเกียวขอ้งกนั(มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั) 810 878 28 32
รวมเจา้หนีการคา้กิจการทีเกียวขอ้งกนั 810 878 55 47
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เงินทดรองจากกจิการทีเกียวข้องกัน(หมายเหตุ16)   
บริษทัยอ่ย   112 957
บริษทัทีเกียวขอ้งกนั(มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั) 66 198 25 85
รวมเงินทดรองจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 66 198 137 1,042

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
 ในระหว่างปีสินสุดวนัที31ธันวาคม2557และ2556บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์

พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหารดงัต่อไปนี 
(หน่วย:ลา้นบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2557 2556 2557 2556
ผลประโยชน์ระยะสัน 186 196 86 86
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 20 16 7 1
ผลประโยชน์เมือถูกเลิกจา้งงาน 3 2  
รวม 209 214 93 87

7. ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน

 (หน่วย:ลา้นบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2557 2556 2557 2556
ลูกหนีการคา้กิจการทีเกียวขอ้งกนั(หมายเหตุ6)
อายหุนีคงคา้งนบัจากวนัทีถึงกาํหนดชาํระ    
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 418 419 2,745 3,461
คา้งชาํระ    
ไม่เกิน3เดือน 1 9 59 238
36เดือน 1  3 
รวม 420 428 2,807 3,699
ลูกหนีการคา้กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั    
อายหุนีคงคา้งนบัจากวนัทีถึงกาํหนดชาํระ    
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 7,003 6,918 2,965 2,851
คา้งชาํระ    
ไม่เกิน3เดือน 881 828 247 201



บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 121
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เงินทดรองจากกจิการทีเกียวข้องกัน(หมายเหตุ16)   
บริษทัยอ่ย   112 957
บริษทัทีเกียวขอ้งกนั(มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั) 66 198 25 85
รวมเงินทดรองจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 66 198 137 1,042

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
 ในระหว่างปีสินสุดวนัที31ธันวาคม2557และ2556บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์

พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหารดงัต่อไปนี 
(หน่วย:ลา้นบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2557 2556 2557 2556
ผลประโยชน์ระยะสัน 186 196 86 86
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 20 16 7 1
ผลประโยชน์เมือถูกเลิกจา้งงาน 3 2  
รวม 209 214 93 87

7. ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน

 (หน่วย:ลา้นบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2557 2556 2557 2556
ลูกหนีการคา้กิจการทีเกียวขอ้งกนั(หมายเหตุ6)
อายหุนีคงคา้งนบัจากวนัทีถึงกาํหนดชาํระ    
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 418 419 2,745 3,461
คา้งชาํระ    
ไม่เกิน3เดือน 1 9 59 238
36เดือน 1  3 
รวม 420 428 2,807 3,699
ลูกหนีการคา้กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั    
อายหุนีคงคา้งนบัจากวนัทีถึงกาํหนดชาํระ    
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 7,003 6,918 2,965 2,851
คา้งชาํระ    
ไม่เกิน3เดือน 881 828 247 201



122 ร า ย ง า น 
ป ร ะ จํ า ปี 2557  17

 (หน่วย:ลา้นบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2557 2556 2557 2556
36เดือน 55 76  1
612เดือน 61 34 1 1
เกิน12เดือนขึนไป 44 58  
รวม 8,044 7,914 3,213 3,054
รวมลูกหนีการคา้ 8,464 8,342 6,020 6,753
หกั:ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ (131) (156) (1) (12)
รวมลูกหนีการคา้สุทธิ 8,333 8,186 6,019 6,741

ลูกหนี อืน    

ลูกหนี อืน 38 68 1 6
รวมลูกหนี อืน 38 68 1 6
รวมลูกหนีการคา้และลูกหนี อืนสุทธิ 8,371 8,254 6,020 6,747

8. สินค้าคงเหลอื
(หน่วย:ลา้นบาท)

 งบการเงินรวม
 

ราคาทุน
รายการปรับลดราคาทุนให้
เป็นมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ


สินคา้คงเหลือสุทธิ

 2557 2556 2557 2556 2557 2556
สินคา้สาํเร็จรูป 2,863 3,404 (475) (464) 2,388 2,940
งานระหวา่งทาํ 577 545   577 545
วตัถุดิบ 2,179 2,474 (457) (482) 1,722 1,992
สินคา้ระหว่างทาง 633 472   633 472
รวม 6,252 6,895 (932) (946) 5,320 5,949
      
 (หน่วย:ลา้นบาท)
 งบการเงินเฉพาะกิจการ


ราคาทุน
รายการปรับลดราคาทุนให้
เป็นมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือสุทธิ

 2557 2556 2557 2556 2557 2556
สินคา้สาํเร็จรูป 1,544 1,530 (118) (131) 1,426 1,399
งานระหวา่งทาํ 495 451   495 451
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 (หน่วย:ลา้นบาท)
 งบการเงินเฉพาะกิจการ


ราคาทุน
รายการปรับลดราคาทุนให้
เป็นมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือสุทธิ

วตัถุดิบ 1,471 1,546 (268) (272) 1,203 1,274
สินคา้ระหว่างทาง 186 132   186 132
รวม 3,696 3,659 (386) (403) 3,310 3,256

9. สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน
(หน่วย:ลา้นบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2557 2556 2557 2556
ภาษีซือรอเรียกคืน 310 525 65 56
เงินจ่ายล่วงหนา้ 64 88 14 20
ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 100 179 6 24
ภาษีเงินไดจ่้ายล่วงหนา้ 126 147  
ลกูหนีตามสัญญาซือขาย

เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 15 2  
อืนๆ 57 77 14 13
รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอืน 672 1,018 99 113
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 (หน่วย:ลา้นบาท)
 งบการเงินเฉพาะกิจการ


ราคาทุน
รายการปรับลดราคาทุนให้
เป็นมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือสุทธิ

วตัถุดิบ 1,471 1,546 (268) (272) 1,203 1,274
สินคา้ระหว่างทาง 186 132   186 132
รวม 3,696 3,659 (386) (403) 3,310 3,256

9. สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน
(หน่วย:ลา้นบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2557 2556 2557 2556
ภาษีซือรอเรียกคืน 310 525 65 56
เงินจ่ายล่วงหนา้ 64 88 14 20
ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 100 179 6 24
ภาษีเงินไดจ่้ายล่วงหนา้ 126 147  
ลกูหนีตามสัญญาซือขาย

เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 15 2  
อืนๆ 57 77 14 13
รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอืน 672 1,018 99 113




124
ร า ย ง า น 
ป ร ะ จํ า ปี 2557 
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10. เงินลงทุนในบริษัทร่วม
   (หน่วย:ลา้นบาท)
   งบการเงินรวม
      ส่วนแบ่งกาํไรจาก
  จดัตังขึน สัดส่วน  มลูค่าตามบญัชีตาม เงินลงทุนในบริษทัร่วม

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ เงินลงทุน ราคาทุน วธิีส่วนไดเ้สีย ในระหว่างปี
   2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556

   ร้อยละ ร้อยละ      
DeltaGreentechSGPPte.Ltd.
(ถือหุน้โดยDeltaGreentechInternationalHolding

Limited)

ธุรกิจลงทุน สิงคโปร์  45  157  175 2 18

ผลต่างจากการแปลงค่าเงินลงทุนทีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ


      19  

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม      157  194 2 18

ระหวา่งปี2557บริษทัยอ่ยของบริษทัฯไดร้ับเงินปันผลจาํนวนประมาณ0.6ลา้นเหรียญสหรัฐฯ(ประมาณ20ลา้นบาท)จากDeltaGreentechSGPPte.Ltd.(2556:ไม่มี)

อยา่งไรก็ตามเมือวนัที11มีนาคม2557ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดม้ีมติใหข้ายเงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าวให้กบับริษทัทีเกียวขอ้งกนัแห่งหนึงคือDeltaInternational
Holding Limited ทังนีการขายเงินลงทุนดงักล่าวไดด้าํเนินการเสร็จเรียบร้อยแลว้ในไตรมาสทีสามของปีปัจจุบนัโดยมีมูลค่าการซือขายประมาณ12.9ลา้นเหรียญสหรัฐฯหรือ
ประมาณ426ลา้นบาทและมีกาํไรจากการขายเงินลงทุนดงักล่าวประมาณ5.9ลา้นเหรียญสหรัฐฯหรือประมาณ192ลา้นบาท
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11.
เงินลงทุ นในบริษัทย่อย


เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามทีแสดงอยู ใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัต่ อไปนี 




(หน่วย:ลา้นบาท)
บริษทั

ทุนเรียกชาํระแลว้
ราคาทุน


สกลุเงิน

2557
2556

2557
2556




(ลา้น)
(ลา้น)




DETInternationalHoldingLimited
เหรียญสหรัฐฯ

264
264

9,450
9,450

DeltaEnergySystems(Switzerland)AG
ฟรังก ์สวติเซอร์แลนด์

20
20

2,415
2,415

บริษทัเดลตา้กรีนอินดสัเตรียล(ประเทศไทย)จาํกดั 
บาท

190
190

190
190

DeltaEnergySystems(Singapore)Pte.Ltd.
เหรียญสหรัฐฯ

30
30

892
892

รวม





12,947
12,947

หกั:ค ่าเผือการ ดอ้ยค ่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย





(2,196)
(2,196)

รวมเงนิลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ





10,751
10,751


ไม ่มีเงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยดงักล่าวขา้งตน้สาํหรับปีสิ นสุดวนัที31ธนัวาคม2557และ2556

12.
อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุ น


มูลค ่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนณวนัที31ธนัวาคม2557และ2556แสดงไดด้งันี 


(หน่วย:ลา้นบาท)


งบการเงินรวม


ทีดินใหเ้ช่า

อาคารสาํนกังานใหเ้ช่า
รวม

ณวนัที31ธนัวาคม2557:





ราคาทุน
44

247
291

หกัค่าเสือมราคาสะสม 


(15)
(15)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
(5)

(26)
(31)

มูลค่าตามบญัชี สุทธิ
39

206
245







ณวนัที31ธนัวาคม2556:





ราคาทุน
44

247
291

หกัค่าเสือมราคาสะสม 


(2)
(2)

มูลค่าตามบญัชี สุทธิ
44

245
289

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยเชือวา่มูลค ่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนณวนัที31ธนัวาคม2557
ทีแสดงอยู ใ่นงบการเงินมีจาํนวนใกลเ้คียงกบัมูลค ่ายติุธรรม
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11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามทีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

  (หน่วย:ลา้นบาท)
บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ ราคาทุน

 สกลุเงิน 2557 2556 2557 2556
  (ลา้น) (ลา้น)  
DETInternationalHoldingLimited เหรียญสหรัฐฯ 264 264 9,450 9,450
DeltaEnergySystems(Switzerland)AG ฟรังก์สวติเซอร์แลนด์ 20 20 2,415 2,415
บริษทัเดลตา้กรีนอินดสัเตรียล(ประเทศไทย)จาํกดั บาท 190 190 190 190
DeltaEnergySystems(Singapore)Pte.Ltd. เหรียญสหรัฐฯ 30 30 892 892
รวม    12,947 12,947
หกั:ค่าเผือการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย    (2,196) (2,196)
รวมเงนิลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ    10,751 10,751

