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บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 01

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
  

  บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) หรือ “เดลต้าประเทศไทย” หรือ “เดลต้า” เริ่มเปิดเผย

ข้อมลูในรายงานประจ�าปีของบริษทัมาตัง้แต่ปี 2538 และเร่ิมรายงานด้านความรับผดิชอบต่อสงัคมซึง่ครอบคลมุถึงด้านสิง่แวดล้อม

และด้านสังคมด้วยตัวแบบ iCSR เป็นครั้งแรกในปี 2556 ปัจจุบันนี้ บริษัทฯประสบความส�าเร็จในการประกอบธุรกิจและได้รบั

ความสนใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นอันมากบริษัทฯ จึงเริ่มปรับเปลี่ยนระเบียบวิธีการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนโดยนเกณฑ์

GRI-G4 มาใช้ในปี 2557   

ระยะเวลาที่รายงาน
  การด�าเนินงานในปี 2558  (มกราคม 2558 - ธันวาคม 2558)

ขอบเขตการรายงาน 

  รายงานฉบับนี้ครอบคลุมการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในประเทศไทยซึ่งได้แก่โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัด

สมุทรปราการ และโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเวลาโกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นหลัก พร้อมกันนี้บริษัทฯ มีความพยายามที่จะ

เปิดเผยข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้ครอบคลุมถึงบริษัทย่อยในอินเดีย และสโลวาเกียด้วย

วิธีการรายงาน

  เนื้อหาในรายงานฉบับนี้คัดเลือกจากความสนใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการรวบรวมผลคะแนนจากการทแบบสอบถาม

ที่เผยแพร่ไว้บนเว็ปไซต์ http://www.deltathailand.com/about_csr.php และการสุ่มสัมภาษณ์โดยใช้แนวทางการายงานความ

ยั่งยืนตามตัวแบบ GRI-G4 ของ Global Reporting Initiative ในการตั้งประเด็นความสนใจซึ่งเป็นบริบทของการพัฒนาเพื่อ

ความยั่งยืน  และการจัดท�ารายงาน  ผู้อ่านสามารถเทียบเคียงเนื้อหากับดัชนี GRI Content Index ตามที่ปรากฏอยู่ด้านหลังของ

รายงานต่อเนื่องจากตารางแสดงผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนโดยบริษัทฯ ได้รวบรวมข้อมูลและตารางเปรียบเทียบต่างๆ

โดยใช้ทั้งวิธีการรายงานเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ



รายงานเพื ่อการพัฒนาที่ยั ่งยืน 255802
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สารจากประธานบริหาร
  

  บริษัทฯ ได้มีการรณรงค์ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของบริษัทฯ มาอย่างต่อเน่ืองและ

นอกเหนือจากการน�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีเหล่านั้นบริษัทฯ ยังเชื่อว่าการมีรูปแบบธุรกิจที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงจะเป็นการ

ส่งมอบคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ จึงได้ให้ความส�าคัญต่อการร่วมสร้างเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชน

พร้อมไปกับการสร้างสรรค์อนาคตที่ดีกว่าให้กับชนรุ่นหลัง รวมทั้งดูแลสภาพแวดล้อมในการท�างานของพนักงานให้มีสุขอนามัยที่ดี

  ในส่วนของการด�าเนินธุรกิจและการก�ากับดูแลกิจการ เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จะยังคงไว้ซึ่งการเปิดเผย

ข้อมูลและความโปร่งใสในการด�าเนินธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการให้ข้อมูลด้านความคืบหน้าของธุรกิจและความท้าทายทั้งหลายที่บริษัทฯ

ต้องเผชิญบริษัทฯ จะยึดมั่นในการปฏิบัติตามข้อก�าหนดทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยไม่มีข้อยกเว้น และด้วยความเชื่อที่ว่า

ความพยายามอย่างจริงจังในการด�าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) นั้นถือเป็นส่วนส�าคัญยิ่งต่อการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืนบรษิทัฯ จึงได้น�าแนวทางดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการด�าเนินธุรกิจประจ�าวัน

  เพื่อให้การด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมด�าเนินไปอย่างเป็นระบบและมีการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง ดังนั้น 

ในปีที่ผ่านมา จึงได้มีการปรับโครงสร้างทีมงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมทั้งได้จัดให้มีการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ 

เพิ่มมากขึ้นและมีการวางแผนโครงการที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของบบริษัทฯ รายงานเพื่อการพัฒนา

ทีย่ัง่ยนืฉบบัน้ี จดัท�าข้ึนเป็นคร้ังแรกเพือ่แสดงให้เหน็ถงึเจตนารมณ์ของบริษทัฯ ในการด�าเนินการด้านสิง่แวดล้อม สงัคม เศรษฐกจิ 

ไปจนถึงการก�ากับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องในอนาคต ในนามของพนักงาน ผมขอขอบคณุหน่วยงานต่างๆ ที่ให้การ

ยอมรบัและช่ืนชมในการที่บริษัทฯ ได้มีสว่นร่วม ในโครงการด้านสิง่แวดล้อมต่างๆ อาท ิองค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก

(องค์การมหาชน) ซึง่ได้มอบรางวลัประกาศเกยีรติคณุ Carbon Footprint Reduction (CFR) Award และรางวัล Low Emission 

Support Scheme (LESS) Award ให้บริษัทฯ รวมถึงสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ซึ่งได้จัดล�าดับ

ให้บริษัทฯ อยู่ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนของประเทศไทยที่มีการก�ากับดแูลกจิการทีด่เียีย่ม 50 อนัดบัแรกในระดบัภมูภิาค (ASEAN 

Corporate Governance Scorecard - ASEAN CG Scorecard) และเป็นอีกก้าวแห่งความส�าเร็จที่บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือก

จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ให้อยู่ในกลุ่มหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment 2015 ตลอดจนกรม

โรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม ที่ได้มอบรางวัลมาตรฐานความรับผดิชอบของผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมต่อ

สงัคม ปี 2558 (CSR-DIW CONTINUOUS AWARD 2015) ให้บริษทัฯ ต่อเนือ่งเป็นปีที ่5

  ด้วยแผนกระตุ้นการเติบโตในอนาคตของบริษัทฯ เราเชื่อมั่นว่าวัฒนธรรมองค์กร อันประกอบด้วย การมีนวัตกรรม ความ

พึงพอใจของลูกค้า คุณภาพ การร่วมมือกัน และความฉับไวในการสรรหาโอกาสใหม่ๆ อยู่เสมอ จะมีบทบาทส�าคัญมากในการท�าให้

บริษัทฯ เดินหน้าสู่ความส�าเร็จที่ยิ่งใหญ่ขึ้น พร้อมกับท�าให้การด�ารงชีวิตดีขึ้นในรูปแบบที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงเพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า 

ดิ๊ก เซีย
ประธานบริหาร



รายงานเพื ่อการพัฒนาที่ยั ่งยืน 255804

เรื่องเด่นปี 2558
  

  บริษัทฯ ได้ด�าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องโดยก�าหนดกิจกรรมให้สอดคล้องกับพันธกิจของบริษัท  

“มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้พลังงานสะอาด และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่ออนาคตที่ดีกว่า” รวมทั้งกลยุทธ์ด้าน

ธุรกิจระยะสั้นและระยะยาว ขอบเขตของกิจกรรมจึงครอบคลุมทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับความสนใจ

และความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องเสมอมา  

   ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ขยายขอบเขตการด�าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในมิติของความเป็นบรรษัทพลเมือง 

(Corporate Citizenship) เพื่อยังประโยชน์ให้กับส่วนรวมเพื่อช่วยให้สังคมเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน อาทิการให้การฝึกอบรม

แก่นักศึกษาพร้อมทั้งสนับสนุนทรัพยากรและบุคคลากรด้านเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านงานค้นคว้าวิจัยในวงการการศึกษา

ของประเทศ การเผยแพร่นวัตกรรม (Innovation Dissemination) ในงานอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งงานความปลอดภัยและอนามัย

สู่ลูกหลานของพนักงานในชุมชน และการเข้าเป็นผู้สนับสนุนโครงการปั้นธุรกิจพิชิตเงินแสนของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดย่อมแห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมในกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย

รับรางวัลแบรนด์องค์กรที่มีมูลค่าสูงสุดในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
  เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2015 นาย ดิ๊ก เซียประธาน

บริหาร เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้ารับรางวัลแบรนด์องค์กรที่

มีมูลค่าสูงสุดในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ Thailand’s 

Top Corporate Brand Value Award 2015 ตามตัวแบบ

การประเมินมูลค่าแบรนด์องค์กรของรองศาสตราจารย์ 

ดร. กณุฑล ีร่ืนรมย์ และ ดร. เอกก์ ภทรธนกลุ จากหลกัสตูร

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะ

พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รับ "ESG 100 Certificate" จากสถาบันไทยพัฒน์
  หน่วยงานประเมินผลการด�าเนินงานด้านสิ่ง

แวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (ESG Rating Unit) 

ของสถาบันไทยพัฒน์เป็นผู ้บุกเบิกการประเมินความ

ยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยทั้งในด้านส่ิง

แวดล้อม สงัคม และ ธรรมาภิบาล เป็นคร้ังแรก กลุม่บริษทั

ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับคัดเลือกให้อยู่ในกลุ่ม

บริษัท ESG100 น้ีจะได้รับการตรวจสอบและปรับปรุงรายช่ือ

เป็นประจ�าทุกปีโดยพิจารณาจากสื่อต่างๆ ความคิดเห็น 

ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ข้อมูลที่บริษัทฯ เผยแพร่ไว้

รวมทั้งการมีส่วนร่วมของบริษัทด้วยการด�าเนินธุรกิจโดย

ไม่ละเมิดระเบียบข้อบังคับ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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โครงการปั้นธุรกิจพิชิตเงินแสนเพื่อส่งเสริมให้เกิดธุรกิจใหม่
  บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ร่วม

กับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง

ประเทศไทย (SME Bank) จัดประกวดโครงการธุรกิจ

ส�าหรับผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ โดยมเีป้าหมายให้เป็นโครงการ

ต้นแบบและส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ที่เป็น

เยาวชน นิสิต นักศึกษาตลอดจนคนหนุ่มสาวที่มีศักยภาพ

ในการสร้างธุรกิจแต่ขาดเงินทุน หรือประสบปัญหาในการ

เข้าถึงแหล่งเงินทุนให้มีความเข้มแข็งและพัฒนาธุรกิจ

ของตนได้อย่างยั่งยืน โดยในปีที่ผ่านมามีผู้ประกอบการ 

ที่ผ่านการคัดเลือก 11 รายจากผู้ประกอบธุรกิจที่เข้าร่วม

โครงการทั้งหมด  73 ราย

ได้รับการคัดเลือกเป็นรายชื่อหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment 2015 
  บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ได้รับ

การคัดเลือกเป็นรายช่ือหุ้นยั่งยืนจากตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย (SET) เข้ารับรางวัล Thailand Sustainability

Investment 2015 ซึ่งมอบให้แก่หลักทรัพย์ของบริษัทที่มี

ความโดดเด่นในการด�าเนินงานพร้อมให้ความส�าคัญกับการ

ดแูลสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลควบคู่กันไป 

  รางวลัดา้นความยัง่ยนืนีเ้ปน็รางวลัทีต่ลาดหลกัทรพัย ์

แห่งประเทศไทยมอบแก่บริษัทจดทดเบียนเพื่อเป็นการ

ยกย่องและกระตุ ้นให้บริษัทต่างๆ เกิดการต่ืนตัว ซึ่ง

แนวทางการด�าเนินธุรกิจแบบยั่งยืนน้ีจะช่วยเพิ่มความ

สามารถในการแข่งขันให้แก่องค์กร ซึ่งมีความส�าคัญต่อ

การขับเคลื่อนตลาดทุนไปสู่ความยั่งยืน นอกจากนี้ชื่อหุ้นยั่งยืนยังเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจส�าหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในหลัก

ทรัพย์ที่มีบริบทในการด�าเนินธุรกิจที่ยั่งยืนซึ่งก่อให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม

  จากบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประเมิน 567 บริษัท  เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) เป็นบริษัทที่มีผลการด�าเนิน

งานโดดเด่นในกลุ่มหมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งใน 100 บริษัทที่มีผลการด�าเนินงานด้านธุรกิจ

ควบคู่ไปกับการดูแลกับกิจการด้วยส�านึกของความรับผิดชอบต่อสังคม การที่บริษัทฯ ได้รับการประกาศเกียรติคุณให้เป็นหนึ่ง

ในบริษัทกลุ่ม ESG100 นี้ไม่เพียงแต่เป็นการรับรองที่จะส่งเสริมความเชื่อมั่นของนักลงทุนให้เพิ่มมากขึ้น หากแต่ยังเป็นเครื่อง

สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการเดินทางสู่ความยั่งยืนของบริษัทฯได้อย่างดีอีกด้วย
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เดลต้า จับมือซัพพลายเออร์รวมพลังแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล
  เพื่อแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงในการเป็นหน่ึง

ในพลังสังคมและพลังประชาชนที่จะขับเคลื่อนประเทศไทย

ให ้ปราศจากการทุจริตคอร ์ รัปช่ันสู ่การพัฒนาด ้าน

เศรษฐกิจและสังคมที่ยังยืน ผู้บริหาร และพนักงานของ

บริษัทฯ จาก 14 ส่วนงานหลัก รวม 206 คน พร้อมทั้งตัวแทน

ซัพพลายเออร์ 66 ท่านจาก 33 บริษัท ร่วมกันแสดงออก

เชิงสัญลักษณ์เน่ืองในวันต่อต้านคอร์รัปช่ันสากลโดย

องค์การสหประชาชาติเป็นหน่วยงานที่ริเร่ิมให้มีวันต่อต้าน

คอร์รัปชั่นสากลมาต้ังแต่ปีพ.ศ. 2546 โดยก�าหนดให้

กิจกรรมในปี 2558 ด�าเนินภายใต้หัวข้อ"ท�าลายวงจร

การคอร์รัปชั่น" (BREAK THE CORRUPTION CHAIN)

  ในปีนี้บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรม Flash mob (การ

รวมตัวอย่างฉับพลัน) เพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการด�าเนินบทบาทสมาชิกล�าดับที่ 315 ของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) และส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราด�าเนินธุรกิจตามแนวทางการต่อต้าน

การทุจริตคอร์รัปชั่น

ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 50 บริษัทจดทะเบียนไทยที่ได้คะแนน ASEAN CG Scorecard ประจ�าปี 2557 สูงสุด 50 อันดับ
แรกของประเทศไทย 
  บริษัทฯ ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 50 บริษัทจดทะเบียน

ไทยทีไ่ด้รับคะแนน ASEAN Corporate Governance (CG)

Scorecard สูงสุด 50 อันดับแรกของประเทศไทยโดยมี

คะแนนอยู่ในระดับ 90 คะแนนขึ้นไป โดย ASEAN CG 

Scorecard เป็นโครงการริเริ่มโดยความร่วมมือของกลุ่มภาคี

ประเทศในภูมิภาคอาเซียนเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการ

ก�ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคฯ และ

ส่งเสริมให้บริษัทเหล่าน้ีเป็นที่สนใจส�าหรับนักลงทุนเพิ่ม

มากขึ้น โดยด�าเนินการประเมินบริษัทจดทะเบียนโดยเทียบ

กับมาตรฐานการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการ

ของบริษัทในระดับสากล โดยมุ่งประเมินบริษัทจดทะเบียน 

ในประเทศสมาชิก 10 ประเทศในอาเซียน ทั้งนี้ผลการ

ประเมินดังกล่าวจะดึงดูดนักลงทุน ต่างชาติเข้ามาลงทุน

ในภูมิภาคอาเซียนเพิ่มขึ้น 
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รับประทานประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ 
จากโครงการบริจาคโลหิต
  บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) เข้ารับ

ประทานประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติจากสภากาชาดไทย

จากพระเจ้า วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวล ีพระวรราชา

ทินัดดามาตุ ในฐานะองค์กรที่สนับสนุนกิจการบริจาค

โลหิตอย่างต่อเนื่อง โดยมีนายยงยุทธ์ พักตร์ดวงจันทร์

ผู ้อ�านวยการงานบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นตัวแทน

บริษัทฯ เข้าร่วมพิธีประทานประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ 

ณ หอประชุมใหม่สวนอมัพร ทัง้น้ีบริษทัฯ ได้ให้การสนับสนุน

กิจการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องตลอด 8 ปี โดยสามารถ

น�าโลหิตที่ได้รับการบริจาคจากพนักงานของ บริษัทฯ 

เข้าสู่ ธนาคารโลหิตของสภากาชาดไทยได้กว่า 8,929 ยูนิต 

(เฉลี่ย 1,116 ยูนิต ต่อ ปี)

รับรางวัล CSR-DIW Continuous Awards ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 
  กระทรวงอุตสาหกรรมมอบรางวัลมาตรฐานความ

รับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมแก่ 

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) เพื่อเป็นการ

กระตุ้นการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ในกลุ่มผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ซึ่งครั้งนี้ บริษัทฯ 

ยังสามารถคงมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมไว้

ได้เป็นปีที่ 5 ต่อเนื่อง กระทรวงอุตสาหกรรมจัดงาน

ดังกล่าวข้ึนเพื่อกระตุ้นให้ภาคเอกชนมีแรงจูงใจในการ

เดินหน้าพัฒนาการด�าเนินงานตามกฎหมาย และระเบียบ

วิธีการที่เกี่ยวข้องต่างๆ  ในด้านสิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม 

การดูแลพนักงานและคู่ค้า รวมทั้งการมีส่วนร่วมกับชุมชน
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โครงการฝึกอบรมระบบอัตโนมัติเพื่องานอุตสาหกรรมประจ�าปี 2015
  นักเรียนและนักศึกษากว่า 120 คนจากสถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล ้าเจ ้าคุณทหารลาดกระบัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและ วิทยาลัย

เทคนิคสมุทรปราการเข้ารับประกาศนียบัตรเนื่องในโอกาส

ส�าเร็จหลักสูตรการฝึกอบรมระบบอัตโนมัติส�าหรับงาน

อุตสาหการ โดยนักเรียนนักศึกษาเหล่านี้ได้ผ่านการอบรม 

32 ชั่วโมงพร้อมน�าเสนอโครงการเพื่อผ่านหลักสูตร จาก

การอบรมคร้ังน้ีนักศึกษาที่มีศักยภาพจะได้รับการคัด

เลือกเพื่อจัดทีมเข้าร่วมโครงการ 2016 Delta Cup ใน

ประเทศจีน

  ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนศักยภาพของแวดวงการศึกษาในประเทศไทย บริษัทฯ มอบอุปกรณ์ชุด Industrial Automation Kit 

เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนแก่สถาบันที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ Carbon Footprint Reduction (CFR) Award และรางวัล Low Emission Support 
Scheme (LESS) Award จาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
  จากผลการด�าเนินงานด้านการลดโลกร้อนทีโ่ดดเด่น

ในประเทศไทย บริษัท เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

จึงได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ Carbon Footprint 

Reduction (CFR) Award และรางวัล Low Emission

Support Scheme (LESS) Award จากองค์การบริหาร

จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) มอบโดย 

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมเซ็นทา

รา แกรนด์ ลาดพร้าว เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 ที่

ผ่านมานับตั้งแต่เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการคาร์บอน

ฟุตปร๊ินท์ในวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์และโครงการลดก๊าซ

คาร์บอน ถึงบัดนี้ บริษัทฯ ท�าการจัดการคาร์บอนฟุตปริ๊นท์อินเวนทอรี่และการประเมินคาร์บอนในผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในธุรกิจต่อ

ธุรกิจ (B2B) ของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการจดัการคาร์บอน PAS 2050 เป็นทีเ่รียบร้อยแล้วโดยได้รับการรับรองจากสถาบนั British 

Standards Institution (BSI). 

  ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่บริษัทฯ น�ามาประเมินปริมาณคาร์บอนในการด�าเนินการ ประกอบด้วยอินเวอร์เตอร์ส�าหรับระบบ

พลังงานแสงอาทิตย์ เพาเวอร์ซัพพลายส�าหรับระบบงานโทรคมนาคม และ กลุ่มผลิตภัณฑ์พัดลมอิเล็กโทรนิคส์บริษัทฯ ได้ให้

ความร่วมมือกับภาครัฐและองค์กรภายนอกด้วยดีเสมอมาในการร่วมลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนสู่สิ่งแวดล้อม รางวัลเหล่านี้ถือ

เป็นก�าลังใจของคณะด�าเนินงาน โดยผลดีที่เกิดขึ้นมิใช่เพียงการลดต้นทุนของบริษัทฯ แต่ยังถือเป็นการเพิ่มความสามารถในการ

แข่งขันในห่วงโซ่อุปทานโดยรวมอีกทางหนึ่งด้วย



บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 09

Health Promotion Entreprise Award
  โครงการพัฒนาสถานประกอบการสร้างเสริม

สุขภาพ เป็นโครงการที่สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

จัดท�าขึ้น (ภายใต้แผนงานพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพ

ในสถานประกอบการ) เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการสร้าง

เสริมสุขภาพในสถานประกอบการด้วยการควบคุมปัจจัย

และพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ เช่น ควบคุมการสูบบุหรี่

การดื่มเหล้า การพนัน และการเกิดอุบัติเหตุจากการเดิน

ทางของพนักงานอย่างบูรณาการ เป็นระบบและต่อเนื่อง

ภายใต้แนวคิดที่เชื่อว่า การสร้างเสริมสุขภาพของพนักงาน

ในสถานประกอบการ จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน 

หากสถานประกอบการมีปัจจัยเอื้อทั้งภายในและภายนอก 

บริษัทเดลต้าเล็งเห็นความส�าคัญของสุขภาพพนักงานเป็นอย่างยิ่ง และมีนโยบายส�าคัญเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพพนักงานมา

อย่างต่อเนื่องโดยเน้นความปลอดภัยเกี่ยวกับสุขภาพครอบคลุมทุกด้าน

รับการเชิดชูเกียรติในฐานะบริษัทน�าร่องโครงการมุมนมแม่ในสถานประกอบการ 
  เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ บริษัทฯ เข้ารับโล่ประกาศ

เกียรติคุณจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรม

อนามัยและมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยจากการ

เป็นองค์กรน�าร่องในโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตสตรี

วัยท�างานและครอบครัว (เริ่มด้วยนมแม่)   

  ด้วยพนักงานส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นพนักงาน

หญิงถึงร้อยละ 84 บริษัทฯ จึงให้ความส�าคัญในการดูแล

พนักงานที่ตั้งครรภ์เป็นพิเศษ โดยจัดให้สถานที่ท�างาน

เฉพาะให้แก่พนักงานหญิงที่ตั้งครรภ์  มีการอบรมเตรียม

ความพร้อมก่อนคลอดรวมทั้งมีการจัดมุมนมแม่ใน

สถานประกอบการมาตั้งแต่ปี 2551 เพื่อให้พนักงานมี

สถานที่ส�าหรับเตรียมและจัดเก็บนมไว้ให้บุตรได้ในระหว่างเวลาท�างาน ซึ่งช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่พนักงานและ

ครอบครัวอีกทางหน่ึง
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ภาพรวมบริษัท 
  

  บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ด�าเนินธุรกิจด้านการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์เพาเวอร์

ซัพพลายและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ โดยได้จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2531 ด้วยทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 40 

ล้านบาท ต่อมาบริษัทฯ ได้แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2537 และเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2538 ภายใต้หลักทรัพย์ชื่อ "DELTA" โดยได้เป็นบริษัทในกลุ่ม SET50 

มาตั้งแต่ปี 2548 ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,259,000,000 บาท และทุนช�าระแล้ว 1,247,381,614 บาท โดยมีมูลค่าที่

ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

  เดลต้าเป็นผู้ผลิตชั้นน�าของโลกด้านผลิตภัณฑ์เพาเวอร์ซัพพลายและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ประเภท พัดลมอิเล็กทรอนิกส์ 

(DC Fan) อีเอ็มไอ ฟิลเตอร์ (EMI Filter) และโซลินอยด์ โดยได้ด�าเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านการจัดการระบบก�าลังไฟฟ้า 

(Power management solutions) ซึ่งครอบคลุมผลิตภัณฑ์ต่างๆ หลายประเภท ได้แก่ ระบบก�าลังไฟ (Power Systems) ที่ใช้

ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบโทรคมนาคม อุปกรณ์ในภาคอุตสาหกรรม อุปกรณ์ส�านักงาน อุปกรณ์การแพทย์ 

รวมทั้งเพาเวอร์ซัพพลายเพื่อการใช้งานกับเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย (Networking) เคร่ืองปรับระดับแรงดันไฟฟ้า

กระแสตรง (DC-DC converter) และอแดปเตอร์ 

  ปัจจุบนับริษทัฯ ได้ขยายการด�าเนินงานไปยงัธุรกิจพลงังานทดแทน ได้แก่ ระบบพลงังานแสงอาทติย์ พลงังานลม และอุปกรณ์ 

ส�าหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และยานยนต์ไฮบริด (HEV) 
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ความมุ่งมั่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
  

  บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) มุ่งมั่นด�าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมตาม

นโยบายของบริษัทฯ  โดยนโยบายนี้ก�าหนดให้คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และพนักงานน�าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

อย่างโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ พวกเราทุกคนให้ความเคารพเรื่องสิทธิมนุษยชนและให้ความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสีย

ทุกฝ่าย ได้แก่ พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ซัพพลายเออร์ และชุมชน

  ในฐานะที่เป็นพลเมืองของโลก บริษัทฯ ได้สนับสนุนการด�าเนินงานตามมาตรฐานสากลต่างๆ เช่น จรรณยาบรรณทางการค้า

ของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Industry Code of Conduct หรือ EICC) ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 

(Universal Declaration of Human Right หรือ UDHR)  ปฏิญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยหลักการที่เกี่ยวข้อง

กับสถานประกอบการข้ามชาติและนโยบายทางสังคม (International Labor Office Tripartite Declaration of Principles concerning 

Multinational Enterprises and Social Policy) แนวทาง OECD ส�าหรับบริษัทข้ามชาติ (OECD Guidelines for Multi-national 

Enterprise) และ การรายงานความยั่งยืนตามตัวแบบ GRI-G4 ของ Global Reporting Initiative เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งมั่นที่จะด�าเนินกิจการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้

 • ดูแลพนักงานให้มีสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ปลอดภัยและให้มีสุขอนามัยที่ดีเพื่อให้พนักงานสามารถท�างานได้อย่าง

  เต็มศักยภาพพร้อมทั้งได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์

 • สนับสนุนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งให้ความรู้เร่ืองการอนุรักษ์พลังงานและส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมใน

  กิจกรรมของชุมชน

 • สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น

 •  ส่งเสริมแนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและแนวทางปฏิบัติให้ครอบคลุมถึงห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯและร่วมมือกัน 

  ท�างานเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

 • พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน พร้อมทั้งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 • ลงทุนด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการวิจัยพัฒนาสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมทั้งอุทิศตนเพื่อความก้าวหน้า 

  ของวัฒนธรรมและเทคโนโลยีของมวลมนุษย์ เพื่อพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ เฉกเช่นเดียวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกและ

  สิ่งแวดล้อม

 • ให้ผู้บริหารทุกสายงานให้ความร่วมมือ และส่งเสริมให้พนักงานร่วมกันด�าเนินงานตามนโยบายนี้ ให้ประสบความส�าเร็จ  

  และรายงานผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนอย่างสม�่าเสมอ



รายงานเพื ่อการพัฒนาที่ยั ่งยืน 255812

โครงสร้างการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
  

  เพื่อให้มีการด�าเนินงานเต็มรูปแบบตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

ได้จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (SD Committee) โดยมีสมาชิกประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากหลายฝ่ายของบริษัทฯ 

คือ หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (CHRO) หัวหน้าฝ่ายการเงิน (CFO) หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ (COO) ภายใต้การน�าของ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท (CEO) คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนมีก�าหนดการประชุมเป็นระยะๆ อย่างสม�่าเสมอ 

เพื่อทบทวนและตรวจสอบโครงการ CSRแต่ละโครงการที่ได้มีการด�าเนินการไปแล้วแตกต่างกันไปตามหน้าที่

  ทั้งน้ี เลขานุการของคณะกรรมการฯ จะเป็นผูน้�าเสนอรายงานการเปรียบเทยีบกรณีปฏิบติัด้าน CSR ของบริษทัฯ และให้

ข้อมลูสิง่ทีย่งัเป็นข้อกงัวลด้าน CSR ในระดบัสากล เพือ่เป็นข้อมลูอ้างองิให้แก่คณะกรรมการพฒันาเพือ่ความยัง่ยนืเป็นระยะๆ นอกจากน้ี 

เลขานุการของคณะกรรมการฯ ยงัมหีน้าทีเ่รียกประชุมรายไตรมาส เพือ่ให้สมาชิกทกุคนในคณะกรรมการและหวัหน้าทมีงานแต่ละทมี 

รับทราบถึงความคบืหน้าของแต่ละโครงการของบริษัทฯ

  ส่วนงานส�าหรับการด�าเนินการแบ่งเป็นสามด้าน คอืด้านการปฏบิติัตามแนวทางจรรยาบรรณทางการค้าของกลุม่อตุสาหกรรม

อเิลก็ทรอนิกส์ (Electronic Industry Code of Conduct - EICC) ด้านการบริหารจดัการห่วงโซ่อปุทานและผลติภณัฑ์ทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดล้อม (Green Products) และด้านการด�าเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่ละส่วนงานจะอยู่ภายใต้การน�าของกรรมการ

และผูจ้ดัการทีเ่กีย่วข้อง โดยเร่ิมจากเป็นผูก้�าหนดตัวช้ีวัด ก�าหนดเป้าหมายความส�าเร็จ พร้อมกับรับผดิชอบต่อแนวทางการด�าเนินการ

และปฏบิติังานให้บรรลเุป้าหมายตามก�าหนดการ อกีทัง้ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษทัฯ ด้วย 

เลขานุการคณะกรรมการฯ

การปฏบิตติามแนวทางจรรยาบรรณ  
 ทางการค้าของกลุ่มอุตสาหกรรม     
     อิเล็กทรอนิกส์ (EICC)

ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

และตัวแทนที่เกี่ยวข้อง

การบริหารจดัการห่วงโซ่อปุทานและ 
  ผลติภณัฑ์ทีเ่ป็นมติร
     กบัสิง่แวดล้อม  
  หัวหน้ากลุ่ม/หน่วยธุรกิจ

   และตัวแทนที่เกี่ยวข้อง

     การด�าเนินงานทีเ่ป็นมิตร
       กับสิง่แวดล้อม
  ผู้บริหารงานระดับภูมิภาค 

    และตัวแทนที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน  

ประธาน: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

สมาชิก: หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (CHRO)

ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน (CFO) และผู้อ�านวยการฝ่ายปฎิบัติการ (COO)
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การกำากับดูแลกิจการ
ผลงานที่สำาคัญ

 • หนึ่งใน 50 บริษัทจดทะเบียนไทยที่ได้รับคะแนน ASEAN Corporate Governance (CG) Scorecard สูงสุด 50 อันดับแรก

  ของในประเทศไทยโดยมีคะแนนอยู่ในระดับ 90 คะแนนขึ้นไป 

 • ได้รับการประเมินคุณภาพในระดับ “ดีเยี่ยม” จากการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี 2558 (AGM Assessment) โดย 

  ได้รับคะแนนประเมิน 100 คะแนนเต็มจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

 • ได้รับการประเมินการก�ากับดูแลกิจการโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนไทยประจ�าปี 2558 ในระดับ “ดีมาก” จากสมาคม 

  ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนของส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

  (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเพื่อประกาศเจตนารมณ์แนวร่วม 

  ปฏิบัติ (Collective Action Coalition) 

 •  ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เป็นหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment 2015) 

  ประจ�าปี 2558 

 •  หน่ึงใน 100 บริษัททีม่ผีลการด�าเนินงานด้านธุรกจิควบคูไ่ปกบัการก�ากบัดแูลกิจการด้วยส�านึกของความรับผิดชอบต่อสงัคม 

  (ESG 100) จากสถาบันไทยพัฒน์ 

ยอดขายรวม

THB 46.9 
พันล้านบาท

การลงทุนด้าน R&D 

THB 2.0 
พันล้านบาท

มูลค่าแบรนด์องค์กร

THB 21.79 
พันล้านบาท

ROE 

23.3% 

CAGR ปี 2532-2558

> 41.0%

อัตราการจ่ายปันผล

57.6%
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ความสามารถของคณะกรรมการ
  คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 9 ราย โดยเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ราย และกรรมการ

ที่ไม่เป็นผู้บริหาร 7 รายซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 4 ราย เกินกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

เท่ากับเกณฑ์ที่ส�านักงาน ก.ล.ต ก�าหนด

คณะกรรมการบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

 

  การสรรหากรรมการจะพิจารณาบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านต่างๆ เช่น ด้านบัญชีการเงิน ด้านการบริหาร

จัดการด้านกลยุทธ์ รวมถึงบุคคลที่มีทักษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจและลักษณะ

ธุรกิจของบริษัทฯ โดยไม่ได้จ�ากัดเพศ เชื้อชาติ เพื่อให้โครงสร้างของคณะกรรมการมีความหลากหลาย (Board Diversity) และ

แข็งแกร่งสามารถน�าพาบริษัทฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจภายใต้การบริหารจัดการตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

  บริษัทฯ มีการปฐมนิเทศกรรมการที่เข้าด�ารงต�าแหน่งในบริษัทเป็นครั้งแรกโดยให้ผู้บริหารแนะน�าธุรกิจของบริษัทฯ และ