 ไม่มีเงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยดงักล่าวขา้งตน้สาํหรับปีสินสุดวนัที31ธนัวาคม2557และ2556
12. อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน
 มูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนณวนัที31ธนัวาคม2557และ2556แสดงไดด้งันี 

 (หน่วย:ลา้นบาท)
 งบการเงินรวม
 ทีดินใหเ้ช่า อาคารสาํนกังานใหเ้ช่า รวม

ณวนัที31ธนัวาคม2557:   
ราคาทุน 44 247 291
หกั ค่าเสือมราคาสะสม  (15) (15)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (5) (26) (31)
มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 39 206 245
   
ณวนัที31ธนัวาคม2556:   
ราคาทุน 44 247 291
หกัค่าเสือมราคาสะสม  (2) (2)
มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 44 245 289

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยเชือวา่มูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนณวนัที31ธนัวาคม2557
ทีแสดงอยูใ่นงบการเงินมีจาํนวนใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม





126
ร า ย ง า น 
ป ร ะ จํ า ปี 2557 
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13. ทีดินอาคารและอุปกรณ์
 (หน่วย:ลา้นบาท)
 งบการเงินรวม
   เครืองจกัร   งานระหวา่ง   
 ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ แม่พิมพ์ เครืองติดตัง ก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ อืน ๆ รวม

ราคาทุน:         
31ธนัวาคม2556 523 3,031 6,462 1,147 1,254 77 561 478 13,533
ซือเพิม/รับโอน  58 444 85 53 195 36 78 949
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย/โอนออก   (248) (75) (3) (240) (45) (59) (670)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (12) (144) (144) (3) (33)  (36) (24) (396)
31ธนัวาคม2557 511 2,945 6,514 1,154 1,271 32 516 473 13,416
ค่าเสือมราคาสะสม:         
31ธนัวาคม2556  584 5,361 1,072 818  492 348 8,675
ค่าเสือมราคาสาํหรับปี  72 479 76 62  51 36 776
ค่าเสือมราคาจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย  (3) (240) (73)   (41) (12) (369)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  (17) (129) (3) (13)  (34) (21) (217)
31ธนัวาคม2557  636 5,471 1,072 867  468 351 8,865
ค่าเผือการด้อยค่า:         
31ธนัวาคม2556  75   15   1 91
บนัทึกเพิมขึนระหวา่งปี  88 11      99
31ธนัวาคม2557  163 11  15   1 190
มูลค่าสุทธิตามบัญชี:         
ณวนัที31ธนัวาคม2556 523 2,372 1,101 75 421 77 69 129 4,767
ณวนัที31ธนัวาคม2557 511 2,146 1,032 82 389 32 48 121 4,361
ค่าเสือมราคาสําหรับปี
ปี2556(563ลา้นบาทรวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิตส่วนทีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขายบริหารและวิจยัและพฒันา) 832
ปี2557(552ลา้นบาทรวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิตส่วนทีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขายบริหารและวิจยัและพฒันา) 776
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13. ทีดินอาคารและอุปกรณ์(ต่อ)
 (หน่วย:ลา้นบาท)
 งบการเงินรวม
   เครืองจกัร   งานระหวา่ง   
 ทีดิน อาคาร และอปุกรณ์ แม่พิมพ์ เครืองติดตัง ก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ อืน ๆ รวม

ราคาทุน:         
31ธนัวาคม2555 501 2,707 6,442 1,096 1,194 191 480 460 13,071
ซือเพิม/รับโอน 23 241 224 87 42 130 120 71 938
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย/โอนออก   (327) (40) (9) (244) (54) (59) (733)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (1) 83 123 4 27  15 6 257
31ธนัวาคม2556 523 3,031 6,462 1,147 1,254 77 561 478 13,533
ค่าเสือมราคาสะสม:         
31ธนัวาคม2555  508 5,052 1,020 753  407 301 8,041
ค่าเสือมราคาสาํหรับปี  67 492 80 64  89 40 832
ค่าเสือมราคาจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย   (298) (31) (8)  (21) (5) (363)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  9 115 3 9  17 12 165
31ธนัวาคม2556  584 5,361 1,072 818  492 348 8,675
ค่าเผือการด้อยค่า:         
31ธนัวาคม2555  39   6   1 46
บนัทึกเพิมขึนระหวา่งปี  36   9    45
31ธนัวาคม2556  75   15   1 91
มูลค่าสุทธิตามบัญชี:         
ณวนัที31ธนัวาคม2555 501 2,160 1,390 76 435 191 73 158 4,984
ณวนัที31ธนัวาคม2556 523 2,372 1,101 75 421 77 69 129 4,767
ค่าเสือมราคาสําหรับปี
ปี2555(580ลา้นบาทรวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิตส่วนทีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขายบริหารและวิจยัและพฒันา) 798
ปี2556(563ลา้นบาทรวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิตส่วนทีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขายบริหารและวิจยัและพฒันา) 832
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13. ทีดินอาคารและอุปกรณ์(ต่อ)
 (หน่วย:ลา้นบาท)
 งบการเงินรวม
   เครืองจกัร   งานระหวา่ง   
 ทีดิน อาคาร และอปุกรณ์ แม่พิมพ์ เครืองติดตัง ก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ อืน ๆ รวม

ราคาทุน:         
31ธนัวาคม2555 501 2,707 6,442 1,096 1,194 191 480 460 13,071
ซือเพิม/รับโอน 23 241 224 87 42 130 120 71 938
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย/โอนออก   (327) (40) (9) (244) (54) (59) (733)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (1) 83 123 4 27  15 6 257
31ธนัวาคม2556 523 3,031 6,462 1,147 1,254 77 561 478 13,533
ค่าเสือมราคาสะสม:         
31ธนัวาคม2555  508 5,052 1,020 753  407 301 8,041
ค่าเสือมราคาสาํหรับปี  67 492 80 64  89 40 832
ค่าเสือมราคาจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย   (298) (31) (8)  (21) (5) (363)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  9 115 3 9  17 12 165
31ธนัวาคม2556  584 5,361 1,072 818  492 348 8,675
ค่าเผือการด้อยค่า:         
31ธนัวาคม2555  39   6   1 46
บนัทึกเพิมขึนระหวา่งปี  36   9    45
31ธนัวาคม2556  75   15   1 91
มูลค่าสุทธิตามบัญชี:         
ณวนัที31ธนัวาคม2555 501 2,160 1,390 76 435 191 73 158 4,984
ณวนัที31ธนัวาคม2556 523 2,372 1,101 75 421 77 69 129 4,767
ค่าเสือมราคาสําหรับปี
ปี2555(580ลา้นบาทรวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิตส่วนทีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขายบริหารและวิจยัและพฒันา) 798
ปี2556(563ลา้นบาทรวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิตส่วนทีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขายบริหารและวิจยัและพฒันา) 832
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13. ทีดินอาคารและอุปกรณ์(ต่อ)
 (หน่วย:ลา้นบาท)
 งบการเงินเฉพาะกิจการ
   เครืองจกัร   งานระหวา่ง   
 ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ แม่พิมพ์ เครืองติดตัง ก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ อืนๆ รวม

ราคาทุน:         
31ธนัวาคม2556 313 1,372 5,033 1,119 916 71 222 122 9,168
ซือเพิม/รับโอน  26 380 85 53 181 12 52 789
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย/โอนออก   (178) (64) (2) (224) (18) (53) (539)
31ธนัวาคม2557 313 1,398 5,235 1,140 967 28 216 121 9,418
ค่าเสือมราคาสะสม:         
31ธนัวาคม2556  392 4,159 1,046 704  200 95 6,596
ค่าเสือมราคาสาํหรับปี  24 390 74 44  16 7 555
ค่าเสือมราคาจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย   (176) (62) (1)  (18) (7) (264)
31ธนัวาคม2557  416 4,373 1,058 747  198 95 6,887
ค่าเผือการด้อยค่า:         
31ธนัวาคม2556  75   15   1 91
บนัทึกเพิมขึนระหวา่งปี  88 11      99
31ธนัวาคม2557  163 11  15   1 190
มูลค่าสุทธิตามบญัชี:         
ณวนัที31ธนัวาคม2556 313 905 874 73 197 71 22 26 2,481
ณวนัที31ธนัวาคม2557 313 819 851 82 205 28 18 25 2,341
ค่าเสือมราคาสําหรับปี
ปี2556(487ลา้นบาทรวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิตส่วนทีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขายบริหารและวิจยัและพฒันา) 559
ปี2557(479ลา้นบาทรวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิตส่วนทีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขายบริหารและวิจยัและพฒันา) 555
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13. ทีดินอาคารและอุปกรณ์(ต่อ)
 (หน่วย:ลา้นบาท)
 งบการเงินเฉพาะกิจการ
   เครืองจกัร   งานระหวา่ง   
 ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ แม่พิมพ์ เครืองติดตัง ก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ อืนๆ รวม

ราคาทุน:         
31ธนัวาคม2555 313 1,343 5,067 1,061 883 120 228 118 9,133
ซือเพิม/รับโอน  29 170 87 38 111 8 59 502
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย/โอนออก   (204) (29) (5) (160) (14) (55) (467)
31ธนัวาคม2556 313 1,372 5,033 1,119 916 71 222 122 9,168
ค่าเสือมราคาสะสม:         
31ธนัวาคม2555  367 3,957 993 661  194 94 6,266
ค่าเสือมราคาสาํหรับปี  25 384 75 49  20 6 559
ค่าเสือมราคาจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย   (182) (22) (6)  (14) (5) (229)
31ธนัวาคม2556  392 4,159 1,046 704  200 95 6,596
ค่าเผือการด้อยค่า:         
31ธนัวาคม2555  39   6   1 46
บนัทึกเพิมขึนระหวา่งปี  36   9    45
31ธนัวาคม2556  75   15   1 91
มูลค่าสุทธิตามบญัชี:         
ณวนัที31ธนัวาคม2555 313 937 1,110 68 216 120 34 23 2,821
ณวนัที31ธนัวาคม2556 313 905 874 73 197 71 22 26 2,481
ค่าเสือมราคาสําหรับปี
ปี2555(474ลา้นบาทรวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิตส่วนทีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขายบริหารและวิจยัและพฒันา) 545
ปี2556(487ลา้นบาทรวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิตส่วนทีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขายบริหารและวิจยัและพฒันา) 559
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13. ทีดินอาคารและอุปกรณ์(ต่อ)
 (หน่วย:ลา้นบาท)
 งบการเงินเฉพาะกิจการ
   เครืองจกัร   งานระหวา่ง   
 ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ แม่พิมพ์ เครืองติดตัง ก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ อืนๆ รวม

ราคาทุน:         
31ธนัวาคม2555 313 1,343 5,067 1,061 883 120 228 118 9,133
ซือเพิม/รับโอน  29 170 87 38 111 8 59 502
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย/โอนออก   (204) (29) (5) (160) (14) (55) (467)
31ธนัวาคม2556 313 1,372 5,033 1,119 916 71 222 122 9,168
ค่าเสือมราคาสะสม:         
31ธนัวาคม2555  367 3,957 993 661  194 94 6,266
ค่าเสือมราคาสาํหรับปี  25 384 75 49  20 6 559
ค่าเสือมราคาจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย   (182) (22) (6)  (14) (5) (229)
31ธนัวาคม2556  392 4,159 1,046 704  200 95 6,596
ค่าเผือการด้อยค่า:         
31ธนัวาคม2555  39   6   1 46
บนัทึกเพิมขึนระหวา่งปี  36   9    45
31ธนัวาคม2556  75   15   1 91
มูลค่าสุทธิตามบญัชี:         
ณวนัที31ธนัวาคม2555 313 937 1,110 68 216 120 34 23 2,821
ณวนัที31ธนัวาคม2556 313 905 874 73 197 71 22 26 2,481
ค่าเสือมราคาสําหรับปี
ปี2555(474ลา้นบาทรวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิตส่วนทีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขายบริหารและวิจยัและพฒันา) 545
ปี2556(487ลา้นบาทรวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิตส่วนทีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขายบริหารและวิจยัและพฒันา) 559
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 ณวนัที31ธนัวาคม2557บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีเครืองจกัรและอุปกรณ์จาํนวนหนึงซึ งตดัค่าเสือมราคา
หมดแลว้แต่ยงัใช้งานอยู่มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเสือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงิน
ประมาณ6,276ลา้นบาท(2556:6,437ลา้นบาท)(เฉพาะบริษทัฯ:4,958ลา้นบาท2556:4,940ลา้นบาท)

14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน
 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนณวนัที31ธนัวาคม2557และ2556แสดงไดด้งันี 

 (หน่วย:ลา้นบาท)


งบการเงินรวม
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ


สิทธิบตัร
คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์


อืนๆ


รวม

คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์

ราคาทุน:     
31ธนัวาคม2556 1,077 233 6 1,316 77
ซือเพิม  26 4 30 2
ตดัจาํหน่าย  (4)  (4) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 5 (17) (1) (13) 
31ธนัวาคม2557 1,082 238 9 1,329 79
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม:     
31ธนัวาคม2556 488 183 1 672 57
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 53 35 3 91 14
ตดัจาํหน่าย  (4)  (4) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 3 (15) (1) (13) 
31ธนัวาคม2557 544 199 3 746 71
มูลค่าสุทธิตามบญัชี:     
ณวนัที31ธนัวาคม2556 589 50 5 644 20
ณวนัที31ธนัวาคม2557 538 39 6 583 8
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14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน(ต่อ)
 (หน่วย:ลา้นบาท)


งบการเงินรวม
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ


สิทธิบตัร
คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์


อืนๆ


รวม

คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์

ราคาทุน:     
31ธนัวาคม2555 1,005 311 3 1,319 70
ซือเพิม  30 7 37 7
ตดัจาํหน่าย  (124) (4) (128) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 72 16  88 
31ธนัวาคม2556 1,077 233 6 1,316 77
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม:     
31ธนัวาคม2555 405 225 1 631 44
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 50 36  86 13
ตดัจาํหน่าย  (87)  (87) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 33 9  42 
31ธนัวาคม2556 488 183 1 672 57
มูลค่าสุทธิตามบญัชี:     
ณวนัที31ธนัวาคม2555 600 86 2 688 26
ณวนัที31ธนัวาคม2556 589 50 5 644 20

15. ภาษีเงินได้
 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีสินสุดวนัที31ธนัวาคม2557และ2556สรุปไดด้งันี 

(หน่วย:ลา้นบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2557 2556 2557 2556
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:    
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี (86) (53) (5) 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน (11) (10)  
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:    
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิมขึน(ลดลง) 25 (6)  
หนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี(เพิมขึน)ลดลง (14) 13  
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 1 (11)  
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ทีแสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (85) (67) (5) 
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14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน(ต่อ)
 (หน่วย:ลา้นบาท)


งบการเงินรวม
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ


สิทธิบตัร
คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์


อืนๆ


รวม

คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์

ราคาทุน:     
31ธนัวาคม2555 1,005 311 3 1,319 70
ซือเพิม  30 7 37 7
ตดัจาํหน่าย  (124) (4) (128) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 72 16  88 
31ธนัวาคม2556 1,077 233 6 1,316 77
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม:     
31ธนัวาคม2555 405 225 1 631 44
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 50 36  86 13
ตดัจาํหน่าย  (87)  (87) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 33 9  42 
31ธนัวาคม2556 488 183 1 672 57
มูลค่าสุทธิตามบญัชี:     
ณวนัที31ธนัวาคม2555 600 86 2 688 26
ณวนัที31ธนัวาคม2556 589 50 5 644 20

15. ภาษีเงินได้
 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีสินสุดวนัที31ธนัวาคม2557และ2556สรุปไดด้งันี 

(หน่วย:ลา้นบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2557 2556 2557 2556
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:    
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี (86) (53) (5) 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน (11) (10)  
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:    
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิมขึน(ลดลง) 25 (6)  
หนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี(เพิมขึน)ลดลง (14) 13  
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 1 (11)  
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ทีแสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (85) (67) (5) 
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 รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงันี 
 (หน่วย:ลา้นบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2557 2556 2557 2556
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 6,046 5,483 5,188 4,985
ภาษีเงินไดค้าํนวณในอตัราภาษีเงินไดข้องประเทศไทย

ร้อยละ20 (1,209) (1,097) (1,038) (997)
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน (11) (10)  
ภาษีเงินไดที้ไดรั้บยกเวน้ตามสิทธิประโยชน์ทางภาษีที

ไดรั้บจากรัฐบาล 1,049 1,054 1,051 1,054
ผลกระทบจากความแตกต่างของอตัราภาษีของบริษทัยอ่ย

ในต่างประเทศ (43) (56)  
ผลกระทบจากผลขาดทุนสาํหรับปี (28) (14)  
ผลกระทบจากรายไดที้ไดรั้บยกเวน้และค่าใชจ่้ายทีมีสิทธิ

หกัไดเ้พิมขึน 65 2  
อืนๆ 92 54 (18) (57)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ทีแสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (85) (67) (5) 

 อตัราภาษีทีมีผลบงัคบัใช้ณวนัสินรอบระยะเวลารายงานของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศอยูใ่นช่วงระหวา่ง
ร้อยละ0ถึงร้อยละ40

 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีและหนี สินภาษีเงินได้รอการตดับัญชีณวนัที
31ธนัวาคม2557และ2556ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี 
 (หน่วย:ลา้นบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2557 2556 2557 2556
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี 

ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ 22 10  
ค่าเผือการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 67 31  
โบนสัคา้งจ่าย 11 11  
การรับประกนัสินคา้ 67 75  
ภาษีเงินไดที้ไดรั้บยกเวน้จากกิจการทีไดรั้บการส่งเสริม 118 132  
ขาดทุนทางภาษียกมา 8 44  
อืนๆ 24 15  

รวม 317 318  
    
หนีสินภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี    

ผลกระทบจากการคิดค่าเสือมราคาทางบญัชี
และทางภาษี 57 36  

รวม 57 36  
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ณวนัที31ธนัวาคม2557บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการผลแตกต่างชัวคราวทีใชห้กัภาษีและขาดทุนทาง
ภาษีทียงัไม่ไดใ้ช้จาํนวน60ลา้นบาท25ลา้นรูปีอินเดียหรือประมาณ13ลา้นบาทและ57ลา้นยโูรหรือ
ประมาณ2,283ลา้นบาท(2556:99ลา้นบาท206ลา้นรูปีอินเดียหรือประมาณ106ลา้นบาทและ59ลา้น
ยโูรหรือประมาณ2,408ลา้นบาท)ทีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีเนืองจากบริษทัฯได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและบริษทัย่อย
พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษทัย่อยอาจไม่ได้ใช้ประโยชน์จากรายการผลแตกต่างชัวคราวทีใช้หักภาษีและ
ขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ได้ใช้เนืองจากบริษทัย่อยยงัไม่มีกาํไรทางภาษีและไม่สามารถประมาณการ
ประโยชน์ทีจะไดรั้บจากรายการผลแตกต่างชัวคราวทีใชห้กัภาษีและขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ช้

16. เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
     (หน่วย:ลา้นบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2557 2556 2557 2556
เจา้หนีการคา้กิจการทีเกียวขอ้งกนั(หมายเหตุ6) 810 878 55 47
เจา้หนีการคา้กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 4,750 4,945 3,838 3,798
เงินทดรองจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั(หมายเหตุ6) 66 198 137 1,042
เจา้หนี อืน 458 329 379 294
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 2,237 2,321 1,370 1,236
เงินรับล่วงหนา้ 339 298 166 143
รวมเจา้หนีการคา้และเจา้หนี อืน 8,660 8,969 5,945 6,560

17. หนีสินหมุนเวยีนอืน
     (หน่วย:ลา้นบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2557 2556 2557 2556
เจา้หนีตามสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 43 147 6 62
ภาษีเงินไดห้กัณทีจ่ายคา้งจ่าย 117 81 64 45
ภาษีขายคา้งชาํระ 73 98  
อืนๆ 69 61 31 13
รวมหนี สินหมุนเวียนอืน 302 387 101 120

18. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รายการเกี ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานที รับรู้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและใน
งบแสดงฐานะการเงินสรุปไดด้งันี 
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ณวนัที31ธนัวาคม2557บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการผลแตกต่างชัวคราวทีใชห้กัภาษีและขาดทุนทาง
ภาษีทียงัไม่ไดใ้ช้จาํนวน60ลา้นบาท25ลา้นรูปีอินเดียหรือประมาณ13ลา้นบาทและ57ลา้นยโูรหรือ
ประมาณ2,283ลา้นบาท(2556:99ลา้นบาท206ลา้นรูปีอินเดียหรือประมาณ106ลา้นบาทและ59ลา้น
ยโูรหรือประมาณ2,408ลา้นบาท)ทีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีเนืองจากบริษทัฯได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและบริษทัย่อย
พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษทัย่อยอาจไม่ได้ใช้ประโยชน์จากรายการผลแตกต่างชัวคราวทีใช้หักภาษีและ
ขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ได้ใช้เนืองจากบริษทัย่อยยงัไม่มีกาํไรทางภาษีและไม่สามารถประมาณการ
ประโยชน์ทีจะไดรั้บจากรายการผลแตกต่างชัวคราวทีใชห้กัภาษีและขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ช้

16. เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
     (หน่วย:ลา้นบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2557 2556 2557 2556
เจา้หนีการคา้กิจการทีเกียวขอ้งกนั(หมายเหตุ6) 810 878 55 47
เจา้หนีการคา้กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 4,750 4,945 3,838 3,798
เงินทดรองจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั(หมายเหตุ6) 66 198 137 1,042
เจา้หนี อืน 458 329 379 294
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 2,237 2,321 1,370 1,236
เงินรับล่วงหนา้ 339 298 166 143
รวมเจา้หนีการคา้และเจา้หนี อืน 8,660 8,969 5,945 6,560

17. หนีสินหมุนเวยีนอืน
     (หน่วย:ลา้นบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2557 2556 2557 2556
เจา้หนีตามสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 43 147 6 62
ภาษีเงินไดห้กัณทีจ่ายคา้งจ่าย 117 81 64 45
ภาษีขายคา้งชาํระ 73 98  
อืนๆ 69 61 31 13
รวมหนี สินหมุนเวียนอืน 302 387 101 120

18. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รายการเกี ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานที รับรู้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและใน
งบแสดงฐานะการเงินสรุปไดด้งันี 
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  (หน่วย:ลา้นบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2557 2556 2557 2556
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 55 51 19 17
ตน้ทุนดอกเบีย 61 55 9 6
หกั:ผลตอบแทนทีคาดไวจ้ากสินทรัพยโ์ครงการ (37) (28)  
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยัทีรับรู้  28 6 
ค่าใช้จ่ายเกียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนักงานสําหรับปี 79 106 34 23
    

(หน่วย:ลา้นบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2557 2556 2557 2556
ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ (2,263) (2,253) (227) (210)
มลูค่ายติุธรรมของสินทรัพยโ์ครงการ 929 807  
 (1,334) (1,446) (227) (210)
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัทียงัไม่รับรู้ 432 460 78 83
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ณวนัที31ธันวาคม (902) (986) (149) (127)



การเปลียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์แสดงไดด้งันี 
(หน่วย:ลา้นบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2557 2556 2557 2556
ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี (2,253) (2,163) (210) (222)
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั (55) (51) (19) (17)
ตน้ทุนดอกเบีย (61) (55) (9) (6)
จาํนวนทีลกูจา้งจ่ายสมทบ (13) (16)  
ผลประโยชนที์จ่ายในระหวา่งปี 123 145 11 13
กาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั (216) 91  22
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 212 (204)  
ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี (2,263) (2,253) (227) (210)

 30

การเปลียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยโ์ครงการแสดงไดด้งันี 
(หน่วย:ลา้นบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2557 2556 2557 2556
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการต้นปี 807 729  
ผลตอบแทนทีคาดไวจ้ากสินทรัพยโ์ครงการ 37 28  
จาํนวนทีนายจา้งจ่ายสมทบ 17 21  
จาํนวนทีลกูจา้งจ่ายสมทบ 13 16  
ผลประโยชนที์จ่ายในระหวา่งปี (72) (88)  
กาํไรจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั 201 31  
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (74) 70  
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการปลายปี 929 807  

จาํนวนเงินของประเภทสินทรัพยที์สาํคญัทีเป็นส่วนประกอบของมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยโ์ครงการมีดงันี 

(หน่วย:ลา้นบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2557 2556 2557 2556
ตราสารหนี  199 131  
ตราสารทุน 196 172  
อสังหาริมทรัพย์ 380 359  
อืนๆ 154 145  

สมมติฐานทีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัณวนัประเมินสรุปไดด้งันี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2557 2556 2557 2556

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)
อตัราคิดลด 1.38.0 1.98.5 4.3 4.3
อตัราผลตอบแทนทีคาดไว้

จากสินทรัพยโ์ครงการ 4.08.5 4.08.5  
อตัราการขึนเงินเดือนในอนาคต

(ขึนกบัช่วงอาย)ุ 1.011.0 0.511.0 7.011.0 7.011.0
อตัราการเปลียนแปลงในจาํนวนพนกังาน

(ขึนกบัช่วงอาย)ุ 0.524.2 0.524.2 4.013.0 4.013.0
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การเปลียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยโ์ครงการแสดงไดด้งันี 
(หน่วย:ลา้นบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2557 2556 2557 2556
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการต้นปี 807 729  
ผลตอบแทนทีคาดไวจ้ากสินทรัพยโ์ครงการ 37 28  
จาํนวนทีนายจา้งจ่ายสมทบ 17 21  
จาํนวนทีลกูจา้งจ่ายสมทบ 13 16  
ผลประโยชนที์จ่ายในระหวา่งปี (72) (88)  
กาํไรจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั 201 31  
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (74) 70  
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการปลายปี 929 807  

จาํนวนเงินของประเภทสินทรัพยที์สาํคญัทีเป็นส่วนประกอบของมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยโ์ครงการมีดงันี 

(หน่วย:ลา้นบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2557 2556 2557 2556
ตราสารหนี  199 131  
ตราสารทุน 196 172  
อสังหาริมทรัพย์ 380 359  
อืนๆ 154 145  

สมมติฐานทีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัณวนัประเมินสรุปไดด้งันี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2557 2556 2557 2556

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)
อตัราคิดลด 1.38.0 1.98.5 4.3 4.3
อตัราผลตอบแทนทีคาดไว้

จากสินทรัพยโ์ครงการ 4.08.5 4.08.5  
อตัราการขึนเงินเดือนในอนาคต

(ขึนกบัช่วงอาย)ุ 1.011.0 0.511.0 7.011.0 7.011.0
อตัราการเปลียนแปลงในจาํนวนพนกังาน

(ขึนกบัช่วงอาย)ุ 0.524.2 0.524.2 4.013.0 4.013.0
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จาํนวนเงินสําหรับปีปัจจุบันและสี ปียอ้นหลังของรายการทีเกียวข้องกับผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังานแสดงไดด้งันี 

 (หน่วย:ลา้นบาท)
 งบการเงินรวม
 2557 2556 2555 2554 2553
ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ (2,263) (2,253) (2,163) (1,978) (1,845)
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยโ์ครงการ 929 807 729 733 684
ส่วนขาดของโครงการ (1,334) (1,446) (1,434) (1,245) (1,161)
กาํไร(ขาดทุน)จากการปรับปรุงตาม

ประสบการณ์ซึ งเกิดจากภาระผกูพนั
ตามโครงการผลประโยชน์ 10 (20) (1) (33) (15)

กาํไร(ขาดทุน)จากการปรับปรุงตาม
ประสบการณ์ซึ งเกิดจากสินทรัพย์
โครงการ 37   (1) (7)

 
 (หน่วย:ลา้นบาท)
 งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2557 2556 2555 2554 2553
ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ (227) (210) (222) (206) (96)
ขาดทุนจากการปรับปรุงตามประสบการณ์

ซึ งเกิดจากภาระผกูพนัตามโครงการ
ผลประโยชน์  (19)  (81) 
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19. ประมาณการหนีสิน
      (หน่วย:ลา้นบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 การปรับ การรับประกนั ประมาณการ  การรับประกนั 
 โครงสร้างองคก์ร สินคา้ หนี สินอืน รวม สินคา้ รวม
ยอดคงเหลอืณวนัที31ธันวาคม2555 153 260 91 504 20 20
รับรู้เพิมระหว่างปี 22 159 236 417 48 48
ลดลงระหว่างปี (150) (1) (33) (184)  
กลบัรายการระหว่างปี (15) (234) (101) (350)  
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน/ขาดทุนจากอตัรา
แลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง 18 10 22 50  
ยอดคงเหลอืณวนัที31ธันวาคม2556 28 194 215 437 68 68
รับรู้เพิมระหว่างปี 2 194 65 261 106 106
ลดลงระหว่างปี (10) (6) (19) (35)  
กลบัรายการระหว่างปี (1) (55) (154) (210)  
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน/ขาดทุนจากอตัรา
แลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง (4) (9) (16) (29) 2 2
ยอดคงเหลอืณวนัที31ธันวาคม2557 15 318 91 424 176 176
      
ประมาณการหนี สินระยะสัน 28 40 179 247  
ประมาณการหนี สินระยะยาว  154 36 190 68 68
ยอดคงเหลอืณวนัที31ธันวาคม2556 28 194 215 437 68 68
      
ประมาณการหนี สินระยะสัน 15 81 43 139  
ประมาณการหนี สินระยะยาว  237 48 285 176 176
ยอดคงเหลอืณวนัที31ธันวาคม2557 15 318 91 424 176 176
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20. สํารองตามกฎหมาย

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา116แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดัพ.ศ.2535บริษทัฯตอ้งจดัสรร
กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ งไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ5ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา(ถา้มี)จนกวา่ทุนสาํรองนีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ10ของทุนจดทะเบียนสํารอง
ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได้ในปัจจุบนับริษทัฯไดจ้ดัสรรสํารองตามกฎหมาย
ไวค้รบถว้นแลว้

21. เงินปันผล
 เงินปันผลทีประกาศจ่ายในปี2557และ2556มีรายละเอียดดงันี 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้
  (ลา้นบาท) (บาท)

เงินปันผลประจาํปีสาํหรับปี2556 ทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้
เมือวนัที31มีนาคม2557 3,368 2.70

เงินปันผลประจาํปีสาํหรับปี2555 ทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้
เมือวนัที29มีนาคม2556 2,994 2.40

22. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ
รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายทีสาํคญัดงัต่อไปนี 

  (หน่วย:ลา้นบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2557 2556 2557 2556
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อืนของพนกังาน 7,525 6,954 4,004 3,617
วตัถุดิบใชไ้ปและค่าซือสินคา้สาํเร็จรูป 26,113 24,849 17,162 16,567
การเปลียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํ 509 (382) (58) 126
ค่าเสือมราคา 776 832 555 559
ค่านายหนา้จ่าย 453 515 528 568
ค่าใชจ่้ายทางการตลาด 46 50 277 258
ค่าออกแบบและวิศวกรรม 440 246 1,233 1,049
ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 91 86 14 13
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23. การส่งเสริมการลงทุน

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยในประเทศไทยไดร้ับสิทธิพิเศษทางดา้นภาษีอากรจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนภายใตเ้งือนไขต่างๆทีกาํหนดไว้บริษทัฯและบริษทัยอ่ย
ในประเทศไทยไดร้ับสิทธิประโยชน์ทางดา้นภาษีอากรทีมีสาระสาํคญัดงัต่อไปนี 

รายละเอยีด
 บริษทัฯ บริษทัยอ่ยในประเทศไทย
1.บตัรส่งเสริมเลขที 1710(2)/2549 1541(2)/2552 1494(2)/2552 2061(1)/2553 2062(1)/2553 1732(2)/2557 1813(2)/2554 1814(2)/2554
2.เพือส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตElectromagnetic

products
ผลิตElectromagnetic

products
ผลิตDCFAN ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคม

และชินส่วนอีเลคโทรนิคส์
สาํหรับยานพาหนะ

ผลิตอุปกรณ์
โทรคมนาคม

ผลิตElectromagnetic
products

ผลิตInverter ผลิตหลอดไฟฟ้า
โคมไฟฟ้าและ

อุปกรณ์แสดงภาพ
3.สิทธิประโยชนส์าํคญัทีไดร้ับ        

3.1 ไดร้ับยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิทีไดจ้าก
การประกอบกิจการทีไดร้ับการส่งเสริมและไดร้ับยกเวน้ไม่
ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการทีไดร้ับการส่งเสริมซึงไดร้ับ
ยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลไปรวมคาํนวณเพือเสียภาษี

8ปี 7ปี
(วงเงินไม่เกิน

90,690,852บาท)

7ปี
(วงเงินไม่เกิน

298,170,000บาท)

8ปี 8ปี 7ปี
(วงเงินไม่เกิน

124,000,000บาท)

7ปี
(วงเงินไม่เกิน

182,000,000บาท)

7ปี
(วงเงินไม่เกิน

202,400,000บาท)

3.2 ไดร้ับยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเครืองจกัรตามที
คณะกรรมการพิจารณาอนุมตัิ

ไดร้ับ ไดร้ับ ไดร้ับ ไดร้ับ ไดร้ับ ไดร้ับ ไดร้ับ ไดร้ับ

3.3 ไดร้ับยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับวตัถุดิบและวสัดุจาํเป็นทีตอ้ง
นาํเขา้จากต่างประเทศเพือใชใ้นการผลิตเพือการส่งออก

ไม่ไดร้ับ ไดร้ับ ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ ไดร้ับ ไดร้ับ ไดร้ับ ไดร้ับ