เยี่ยมชมโรงงาน รวมทั้งให้เลขานุการบริษัทฯสรุปหน้าที่และบทบาทของกรรมการบริษัท พร้อมกันนี้ยังได้แจกเอกสารที่ประกอบ

ไปด้วยข้อมูลที่เกี่ยวกับบริษัทฯ อย่างละเอียดรวมทั้งคู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน

  การประชุมคณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยทุกไตรมาสเพื่อทบทวนผลการด�าเนินงานและหารือ

เกี่ยวกับประเด็นกลยุทธ์ในการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ซึ่งในปี 2558 มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้งโดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม

คิดเป็นร้อยละ 93.18
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การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
  บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมทั้งเลขานุการบริษัท เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่

ดีอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากการจัดอบรมภายในและการอบรมจากสถาบันต่างๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�านักงาน 

ก.ล.ต. หรือสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในปี 2558 มีกรรมการบริษัทได้เข้าอบรมหลักสูตร DAP ของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และเลขานุการบริษัทได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท

ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

อ�านาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท
  คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่ก�าหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท

และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการก�าหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการด�าเนินงาน แผนหลักในการด�าเนินงาน นโยบาย

ในการบริหารความเสี่ยง แผนงบประมาณและแผนการด�าเนินงานธุรกิจประจ�าปี แผนธุรกิจระยะกลาง การก�าหนดเป้าหมาย

การติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก�าหนดไว้ และการดูแลรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure)

การเข้าควบรวมกิจการการแบ่งแยกกิจการ และการเข้าร่วมทุน

การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารท�าหน้าที่ก�ากับดูแลและรับผิดชอบการด�าเนินงานของบริษัท

ย่อยและบริษัทร่วม คณะกรรมการบริหารมีอ�านาจอนุมัติเงินลงทุนได้ในระดับหนึ่ง และมีอ�านาจหน้าที่ในการจะส่งกรรมการหรือ

ผู้บริหารระดับสูงไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารรวมทั้งอาจมีการแต่งตั้งบุคคลากรในท้องถิ่นร่วมเป็นกรรมการหรือผู้บริหารเพื่อ

ก�าหนดนโยบายที่ส�าคัญและทิศทางในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารจะรายงานการ

ส่งตัวแทนหรือแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ อย่างไรก็ตาม หาก

การลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเกินกว่าที่ก�าหนดไว้ในอ�านาจของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารจะต้องด�าเนินการ

ขออนุมัติการลงทุนจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน

  นอกจากน้ี บริษทัฯยงัได้น�าระบบ ERP มาใช้ในการบนัทกึข้อมลูธุรกจิทัง้ด้านการเงิน บญัชีและข้อมลูอืน่ๆ ของกลุม่ เพือ่

ให้สามารถตรวจสอบ ติดตามและดูแลการด�าเนินงานได้อย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการชุดย่อย
  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยปฏิบัติงานในการศึกษาและกลั่นกรองงานในแต่ละด้านและ

เสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการ ซึง่ในปัจจบุนั บริษทัฯมคีณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยรายละเอียดของคณะกรรมการ

แต่ละคณะ มีดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริหาร
  คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 7 ท่าน มีหน้าที่ในการด�าเนินกิจการและบริหารกิจการของ

บริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อก�าหนด ค�าสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ รวมทั้ง ก�าหนด

นโยบาย แผนธุรกิจ ทิศทาง กลยุทธ์ งบประมาณ และโครงสร้างการบริหารงานหลักและอ�านาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ ใน

การด�าเนินธุรกิจรวมทั้งผังองค์กรของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/หรือให้ความ

เห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายที่ก�าหนด
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คณะกรรมการตรวจสอบ
  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 รายซึ่งกรรมการทุกรายด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ

อิสระ ท�าหน้าที่ในการสอบทานงบการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การพิจารณาความสามารถและความเป็นอิสระของผู้สอบ

บัญชี สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมวีาระด�ารงต�าแหน่งตามวาระการแต่งตัง้กรรมการบริษัทและมคีณุสมบตัแิละหน้าทีค่วามรับผดิชอบ

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯก�าหนด 

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
  ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัครัง้ที ่5/2558 เมือ่วนัที ่26 ตลุาคม 2558 ได้มมีตใิห้คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

หน้าเป็นคณะกรรมการสรรหาเพิ่มเติมและเปลี่ยนช่ือเป็นคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนโดยประกอบด้วยกรรมการ 

3 ท่านซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 2 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน โดยมีวาระด�ารงต�าแหน่งตามวาระ

การแต่งต้ังกรรมการบริษทั ท�าหน้าทีใ่นการพจิารณานโยบายและก�าหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ คณะอนุกรรมการ

รวมทั้งก�าหนดคุณสมบัติที่ส�าคัญของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและผู้บริหารระดับสูง พร้อมทั้งสรรหาบุคคลและทาบทาม

ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้คณะกรรมการพิจารณา

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด 10 ท่านท�าหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยงและมอบหมายให้

หัวหน้างานในแต่ละส่วนงานเป็นผู้รับผิดชอบ รวมทั้งพัฒนาและทบทวนแผนกลยุทธ์ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง ติดตามผลและ

ปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและรายงานผลการด�าเนินงานรายไตรมาสและ/หรือรายปีและ/หรือเมื่อมีเหตุการณ์

อาจมีผลกระทบที่มีนัยส�าคัญให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบทราบ 
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การสนับสนุนความคิดริเริ่มขององค์กรในระดับสากล

เดลต้าประเทศไทยเดินหน้าสร้างความยั่งยืนโดยการต่อต้านคอร์รัปชั่น
  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการฯ ได้อนุมัตินโยบายการ

ต่อต้านคอร์รัปชั่นเพื่อด�าเนินการก�าหนดหลักการและแนวทางปฏิบัติ โดยจัดการให้มีการสื่อสารและการฝึกอบรมที่เกี่ยวเนื่องกับ

การต่อต้านคอร์รัปชั่นให้เป็นที่ชัดเจนต่อพนักงานของบริษัทฯโดยรวม ในการนี้ ประธานบริหารได้เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ลงนาม

ร่วมให้สัตยาบันในข้อตกลงค�าประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติเพื่อการต่อต้านทุจริตในภาคเอกชน ในล�าดับที่ 315 ในเดือน

พฤษภาคม 2557 ทั้งนี้เพื่อยืนยันในความมุ่งมั่นของบริษัทฯที่จะต่อสู้กับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ บริษัทฯ ได้เปิดให้ผู้มีส่วนได้

เสียทุกกลุ่มสามารถให้ร้องเรียนต่อบริษัทฯ ผ่านทาง whistleblow@deltathailand.com และช่องทางอื่นๆ ได้ด้วย ในปีนี้ บริษัทฯ

ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล โดยมีพนักงานของบริษัทฯ ผู้บริหารระดับสูง และตัวแทนซัพพลายเออร์เข้าร่วม

กิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อการต่อต้านคอร์รัปชั่นในระดับสากลครั้งนี้ด้วย ข้อเสนอแนะและ

ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทจาก 14 หน่วยงานหลัก พร้อมซัพพลายเออร์ 66 ท่านจาก 33 บริษัท

ร่วมกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558
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เดลต้าประเทศไทยสนับสนุนการรับรองการสร้างอาคารรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก
  การได้รับการรับรองการสร้างอาคารรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก เป็นหนึ่งในโครงการที่บริษัทฯภาคภูมิใจ ในปัจจุบันการก่อสร้าง

อาคารใหม่ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยจะได้รับการออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการเป็นผู้น�าในการออกแบบด้านพลังงาน

และสิ่งแวดล้อม (Leadership in Energy and Environmental Design - LEED) ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานสากลเพื่อการก่อสร้าง

อาคารรักษ์สิ่งแวดล้อม อาทิเช่นส�านักงานของเดลต้าฯ ที่ Gurgaon ในประเทศอินเดีย มีอาคารส�านักงานที่ได้รับการรับรอง

ในระดับแพลทตินัม ซึ่งเป็นขั้นสูงสุดของ LEED ด้วย

ทั้งนี้ส�านักงานของเดลต้าประเทศไทยก�าลังอยู่ระหว่างการด�าเนินการเพื่อขอการรับรองมาตรฐาน LEED เช่นเดียวกัน

อาคารส�านักงานในเมือง Gurgaon ประเทศอินเดีย

ได้รับการรับรองมาตรฐาน LEED ระดับแพลทตินัม

  เดลต้าประเทศไทยมีโยบายเคารพสิทธิมนุษยชนด้วยการก�าหนดค�าจ�ากัดความการปฏิบัติมิชอบและการล่วงละเมิด และ

ยังได้วางนโยบายการไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อทุกเพศ ทุกเช้ือชาติ ผู้บกพร่องทางร่างกาย

รวมถึงผู้ที่เป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง เอชไอวี / เอดส์และวัณโรค โดยบริษัทฯ มีการด�าเนินการตามนโยบายอย่างเคร่งครัด และ

มีการสื่อสารให้พนักงานโดยรวมให้ได้รับรู้ผ่านการฝึกอบรม เพื่อให้พนักงานทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อ เพื่อนร่วมงาน ปฏิบัติต่อกัน

ด้วยความเคารพและเท่าเทียมกัน เดลต้าประเทศไทยได้รับการรับรองมาตรฐาน ASO-T Thailand ระดับทอง ซึ่งเป็นมาตรฐาน

การบริการจัดการและป้องกันด้านวัณโรค-เอชไอวี / เอดส์ ในสถานประกอบกิจการ ออกให้โดยกรมสวัสดิการ และคุ้มครอง

แรงงานของกระทรวงแรงงาน ร่วมกับกรมควบคมุโรคกระทรวงสาธารณสขุ และสมาคมแนวร่วมภาคธุรกจิไทยต้านภยัเอดส์ โดยมี

กลไกที่สามารถรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาสิทธิมนุษยชนด้วย

เดลต้ามีนโยบายรับผิดชอบและป้องกัน

ให้พนักงานทุกคนให้มีสิทธิได้รับการ

ปฏิบัติอย่างเท่าเทียม เป็นธรรมและมี

ความเคารพซึง่กนัและกนั ทัง้ฝ่ายบริษทัฯ

กับพนักงานรวมถึงในหมู่พนักงานด้วย

กันเอง

เดลต้าประเทศไทยสนับสนุนปฏญิญาสากลว่าด้วยสทิธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights - UDHR)
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เดลต้าประเทศไทย สนับสนุนการปฏิบัติตามข้อก�าหนดของจรรยาบรรณทางการค้าของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
(EICC) และโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาต ิ(UNDP) สูเ่ป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยนื
  ตามแนวทางการปฏิบัติตามข้อก�าหนดของจรรยาบรรณทางการค้าของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Industry

Code of Conduct - EICC) และโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาต ิ(UNDP) สูเ่ป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยนื ต่อการมสีขุภาพ

และความเป็นอยูท่ีด่ ีเดลต้าประเทศไทย มุง่มัน่ในการดแูลสถานทีใ่ห้เป็นบริษัททีน่่าท�างาน บริษัทฯจงึจดัให้มสีิง่อ�านวยความสะดวก

ใหม่เพิม่ข้ึน โดยเมือ่เร็วๆ น้ี บริษทัฯ ได้ท�าการปรับปรุงโรงอาหารใหม่ เพือ่ให้พนักงาน และแขกผูม้าเยอืน ได้รับความสะดวกสบาย

พื้นฐานพร้อมทั้งสิ่งอ�านวยความสะดวกที่ทันสมัย โดยเปิดใช้ตั้งแต่ต้นปี 2559 

เดลต้าประเทศไทยส่งเสริมความเป็นอยูท่ีด่ใีนสถานประกอบการผ่านความร่วมมอืกบัส�านักงานกองทนุสนับสนุนการสร้าง
เสริมสขุภาพ และสมาคมไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์อตุสาหกรรมของไทย
  เดลต้าประเทศไทยมีส่วนร่วมในกิจกรรมหลากหลายประเภทที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือและส่งเสริมความเป็นอยู่และ

คุณภาพชีวิตของพนักงาน ตัวอย่างเช่น การเข้าร่วมในโครงการ "8 ปัจจัยสร้างองค์กรแห่งความสุข” (Happy 8 Workplace)

ในการริเริ่มที่จะช่วยสร้างสมดุลชีวิตครอบครัวการท�างาน และชีวิตทางสังคมให้แก่พนักงาน โดยโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจาก

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และสมาคมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมของไทยและจากผลในเชิงบวก

ต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงาน เดลต้าประเทศไทยจึงได้รับการคัดเลือกจากองค์การปฏิบัติการให้เป็นองค์กรพี่เลี้ยงให้

ค�าปรึกษา แก่หน่วยตัวแทนปฏิบัติงานอีก 4 หน่วย รวมทั้งได้รับการยอมรับให้เป็นองค์กรต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องการ

จะเข้าร่วมโครงการ "Happy8 Workplace" อีกด้วย 
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  เนื่องจากบริษัทฯ ค�านึงถึงปัจจัยความปลอดภัยควบคู่ไปกับสุขอนามัยของพนักงาน โรงอาหารใหม่ จึงมีพื้นที่กว้างขวาง

พอเพยีงส�าหรับเกบ็รักษาอาหาร อปุกรณ์ และสิง่อ�านวยความสะดวกในการท�าความสะอาดทีม่ปีระสทิธิภาพโดยแยกส่วนปรุงอาหาร

ออกจากโรงอาหารตามนโยบายด้านความปลอดภัยของบริษัทฯ อนึ่ง เนื่องจากบริษัทฯ มีพนักงานมาจาประเทศต่างๆ ทั่วโลก

โรงอาหารของเดลต้าประเทศไทย จึงให้บริการ อาหารที่หลากหลาย เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการโดยรวม ทั้งนี้บริษัทฯ

ได้ตั้งคณะกรรมการอาหารที่จะท�าหน้าที่ตรวจสอบการด�าเนินงาน ตามรอบเวลาที่ก�าหนดทั้งทางด้านความปลอดภัยของอาหาร

และสามารถจัดการกับปัญหาด้านความปลอดภัยของอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี เน่ืองจากบริษัทฯ เป็นองค์กรที่

เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม โรงอาหารใหม่ของบริษัทฯ จึงมีติดต้ังระบบระบายอากาศ และระบบแสงสว่างซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์

ประหยัดพลังงานของบริษัทฯเองอีกด้วย เพื่อให้เห็นถึงวัฒนธรรมองค์กรที่ระบุว่า “กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน”

อย่างเป็นรูปธรรม

  ร้านกาแฟในบริเวณทีท่�างานเป็นสถานที่

ยอดนิยมที่ช่วยให้พนักงานได้ผ่อนคลายจาก

การท�างาน และสามารถหาของว่างตดิไม้ตดิมอื

ไปทานได้อย่างสะดวก พนักงานสามารถเลอืกสรร

อาหารเช้า หรือของว่างยามบ่ายคูกั่บเคร่ืองดืม่

ที่มีให้เลือกหลากหลายนอกจากความใส่ใจใน

สุขอนามัย และมาตรฐานความปลอดภัยเป็น

พิเศษแล้วสภาพแวดล้อมของร้านยังสวยงาม

สบายตา   

พนักงานเดลต้าประเทศไทยเพลิดเพลินไปกับการรับประทานอาหารกลางวันที่ถูกสุขอนามัยในโรงอาหารใหม่

เดลต้าคาเฟ่เป็นสถานที่ยอดนิยมของพนักงานส�าหรับ

การผ่อนคลายและเพลิดเพลินกับของว่าง
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เดลต้าประเทศไทยปรับเปลี่ยนเขตสูบบุหรี่ทั้งหมดเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% โดยมีป้ายแจ้งเป็นเขต

ห้ามสูบบุหรี่พร้อมบทลงโทษประกาศไว้อย่างชัดเจน

เดลต้าประเทศไทย กับ โครงการโรงงานปลอดบุหรี่ ในสถานประกอบการเพื่อสนับสนุนโครงการความริเริ่มปลอด
ยาสูบเชิงรุกขององค์การอนามัยโลก
  สบืเน่ืองจากภารกจิปลอดยาสบูเพือ่ลดภาระจากการเป็นโรคร้าย และเสยีชีวติทีเ่กดิจากยาสบู ขององค์การอนามยัโลก ( WHO)

เดลต้าประเทศไทย มีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องคนรุ่นปัจจุบันและอนาคตจากภัยของการใช้ยาสูบ และการสัมผัสกับควันบุหร่ีที่

ท�าลายสขุภาพ  สร้างผลเสยีหายทัง้ทางสงัคม สิง่แวดล้อมและ ทางเศรษฐกจิ เพือ่สร้างค่าความนิยมใหม่ในหมูพ่นักงานและผูท้ี่

เกี่ยวข้อง บริษัทฯได้ริเร่ิมท�าโครงการ โรงงานปลอดบุหร่ีในปี 2558 และเพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติที่แท้จริง บริษัทฯ จึงเข้าร่วม