3.4 ไดร้ับลดหยอ่นภาษีเงินไดน้ิติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิที
ไดร้ับจากการลงทุนในอตัราร้อยละหา้สิบของอตัราปกติเป็น
ระยะเวลาหา้ปีนบัจากวนัทีพน้กาํหนดระยะเวลาการไดร้ับ
ยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลดงักล่าวขา้งตน้

ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ ไดร้ับ ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ

3.5 ไดร้ับอนุญาตใหห้กัค่าขนส่งค่าไฟฟ้าและค่าประปาเป็น
สองเท่าของค่าใชจ้่ายดงักล่าวเป็นระยะเวลาสิบปีนบัแต่วนัที
เริมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนัน

ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ ไดร้ับ ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ

3.6 ไดร้ับอนุญาตใหห้กัเงินลงทุนในการติดตังหรือก่อสร้างสิง
อาํนวยความสะดวกร้อยละยีสิบหา้ของเงินลงทุน
นอกเหนือไปจากการหกัค่าเสือมราคาตามปกติ

ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ ไดร้ับ ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ

4.วนัทีเริ มใชบ้ตัรส่งเสริม 27มกราคม2552 4มกราคม2553 12มีนาคม2556 ยงัไม่ไดข้อเปิด
ดาํเนินการ

ยงัไม่ไดข้อเปิด
ดาํเนินการ

ยงัไม่ไดข้อเปิด
ดาํเนินการ

ยงัไม่ไดข้อเปิด
ดาํเนินการ

ยงัไม่ไดข้อเปิด
ดาํเนินการ

5.สิทธิและประโยชนเ์พิมเติม ไดร้ับประโยชนท์างภาษี
อากรเพิมเติมสาํหรับการ
ลงทุนเพือพฒันาทกัษะ

เทคโนโลยีและนวตักรรม

ไดร้ับประโยชนท์างภาษี
อากรเพิมเติมสาํหรับการ
ลงทุนเพือพฒันาทกัษะ

เทคโนโลยีและนวตักรรม

ไดร้ับประโยชนท์างภาษี
อากรเพิมเติมสาํหรับการ
ลงทุนเพือพฒันาทกัษะ

เทคโนโลยีและนวตักรรม
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 รายไดข้องบริษทัฯสําหรับปีจาํแนกตามกิจการทีได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ไดรั้บการส่งเสริม
การลงทุนสามารถสรุปไดด้งันี 

  (หน่วย:ลา้นบาท)
 กิจการทีไดรั้บการส่งเสริม กิจการทีไม่ไดรั้บการส่งเสริม รวม
 2557 2556 2557 2556 2557 2556
งบการเงินเฉพาะกิจการ      
รายไดจ้ากการขาย      
รายไดจ้ากการขายในประเทศ 393 420   393 420
รายไดจ้ากการส่งออก 29,490 27,967 213 296 29,703 28,263

รวม 29,883 28,387 213 296 30,096 28,683

 สิทธิพิเศษทางภาษีทีมีสาระสาํคญัทีบริษทัยอ่ยอืนๆไดรั้บมีดงันี 

 DeltaElectronics(Slovakia)s.r.o.ไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากรัฐบาลของประเทศสโลวาเกียเมือวนัที
22ธันวาคม2549สําหรับผลิตสินค้าประเภทPowersupplyและSolarinverterภายใต้เงือนไขที
กาํหนดบางประการสิทธิพิเศษดงักล่าวรวมถึงการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นจาํนวนเงิน
รวมทังสินประมาณ6.2ลา้นยโูรเป็นระยะเวลา10ปีนบัตังแต่ปี2553ซึ งเป็นปีทีเริมประกอบกิจการ

 DeltaPowerSolutions(India)Pvt.Ltd.ไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากรัฐบาลของประเทศอินเดียเมือ
วนัที1เมษายน2551สําหรับผลิตสินคา้ประเภทTelecomPowerSystemsและUninterruptedPower
Solutions ภายใตเ้งือนไขทีกาํหนดบางประการสิทธิพิเศษดงักล่าวรวมถึงการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได้
นิติบุคคลสําหรับกาํไรทีไดจ้ากการประกอบกิจการทีไดรั้บการส่งเสริมเป็นระยะเวลา5ปีนบัแต่วนัที
เริมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนันและไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกิจการทีไดรั้บ
การส่งเสริมในอตัราร้อยละ30ของอตัราปกติมีกาํหนด5ปีนบัจากวนัทีพน้กาํหนดไดรั้บยกเวน้ภาษี

24. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน
ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัย่อยสําหรับปีสินสุดวนัที31ธันวาคม2557
และ2556ทีนําเสนอต่อประธานบริหารของกลุ่มบริษัทซึ งเป็นผู ้มีอ ํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีดงัต่อไปนี 


  

 (หน่วย:ลา้นบาท)



ส่วนงานเพาเวอร์
อีเลคโทรนิคส์1)

ส่วนงานการ
จดัการพลงังาน2)

ส่วนงานสมาร์ท
กรีนไลฟ์3) อืนๆ  งบการเงินรวม

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556
รายได้          
รายไดจ้ากการขายและบริการ

ใหก้บัลูกคา้ภายนอก 30,464 29,306 12,061 10,130 568 521 1,028 1,244 44,121 41,201
รวมรายได้ 30,464 29,306 12,061 10,130 568 521 1,028 1,244 44,121 41,201
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 (หน่วย:ลา้นบาท)



ส่วนงานเพาเวอร์
อีเลคโทรนิคส์1)

ส่วนงานการ
จดัการพลงังาน2)

ส่วนงานสมาร์ท
กรีนไลฟ์3) อืนๆ  งบการเงินรวม

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556
กาํไร(ขาดทุน)ของส่วนงาน 6,005 5,994 946 425 30 55 (1,511) (1,750) 5,470 4,724
รายได้(ค่าใชจ่้าย)ทีไม่ไดปั้น

ส่วน:      
 

 
ดอกเบียรับ         210 194
กาํไรจากอตัราแลกเปลียน         231 272
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 3 261
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 192 
รายไดเ้งินปันผลจากเงินลงทุนระยะยาวอืน  13
รายไดอื้น








   338 419

ค่าใชจ่้ายอืน








   (326) (355)
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน








   (73) (63)

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 2 18
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้








   6,047 5,483

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้








   (85) (67)
กาํไรสาํหรับปี








   5,962 5,416










  



1) ส่วนงานเพาเวอร์อีเลคโทรนิคส์(Powerelectronicssegment)เป็นส่วนงานทีทาํการออกแบบผลิตและจาํหน่ายเพาเวอร์ซพัพลาย

สาํหรับคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์เครืองใชส้าํนกังานเครืองใชใ้นครัวเรือนและอุปกรณ์อีเลคโทรนิคส์ทีใชใ้นรถยนต์โดย
ผลิตภณัฑห์ลกัไดแ้ก่ดีซีดีซีคอนเวอร์เตอร์เพาเวอร์ซพัพลายสาํหรับคอมพิวเตอร์และเซิร์ฟเวอร์ผลิตภณัฑ์DESผลิตภณัฑอี์เลค
โทรนิคส์ทีใชใ้นรถยนต์พดัลมระบายความร้อนตวัแปลงกระแสไฟฟ้าสาํหรับอุปกรณ์ทีใชใ้นอุตสาหกรรมและครัวเรือนรวมถึง
โซลินอยดแ์ละอีเอม็ไอฟิลเตอร์เป็นตน้

2) ส่วนงานการจดัการพลงังาน(Energymanagementsegment)เป็นส่วนงานทีทาํการออกแบบผลิตและจาํหน่ายอุปกรณ์ระบบ
กาํลงัไฟฟ้าสาํหรับอุปกรณ์ระบบโทรคมนาคมระบบขอ้มูลและระบบเครือข่ายและอุปกรณ์สาํหรับพลงังานทดแทนโดย
ผลิตภณัฑห์ลกัไดแ้ก่เพาเวอร์ซิสเตม็สาํหรับงานระบบโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมเครืองสาํรองไฟฟ้าอุปกรณ์แปลงพลงังาน
แสงอาทิตย์และระบบอุตสาหกรรมอตัโนมติัเป็นตน้

3) ส่วนงานสมาร์ทกรีนไลฟ์(Smartgreenlifesegment)เป็นส่วนงานทีทาํการออกแบบผลิตและจาํหน่ายอุปกรณ์เกียวกบัระบบไฟ
LEDและผลิตภณัฑจ์อแสดงภาพ

ข้อมูลเกียวกบัเขตภูมิศาสตร์
 (หน่วย:ลา้นบาท)
 2557 2556
รายได้จากลูกค้าภายนอกกาํหนดขึนตามสถานทีตังของลูกค้า  
สหรัฐอเมริกา 10,863 10,617
จีน 6,433 6,323
อินเดีย 5,887 3,693
เยอรมนี 3,923 3,715
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 (หน่วย:ลา้นบาท)



ส่วนงานเพาเวอร์
อีเลคโทรนิคส์1)

ส่วนงานการ
จดัการพลงังาน2)

ส่วนงานสมาร์ท
กรีนไลฟ์3) อืนๆ  งบการเงินรวม

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556
กาํไร(ขาดทุน)ของส่วนงาน 6,005 5,994 946 425 30 55 (1,511) (1,750) 5,470 4,724
รายได้(ค่าใชจ่้าย)ทีไม่ไดปั้น

ส่วน:      
 

 
ดอกเบียรับ         210 194
กาํไรจากอตัราแลกเปลียน         231 272
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 3 261
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 192 
รายไดเ้งินปันผลจากเงินลงทุนระยะยาวอืน  13
รายไดอื้น








   338 419

ค่าใชจ่้ายอืน








   (326) (355)
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน








   (73) (63)

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 2 18
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้








   6,047 5,483

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้








   (85) (67)
กาํไรสาํหรับปี








   5,962 5,416










  



1) ส่วนงานเพาเวอร์อีเลคโทรนิคส์(Powerelectronicssegment)เป็นส่วนงานทีทาํการออกแบบผลิตและจาํหน่ายเพาเวอร์ซพัพลาย

สาํหรับคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์เครืองใชส้าํนกังานเครืองใชใ้นครัวเรือนและอุปกรณ์อีเลคโทรนิคส์ทีใชใ้นรถยนต์โดย
ผลิตภณัฑห์ลกัไดแ้ก่ดีซีดีซีคอนเวอร์เตอร์เพาเวอร์ซพัพลายสาํหรับคอมพิวเตอร์และเซิร์ฟเวอร์ผลิตภณัฑ์DESผลิตภณัฑอี์เลค
โทรนิคส์ทีใชใ้นรถยนต์พดัลมระบายความร้อนตวัแปลงกระแสไฟฟ้าสาํหรับอุปกรณ์ทีใชใ้นอุตสาหกรรมและครัวเรือนรวมถึง
โซลินอยดแ์ละอีเอม็ไอฟิลเตอร์เป็นตน้

2) ส่วนงานการจดัการพลงังาน(Energymanagementsegment)เป็นส่วนงานทีทาํการออกแบบผลิตและจาํหน่ายอุปกรณ์ระบบ
กาํลงัไฟฟ้าสาํหรับอุปกรณ์ระบบโทรคมนาคมระบบขอ้มูลและระบบเครือข่ายและอุปกรณ์สาํหรับพลงังานทดแทนโดย
ผลิตภณัฑห์ลกัไดแ้ก่เพาเวอร์ซิสเตม็สาํหรับงานระบบโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมเครืองสาํรองไฟฟ้าอุปกรณ์แปลงพลงังาน
แสงอาทิตย์และระบบอุตสาหกรรมอตัโนมติัเป็นตน้

3) ส่วนงานสมาร์ทกรีนไลฟ์(Smartgreenlifesegment)เป็นส่วนงานทีทาํการออกแบบผลิตและจาํหน่ายอุปกรณ์เกียวกบัระบบไฟ
LEDและผลิตภณัฑจ์อแสดงภาพ

ข้อมูลเกียวกบัเขตภูมิศาสตร์
 (หน่วย:ลา้นบาท)
 2557 2556
รายได้จากลูกค้าภายนอกกาํหนดขึนตามสถานทีตังของลูกค้า  
สหรัฐอเมริกา 10,863 10,617
จีน 6,433 6,323
อินเดีย 5,887 3,693
เยอรมนี 3,923 3,715
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 (หน่วย:ลา้นบาท)
 2557 2556
ไตห้วนั 3,497 3,320
ประเทศอืนๆ 13,518 13,533
รวม 44,121 41,201


 (หน่วย:ลา้นบาท)
 2557 2556
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน*  
ไทย 2,421 2,578
สโลวาเกีย 1,106 1,264
อินเดีย 587 595
เยอรมนี 482 597
ประเทศอืนๆ 593 666
รวม 5,189 5,700

* ไม่รวมเครืองมือทางการเงินสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีสินทรัพยผ์ลประโยชน์หลงัออกจากงานและสิทธิตาม
สญัญาประกนัภยั

25. กองทุนสํารองเลียงชีพ
 บริษทัฯและพนกังานบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตังกองทุนสาํรองเลียงชีพขึนตามพระราชบญัญติักองทุนสํารอง

เลี ยงชีพพ.ศ.2530โดยบริษทัฯและพนักงานจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ7ของ
เงินเดือน(2556:อตัราร้อยละ6ของเงินเดือน)กองทุนสํารองเลี ยงชีพนีบริหารโดยธนาคารทหารไทย
จาํกดั(มหาชน)และจะจ่ายให้แก่พนกังานเมือพนกังานนันออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของ
บริษทัฯหรือเมือพนกังานนันได้รับการเลือนตาํแหน่งในระดบัผูจ้ดัการในระหว่างปี2557บริษทัฯได้
จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจาํนวนเงิน68,448,808บาท(2556:54,739,899บาท)

 กองทุนสํารองเลียงชีพของบริษทัยอ่ย เป็นกองทุนทีจดัตังขึนตามนโยบายของบริษทัยอ่ยและเป็นไปตาม
กฎหมายของประเทศทีบริษทัยอ่ยนันดาํเนินกิจการอยู่

26. ภาระผูกพนัและหนีสินทีอาจเกดิขึน
26.1 ภาระผูกพนัเกียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนและสัญญาเช่าดําเนินงาน

26.1.1 ณวนัที31ธนัวาคม2557บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัทีสาํคญัเกียวกบัการก่อสร้างอาคาร
จาํนวนประมาณ6ล้านบาท(2556:3ล้านบาท)และการซือเครื องจกัรและอุปกรณ์จาํนวน
ประมาณ108ลา้นบาท0.1ลา้นยโูรหรือประมาณ4ลา้นบาทและ5ลา้นรูปีอินเดียหรือประมาณ
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2ลา้นบาท(2556:87ลา้นบาท0.2ลา้นยโูรหรือประมาณ7ลา้นบาทและ10ลา้นรูปีอินเดียหรือ
ประมาณ5ลา้นบาท)

26.1.2 ณวนัที31ธนัวาคม2557บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัทีสําคญัเกียวกบัสัญญาเช่าดาํเนินงานจาํนวน
ประมาณ2ล้านโครนาสวีเดนหรือประมาณ7ล้านบาท1ล้านซลอตีโปแลนด์หรือประมาณ
8ล้านบาท1ล้านฟรังก์สวิตเซอร์แลนด์หรือประมาณ28ล้านบาท36ล้านรูปีอินเดียหรือ
ประมาณ19ลา้นบาทและ2ลา้นยูโร หรือประมาณ94ลา้นบาท(2556:2ลา้นโครนาสวีเดนหรือ
ประมาณ9ลา้นบาท1ลา้นซลอตีโปแลนด์หรือประมาณ13ลา้นบาท1ลา้นฟรังก์สวิตเซอร์แลนด์
หรือประมาณ21ลา้นบาท0.4ลา้นปอนดส์เตอร์ลิงหรือประมาณ24ลา้นบาท87ลา้นรูปีอินเดีย
หรือประมาณ46ลา้นบาทและ6ลา้นยโูรหรือประมาณ260ลา้นบาท)

26.2 ภาระคําประกนั

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือคําประกนัซึ งเกียวเนืองกบัภาระผกูพนับางประการตามปกติธุรกิจคงคา้ง
อยู่ณวนัที31ธนัวาคม2557ดงัต่อไปนี 

26.2.1 หนงัสือคําประกนัทีออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯคงคา้งอยู่ประมาณ1,162ลา้นบาท (2556:
1,160ลา้นบาท)(รวมหนงัสือคําประกนัทีออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯให้แก่กรมสรรพากร
จาํนวนประมาณ1,135ล้านบาท(2556:1,135ล้านบาท)สําหรับการถูกประเมินภาษีตามที
กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินที26.3.1)

26.2.2 หนงัสือคําประกนัทีออกโดยธนาคารในนามบริษทัยอ่ยคงคา้งอยูป่ระมาณ466ลา้นรูปีอินเดียหรือ
ประมาณ240ล้านบาท1ล้านยูโรหรือประมาณ56ล้านบาท0.9ล้านเหรียญสหรัฐฯหรือ
ประมาณ30ลา้นบาท0.7ลา้นเรอลับราซิลหรือประมาณ9ลา้นบาท0.07ลา้นเหรียญออสเตรเลีย
หรือประมาณ2ลา้นบาทและ0.6ลา้นซลอตีโปแลนด์หรือประมาณ6ลา้นบาท(2556:226ลา้น
รูปีอินเดียหรือประมาณ119ลา้นบาท1ลา้นยโูรหรือประมาณ61ลา้นบาท1ลา้นเหรียญสหรัฐฯ
หรือประมาณ37ลา้นบาทและ3ลา้นเรอลับราซิลหรือประมาณ35ลา้นบาท)

26.3 การถูกประเมินภาษี

26.3.1 ในปี2549บริษทัฯไดรั้บหนงัสือประเมินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากกรมสรรพากรสําหรับปี2540
ถึง2543เป็นจาํนวนเงินประมาณ740ล้านบาท(รวมเบี ยปรับและเงินเพิม)บริษทัฯได้ยืน
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมสรรพากร(“คณะกรรมการฯ”)และ
ในระหวา่งปี2554คณะกรรมการฯไดมี้คาํวินิจฉัยการอุทธรณ์วา่ให้ปรับลดจาํนวนเงินลงเหลือ
ประมาณ734ลา้นบาท(รวมเบียปรับและเงินเพิม)อยา่งไรก็ตามบริษทัฯไดย้ืนฟ้องต่อศาลภาษี
อากรกลางให้พิจารณาเพิกถอนการประเมินภาษีดงักล่าวของกรมสรรพากรและในระหว่าง
ปี2555ศาลภาษีอากรกลางก็ไดมี้คาํพิพากษาให้กรมสรรพากรลดเฉพาะเบียปรับลงร้อยละ50
(กล่าวคือเบียปรับลดลงเหลือจาํนวนประมาณ121ลา้นบาทจากเดิมทีกรมสรรพากรคาํนวณไว้
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2ลา้นบาท(2556:87ลา้นบาท0.2ลา้นยโูรหรือประมาณ7ลา้นบาทและ10ลา้นรูปีอินเดียหรือ
ประมาณ5ลา้นบาท)

26.1.2 ณวนัที31ธนัวาคม2557บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัทีสําคญัเกียวกบัสัญญาเช่าดาํเนินงานจาํนวน
ประมาณ2ล้านโครนาสวีเดนหรือประมาณ7ล้านบาท1ล้านซลอตีโปแลนด์หรือประมาณ
8ล้านบาท1ล้านฟรังก์สวิตเซอร์แลนด์หรือประมาณ28ล้านบาท36ล้านรูปีอินเดียหรือ
ประมาณ19ลา้นบาทและ2ลา้นยูโร หรือประมาณ94ลา้นบาท(2556:2ลา้นโครนาสวีเดนหรือ
ประมาณ9ลา้นบาท1ลา้นซลอตีโปแลนด์หรือประมาณ13ลา้นบาท1ลา้นฟรังก์สวิตเซอร์แลนด์
หรือประมาณ21ลา้นบาท0.4ลา้นปอนดส์เตอร์ลิงหรือประมาณ24ลา้นบาท87ลา้นรูปีอินเดีย
หรือประมาณ46ลา้นบาทและ6ลา้นยโูรหรือประมาณ260ลา้นบาท)

26.2 ภาระคําประกนั

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือคําประกนัซึ งเกียวเนืองกบัภาระผกูพนับางประการตามปกติธุรกิจคงคา้ง
อยู่ณวนัที31ธนัวาคม2557ดงัต่อไปนี 

26.2.1 หนงัสือคําประกนัทีออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯคงคา้งอยู่ประมาณ1,162ลา้นบาท (2556:
1,160ลา้นบาท)(รวมหนงัสือคําประกนัทีออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯให้แก่กรมสรรพากร
จาํนวนประมาณ1,135ล้านบาท(2556:1,135ล้านบาท)สําหรับการถูกประเมินภาษีตามที
กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินที26.3.1)

26.2.2 หนงัสือคําประกนัทีออกโดยธนาคารในนามบริษทัยอ่ยคงคา้งอยูป่ระมาณ466ลา้นรูปีอินเดียหรือ
ประมาณ240ล้านบาท1ล้านยูโรหรือประมาณ56ล้านบาท0.9ล้านเหรียญสหรัฐฯหรือ
ประมาณ30ลา้นบาท0.7ลา้นเรอลับราซิลหรือประมาณ9ลา้นบาท0.07ลา้นเหรียญออสเตรเลีย
หรือประมาณ2ลา้นบาทและ0.6ลา้นซลอตีโปแลนด์หรือประมาณ6ลา้นบาท(2556:226ลา้น
รูปีอินเดียหรือประมาณ119ลา้นบาท1ลา้นยโูรหรือประมาณ61ลา้นบาท1ลา้นเหรียญสหรัฐฯ
หรือประมาณ37ลา้นบาทและ3ลา้นเรอลับราซิลหรือประมาณ35ลา้นบาท)