"โครงการการรณรงค์เลกิสบูบหุร่ีในสถานทีท่�างาน" ซึง่เป็นโครงการในความร่วมมอืกับสถาบนัวิจัยประชากรศาสตร์ของมหาวิทยาลยั

แคลฟิอร์เนียเบร์ิกลย์ี สถาบนัวจิยัประชากรศาสตร์ของมหาวิทยาลยัมหดิล และคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ

  นอกเหนือจากการก�าหนด ให้ในบริเวณโรงงานเป็น “เขตปลอดบหุร่ี” บริษัทฯยงัประกาศบทลงโทษทางวินัยและทางกฎหมาย

ให้เป็นทีรั่บทราบโดยทัว่กันในหมูพ่นักงานอย่างชัดเจน ความร่วมมอืในเชิงบวกระหว่างบริษทัฯและพนักงานดงัทีก่ล่าวมาน้ีจะน�า

ไปสู่ความเป็นอยู่ที่ที่ดีขึ้นในสถานที่ท�างาน ช่วยลดการสูบบุหร่ีมือสอง (ไม่สูบบุหร่ีแต่ต้องรับผลกระทบจากบุคคลอื่นที่สูบบุหร่ี)

ลดค่าใช้จ่ายทีไ่ม่จ�าเป็น ตลอดจนช่วยลดการสญูเสยีเวลาท�างานไปพร้อมกันด้วย ในแง่ของผลทีค่าดหวงัในวงกว้างจากการเข้าร่วม

โครงการ ผู้สมัครใจเลิกบุหรี่จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชนรอบข้างของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลให้จ�านวนนักสูบหน้าใหม่และนักสูบ

ที่เป็นเยาวชนลดน้อยลงในที่สุด
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ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

  ในปีพ.ศ. 2558 บริษัทฯ ลงทุนในงานด้านการวิจัยและพัฒนาและสร้างนวัตกรรมประมาณร้อยละ 4.2 ของยอดขาย โดย

ปัจจุบันบริษัทฯ มีศูนย์วิจัยและพัฒนาตั้งอยู่ในประเทศไทย จีน เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ อินเดีย ฟินแลนด์ โปแลนด์ สกอตแลนด์ 

และโรมาเนีย และมีวิศวกรนักวิจัยทั้งสิ้น 782 คน 

  บริษัทฯ ใช้ระบบส่งเสริมศักยภาพแบบองค์รวมในการผลักดันให้บุคลากรและทีมงานของเราพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ไปได้อย่างไม่หยุดยั้ง ดังรายละเอียดด้านล่างนี้

  • มหาวิทยาลัย 
     บริษัทฯ มีความร่วมมือระยะยาวกับมหาวิทยาลัยชั้นน�าหลายแห่ง โดยโครงการและวิทยานิพนธ์หลายชิ้นที่เป็น

   ส่วนหนึ่งของความร่วมมือนี้ช่วยให้บริษัทฯสามารถต่อยอดแนวคิดและน�าไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมออกสู่

   ตลาดได้จริง 

     เมือ่นักศกึษามโีอกาสท�างานร่วมกับวิศวกรของบริษทัฯ อย่างใกล้ชิด จงึเกดิความเข้าใจการท�างานและกระบวนการ

   วิจัยและพัฒนา ตลอดจนผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และเป็นการสร้างช่องทางให้บริษัทฯ สามารถสรรหา

   นักศึกษาที่มีความสามารถมาเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของบริษัทฯ ได้ต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ การด�าเนินการลักษณะนี้

   จะช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีในระยะยาวอย่างมั่นคงให้กับคนรุ่นใหม่เพื่อให้เขาเหล่าน้ันคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย

   และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างต่อเนื่อง 

  • สิทธิบัตร
     บริษัทฯ มีโครงการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรของเรา โดยให้พนักงานสามารถยื่นขอจดสิทธิบัตรแนวคิดของตนได้

   และได้มีการตั้งทีมงานเพื่อดูแลเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะ วัตถุประสงค์ของการด�าเนินการดังกล่าวคือเพื่อ

   ปกป้องเทคโนโลยีใหม่ของเดลต้า และเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิบัตรของบริษัทฯ ปัจจุบันมีการยื่นขอสิทธิบัตรไปแล้ว

   กว่า 11,000 ค�าขอ และได้รับการจดสิทธิบัตรแล้วประมาณ 5,500 ใบ

 

วิศวกรของเดลต้าประเทศไทยก�าลังทดสอบสัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้า (Radiated Emissions Test)
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  • ลูกค้า 
     บริษัทฯ ให้ความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งกับการร่วมมือท�างานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าหลักของเราซึ่งเป็นผู้น�าตลาด

   ทั่วโลกเพื่อสร้างเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเน่ือง 

   และด้วยความร่วมมือนี้เอง บริษัทฯ จึงมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับลูกค้าของเราอย่างสม�่าเสมอเพื่อเตรียมพร้อมส�าหรับ

   ความต้องการของตลาดในอนาคต 

  • ธุรกิจใหม่
     บริษัทฯ เล็งเห็นว่าการเติบโตอย่างยั่งยืนเป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้ และส�าหรับบริษัทเดลต้าประเทศไทย เราจึง

   ได้ท�าการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้ก้าวทันความต้องการในประเทศไทย ยุโรป และอินเดีย ทั้งน้ี เพื่อให้

   มั่นใจได้ว่าเรามีเครือข่ายที่เข้มแข็งในตลาดเหล่านั้น และสามารถปรับตัวและรองรับข้อก�าหนดและความต้องการต่างๆ

   ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปในตลาดนั้นๆ ได้  

     เน่ืองจากบริษทัฯ เป็นผูน้�าในด้านการจดัการและแปลงก�าลงัไฟฟ้าในหลายตลาดหลกัทัว่โลก เราจงึสามารถบรูณาการ

   ความต้องการของลูกค้าเข้ากับความสามารถด้านเทคโนโลยีขั้นสูงของเราได้เป็นอย่างดี ท�าให้บริษัทฯ มีความโดดเด่น

   ด้านการวจิยัและพฒันา และยงัคงเป็นผูน้�าในอตุสาหกรรมการจดัการระบบก�าลงัไฟฟ้าได้อย่างต่อเน่ืองแม้อตุสาหกรรม

   นี้จะมีการแข่งขันสูงก็ตาม

     กรอบการบริหารงานการพฒันาธุรกจิใหม่ NBD ของเราช่วยก�าหนดเป้าหมายให้ธุรกิจใหม่มคีวามสอดคล้องกบั

   ยุทธศาสตร์การเติบโตของบริษัทฯ และท�าให้หน่วยงานภายในองค์กรสามารถท�างานได้อย่างประสานสอดคล้องกัน

   ตลอดจนช่วยให้สามารถระบุตัวชี้วัดประสิทธิภาพการท�างาน (KPI) ส�าหรับธุรกิจใหม่และการวัดกลไกการก�าหนด

   งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     บริษัทฯ ตรวจสอบความก้าวหน้าของธุรกิจใหม่ของเราอย่างสม�่าเสมอ และยังมีกลไกการบริหารจัดการกลุ่ม

   ธุรกิจใหม่เพื่อให้สามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ เรายังจัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนา 

   ธุรกิจใหม่ในหลายประเทศเพื่อให้บุคลากรของเรามีความเข้าใจในเร่ืองดังกล่าวอย่างแท้จริง 

  • การต่อยอดแนวคิดธุรกิจ
     บริษทัฯ สร้างองค์ความรู้และส่งเสริมการประสานงานภายในองค์กร โดยได้จดัการฝึกอบรมภาคทฤษฎแีละปฏบิติั 

   ตลอดจนจัดสัมมนาบุคลากรอย่างต่อเน่ืองด้วยมุ่งหวังให้บุคลากรสามารถตอบสนองความต้องการใหม่ๆ ของตลาด

   ได้การประชุมลักษณะนี้อยู่ภายใต้แนวคิด “การต่อยอดแนวคิดธุรกิจ” หรือ “Business Mind” และจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

   โดยมีบุคลากรหลายกลุ่มเข้าร่วม
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แบรนด์ของเรา

  ด้วยความมุง่มัน่ทีจ่ะสร้างแบรนด์ของเราให้แข็งแกร่ง บริษทัเดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) จงึได้ร่วมกับ

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ อิงค์ (Delta Electronics, Inc.) (ซึ่งต่อไปจะเรียกรวมกันว่า “เดลต้าฯ”) จัดท�ากิจกรรมการตลาด

อย่างต่อเน่ืองทั่วโลก ทั้งน้ีเพื่อยกระดับแบรนด์เดลต้าให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในกลุ่มลูกค้าองค์กรและ

ลูกค้ารายย่อย

ตำาแหน่งของแบรนด์เดลต้า 

  เดลต้าฯ ต้องการเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้พลังงานที่สะอาดและประหยัดเพื่ออนาคตที่ดีกว่า  ซึ่งพันธกิจดังกล่าว

ถือเป็นพื้นฐานส�าคัญของแบรนด์เดลต้า จากองค์ประกอบพันธกิจทางธุรกิจ ความสามารถหลักของผลิตภัณฑ์ในหลายรูปแบบ

และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เดลต้าฯ จึงได้ผนวกองค์ประกอบที่กล่าวมาให้เข้ากับการรักษาสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อ

สังคมตามแนวคิดของแบรนด์เดลต้าที่ว่า “ฉลาดขึ้น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่า และก้าวหน้าไปด้วยกัน” หรือ “Smarter. 

Greener. Together.” แนวคดิน้ีเน้นย�า้ว่า ผลติภณัฑ์ของเดลต้าฯ สามารถช่วยให้ชีวติของทกุคนง่ายข้ึนและเป็นมติรกับสิง่แวดล้อม

มากขึ้น นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นเจตนารมณ์ของเดลต้าฯ ที่ว่า เราใส่ใจดูแลผู้ถือหุ้น ลูกค้า ตลอดจนบุคลากรเพื่อก้าวสู่ความ

ส�าเร็จไปด้วยกัน 

  ส�าหรับเดลต้าฯ เราเช่ือมัน่ในการพฒันาเทคโนโลยใีห้ทนัสมยัและสอดคล้องกบัความต้องการของลกูค้า ตลอดจนปรับปรุง

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ อย่างไม่หยุดยั้ง อาทิ ผลิตภัณฑ์เพาเวอร์ซัพพลายและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ อุปกรณ์ระบบอัตโนมัติที่ใช้ใน

ภาคอตุสาหกรรม และผลติภณัฑ์ด้านการจดัการระบบก�าลงัไฟฟ้า รวมถงึผลติภณัฑ์เพือ่ใช้ในการบริโภคหลากหลากหลายรูปแบบ

เพราะเดลต้าฯ ต้องการให้ลกูค้าทกุกลุม่ของเรา ไม่ว่าจะเป็นกลุม่ภาคอตุสาหกรรมและกลุม่ลกูค้ารายย่อยน้ันมทีางเลอืกด้านสนิค้า

และบริการที่หลากหลาย เพื่อชีวิตในวันข้างหน้าที่ดีกว่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าเดิม

การสื่อสารแบรนด์สู่ภายนอก 

  การส่ือสารแบรนด์เดลต้ากบัลกูค้าแบ่งได้เป็น 2 กลุม่เป้าหมาย กล่าวคอื กลุม่ผลติภณัฑ์ภาคอตุสาหกรรม และกลุม่ผลติภัณฑ์

ลูกค้ารายย่อย

  เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่ชัดเจนและสื่อสาร

กับลูกค้ากลุ่มองค์กรระดับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เดลต้าฯ ได้เข้าร่วมการแสดงสินค้าช้ันน�าระดับโลกมากมาย

เช่น งาน Hannover Messe, CIIF และ CES รวมทั้งจัดการ

ประชาสัมพันธ์แบบ 360 องศาร่วมกับการใช้สื่อโฆษณา

ขนาดใหญ่ ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง การแถลงข่าวระดับนานาชาติ

และอกีหลากหลายวธีิการ เพือ่ให้สามารถเจาะกลุม่ลกูค้าองค์กร

ระดับนานาชาติได้อย่างทั่วถึง 

  ส�าหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มลูกค้ารายย่อย เดลต้าฯ มุ่งสื่อสารกับลูกค้าและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวแทนจ�าหน่าย และสร้าง

ความเช่ือมัน่ใน-ผลติภัณฑ์ Innergie (แบตเตอร์รีส�ารอง) และ Vivitek (โปรเจคเตอร์) ว่าเป็น “อกีหน่ึงผลติภัณฑ์จากแบรนด์เดลต้า”

เนื่องจากแบรนด์เดลต้าเป็นที่รู้จักดีอยู่แล้วในเรื่องนวัตกรรมอันล�้าหน้าและคุณภาพที่ไม่เป็นรองใคร
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  ในปีพ.ศ. 2558 บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ได้จัดการฝึกอบรมเร่ืองเทคโนโลยีการ

ใช้อุปกรณ์ระบบอัตโนมัติที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมของเดลต้า หรือ Delta Industrial Automation Training โดยสืบเนื่องจาก

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างเดลต้าประเทศไทย กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ทั้ง 3 แห่ง โดยการฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม ถึง 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 และเนื้อหาของการฝึกอบรม

ประกอบด้วยภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ และซอฟท์แวร์

ที่เป็นลิขสิทธ์ิเฉพาะของเดลต้า และสามารถเพิ่มพูนความรู้และทักษะในด้านอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม

ตลอดจนเกิดความคุ้นเคยกับแบรนด์และพันธกิจของเดลต้าก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และสามารถเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับ

เดลต้าได้ในอนาคตอีกด้วย เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม นักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมจะต้องส่งผลงานกลุ่มซึ่งจะได้รับการพิจารณาโดย

อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ ของบริษัทฯ ส�าหรับโครงการที่ได้รับคัดเลือกจะส่งเข้าประกวดในงาน Delta Cup 2016

ซึ่งเป็นงานระดับโลกที่บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ อิงค์ จัดขึ้นและมีสถาบันการศึกษากว่า 60 แห่งจากประเทศจีนและไต้หวัน

เข้าร่วมด้วย การเข้าร่วมงานดงักล่าวจะช่วยเปิดโลกทศัน์ของนักศกึษา และเปิดพืน้ทีใ่ห้บริษัทเดลต้าประเทศไทย มส่ีวนร่วมในการ

ส่งเสริมการศึกษาของไทยเช่นกัน 

  นอกจากนี้ ในปีพ.ศ. 2558 บริษัท เดลต้าประเทศไทย ยังได้จัดตั้งทีมการตลาดลูกค้าองค์กรเพื่อช่วยสร้างแบรนด์เดลต้า

ให้แข็งแกร่งขึ้น โดยทีมดังกล่าวมีภารกิจหลักในการสนับสนุนการจัดงานแสดงสินค้าของบริษัทฯ ในตลาดออสเตรเลียและเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้
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แนวคิดริเริ่มด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

  เดลต้าได้ให้ความส�าคญัต่อความปลอดภยัของข้อมลูระบบสารสนเทศ โดยได้รับการรับรองจากมาตรฐาน ISO/IEC27001 

การปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO/IEC27001 ว่าด้วยระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศดังกล่าว

ช่วยสร้างความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนให้แก่ คู่ค้า ทางธุรกิจโดยใช้เครื่องมือด้านสารสนเทศ ในการด�าเนินการ

  มาตรฐาน ISO/IEC 27001 เป็นแนวปฏิบัติส�าหรับระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ หรือ (ISMS) 

ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยสารสนเทศ โดยมีโครงสร้างครอบคลุม

หัวข้อดังนี้ 

  1. การประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติการกับข้อมูลที่เป็นความลับ

  2. การด�าเนินการตามมาตรการความปลอดภยัสารสนเทศโดยการก�าหนดมาตรการ การตรวจสอบ และเผยแพร่วธีิการต่างๆ  

  3.  จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการความปลอดภัยของระบบสารสนเทศโดยแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบ และการจัดตั้ง

   หน่วยงานด้านการตรวจสอบภายใน

  4. จัดท�ากระบวนการประเมินความเสี่ยง ก�าหนดมาตรการในการลดความเสี่ยง สร้างความเข้าใจในความเสี่ยงที่ก�าลัง

   จะเกิดขึ้น และการแก้ไขสถานการณ์ที่ก�าลังด�าเนินการอยู่

  การดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็นปัจจัยส�าคัญต่อการประสบผลส�าเร็จในการด�าเนินงาน และการได้รับการ

รับรองจากมาตรฐาน ISO/IEC 27001 จะน�าไปสูก่ารบริหารจดัการทางด้านสารสนเทศและทรัพย์สนิทางปัญญาทีม่ค่ีาของบริษทัฯ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ประโยชน์จากการได้รับการรับรอง ISO 27001 

ท�าให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ 

สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของข้อมูลให้กับลูกค้า 

สร้างความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นต่อองค์กร

เพิ่มศักยภาพในการกู้คืนสถานการณ์ เพื่อความต่อเนื่องในการด�าเนินธุรกิจ 

สร้างความมั่นใจในการจัดการด้านข้อมูลขององค์กร 

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลภายในองค์กร

สร้างความตระหนักเรื่องความเสี่ยงในหมู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มากขึ้น 