26.3 การถูกประเมินภาษี

26.3.1 ในปี2549บริษทัฯไดรั้บหนงัสือประเมินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากกรมสรรพากรสําหรับปี2540
ถึง2543เป็นจาํนวนเงินประมาณ740ล้านบาท(รวมเบี ยปรับและเงินเพิม)บริษทัฯได้ยืน
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมสรรพากร(“คณะกรรมการฯ”)และ
ในระหวา่งปี2554คณะกรรมการฯไดมี้คาํวินิจฉัยการอุทธรณ์วา่ให้ปรับลดจาํนวนเงินลงเหลือ
ประมาณ734ลา้นบาท(รวมเบียปรับและเงินเพิม)อยา่งไรก็ตามบริษทัฯไดย้ืนฟ้องต่อศาลภาษี
อากรกลางให้พิจารณาเพิกถอนการประเมินภาษีดงักล่าวของกรมสรรพากรและในระหว่าง
ปี2555ศาลภาษีอากรกลางก็ไดมี้คาํพิพากษาให้กรมสรรพากรลดเฉพาะเบียปรับลงร้อยละ50
(กล่าวคือเบียปรับลดลงเหลือจาํนวนประมาณ121ลา้นบาทจากเดิมทีกรมสรรพากรคาํนวณไว้
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ที241ลา้นบาท)ส่วนคาํขออืนของบริษทัฯศาลภาษีอากรกลางใหย้กฟ้องอยา่งไรก็ตามบริษทัฯ
ไม่เห็นด้วยกบัคาํพิพากษาของศาลภาษีอากรกลางจึงได้ยืนอุทธรณ์คาํพิพากษาดังกล่าวต่อ
ศาลฎีกาปัจจุบนัคดียงัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา

 ในระหวา่งปี2555บริษทัฯไดรั้บหนงัสือประเมินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากกรมสรรพากรสําหรับ
ปี2544ถึง2547เป็นจาํนวนเงินประมาณ401ลา้นบาท(รวมเบียปรับและเงินเพิม)และบริษทัฯ
ได้ยืนอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมสรรพากรซึ งในระหว่างปี2556
คณะกรรมการฯมีคาํวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ทังหมดของบริษทัฯดงันันบริษทัฯจึงไดย้ืนฟ้องต่อ
ศาลภาษีอากรกลางใหพ้ิจารณาเพิกถอนการประเมินภาษีดงักล่าวของกรมสรรพากรและเมือวนัที
24มิถุนายน2557ศาลภาษีอากรกลางไดมี้คาํพิพากษาให้กรมสรรพากรลดเบียปรับและเงินเพิม
ลงเหลือจาํนวนประมาณ201ล้านบาทจากเดิมทีกรมสรรพากรคาํนวณไวที้270ล้านบาท
ส่วนคาํขออืนของบริษทัฯศาลภาษีอากรกลางใหย้กฟ้องอยา่งไรก็ตามบริษทัฯไม่เห็นดว้ยกบัคาํ
พิพากษาของศาลภาษีอากรกลางจึงไดย้ืนอุทธรณ์คาํพิพากษาดงักล่าวต่อศาลฎีกาปัจจุบนัคดียงัอยู่
ในระหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา

 อยา่งไรก็ตามทีปรึกษากฎหมายของบริษทัฯเชือวา่บริษทัฯจะชนะคดีในทีสุดดว้ยเหตุนีบริษทัฯ
จึงมิไดบ้นัทึกสาํรองสาํหรับการประเมินภาษีดงักล่าวไวใ้นบญัชี

26.3.2 บริษทัยอ่ยในต่างประเทศไดถู้กประเมินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับปี25462557เป็นจาํนวน
เงินประมาณ99ลา้นรูปีอินเดียหรือประมาณ51ลา้นบาท และไดถู้กประเมินภาษีขายและภาษี
สรรพสามิตสาํหรับปี25482555เป็นจาํนวนเงินประมาณ189ลา้นรูปีอินเดียหรือประมาณ97
ลา้นบาทปัจจุบนัอยูใ่นระหวา่งการยืนอุทธรณ์อยา่งไรก็ตามณวนัที31ธนัวาคม2557บริษทัยอ่ย
ดงักล่าวไดมี้การจ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลล่วงหน้าเป็นจาํนวนเงินประมาณ157ลา้นรูปีอินเดีย
หรือประมาณ81ลา้นบาทและไดมี้การบนัทึกภาษีเงินได้นิติบุคคลคา้งจ่ายไวจ้าํนวน22ลา้น
รูปีอินเดียหรือประมาณ11ลา้นบาทผูบ้ริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยดงักล่าวเชือวา่จะไม่มี
ผลเสียหายอย่างเป็นสาระสําคญัจากเหตุการณ์ดงักล่าวบริษทัย่อยจึงมิไดบ้นัทึกสํารองสําหรับ
การประเมินภาษีไวใ้นบญัชี

27. เครืองมือทางการเงิน
27.1 นโยบายการบริหารความเสียง
 เครืองมือทางการเงินทีสําคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตามทีนิยามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชีฉบบัที107

“การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับเครืองมือทางการเงิน”ประกอบดว้ยเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดลูกหนีการคา้ลูกหนี อืนเงินลงทุนเงินกูย้ืมระยะสันเจา้หนีการคา้และเจา้หนี อืนบริษทัฯ
และบริษทัย่อยมีความเสียงทีเกียวขอ้งกบัเครืองมือทางการเงินดงักล่าวและมีนโยบายการบริหารความ
เสียงดงันี 
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ความเสียงด้านการให้สินเชือ
 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี ยงด้านการให้สินเชือที เกียวเนืองกับลูกหนี การค้าและลูกหนี อืน

ฝ่ายบริหารควบคุมความเสียงนี โดยการกาํหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชือทีเหมาะสม
ดงันันบริษทัฯและบริษทัย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายทีเป็นสาระสําคญัจากการให้สินเชือ
ดงักล่าวนอกจากนี การให้สินเชือของบริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีการกระจุกตวัเนืองจากบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยมีฐานของลูกคา้ทีหลากหลายและมีอยูจ่าํนวนมากรายจาํนวนเงินสูงสุดทีบริษทัฯและบริษทัยอ่ย
อาจตอ้งสูญเสียจากการใหสิ้นเชือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหนีการคา้และลูกหนี อืนทีแสดงอยูใ่นงบแสดง
ฐานะการเงิน

 ความเสียงจากอัตราดอกเบีย
 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเสียงจากอตัราดอกเบี ยทีสําคญัอนัเกียวเนืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสันสินทรัพยแ์ละหนี สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบียทีปรับ
ขึนลงตามอตัราตลาดหรือมีอตัราดอกเบียคงทีซึ งใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั

 สินทรัพยแ์ละหนี สินทางการเงินทีสําคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบียและสําหรับสินทรัพยแ์ละ
หนี สินทางการเงินทีมีอตัราดอกเบียคงทีสามารถแยกตามวนัทีครบกาํหนดหรือวนัทีมีการกาํหนดอตัรา
ดอกเบียใหม่(หากวนัทีมีการกาํหนดอตัราดอกเบียใหม่ถึงก่อน)ไดด้งันี 


 (หน่วย:ลา้นบาท)
 งบการเงินรวม
 ณวนัที31ธนัวาคม2557
 อตัราดอกเบียคงที อตัราดอกเบีย   


ภายใน1ปี
มากกว่า
1ถึง5ปี

มากกว่า
5ปี

ปรับขึนลง
ตามราคา

ตลาด
ไม่มีอตัรา
ดอกเบีย รวม อตัราดอกเบีย

       (ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 940   16,098 893 17,931 0.018.00
ลูกหนีการคา้และลูกหนี อืน     8,371 8,371 
เงินฝากธนาคารทีมีภาระผกูพนั     77 77 
รวม 940   16,098 9,341 26,379 
       
หนีสินทางการเงิน       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื

ระยะสันจากสถาบนัการเงิน 250     250 1.02
เจา้หนีการคา้และเจา้หนี อืน     8,660 8,660 
รวม 250    8,660 8,910 
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ความเสียงด้านการให้สินเชือ
 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี ยงด้านการให้สินเชือที เกียวเนืองกับลูกหนี การค้าและลูกหนี อืน

ฝ่ายบริหารควบคุมความเสียงนี โดยการกาํหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชือทีเหมาะสม
ดงันันบริษทัฯและบริษทัย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายทีเป็นสาระสําคญัจากการให้สินเชือ
ดงักล่าวนอกจากนี การให้สินเชือของบริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีการกระจุกตวัเนืองจากบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยมีฐานของลูกคา้ทีหลากหลายและมีอยูจ่าํนวนมากรายจาํนวนเงินสูงสุดทีบริษทัฯและบริษทัยอ่ย
อาจตอ้งสูญเสียจากการใหสิ้นเชือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหนีการคา้และลูกหนี อืนทีแสดงอยูใ่นงบแสดง
ฐานะการเงิน

 ความเสียงจากอัตราดอกเบีย
 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเสียงจากอตัราดอกเบี ยทีสําคญัอนัเกียวเนืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสันสินทรัพยแ์ละหนี สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบียทีปรับ
ขึนลงตามอตัราตลาดหรือมีอตัราดอกเบียคงทีซึ งใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั

 สินทรัพยแ์ละหนี สินทางการเงินทีสําคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบียและสําหรับสินทรัพยแ์ละ
หนี สินทางการเงินทีมีอตัราดอกเบียคงทีสามารถแยกตามวนัทีครบกาํหนดหรือวนัทีมีการกาํหนดอตัรา
ดอกเบียใหม่(หากวนัทีมีการกาํหนดอตัราดอกเบียใหม่ถึงก่อน)ไดด้งันี 


 (หน่วย:ลา้นบาท)
 งบการเงินรวม
 ณวนัที31ธนัวาคม2557
 อตัราดอกเบียคงที อตัราดอกเบีย   


ภายใน1ปี
มากกว่า
1ถึง5ปี

มากกว่า
5ปี

ปรับขึนลง
ตามราคา

ตลาด
ไม่มีอตัรา
ดอกเบีย รวม อตัราดอกเบีย

       (ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 940   16,098 893 17,931 0.018.00
ลูกหนีการคา้และลูกหนี อืน     8,371 8,371 
เงินฝากธนาคารทีมีภาระผกูพนั     77 77 
รวม 940   16,098 9,341 26,379 
       
หนีสินทางการเงิน       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื

ระยะสันจากสถาบนัการเงิน 250     250 1.02
เจา้หนีการคา้และเจา้หนี อืน     8,660 8,660 
รวม 250    8,660 8,910 
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 (หน่วย:ลา้นบาท)
 งบการเงินรวม
 ณวนัที31ธนัวาคม2556
 อตัราดอกเบียคงที อตัราดอกเบีย   


ภายใน1ปี
มากกว่า
1ถึง5ปี

มากกว่า
5ปี

ปรับขึนลง
ตามราคา

ตลาด
ไม่มีอตัรา
ดอกเบีย รวม อตัราดอกเบีย

       (ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 105   13,455 1,393 14,953 0.013.50
ลูกหนีการคา้และลูกหนี อืน     8,254 8,254 
เงินฝากธนาคารทีมีภาระผกูพนั     121 121 
รวม 105   13,455 9,768 23,328 
       
หนีสินทางการเงิน       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื
ระยะสันจากสถาบนัการเงิน 667     667 1.2513.68
เจา้หนีการคา้และเจา้หนี อืน     8,969 8,969 
รวม 667    8,969 9,636 


 (หน่วย:ลา้นบาท)
 งบการเงินเฉพาะกิจการ
 ณวนัที31ธนัวาคม2557
 อตัราดอกเบียคงที อตัราดอกเบีย   


ภายใน1ปี
มากกว่า
1ถึง5ปี

มากกว่า
5ปี

ปรับขึนลง
ตามราคา

ตลาด
ไม่มีอตัรา
ดอกเบีย รวม อตัราดอกเบีย

       (ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด    11,616 127 11,743 0.102.75
ลูกหนีการคา้และลูกหนี อืน     6,020 6,020 
รวม    11,616 6,147 17,763 
       
หนีสินทางการเงิน       
เจา้หนีการคา้และเจา้หนี อืน     5,945 5,945 
รวม     5,945 5,945 
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 (หน่วย:ลา้นบาท)
 งบการเงินเฉพาะกิจการ
 ณวนัที31ธนัวาคม2556
 อตัราดอกเบียคงที อตัราดอกเบีย   


ภายใน1ปี
มากกว่า
1ถึง5ปี

มากกว่า
5ปี

ปรับขึนลง
ตามราคา

ตลาด
ไม่มีอตัรา
ดอกเบีย รวม อตัราดอกเบีย

       (ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด    9,558 34 9,592 0.103.30
ลูกหนีการคา้และลูกหนี อืน     6,747 6,747 
รวม    9,558 6,781 16,339 
       
หนีสินทางการเงิน       
เจา้หนีการคา้และเจา้หนี อืน     6,560 6,560 
รวม     6,560 6,560 


 ความเสียงจากอัตราแลกเปลียน
 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเสียงจากอตัราแลกเปลียนทีสําคญัอนัเกียวเนืองจากการซือหรือขายสินคา้

การกู้ยืมหรือให้กู้ยืมเงินเป็นเงินตราต่างประเทศและการลงทุนในบริษัทในต่างประเทศณวนัที
31ธนัวาคม2557และ2556บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหนี สินทางการเงินที
เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศทีสาํคญัดงันี 

 ณวนัที31ธนัวาคม
สกุลเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หนี สินทางการเงิน อตัราแลกเปลียนเฉลีย

 2557 2556 2557 2556 2557 2556
 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐฯ 157 142 112 146 32.9630 32.8136
ยโูร 23 13 3 5 40.0530 45.0217
เยน 124 147 247 121 0.2738 0.3130
ฟรังกส์วติเซอร์แลนด์    1 33.3016 36.6976
ซลอตีโปแลนด์ 5 4 1  9.3164 10.8565
เหรียญสิงคโปร์  1   24.8959 25.8826
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 (หน่วย:ลา้นบาท)
 งบการเงินเฉพาะกิจการ
 ณวนัที31ธนัวาคม2556
 อตัราดอกเบียคงที อตัราดอกเบีย   


ภายใน1ปี
มากกว่า
1ถึง5ปี

มากกว่า
5ปี

ปรับขึนลง
ตามราคา

ตลาด
ไม่มีอตัรา
ดอกเบีย รวม อตัราดอกเบีย

       (ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด    9,558 34 9,592 0.103.30
ลูกหนีการคา้และลูกหนี อืน     6,747 6,747 
รวม    9,558 6,781 16,339 
       
หนีสินทางการเงิน       
เจา้หนีการคา้และเจา้หนี อืน     6,560 6,560 
รวม     6,560 6,560 


 ความเสียงจากอัตราแลกเปลียน
 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเสียงจากอตัราแลกเปลียนทีสําคญัอนัเกียวเนืองจากการซือหรือขายสินคา้

การกู้ยืมหรือให้กู้ยืมเงินเป็นเงินตราต่างประเทศและการลงทุนในบริษัทในต่างประเทศณวนัที
31ธนัวาคม2557และ2556บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหนี สินทางการเงินที
เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศทีสาํคญัดงันี 

 ณวนัที31ธนัวาคม
สกุลเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หนี สินทางการเงิน อตัราแลกเปลียนเฉลีย

 2557 2556 2557 2556 2557 2556
 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐฯ 157 142 112 146 32.9630 32.8136
ยโูร 23 13 3 5 40.0530 45.0217
เยน 124 147 247 121 0.2738 0.3130
ฟรังกส์วติเซอร์แลนด์    1 33.3016 36.6976
ซลอตีโปแลนด์ 5 4 1  9.3164 10.8565
เหรียญสิงคโปร์  1   24.8959 25.8826
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บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชต้ราสารอนุพนัธ์ทีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยพิจารณาวา่เหมาะสมเป็นเครืองมือใน
การบริหารความเสียงนี ยกเวน้ความเสียงจากอตัราแลกเปลียนทีเกียวเนืองกบัการลงทุนในต่างประเทศซึ ง
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยพิจารณาวา่ผลกระทบทีมีต่องบการเงินไม่มีสาระสาํคญั

รายละเอียดของตราสารอนุพันธ์เพือบริหารความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียนทีย ังคงมีผลบังคับ
ณวนัที31ธนัวาคม2557และ2556มีดงัต่อไปนี 

สัญญาซือ/ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
 ณวนัที31ธนัวาคม2557
 จาํนวนเงิน อตัราแลกเปลียนตามสัญญา ครบกาํหนดสัญญา
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า    
เหรียญสหรัฐฯต่อบาท 117 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 32.3800033.44000 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ มกราคมเมษายน2558
เหรียญสหรัฐฯต่อฟรังก์

สวติเซอร์แลนด์
11 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 0.957600.98180 ฟรังกส์วติเซอร์แลนด์

 ต่อเหรียญสหรัฐฯ
มกราคม2558

ยโูรต่อฟรังกส์วติเซอร์แลนด์ 7 ลา้นยโูร 1.200801.20300 ฟรังกส์วติเซอร์แลนดต่์อยโูร มกราคม2558
เหรียญสหรัฐฯต่อตุรกีลีร่า 3 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 2.25150 ตุรกีลีร่าต่อเหรียญสหรัฐฯ มกราคม2558
ยโูรต่อตุรกีลีร่า 2 ลา้นยโูร 2.809002.86300 ตุรกีลีร่าต่อยโูร มกราคม2558
ซลอตีโปแลนดต่์อ

ฟรังกส์วติเซอร์แลนด์
2 ลา้นซลอตีโปแลนด์ 3.556003.63000 ซลอตีโปแลนดต่์อ

 ฟรังกส์วติเซอร์แลนด์
มกราคม2558

ยโูรต่อเหรียญสหรัฐฯ 1 ลา้นยโูร 1.220501.25410 เหรียญสหรัฐฯต่อยโูร มกราคม2558
สัญญาซือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า     
เหรียญสหรัฐฯต่อรูปีอินเดีย 7 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 62.0200064.45000 รูปีอินเดียต่อเหรียญสหรัฐฯ มกราคมกมุภาพนัธ์2558
เหรียญสหรัฐฯต่อเรอลับราซิล 6 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 2.577202.70400 เรอลับราซิลต่อเหรียญสหรัฐฯ มกราคม2558
ยโูรต่อเหรียญสหรัฐฯ 6 ลา้นยโูร 1.225101.25220 เหรียญสหรัฐฯต่อยโูร มกราคมกมุภาพนัธ์2558
เหรียญสหรัฐฯต่อเหรียญออสเตรเลีย 3 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 0.838400.87030 เหรียญสหรัฐฯต่อเหรียญ

ออสเตรเลีย
มกราคม2558

เหรียญสหรัฐฯต่อตุรกีลีร่า 2 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 2.243002.33650 ตุรกีลีร่าต่อเหรียญสหรัฐฯ มกราคม2558
เหรียญสหรัฐฯต่อฟรังก์

สวติเซอร์แลนด์
1 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 0.98510 ฟรังกส์วติเซอร์แลนด์

 ต่อเหรียญสหรัฐฯ
มกราคม2558


 ณวนัที31ธนัวาคม2556
 จาํนวนเงิน อตัราแลกเปลียนตามสัญญา ครบกาํหนดสัญญา
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า    
เหรียญสหรัฐฯต่อบาท 117 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 31.2020033.11000 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ มกราคมเมษายน2557
เหรียญสหรัฐฯต่อฟรังก์

สวติเซอร์แลนด์
7 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 0.887220.91605 ฟรังกส์วติเซอร์แลนด์

 ต่อเหรียญสหรัฐฯ
มกราคม2557

ยโูรต่อเหรียญสหรัฐฯ 2 ลา้นยโูร 1.342021.37385 เหรียญสหรัฐฯต่อยโูร มกราคม2557
เหรียญสหรัฐฯต่อตุรกีลีร่า 4 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 2.022002.02320 ตุรกีลีร่าต่อเหรียญสหรัฐฯ มกราคม2557
ซลอตีโปแลนดต่์อฟรังก์

สวติเซอร์แลนด์
3 ลา้นซลอตีโปแลนด์ 3.434503.43470 ซลอตีโปแลนดต่์อ

 ฟรังกส์วติเซอร์แลนด์
มกราคม2557

เหรียญสหรัฐฯต่อเรอลับราซิล 2 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 2.300002.30860 เรอลับราซิลต่อเหรียญสหรัฐฯ มกราคม2557
ยโูรต่อโครนาสวเีดน 1 ลา้นยโูร 8.928009.06020 โครนาสวเีดนต่อยโูร มกราคม2557
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 ณวนัที31ธนัวาคม2556
 จาํนวนเงิน อตัราแลกเปลียนตามสัญญา ครบกาํหนดสัญญา
สัญญาซือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า     
เหรียญสหรัฐฯต่อรูเบิลรัสเซีย 5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 32.9558033.32480 รูเบิลรัสเซียต่อเหรียญสหรัฐฯ มกราคม2557
เหรียญสหรัฐฯต่อรูปีอินเดีย 6 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 61.8050063.55250 รูปีอินเดียต่อเหรียญสหรัฐฯ มกราคมมีนาคม2557
ยโูรต่อฟรังกส์วติเซอร์แลนด์ 2 ลา้นยโูร 1.223901.23100 ฟรังกส์วติเซอร์แลนดต่์อยโูร มกราคม2557
เหรียญสหรัฐฯต่อเหรียญออสเตรเลีย 1 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 0.90370 เหรียญสหรัฐฯต่อเหรียญ

ออสเตรเลีย
มกราคม2557



27.2 มูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน
 มูลค่ายติุธรรมหมายถึงจาํนวนเงินทีผูซื้อและผูข้ายตกลงแลกเปลียนสินทรัพยห์รือจ่ายชาํระหนี สินกนัใน

ขณะทีทังสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลียนและสามารถต่อรองราคากนัได้อย่างเป็น
อิสระในลกัษณะทีไม่มีความเกียวขอ้งกนัวธีิการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมขึนอยูก่บัลกัษณะของเครืองมือทาง
การเงินมูลค่ายุติธรรมจะกาํหนดจากราคาตลาดล่าสุดหรือกําหนดขึนโดยใช้เกณฑ์การวดัมูลค่าที
เหมาะสม

 เนืองจากเครืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัอยู่ในประเภทระยะสันเงินกูย้ืมมี
อตัราดอกเบียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบี ยในตลาดบริษทัฯและบริษทัย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของ
เครืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

28. การบริหารจัดการทุน
วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนทีสําคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยคือการจดัให้มีซึ งโครงสร้างทุน
ทีเหมาะสมเพือสนับสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัย่อยและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้น
ให้กบัผูถื้อหุ้นโดยณวนัที31ธนัวาคม2557กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหนี สินต่อทุนเท่ากบั0.39:1(2556:
0.46:1)และเฉพาะบริษทัมีอตัราส่วนหนี สินต่อทุนเท่ากบั0.23:1(2556:0.26:1)

29. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเมือวนัที10กุมภาพนัธ์2558
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