สอดคล้องและตอบสนองกับความต้องการของลูกค้า

เป็นข้อได้เปรียบทางธุรกิจ

สร้างความเข้าใจและความตระหนักเรื่องความปลอดภัย

ของข้อมูลภายในองค์องให้มีมากขึ้น 

ลดการฝ่าฝืนข้อก�าหนดด้านความปลอดภัยที่เกิดจากบุคลากรขององค์กร 

  นอกจากระบบความปลอดภยัข้อมลูดงักล่าวข้างต้นแล้ว บริษทัฯยงัได้น�า นวตักรรมทีช่ื่อว่า Delta InfraSuite Data Center 

Solution มาใช้เพื่อประโยชน์หลายประการ เช่น เพิ่มประสิทธิผลและลดต้นทุน ให้ความสะดวก และช่วยบุคลากรITในการบริการ

จัดการดูแล การน�ามาใช้ ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวยังสามารถตรวจสอบการท�างานของระบบ Data Center ตลอดจนแจ้งข้อมูลที่

ต้องการได้อย่างรวดเร็ว และสามารถดูข้อมูลได้ออนไลน์ตลอดเวลา

  ระบบ Delta InfraSuite Data Center Solution ประกอบไปด้วย ระบบจัดการก�าลังไฟฟ้า ตู้อุปกรณ์ อุปกรณ์เสริม 

ระบบความเย็นและจดัการสิง่แวดล้อม ซึง่โดยรวมแล้ว การน�านวตักรรมน้ีมาใช้ท�าให้บริษทัฯสามารถลดการใช้ไฟฟ้าจากระบบ

ท�าความเยน็ในคอมพวิเตอร์ของศนูย์ข้อมลู (Data center) ได้เกอืบ 20% และท�าให้ค่าเฉลีย่ประสทิธิภาพการใช้ไฟฟ้าใน Data 

center (PUE) อยู่ที่ 1.4 ในปีพ.ศ. 2558
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ก้าวไกลไปด้วยกัน
  

  ด้วยความเช่ียวชาญของบริษัทฯ ในด้านไฟฟ้าก�าลัง (Power Electronics) การจัดการความร้อน (Thermal Management)

และโครงสร้างพื้นฐานของระบบศูนย์กลางการเก็บข้อมูล (Datacenter infrastructure) บริษัทชั้นน�าระดับโลกหลายบริษัทจึงร่วม

มือกับเราในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยและประหยัดพลังงาน เช่น การร่วมกับ Oracle ในการพัฒนาเพาเวอร์ซัพพลาย

ส�าหรับเซิร์ฟเวอร์ระดับไทเทเนียม (Titanium Server Power Supply) เพื่อใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ประมวลผลที่ทันสมัยที่สุดของ

อินเทล (Intel Processing Unit) และเรายังได้ร่วมโครงการ Open Compute Project กับ Facebook เพื่อพัฒนาเพาเวอร์

ซัพพลายที่ประหยัดไฟมากกว่า 96% อีกด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าเพื่อเพิ่มช่องทางการพบปะกับ

ลูกค้าและประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีล�้ายุคต่างๆ ที่เราได้พัฒนาข้ึน เช่น งาน Hannover Messe งาน Consumer Electronics

Show (CES) งาน Computex และงาน Centrum für Büroautomation, Informationstechnologie und Telekommunikation (CeBIT)

เป็นต้น 

  ผลติภณัฑ์และเทคโนโลยลี�า้สมยัและประหยดัพลงังานหลากหลายรูปแบบของเดลต้า ช่วยให้ลกูค้าสามารถประหยัดพลงังาน

และลดการปล่อยคาร์บอนได้ ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับลูกค้าที่เป็นผู้น�าในอุตสาหกรรมที่มีการใช้พลังงานสูงและ

กลุ่มอาคารประหยัดพลังงาน เช่น การท�างานร่วมกับบริษัทยานยนต์ชั้นน�าของสหรัฐอเมริกาและยุโรปในการออกแบบอุปกรณ์

ประจุไฟฟ้าภายในรถ (On-board Charger) และแบบกระแสตรงต่อกระแสตรง (DC/DC) เพื่อใช้กับรถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้ารุ่นใหม่

ตลอดจนการท�างานร่วมกบั Solar City ในการพฒันาอนิเวอร์เตอร์เก็บไฟฟ้ารุ่นใหม่ (Storage Inverter) และตัวควบคมุ (Control Unit)

ที่จะช่วยให้การใช้และกักเก็บพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์มีประสิทธิภาพมากขึ้น

  ด้วยความมุ่งม่ันจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เดลต้าจึงศึกษาความต้องการ ลักษณะ

การท�างานและการใช้งานของลูกค้าอย่างถ่ีถ้วนเพื่อคิดค้นหาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับปัจจัยต่างๆ ของลูกค้า

อย่างแท้จริง การจัดการลูกค้าของเราจะให้น�้าหนักในเร่ืองการรับฟังความต้องการและข้อเสนอแนะของลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง 

โดยใช้เคร่ืองมือต่างๆ อาทิเช่น การส�ารวจความต้องการของลูกค้ารายใหญ่ การส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้ารายย่อย 

การสัมภาษณ์แบบกลุ่มการสัมภาษณ์รายบุคคล ตลอดจนการส�ารวจแบบออนไลน์ เป็นต้น 

วศิวกรของเดลต้าประเทศไทยก�าลงัให้ข้อมลูด้านเทคนคิพร้อมสาธิตการใช้งานผลติภณัฑ์ระบบอตัโนมตัเิพือ่งานอตุสาหการแก่ผูส้นใจ
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  จากการส�ารวจความพงึพอใจของลูกค้าทีด่�าเนินการโดยสายงานธรุกจิหลกัของเราเมือ่ปี พ.ศ. 2558 พบว่าลกูค้ากว่า 90%

มคีวามพงึพอใจสนิค้าและบริการของเรา

  นอกจากน้ี พันธมิตรทางธุรกิจของเดลต้าทั่วโลกยังช่วยให้เราเข้าถึงตลาดต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง โดยเดลต้ามีพันธมิตร

ส�าหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอัตโนมัติประมาณ 600 รายใน 5 ทวีปและพันธมิตรเหล่าน้ีช่วยสนับสนุนเดลต้าในงาน

บริการลูกค้าเช่น การให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ การติดตั้งผลิตภัณฑ์การให้ข้อมูลเชิงเทคนิค การฝึกอบรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์รวมถึง

การด�าเนินงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับคุณค่าและพันธกิจของบริษัทฯ ส�าหรับในตลาดหลักในอินเดีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ จีน

และยโุรปเดลต้าได้จดักจิกรรมร่วมกบัพนัธมติรของเราอย่างต่อเน่ืองเพือ่แลกเปลีย่น ข้อมลูเกีย่วกบัทศิทางของตลาดการวางแผน

ผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาคุณภาพบริการหลังการขาย เป็นต้น 

รางวัลและการเชิดชูเกียรติ
  เดลต้าประเทศไทย ยังคงยึดมั่นในการเป็นคู่ค้าที่ส่งมอบสินค้าและบริการครบวงจรอย่างดีที่สุดแก่ลูกค้าของบริษัทฯ

เราเชื่อเสมอว่าความส�าเร็จของเราจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อลูกค้าของเราประสบความส�าเร็จ ด้วยแนวคิดเช่นนี้ เราจึงเป็นคู่ค้าที่ได้

รับเกยีรตใิห้ร่วมธุรกจิกับองค์กรทีม่ช่ืีอเสยีงทัว่โลก โดยในปีทีผ่่านมาบริษทัฯ ได้

รับการประกาศเกยีรตคิณุจากลกูค้าหลายราย เช่น  

  • Supplier of the Year from General Motors

  • รางวัล Best Lifecycle Performance Award จาก Philips Ultrasound  

  • รางวัล Supplier Efficiency จาก Brocade   

  • รางวัล Supplier Award จาก Philips 

  • รางวัล Excellent Partner Award จาก Hitachi   

  นอกจากรางวัลอันทรงเกียรติเหล่าน้ีจะเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของ

บริษทัฯ ทัง้ยงัเป็นเคร่ืองแสดงถงึความทุม่เทของบริษทัฯ ในการสร้างส่ิงแวดล้อม

ในการท�างานที่ดีที่สุดส�าหรับพนักงาน ซึ่งได้รับผลตอบแทนเป็นการที่พนักงาน

ร่วมมือร่วมใจกันการส่งมอบบริการด้วยมาตรฐานสูงสุดจากพนักงานสู่ลูกค้าได้อย่างน่าภาคภูมิใจเช่นกัน

  การที่บริษัทฯ เข้าใจความต้องการและข้อจ�ากัดของลูกค้าของเราอย่างลึกซึ้งท�าให้เราสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ ออกแบบ

ระบบ และคิดค้นแนวคิดต่างๆ ให้ได้เหมาะสมกับบริบทของลูกค้าที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้ เดลต้า ยังได้น�าความเช่ียวชาญ

ในการออกแบบระบบไฟฟ้าก�าลังของเราไปช่วยสนับสนุนลูกค้าในการพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัย ตั้งแต่การเริ่มต้นแนวคิด

ไปจนถึงการผลิตสินค้าออกสู่ท้องตลาด

  เดลต้าประเทศไทย ได้จดัให้มช่ีองทางการสือ่สารต่างๆ กับลกูค้า เช่น

เวบ็ไซต์ สายด่วนลกูค้าสมัพนัธ์ ระบบแลกเปลีย่นข้อมลูอเิลก็ทรอนิกส์ (EDI) และ

อเีมลล์ และแผนกต่างๆ ของบริษัทฯ ยงัได้จดัให้มกีลไกในการรับฟังความคดิเหน็

และแก้ไขปัญหาของลูกค้าให้ได้อย่างทันท่วงที  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีช่องทาง

การติดต่อสื่อสารกับลูกค้ารายใหญ่ของเราโดยตรงอีกเช่นกัน 

  เดลต้า ได้รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ ความคิดเห็นเชิงวิศวกรรม 

การวิเคราะห์ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาเป็นฐานข้อมูลเพื่อให้บุคลากร

วิศวกรของเดลต้าประเทศไทยก�าลังทดสอบ

ฟังก์ชั่นของผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่

ตรงตามความต้องการของลูกค้า

ของเราสามารถน�าไปใช้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ โดยเดลต้าได้จัด

ท�าระบบจัดการลูกค้า ERP ส�าหรับใช้ในตลาดขนาดใหญ่ เช่น จีน อินเดีย และ

ยุโรป ซึ่งระบบน้ีจะช่วยให้เราสามารถคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าได้ 

ตลอดจนสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเสริมสร้าสัมพันธภาพ

ที่ดีกับลูกค้าควบคู่กันไป
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บุคลากรของเรา
องค์ประกอบพนักงาน
  จากข้อมูลเม่ือสิ้นปี 2558 เดลต้าประเทศไทยมีพนักงานรวมทั้งสิ้นเกือบ 10,000 คน โดยสามารถแบ่งพนักงานเป็น

ประเภทได้ดังนี้

  

  เดลต้าประเทศไทย สรรหา แต่งต้ัง และพัฒนาพนักงานโดยพิจารณาจากความสามารถและปฏิบัติต่อพนักงานอย่าง

เท่าเทียมกัน โดยไม่ค�านึงถึงเชื้อชาติ ความเชื่อ สีผิว ชนชาติ อายุ เพศ รสนิยมทางเพศ สถานะการสมรส มุมมองทางการเมือง

หรือความบกพร่องทางร่างกาย บริษัทฯ มีพนักงานประจ�าคิดเป็นร้อยละ 95 ของจ�านวนพนักงานทั้งหมด โดยพนักงานจ�านวนนี้

เป็นพนักงานในสายการผลิต การด�าเนินงานสนับสนุนการผลิต และ ส่วนงานสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งเป็นพนักงานชายร้อยละ 16 และ

ร้อยละ 84 เป็นพนักงานหญงิ ทัง้นีร้้อยละ 63 ของพนักงานทัง้หมดเป็นพนักงานในสายการผลติ โดยมพีนักงานทีอ่ายตุ�า่กว่า 30 ปี

ในบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 22 

  

ร้อยละ 41 ในส่วนงานบริหารเป็นพนักงานชาวไทย  ซึ่งร้อยละ 26 ของพนักงานระดับบริหารชาวไทยนี้เป็นสุภาพสตรี

พนักงานประจ�า
พนักงานรายวัน

พนักงานระดับบริหาร
ชาวไทย
พนักงานระดับบริหาร
ชาวต่างชาติ

พนักงานที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับการผลิต
พนักงานระดับบริหาร
เพศหญิง

ช่วงอายุ <30
ช่วงอายุ 30-50
ช่วงอายุ >50

พนักงานระดับบริหาร
เพศชาย
พนักงานระดับบริหาร
เพศหญิง
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นโยบายด้านบุคลากร
  เนื่องจากเดลต้าเป็นองค์กรระดับโลกที่ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง เราจึงสร้างโอกาสในการพัฒนา

ศักยภาพให้กับบุคลากรของเรา และปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายด้านแรงงานระดับประเทศและนานาชาติ ตลอดจนมาตรฐาน

ด้านสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ เราได้จัดท�านโยบายด้านบุคลากรเพื่อใช้กับบริษัทในเครือเดลต้าด้วย 

การปฏิบัติตามกฎหมาย
  เดลต้าปฏิบัติตามกฎหมายด้านแรงงานและการจ้างงานระดับประเทศและสากลอย่างเคร่งครัด 

การมีบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
  ด้วยตระหนักถึงความส�าคัญทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างยิ่ง เดลต้าจึงจัดสรรให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการ

เตบิโตทางธุรกจิของเรา พร้อมทัง้มุง่พฒันาทกัษะและความสามารถของบคุลากรอย่างต่อเน่ืองเพือ่รองรับโอกาสทางธุรกิจในอนาคต 

ทั้งนีบริษัทฯใช้ช่องทางการคัดเลือกพนักงานและกลไกการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรูปแบบต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ 

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นน�า 

  เดลต้าได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับมหาวิทยาลัยชั้นน�าหลายแห่งในการด�าเนินกิจกรรมเชิงบูรณาการต่างๆ 

อาท ิการให้ทนุฝึกงานทัง้ในประเทศและต่างประเทศ การจดัฝึกอบรมเกีย่วกบัผลติภณัฑ์ การรับสมคัรงาน (ร่วมกบั 8 มหาวิทยาลยั 

โดยในปีนี้บริษัทได้ท�าการคัดเลือกนักศึกษาสาขาในต่างๆ กว่า 50 ราย) และโครงการคัดสรรบัณฑิตระดับปริญญาโทที่มีความ

สามารถจากนานาชาติ

ช่องทางการคัดเลือกบุคลากร

  เดลต้าประเทศไทยใช้ช่องทางการคัดเลือกบุคลากรที่หลากหลายเพื่อสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ เช่น จากมหาวิทยาลัย

ทั้งในและต่างประเทศ ศูนย์แนะแนว สื่อสังคมออนไลน์ (LinkedIn) และการแนะน�าจากผู้ที่รู้จัก

พนักงานที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับการผลิต
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สิทธิในการปฏิบัติงานโดยสมัครใจ
  มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการบังคับใช้หรือว่าจ้างแรงงานเด็กและให้มั่นใจว่าบุคลากรร่วมงานกับบริษัทฯ โดยสมัครใจและ

เปิดโอกาสให้พนักงานก�าหนดช่วงเวลาที่จะลาออกได้ตามความเหมาะสม

การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน
  มวีตัถุประสงค์เพือ่ป้องกนัการล่วงละเมดิหรือการปฏิบตัทิีขั่ดกับหลกัสทิธิมนุษยชน เช่น การล่วงละเมดิทางเพศ การทารุณกรรม 

การใช้แรงงานทาส การลงโทษทางงร่างกาย การข่มขู่ การแสวงหาประโยชน์ ตลอดจน การบังคับขู่เข็นทางร่างกายและจิตใจ

พนักงาน เป็นต้น  

การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน 

  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการว่าจ้างพนักงานตามความสามารถและไม่เลือกปฏิบัติด้วยปัจจัยอื่น ๆ  เช่น เชื้อชาติ ศาสนา 

สัญชาติ อายุ เพศ เพศสภาพ ความพิการ หรือเหตุผลอื่นใดซึ่งระบุไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการว่าจ้างแรงงาน การฝึกอบรม การ

ให้รางวัล การเลื่อนต�าแหน่ง การเลิกจ้าง การเกษียณอายุ หรือเงื่อนไขด้านการว่าจ้างอื่นๆ จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีการร้องเรียนเรื่อง

การเลือกปฏิบัติแต่อย่างใด

เวลาท�างาน
  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีกลไกจัดการเวลาท�างานซึ่งเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
  มีวตัถุประสงค์เพือ่ก�าหนดค่าตอบแทนและสวัสดกิารพนักงานให้สอดคล้องกบักฎหมายทีเ่กีย่วข้อง เช่น ค่าจ้างข้ันต�า่ วนัหยดุ

ที่ได้รับค่าจ้าง รวมถึงสวัสดิการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายก�าหนด

สิทธิในการเข้าร่วมสหภาพหรือสมาคม
  มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเข้าร่วมหรือจัดตั้งสหภาพแรงงานได้โดยสมัครใจ ตลอดจนสามารถจัด

ตั้งช่องทางการสื่อสารกับพนักงานคนอื่น ๆ ได้ตามที่กฎหมายก�าหนด 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการท�างานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดและระเบียบที่

เกีย่วข้อง นอกจากน้ี เดลต้าประเทศไทยยงัให้ความส�าคญักบัการสร้างสขุภาวะและความปลอดภัยให้กบัพนักงานของเรา โดย บริษัทฯ 

ได้พัฒนาระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งเป็นระบบที่ก�าหนดขั้นตอนและติดตามการปรับปรุงประสิทธิภาพด้าน

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยภายในบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง 

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
  เดลต้าประเทศไทยให้ค่าตอบแทนและสวัสดกิารกบัพนักงานอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม อกีทัง้ยงัแบ่งปันผลก�าไรของ บริษทัฯ

ให้กับบุคลากรทุกระดับในรูปของสวัสดิการต่าง ๆ อีกด้วย การประเมินประสิทธิภาพการท�างานเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่บริษัทฯ ให้

ความส�าคัญ  โดยบริษัทฯ ได้ก�าหนดกรอบตัวชี้วัดประสิทธิภาพการท�างานเพื่อใช้ประเมินผลสัมฤทธิ์ส�าหรับพนักงานระดับบริหาร

และปฏิบัติการในระดับบุคคลและโดยรวมขององค์กร นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้น�ากระบวนการประเมินประสิทธิภาพการท�างาน

มาใช้ประกอบการจ่ายค่าตอบแทนและกระบวนการดังกล่าวยังให้ความส�าคัญกับการเลื่อนต�าแหน่งและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ

ของบริษัทฯ ด้วย  โดยการส่งเสริมบุคลากรที่มีความสามารถของบริษัทฯ นั้นประกอบด้วย การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ตลอด

จนการให้ค�าแนะน�าเพิ่มเติมส�าหรับบุคลากรที่ถึงวัยเกษียณแต่ยังสามารถร่วมพัฒนาบริษัทฯ ได้ เป็นต้น 
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การสื่อสารกับพนักงาน
  ปัจจุบันการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรมีความส�าคัญอย่างมากเพราะเป็นกระบวนการส�าคัญในการท�างาน เป็นกิจกรรมที่

ต้องถ่ายทอดจากบุคคลหนึ่งไปยังคนอื่นๆ ในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่ทั้งสองฝ่ายหรือทุกฝ่าย ช่วย

ให้เกิดการพฒันาและการท�างานในองค์กรบรรลเุป้าหมายได้อย่างมปีระสทิธิภาพ  บริษัทฯ มสีหภาพแรงงานก่อตัง้เมือ่ปี พ.ศ. 2541

เพื่อเป็นตัวแทนของพนักงานในการมีส่วนร่วมกับฝ่ายบริหารในการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสื่อข้อความของบริษัทฯ 

ถึงพนักงาน ร่วมแก้ไขปัญหา เพื่อประโยชน์ร่วมกัน โดยมีจุดหมายเดียวกันคือการเจริญเติบโตขององค์กร ปัจจุบันสหภาพแรงงาน

เดลต้าประเทศไทยมสีมาชิกจ�านวน 8,272 คน หรือ คดิเป็น 89 % โดยทางบริษทัฯ จดัให้มกีารประชุมคณะกรรมการเป็นประจ�าทกุเดอืน

การประชุมระหว่างฝ่ายบริหารและตัวแทนสหภาพแรงงานของบริษัทฯ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ�าทุกเดือน

  เดลต้าประเทศไทยได้น�าระบบ Intranet มาใช้โดยเป็นการสื่อสารบนหน้าเวปไซต์ภายในองค์กร ซึ่งช่วยให้พนักงานทุกคน

สามารถถึงข้อมูลขององค์กรได้ทุกเร่ือง อีกทั้งยังช่วยให้ได้รับทราบข่าวสารขององค์กรจากระดับบนลงล่างได้อย่างทั่วถึงในเวลา

รวดเร็วและถูกต้อง นอกเหนือจากข้อมูลส�าคัญของบริษัทที่พนักงานควรรับทราบเช่น นโยบาย ประกาศ เหตุการณ์ส�าคัญที่เกิดขึ้น

ข้อควรปฏบิตัใินการปฏิบตังิาน จรรยาบรรณในการปฏบิตังิาน เป็นต้น ระบบ Intranet ยงัมข้ีอมลูทีด่แีละเป็นประโยชน์ของแต่ละ

ส่วนงานทีน่่าสนใจให้พนักงานได้เรียนรู้ด้วยตนเอง นอกจากน้ีพนักงานยงัสามารถใช้ระบบส�านักงานอตัโนมตั ิ(Office Automation)

ผ่านระบบ Intranet ของบริษัทฯ ในการใช้บริการด้านสวัสดิการต่างฯ ของแต่ละแผนกที่มีในองค์กรผ่านช่องทางนี้ได้อย่างสะดวก

รวดเร็ว เช่น การลา การเบิกสวัสดิการรักษาพยาบาล ค่าพาหนะ เป็นต้น
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การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร
  เดลต้าประเทศไทยเลง็เหน็ว่าพนักงานเป็นทรัพยากรอนัมค่ีา บริษทัฯ จงึใส่ใจต่อการบ่มเพาะและพฒันาบคุลากรเป็นอย่างยิง่   

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานของบริษัทเป็นหนึ่งในกิจกรรมส�าคัญของบริษัทฯ โดยเดลต้าประเทศไทย จัดให้มีการฝึกอบรม

คณะกรรมการในระดับบริหารหลายคณะเพื่อก�าหนดทิศทางในการเลือกเป้าหมายในการด�าเนินงานที่ส�าคัญ อาทิ คณะกรรมการ

พัฒนาภาวะผู้น�า คณะกรรมการพัฒนากลุ่มบุคคลศักยภาพ และคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การด�าเนินงาน โดยผ่าน

ช่องทางในระดับบริหารเหล่านี้ บริษัทฯ จึงสามารถออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรมส�าหรับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันแต่ละกลุ่ม

ได้อย่างเหมาะสม

  เดลต้าประเทศไทยมีการวางแผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรซึ่งมีความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขา

ในหลายระดับ นอกจากนี้เรายังให้ความส�าคัญกับการเชื่อมโยง ผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการฝึกอบรม  

และการตอบสนองต่อการฝึกอบรมเพื่อแสวงหาโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อการต่อยอดในอนาคค โดยโปรแกรมการฝึกอบรมที่มี

ความหลากหลายซึ่งออกแบบเพื่อพัฒนากลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันไปภายในบริษัทฯ อาทิเช่น

  • การปฐมนิเทศพนักงานใหม่: เป็นการฝึกอบรมเพือ่ให้พนักงานมคีวามรู้ความเข้าใจในกฎระเบยีบและบริบทให้ การท�างาน

   เป็นแผนการฝึกอบรมที่ออกแบบส�าหรับพนักงานใหม่ทั้งหมด โดยในปี 2558 ที่ผ่านมามีพนักงานใหม่ของเดลต้า

   ประเทศไทย ผ่านการฝึกอบรมจ�านวน 62 ราย

  • การฝึกอบรมเฉพาะทาง  : เป็นคอร์สการฝึกอบรมเข้มข้นเพื่อเพิ่มทักษะเฉพาะในงานแต่ละสาขา

  • การฝึกอบรมทักษะการบริหาร : เป็นโปรแกรมการฝึกอบรมส�าหรับผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง อันประกอบด้วย 

   การสัมมนา การอบรมด้านวิชาการ และ การฝึกอบรมความช�านาญเฉพาะด้านขั้นสูง

  • การฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ทั่วไป :เช่นการให้ความรู้เกี่ยวกับพันธกิจของบริษัทฯ วัฒนธรรมองค์กร การก�ากับดูแลกิจการ

   การตรวจสอบภายใน  ความพึงพอใจของลูกค้า คุณภาพ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นต้น

  • การฝึกอบรมพนักงานในสายการผลิต : เป็นการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความช�านาญในการปฏิบัติงานตามต�าแหน่งในสาย

   การผลิต  โดยมีการเทรนเพื่อรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นรายปี

  • การฝึกอบรมเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญตามแผนโครงการ : ประกอบด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการณ์และการสัมมนาซึ่ง

   จัดขึ้นเพื่อสร้างเสริมความเข้าใจด�าเนินโครงการต่างๆ

  • การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง : เช่นคอร์สการอบรมภาษาต่างประเทศและการให้ทุนการศึกษา

  บริษัทฯ ไม่เพียงแต่สนับสนุนความเชี่ยวชาญและเสริมทักษะการปฏิบัติงานของพนักงาน แต่บริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญกับ

ความก้าวหน้าด้านวิชาชีพของทรัพยากรบุคคลของเราอีกด้วย  บริษัทฯ เชื่อว่าพนักงานที่มีความมุ่งมั่นจะสามารถทุ่มเทให้กับการ

ท�างานและมีผลลัพธ์จากการท�างานที่น่าพึงพอใจและได้รับความภาคภูมิใจในความส�าเร็จนั้นไปในเวลาเดียวกัน ซึ่งนี่คือเหตุผล

ที่บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรศักยภาพเพื่อดึงดูดผู้มีความสามารถและรับฟังความเห็นด้านการด�าเนินงาน

หลายๆ ด้านที่เกี่ยวข้อง การเป็นพี่เลี้ยง และ การติดตามผล เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็ว  

  ด้วยการใช้มาตรการเหล่านี้ได้สร้างโอกาสใหม่ๆ ในการพัฒนาองค์กรขึ้นมากมาย อาทิ แผนการพัฒนาบุคลาการเป็น

รายบุคคล โครงการพิเศษต่างๆ การสลับสับเปลี่ยนสายงานเพื่อเพิ่มทักษะในการท�างาน และการจัดการประสิทธิภาพการ

ด�าเนินงาน เป็นต้น
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  • Quality Diagnosis : เพือ่แลกเปลีย่นเรียนรู้แบบปฏิบตัด้ิานงานคณุภาพทีด่ทีัง้ในระดบัระหว่างประเทศและระหว่างโรงงาน

  • Delta Cup : เดลต้าประเทศไทยจัดการฝึกอบรบการใช้อุปกรณ์ระบบอัตโนมัติส�าหรับงานอุตสาหการให้แก่นักศึกษา

   จากหลายสถาบัน  โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของการแข่งขันโครงงาน Delta Cup ที่จัดข้ึนเป็นประจ�าใน

   เดลต้าประเทศจีน

  • โปรแกรมพัฒนาภาวะผู้น�า (LTD) : โดยการเชิญพนักงานในระดับบริหารจากประเทศเยอรมัน อินเดียประเทศไทย และ

   สโลวาเกีย เข้าร่วมการฝึกอบรมร่วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารงาน โดยการจัดทีมเพื่อทดลองหา 

   แนวทางรับมือกับความท้าทายทางธุรกิจร่วมกันและเปิดโอกาสให้ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานที่จัดกิจกรรมอย่างละเอียด

  • การแลกเปลีย่นเรียนรู้ระหว่างภมูภิาค และ ระหว่างประเทศ : เดลต้าประเทศไทยโดยความร่วมมอืกบักลุม่ธุรกิจ หรือ

    หน่วยธุรกิจ (BU/BGs) ในประเทศต่างๆ  เพื่อให้พนักงานจากประเทศและเชื้อชาติที่แตกต่างกัน ได้ฝึกอบรมโดยการ 

   ปฏิบัติงานจริงในบริษัทฯ ที่ตั้งอยู่ในประเทศอื่นๆ ขณะเดียวกันก็ถือเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยธุรกิจ

   เพื่อสร้างกระบวนการท�างานที่มีมาตรฐานในองค์กรที่มีวัฒนธรรมการท�างานที่หลากหลาย

  ในปี 2558  บริษัทฯ และ บริษัทในเครือทั่วโลกจัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานทั้งสิ้น 130,000 ชั่วโมง โดยมีค่าเฉลี่ย

ชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ย 13 ชั่วโมงต่อคน

  บริษัทฯ ได้ริเริ่มโครงการหลายโครงการเพื่อขับเคลื่อนและร่วมมือกับบริษัทในเครือในภูมิภาคต่างๆ ในการฝึกอบรม

บุคลากรและการพัฒนาบุคลากรศักยภาพ โดยเล็งเห็นว่าการเรียนรู้จากตัวอย่างที่ดีเป็นการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผลสูงสุด

การแลกเปลีย่นเรียนรู้ภายในเครือบริษทัในประเทศต่างๆ เป็นหนึง่ในกจิกรรมหลกัของบริษทัฯ ในการสร้างมาตรฐานการด�าเนินงาน โดย

ข้ามผ่านความหลากหลายด้านวัฒนธรรมการท�างานในประเทศต่างๆ
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อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน
การจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน
  อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมการท�างาน

เป็นหนึ่งในเป้าหมายทางธุรกิจที่บริษัทฯให้ความส�าคัญ และเราได้

จัดตั้งหน่วยงานด้านความปลอดภัยอุตสาหกรรมให้เป็นส่วนหน่ึง

ของหน่วยงานด้านการผลิต เพื่อท�าหน้าที่วางแผน ส่งเสริม และ

ตรวจสอบการจัดการด้านความปลอดภัยและสุขภาพในสถาน

ประกอบการของเรา โดยหน่วยงานด้านความปลอดภัยดังกล่าว

มีหน้าที่รายงานสถานการณ์ให้ผู ้บริหารระดับสูงที่ เกี่ยวข้อง

ได้รับทราบโดยตรง จัดฝึกอบรมพนักงานและหัวหน้าแผนกต่างๆ

ในเร่ืองอาชีวอนามยัและความปลอดภัย ตลอดจนดแูลการน�านโยบาย

ด้านนี้ไปปฏิบัติจริงอีกด้วย

ภาพรวมการให้การฝึกอบรมพนักงาน 

ชั่วโมงการฝึกอบรม

จ�านวนพนักงานทั้งหมด

เฉลี่ย (ชั่วโมง/คน)

ชั่วโมงการฝึกอบรม

จ�านวนพนักงานทั้งหมด

เฉลี่ย (ชั่วโมง/คน)

ภายใน

129,286

9,554

14

พนักงานในสายการผลิต

100,269

7,334

14

ภายนอก

2,178

346

6

พนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับ

การผลิต

31,195

2,566

12

รวม

131,464

9,900

13

รวม

131,464

9,900

13

คณะผู้ปฏิบัติการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ของเดลต้าประเทศไทย

ระบบจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน
  โรงงานของเดลต้าประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูและเวลโกรได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO14001 และ

OHSAS 18001 ส�าหรับบริษัทฯ เรามองว่าเรื่องการบริหารจัดการและการดูแลสุขภาพ ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมการ

ท�างานเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น เราจึงพยายามพัฒนาระบบจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการให้สอดคล้องกับระบบ

จัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยด้วย นอกจากนี้ เรายังได้ก�าหนดให้จ�านวนครั้งของอุบัติเหตุ (Disabling Frequency 

Rate หรือ F.R.) และระดบัความร้ายแรงของอบุตัเิหต(ุDisabling Severity Rate หรือ S.R.) เป็นตัวช้ีวดัการจดัการด้านอาชีวอนามยั

และความปลอดภัย ตลอดจนก�าหนดแผนงานและเป้าหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยรายปีส�าหรับแต่ละโรงงาน ร่วมกับ

ด�าเนินการตรวจสอบด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย ความรู้เกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การตรวจสภาพแวดล้อม

การท�างาน และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อลดความถี่ของการเกิดเหตุด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยด้วย บริษัทฯ

ยังจัดประชุมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นประจ�าทุกเดือน โดยมีตัวแทนจากโรงงานต่างๆ ของเรามาเข้าร่วมเพือ่

แลกเปลี่ยนและหารือประเด็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับพนักงานหรือผู้รับเหมา วิเคราะห์สาเหตุ และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา 

หรือทางออกในเชิงวิศวกรรมเพื่อป้องกันเหตุเกิดซ�้าในอนาคต
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การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  นอกการประชุมของคณะกรรมการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแล้ว หน่วยงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ยังใช้ระบบอินทราเน็ตภายในของบริษัทฯ และกล่องรับความคิดเห็นในการเผยแพร่ข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลในประเด็นดังกล่าว

กับบุคลากรของเราเพื่อให้เกิดการสื่อสารที่ทันท่วงที โดยบริษัทฯ จะรวบรวมและวิเคราะห์ข้อแนะน�าหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ประเด็นด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่ได้รับเพื่อด�าเนินการต่อไป และเราหวังว่าการสื่อสารแบบสองทางเช่นนี้จะช่วยเพิ่ม

ความตระหนักและการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยให้กับบุคลากร ซึ่งจะท�าให้บุคลากรทุกคนของเรามีเกิดความปลอดภัยและ

สวัสดิภาพในการท�างานสูงสุด 

การตรวจสอบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OSH Audit)
  นอกจากบริษัทฯ จะด�าเนินการตรวจสอบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการตามที่กฎหมายก�าหนด

แล้วเรายังท�าการตรวจสอบข้ามโรงงานโดยมีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ด้านการตรวจสอบเป็นผู้ด�าเนินการอีกด้วย คณะท�างาน

ดังกล่าวจะท�าการตรวจสอบเอกสารประกอบด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและสุขภาพ (ESH) ผลการประเมินความเสี่ยง การควบคุม

และการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและสุขภาพ การวัดผล สภาพแวดล้อมการท�างาน รวมถึงอุปกรณ์และการ

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการด�าเนินงานตามมาตรฐาน OHSAS 18001 อย่างแท้จริง และมีการระบุ

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ซึ่งสอดคล้องกับความเป็นจริง

  บริษัทฯ ยังมีการตรวจสอบเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในระดับโรงงานที่อาจเกิดจากเครื่องมือพิเศษหรืออุปกรณ์อันตราย เช่น 

ตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าโดยใช้การถ่ายภาพความร้อน (Thermal imaging) เพื่อตรวจไฟฟ้าลัดวงจร จุดบัดกรี

การใช้สารเคมี อุปกรณ์ติดตั้งผิวหน้า (Surface mount technology หรือ SMT) อุปกรณ์พิเศษ อุปกรณ์ระบายอากาศ อุปกรณ์

ของผู้รับเหมา เช่น เครนและไฟ การปฏิบัติตามมาตรฐาน EICC - ESH และการตรวจสอบพิเศษอื่นๆ และกรรมการบริหารของ

โรงงานแต่ละแห่งจะพิจารณาผลการตรวจสอบดังกล่าวในการประชุมด้านความปลอดภัยเป็นประจ�าทุกเดือน บริษัทฯจะท�าการ

ตรวจสอบความปลอดภัยเป็นประจ�าทุกปีและจะต้องวิเคราะห์สาเหตุและหาทางแก้ไขหากผลการตรวจสอบปรากฏว่ามีข้อบกพร่องอยู ่

โดยที่ผู้ตรวจสอบจะต้องท�าการตรวจสอบซ�้าเพื่อรับรองผลการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง 

การฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน
  บริษัทฯ จดัการฝึกอบรมเร่ืองอาชีวอนามยัและความปลอดภยัให้กบับคุลากรของเราทีส่ถานประกอบการทกุแห่ง และเรายงัได้

จดัฝึกอบรมเพิม่เติมเร่ืองการรับมอืกับสถานการณ์ฉกุเฉนิและเหตเุพลงิไหม้ ตลอดจนเร่ืองความปลอดภยัอืน่ๆ ให้กบัพนักงานใหม่ 

และพนักงานปัจจบุนัด้วย

เดลต้าประเทศไทยจัดให้มีการซ้อมหนีไฟทั้งส�าหรับพนักงานที่ด�าเนินงานในกะกลางวัน และ พนักงานที่ด�าเนินงานในกะกลางคืน
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ผลการด�าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  เดลต้าประเทศไทยมีเป้าหมายที่จะลดอุบัติเหตุในสถานประกอบการให้เป็นศูนย์ จากสถิติในปี พ.ศ. 2558เกิดอุบัติเหตุ

จ�านวน 75 คร้ัง ลดลงจาก 112 คร้ังในปี พ.ศ. 2557 และอบุติัเหตุร้ายแรง (ท�าให้ขาดงานตัง้แต่ 3 วันข้ึนไป) ลดลงร้อยละ 33 หรือ

คิดเป็น ร้อยละ 0.52 ของจ�านวนพนักงานทั้งหมด และเราจะยังคงมุ่งหน้าลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

  สถิติจ�านวนและความร้ายแรงของอุบัติเหตุในปี พ.ศ. 2558 ของเดลต้าประเทศไทย สรุปไว้ในตารางด้านล่าง และจากการ

วิเคราะห์พบว่า อุบัติเหตุระดับโรงงานส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเครื่องจักร เป้าหมายด้านความปลอดภัยอุตสาหกรรมของ

เดลต้า (ประเทศไทย) ในปีที่ผ่านมาคือ จ�านวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ (F.R.) น้อยกว่า 0.5 และความร้ายแรงของอุบัติเหตุ (S.R)   

น้อยกว่า 6 ซึ่งปรากฏว่า จ�านวนครั้งเกิดอุบัติเหตุอยู่ที่ 3.67 และความร้ายแรงอยู่ที่ 15.0 เนื่องจากจ�านวนวันขาดงานจากอุบัติเหตุ

บางครั้งยาวนานกว่าที่คาดการณ์ไว้ จึงท�าให้สถิติดังกล่าวสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้น เพื่อให้พนักงานที่ได้รับอุบัติเหตุหายจาก

อาการบาดเจบ็อย่างรวดเร็วและมเีวลาพกัรักษาตวัทีเ่หมาะสม บริษทัฯ จงึจะจดัให้พนักงานทีไ่ด้รับอบุตัเิหตไุด้รับการตรวจติดตาม

อาการระหว่างพักรักษาตัว และจะรวมวันลาให้เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการติดตามผล

 สถานประกอบการ

เดลต้า (ประเทศไทย)

 จ�านวนครั้งของอุบัติเหตุ (F.R.)

 ชาย    หญิง     รวม

 0.93    2.74     3.67

ความรุนแรงของอุบัติเหตุ (S.R.)

 ชาย   หญิง        รวม

 3.18    14         15

อัตราการขาดงาน (A.R)

 ชาย     หญิง     รวม

 0.17    0.77     0.93

ส�าหรับในปี พ.ศ. 2558 ไม่พบกรณีที่พนักงานและผู้รับเหมาบาดเจ็บ ได้รับอันตราย หรือเสียชีวิตที่ฐานการผลิตเดลต้า

คณะผู้ช�านาญการจากสถาบันปรมาณูเพื่อสันติ

เข้าตรวจสอบเคร่ืองเอ็กซเรย์ในบริษัทฯ 

การตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการท�างาน
  จากการประเมินความเสี่ยงของโรงงานแต่ละแห่งของเรา บริษัทฯ ได้ติดตามความเสี่ยงจากการใช้สารและวัตถุอันตราย

อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการด�าเนินการเพิ่มเติมจากการตรวจสอบสภาพแวดล้อมการท�างานที่บริษัทฯ ท�าขึ้นเป็นประจ�าอยู่แล้ว ผลการ

ติดตามดังกล่าวจะน�ามาใช้เพื่อก�าหนดข้อปฏิบัติที่เหมาะสม หรือปรับปรุงการด�าเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงที่จะท�าให้เกิดความ

เจ็บป่วยจากการท�างาน เดลต้าประเทศไทยปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายของแต่ละประเทศอย่างเคร่งครัด โดยเราจะจัดให้

พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ที่มีความเสี่ยงหรืออันตรายได้รับการตรวจสุขภาพพิเศษและได้รับการดูแลด้านสุขภาพที่สอดคล้องกับผล

การตรวจที่ได้รับด้วย 
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ความผูกพันต่อผู้มีส่วนได้เสีย

  เดลต้าประเทศไทยด�าเนินกจิการโดยค�านึงถงึสทิธิของผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่ ได้แก่ ผูถ้อืหุน้ ลกูค้า พนักงาน คูค้่า เจ้าหน้ี และ

สังคม ทั้งโดยตามกฎหมายหรือข้อตกลงกับ บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางที่หลากหลายเพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ที่เกี่ยวข้องในการรับข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียน

  การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติตามความรับผิดชอบต่อสังคม เดลต้าประเทศไทยติดต่อสื่อสารกับ

ผูม้ส่ีวนได้เสยีผ่านช่องทางทีห่ลากหลายเช่น การสุม่สมัภาษณ์ การรับฟังความคดิเหน็เมือ่ด�าเนินกจิกรรมใดๆ ทีเ่กีย่วข้องกับผู้มี

ส่วนได้เสีย แบบสอบถามออนไลน์ และการส่งอีเมล์ตรงถึงผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดความเข้าใจและตอบสนองความต้องการของ

ผู้มีส่วนได้เสียได้ในเวลาที่เหมาะสม ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างบทสัมภาษณ์จากการสุ่มสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ

  วันน้ีมาศึกษาหาความรู้นอกห้องเรียนครับ ไม่เคยรู้จักบริษัทน้ีมาก่อน พอได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมแล้วก็ชอบมาก พี่ๆ ที่น่ี

ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งตื่นเต้นที่ได้เห็นเทคโนโลยีที่ไม่เคยเห็นมาก่อน เช่นเคร่ืองชาร์จ

รถยนต์ไฟฟ้า เครื่องยนต์ระบบไฟฟ้า ดูแล้วสนุก ตื่นเต้น ได้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมด้วย ในอนาคตก็อยากท�างานด้าน

เทคโนโลยีแบบนี้ อยากเป็นวิศวกร จะพยายามเรียนหนังสือเก่งๆ ครับ

ในอนาคตอยากทำางานด้านเทคโนโลยี
แบบนี้อยากเป็นวิศวกรจะพยายาม
เรียนหนังสือเก่งๆ

คุณอัศวิน วัฒนจินดาเลิศ

ลูกค้า/ผู้ให้บริการเครือข่ายรับฝากข้อมูล

คณะนักเรียน

โรงเรียนบ้านคลองเก้า

ผมเช่ือมัน่ว่าเดลต้าจะเป็นแบรนด์ 
UPS ระดับโลกได้ในไม่กี่ปี



รายงานเพื ่อการพัฒนาที่ยั ่งยืน 255842

  ผมอยู่ในงานเทคโนโลยีเป็นวิศวกรที่ดูแลเร่ืองระบบศูนย์กลางการเก็บข้อมูลในธุรกิจรับฝากข้อมูลและระบบโทรคมนาคม

วันน้ีผมมาทดสอบดูเคร่ืองส�ารองไฟฟ้า หรือ ups ที่เราใช้ของ Delta UPS และส่วนที่เราจะพิจารณาการใช้สินค้าของบริษัทฯ

ในชุดถัดๆ ไปว่ามีการพัฒนาตัวสินค้าไปถึงไหนแล้ว เพื่อให้เรามีความมั่นใจ และได้เห็นว่าบริษัทฯ มีการสร้างศูนย์การฝึก

อบรมเพื่อตอบสนองความต้องการของเราได้ บริษัทของผมเพิ่งท�าธุรกิจกับเดลต้าประเทศไทยมาประมาณ 2 ปี ในช่วงแรกที่รู้จัก

เดลต้าโดยรู้จักแบรนด์มาก่อนจากการสังเกตุเห็นว่าเซิร์ฟเวอร์ต่างๆ ที่อยู่ในห้องระบบศูนย์กลางการเก็บข้อมูลน้ันถ้าท้ายเคร่ือง

มีเพาเวอร์ซัพพลายเราก็จะเห็นแบรนด์เดลต้า ทั้งๆ ที่แบรนด์ของทางด้านตัวเซิร์ฟเวอร์เองหลายแบรนด์เป็นแบรนด์ที่มาจากยุโรป

และพอเดลต้าเร่ิมผลิตเคร่ืองส�ารองไฟฟ้าของระบบศูนย์กลางการเก็บข้อมูลซึ่งเราเป็นผู้ให้บริการเร่ืองระบบไฟของลูกค้าอยู่แล้ว

เราก็เลยพิจารณาผลิตภัณฑ์ของเดลต้าประเทศไทย มีความเชื่อมั่นในแบรนด์และความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับ

ความต้องการใช้งานของเรา จึงพิจารณาเลือกใช้ เมื่อ 2 ปีแรกที่เดลต้าประเทศไทยเริ่มเข้ามาในธุรกิจเครื่องส�ารองไฟฟ้าเดลต้า

ก็ยังอยู่ในระดับที่ถือว่ามีความน่าพึงพอใจในระดับหนึ่งซึ่งไม่สูงมากนัก แต่จนถึงปีนี้เราก็เห็นว่าเดลต้าประเทศไทยเองมีการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์พร้อมๆ กับทีมงานขึ้นมาเรื่อยๆ ตลอดมา เห็นการปรับปรุงอะไรต่างๆ มากมายให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น และเราจึง

พิจารณาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของเดลต้าประเทศไทยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ   

  ตอนน้ีคุณภาพบริการเป็นที่น่าพึงพอใจ ผลิตภัณฑ์คุณภาพดี ราคาเหมาะสม ส�าหรับด้านช่องทางการติดต่อส�าหรับส่วน

งานเคร่ืองส�ารองไฟฟ้าที่ผมรับผิดชอบอยู่เรามีข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) อยู่แล้วว่าถ้า

มีปัญหาอะไรเดลต้าประเทศไทย จะต้องเข้ามาแก้ไขภายใน 4 ชั่วโมง เวลาเราติดต่อเข้า Call Center ก็มีคนรับสายตลอด และ

มีการบริการด้านเทคนิคเบื้องต้นทางโทรศัพท์ตลอด 7 วัน 24 ช่ัวโมง

  แม้ในระยะแรกที่เดลต้ายังใหม่ในตลาดเคร่ืองส�ารองไฟฟ้า อาจมีข้อติดขัดบ้างด้านการตกลงราคางานเซอร์วิสแต่เมื่อ

ทางเราไฮไลท์ก็มีการเจรจาพูดคุยกันท�าให้ปัญหาได้รับการแก้ไขเสมอ และเห็นการปรับปรุงพัฒนาระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และ

บริการดีขึ้นเรื่อยๆ ผมเชื่อมั่นว่าเดลต้าจะเป็นแบรนด์เครื่องส�ารองไฟฟ้าระดับโลกได้ในไม่กี่ปีนี้

  ผมรับหน้าที่ดูแลชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิคส์ของเดลต้าประเทศไทยมาเป็นเวลา 4 ปี แต่บริษัทของผมท�าธุรกิจร่วมกับเดลต้า

มายาวนานประมาณ 15 ปีแล้วครับ ผมเชื่อมั่นว่าทางเดลต้าประเทศไทยมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีระเบียบการด�าเนินการ

ที่โปร่งใส ท�าให้การด�าเนินธุรกิจร่วมกันมีความเป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่ายท�าให้มีความสบายใจในการท�าธุรกิจร่วมกันครับ เดลต้า

ถือว่ามีการดูแลซัพพลายเออร์ได้ค่อนข้างดีครับ มีการฝึกอบรมเร่ืองการบริหารจัดการและเร่ืองต่างๆ ที่เก่ียวข้อง มีบุคคลากร

ให้ติดต่อเวลาเกิดปัญหา เร่ืองค่าใช้จ่ายก็จัดการให้เราได้ตรงเวลาตามสัญญาซื้อขาย เวลาบริษัทฯ มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับ

ซัพพลายเออร์หรือการอัพเดทต่างๆ ก็ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารสม�่าเสมอ เป็นบริษัทที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีเรื่องการคอร์รัปชั่น

หรือการผูกขาดทางการค้า เร่ืองการต่อรองราคาก็เป็นธรรมดาของการท�าการค้าครับแต่การเจรจาต่อรองของเดลต้าจะเป็น

ลักษณะองค์กรต่อองค์กรมากกว่า ชัดเจนว่าซัพพลายเออร์รายใหม่ๆ ที่จะเข้ามาท�าธุรกิจกับเดลต้าจะต้องมีผลประโยชน์กับ

เดลต้าโดยรวมในลักษณะบริษัทต่อบริษัทมากกว่าที่จะเป็นผลประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหน่ึงเท่าน้ัน

  ณ ตอนนี้โดยภาพรวมเดลต้าถือเป็นลูกค้าที่ดีส�าหรับเรา หากมีข้อเสนอแนะอะไรก็ยินดีที่จะแชร์กับทางเดลต้า และหวังว่า

จะได้ด�าเนินธุรกิจเป็นพันธมิตรด้วยกันในระยะยาว

หวงัว่าจะได้ดำาเนนิธุรกจิเป็น partner 
ด้วยกนัในระยะยาว

คุณเมธี หมึกเจือ

ซัพพลายเออร์



บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 43

  เป็นเลขานุการของหัวหน้าฝ่ายวางแผนการผลิต อยู่ที่น่ีมา 5 ปีในต�าแหน่งน้ีต้ังแต่เข้ามาเลย ความที่เรามีความพิเศษ

แบบนี้ก็ไม่ได้มีอุปสรรคอะไรในการท�างาน เราก็ท�าหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด บริษัทนี้ก็เปิดรับนะคะ ให้ความส�าคัญกับเพศที่สาม

โดยไม่เลือกปฏิบัติ วันแรกที่ได้พบกับฝ่ายบุคคล เขาก็บอกว่าเขาไม่บังคับว่าเราต้องอยู่แบบผู้หญิงหรือผู้ชาย ไม่ได้ปิดก้ัน แล้ว

ก็ผ่านกระบวนการสอบปกติ อยู่ที่น่ีเพื่อนร่วมงานดีค่ะ รักกันเหมือนพี่เหมือนน้อง เวลาติดต่อกับแผนกอื่นเขารู้จักเรา เขาก็

ให้ความส�าคัญ ช่วยเหลือ ก็มองเราเป็นบุคลากรที่ท�างานเป็นฟังก์ช่ันหน่ึงในองค์กร รายได้กับความก้าวหน้าในอาชีพการงาน

ก็พอใจนะคะ ท�าให้ตัวเองดีข้ึน ไม่ล�าบากเหมือนแต่ก่อน ผลประโยชน์ที่ได้รับก็โอเคเป็นที่ภาคภูมิใจ สวัสดิการน่ีน่าพอใจค่ะ

คือนอกจากตัวเราเองแล้ว บริษัทฯ ก็ดูแลครอบครัวเราด้วย มีการแจ้งสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้ทราบเสมอ จากวันแรกที่มาที่นี่

ในปี 2553 จนถึงวันน้ีก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนเปิดรับอะไรใหม่ๆ ได้มากข้ึน มนุษยสัมพันธ์ดีข้ึน รายได้ก็ดีข้ึน เรามีภาระที่บ้าน 

เราเลี้ยงแม่คนเดียว การอยู่บริษัทที่มีความมั่นคงเราก็จะประคองชีวิตครอบครัวเราไปได้

อยู่บรษิทัท่ีมคีวามมัน่คงเรากจ็ะประคอง
ชวีติครอบครวัเราไปได้

เป็นโอกาสของนักศึกษาในการเปิดโลก
ให้กว้างข้ึนสู่โลกอตุสาหกรรม

ผศ.ดร. นภดล วิวชัรโกเศศ
หวัหน้าภาควชิาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพวิเตอร์

ผศ.ดร. พิสิษฐ์ ลิ่วธนกุล 
อาจารย์ประจ�า ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและคอมพวิเตอร์ และ 

อาจารย์นิเทศโครงการสหกจิศกึษา 
คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า

พระนครเหนือพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คุณประหยัด โจนรัมย์

พนักงาน



รายงานเพื ่อการพัฒนาที่ยั ่งยืน 255844

  ผศ.ดร. พสิษิฐ์ : รู้จกัเดลต้าประเทศไทยตัง้แต่สมยัเป็นนักศกึษา แล้วกม็โีอกาสได้เข้ามาเน่ืองจากมอีาจารย์ผูใ้หญ่ได้แนะน�า

ให้เข้ามา ได้มีโอกาสเข้ามาน่ังฟังเลคเชอร์จากศาสตราจารย์ระดับโลก แล้วก็ท�าให้เราได้เข้าใจว่าบริษัทเดลต้าท�าอะไรท�าธุรกิจ

ด้านไหน หลังจากนั้นผมมีโอกาสได้ไปเรียนต่อ กลับมาเป็นอาจารย์ แล้วก็เห็นว่าเดลต้าประเทศไทยน่าจะเป็นอีกทางหนึ่ง ที่จะท�า

ให้วงการการศึกษาของบ้านเราเชื่อมโยงกับวงการอุตสาหกรรมได้อย่างดี ก็เลยเข้ามาติดต่อครับ

  ผศ.ดร. นภดล : ส�าหรับโครงการ MOU ระหว่างบริษทัฯ กบั มหาวิทยาลยัฯ ด�าเนินการร่วมกนัอยูน้ี่ จากการทีมี่การลงนาม

อย่างเป็นทางการร่วมกัน เราก็จะท�างานร่วมกันได้อย่างดีข้ึน เร่ิมตั้งแต่นักศึกษาฝึกงาน จากการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนปกติ

ที่ทางเดลต้าประเทศไทยให้ความรู้กับนักศึกษาด้วยการรับเข้าฝึกงานในช่วงเวลา 2-3 เดือนแล้วพัฒนาไปสู่การปรับปรุงหลักสูตร

เป็นหลกัสตูรสหกจิศกึษากท็�าให้นักศกึษาทีม่าฝึกงานกบัทางบริษทัฯ ในช่วงเวลาทีย่าวข้ึนได้ถึง 6 เดอืน นับรวมถึงการได้ถ่ายทอด

เทคโนโลยีซึ่งกันและกัน และท�าให้นักศึกษาของเราได้รับความรู้เฉพาะทางที่ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมจริงๆ และ

สามารถวิชาความรู้ในด้านวิศวกรรมไฟฟ้าเข้ามาประยุกต์ใช้ได้ด้วย

  ผศ.ดร. พสิษิฐ์ : เป็นโอกาสของนักศกึษาในการเปิดโลกให้กว้างข้ึนสูโ่ลกอตุสาหกรรม เพราะว่าถ้าอยูใ่นมหาวิทยาลยัก็จะอยูกั่บ
ต�าหรับต�ารา จะไม่ได้เหน็โลกแห่งความเป็นจริงในวงการอตุสาหกรรม ดงัน้ันการทีนั่กศกึษาได้ออกมาโดยสอดคล้องกบัความร่วมมอื

ของทางบริษัทฯ และทางมหาวิทยาลัยด้วยก็จะเป็นการส่งเสริมซึ่งกันและกัน

  ผศ.ดร. นภดล : เสียงตอบรับจากทางคณะบดีมีความชื่นชมยินดีและสนับสนุนกิจกรรมที่ทางภาควิชาในฐานะตัวแทนของ

คณะในการเข้ามามีส่วนร่วมและมีกิจกรรมร่วมกับทางเดลต้าอีเลคโทรนิคส์

  วนัน้ีได้รับมอบหมายให้มาเป็นหวัหน้าหน่วยในการรับบริจาคโลหติทีบ่ริษทัเดลต้าประเทศไทยค่ะ เดมิไม่รู้จกับริษทัฯ มาก่อน

แต่ตั้งแต่ที่เริ่มมาที่นี่ก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นมาเรื่อยๆ จากจ�านวนผู้บริจาคฯ ที่มีจ�านวนไม่มากนักก็พัฒนา

จ�านวนยอดของผู้บริจาคข้ึนมาได้มากข้ึนเร่ือยๆ รวมทั้งทางบริษัทฯ ก็อ�านวยความสะดวกให้อย่างดี มีพัฒนางานด้านการ

ด�าเนินงานทางสังคมอย่างเห็นได้ชัดและมีความต่อเนื่อง  

  จนถึงตอนน้ีเราได้รับความร่วมมือจากบริษัทฯ เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะมีปัญหาหรือขาดเหลืออะไร มีปัญหาติดขัดอะไรเวลา

มาปฏิบัติงานก็สามารถปรึกษาหารือกับผู้ประสานงานได้ รวมทั้งช่วยกันวางแผนในการปรับปรุงพัฒนาการได้อย่างดีเสมอมา ใน

ฐานะเจ้าหน้าที่ของสภากาชาดไทย ยินดีอย่างยิ่งค่ะที่ได้ร่วมมือกับเดลต้า ในการเปิดโอกาสให้พนักงานและบริษัทฯ ได้บ�าเพ็ญ

ประโยชน์ให้กับสังคม และเราหวังว่าจะได้รับความกรุณาอย่างนี้ตลอดไป  

ยนิดีอย่างยิง่ค่ะทีไ่ด้ร่วมมอืกับเดลต้าฯ 
ในการเปิดโอกาสให้พนกังานและบรษัิทฯ 
ได้บ�าเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคม

คุณชูใจ ใจเอื้อ

พยาบาลประจ�าการสภากาชาดไทย
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  ธนาคารของผมกับเดลต้าประเทศไทยท�างานร่วมกันมายาวนาน ส่วนตัวผมเองดูแลเดลต้ามา 3 ปี ประสบการณ์ที่ได้จาก

การท�างานร่วมกับเดลต้าซึ่งเป็นบริษัทระดับโลก ก็มีความเป็นมืออาชีพสูง ทั้งทีมที่ดูแลที่เมืองไทยและทีมในบริษัทย่อย มีการ

ด�าเนินงานแบบบูรณาการกับทางธนาคารสูง มีมาตรฐานการด�าเนินงานดีน่าพึงพอใจ บริษัทฯ สามารถท�าตามข้อตกลงและ

เงื่อนไขต่างๆ ในฐานะลูกหน้ีได้ดีมาก ผลการด�าเนินงานด้านการเงินแข็งแรง ที่จริงในเชิงของเครดิตที่ให้บริการตอนน้ีเดลต้า

แทบจะไม่ได้กู้เงินเหมือนบริษัททั่วไปเลยด้วยซ�้า บริษัทฯ บริหารจัดการเงินสดได้อย่างแข็งแกร่ง บริการด้านอื่นเช่นการจัดการ

เงินสด การจัดการอัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้ง เร่ืองการจัดการการค�้าประกันการจ่ายเงิน (Bank Guarantee) ก็ด�าเนินการ

ระหว่างกันได้อย่างราบร่ืน สบายใจที่ได้มีลูกค้าดีๆ ครับ ด้านการสื่อสารกับเดลต้าฉับไวมากมีการพูดคุยถามไถ่กับทีมการเงิน

เป็นประจ�าทุกวัน บางครั้งเรามีปัญหาหรือขอความช่วยเหลืออะไรก็สื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว บางวันไม่มีปัญหาอะไรเราก็ตรวจ

สอบกับเขาได้ว่ามีอะไรติดขัดหรือเปล่า แล้วค่อยประสานไปที่เครือข่ายทั้งของธนาคารและของเดลต้า ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก

โดยได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ชัดเจน และตรงประเด็น เสมอมา ท�างานด้วยกันโดยไม่มีความกังวล จากมุมมองของ

ธนาคารฯ ถ้าคะแนนเต็ม 10 ถ้าให้ 11 ได้ก็ให้ 11 เลยครับ    

  ปัจจุบันสิ่งที่ธนาคารฯ ท�าอยู่คือพยายามคุยกับเดลต้าว่าก�าลังท�าอะไรอยู่หรือเปล่า จะท�าอะไรต่อไปหรือไม่ ธุรกิจในวัน

ข้างหน้าจะเป็นอย่างไร ก็มีการอัพเดทกันเรื่อยๆ อยู่คุยกันทุกวันอยู่แล้ว ความคาดหวังของเราก็คืออยากให้มีการแบ่งปันข้อมูล

และความคดิเหน็กันอย่างสม�า่เสมออย่างน้ีไปเร่ือยๆ เพือ่ทีธ่นาคารฯ จะได้ทราบว่าเราจะช่วยสนับสนุนในด้านไหนได้บ้าง เรากจ็ะ

เติบโตไปด้วยกัน ก็ขอเป็นส่วนหนึ่งของความส�าเร็จของเดลต้าประเทศไทยอย่างนี้ต่อไปครับ

บริษัทฯ สามารถท�าตามข้อตกลงและ
เงื่อนไขต่างๆ ในฐานะลูกหนี้ได้ดีมาก
ขอเป็นส่วนหนึ่งของความส�าเร็จของ
เดลต้าอเีลคโทรนคิส์อย่างน้ีต่อไปครับ

คุณพรกฤษณ์ ถมยา

ตัวแทนเจ้าหน้ี
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  วันน้ีมาประชุมนักวิเคราะห์ และฟังการแถลงผลประกอบการของเดลต้าประเทศไทย ครับ ผมเข้ามาดูแลงานที่

เกี่ยวข้องกับเดลต้าประมาณ 2 ปีคร่ึงแล้วครับ ผมท�างานส่วนใหญ่โดยผ่านการประสานงานกับนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ

การประสานงานดีครับ ได้รับข้อมูลตามที่นักวิเคราะห์ขอไปและได้รับการตอบกลับมาภายในเวลาที่ต้องการอย่างดี ไม่เคยมี

ประเด็นค�าถามที่ถามแล้วไม่ได้การตอบรับหรือปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไขเลย รวมๆ แล้วการท�างานร่วมกับเดลต้าก็ดีอยู่แล้วครับ

พอใจครับ จากการท�างานร่วมกันที่ดีอยู่แล้วผมคาดหวังว่าในอนาคตบริษัทฯ จะมีการเปิดเผยข้อมูลมากข้ึนทั้งต่อนักวิเคราะห์

และสาธารณะ

การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย 
  นอกเหนือจากการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะตามโอกาสแล้ว เดลต้าประเทศไทยได้น�ากลไกและช่องทางในการ

สื่อสารสื่อสารตามที่แสดงไว้ในตารางเหล่าน้ีมาประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย โดยประเด็นที่ได้รับความสนใจที่สุด

5 ประเดน็แรกของผูม้ส่ีวนได้เสยีแต่ละประเภทได้จากการวิเคราะห์เพือ่คดัเลอืกประเดน็อย่างเป็นระบบ ซึง่การวิเคราะห์เพือ่คดัเลอืก

ประเด็นส�าคัญต่างๆ เหล่านี้จะท�าให้บริษัทฯ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ

ประเด็นด้านความยั่งยืนได้อย่างตรงจุด

  นอกจากนี้ ประเด็น ที่ผู้มีส่วนได้เสียได้เสนอแนะไว้ในส่วน “ประเด็นด้านความยั่งยืนอื่นๆ” ในตอนท้ายของแบบสอบถาม

ได้รับการรายงานและพจิารณาจากคณะกรรมการเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนืเพือ่น�าไปใช้ในการก�าหนดกจิกรรมในภายภาคหน้าต่อไป

ไม ่ เคยมีประเด็นค�าถามท่ีถามแล้ว
ไม่ได้รบัค�าตอบ มีการตอบกลับภายใน
เวลาที่เหมาะสม

คุณอเนกพงศ์  พุทธาภิบาล

นักวิเคราะห์ / นักลงทุน
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ผู้มีส่วนได้เสีย

พนักงาน

ลูกค้า

ความถี่

- ปีละ 1

 ครั้ง

.

- ประมาณ

 ไตรมาส

 ละ 1 คร้ัง

- เฉพาะกาล

- ปีละ 1

 ครั้ง

ความคาดหวัง

- การก�ากบัดแูลกจิการ

- การจัดการความเสี่ยงและ

 การจัดการเม่ือเกิดภาวะ

 วิกฤต

- การจดัการความสมัพนัธ์กบั

 ลกูค้า

- ความรับผดิชอบต่อ

ผลติภณัฑ์

- อาชีวอนามัยและความ

 ปลอดภยั

- การก�ากบัดแูลกจิการ

- การจัดการความเสี่ยงและ

 การจัดการเม่ือเกิดภาวะ

 วิกฤต

- การจดัการความสมัพนัธ์กบั

 ลกูค้า

- ความรับผิดชอบต่อ

 ผลิตภัณฑ์

- ระบบอนิทราเน็ตของบริษทัฯ

- นิตยสารออนไลน์ของกลุ่ม

 บริษทัฯ

- ป้ายนิเทศอิเล็กทรอนิกส์

 กิจกรรมความรับผิดชอบ

 ต่อสังคม

- การสื่อสารจากบนลงล่าง

 เวป็ไซต์: 

 www.deltathailand.com

 อเีมล์ :

 CSR-DET@deltaww.com

  Whistleblow@deltaww.com

- การสุ่มสัมภาษณ์

- การรับฟังเสียงสะท้อนโดย

 ตรงผ่านพนักงานฝ่ายขาย

- การประชุมและพูดคุยที่

 ทีท่�าการบริษทัฯ ทัง้ทีเ่ดลต้า

 ประเทศไทยและที่ท�าการ

 ของลูกค้า

- ระบบการจัดการความ

 สัมพันธ์กับลูกค้าที

 ส�านักงานขาย

- การรับฟังเสียงสะท้อนจาก

 บคุลากรของบริษทัฯ ทีเ่ป็น

 ช่องทางติดต่อ

- เว็ปไซต์:

 www.deltathailand.com

- อีเมล์ :

 CSR-DET@deltaww.com

  Whistleblow@deltaww.com

- การสุ่มสัมภาษณ์

- การเปิดเผยข้อมลูด้านความ

 ยั่งยืนอย่างละเอียดมากขึ้น

 ในรายงานเพือ่การพฒันาที่

 ยั่งยืน โดยมีเนื้อหา 

 • ครอบคลุมถึง

 • การก�ากับดูแลกิจการ

 • การจัดการความเสี่ยง

   ความรับผิดชอบต่อ

   ผลิตภัณฑ์

 • ข้อมูลเชิงสถิติด้านอาชีว

   อนามัยรวมถึงข้อมูลที่

   เกี่ยวข้อง

 • การเปิดเผยข้อมูลด้าน

   ทรัพยากรบุคคลรวมถึง

   ข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

- เพิ่มการฝึกอบรมจรรยา

 บรรณในการปฏิบัติงาน 

 รวมถึงช่องทางการสื่อสาร

 ทีเ่กีย่วข้องในการปฐมนิเทศ

 พนักงานใหม่

- การปรับปรุงอาคารโรง

 อาหารพร้อมระบบจัดการ

 ใหม่

- การเปิดเผยข้อมูลด้าน

 ความยั่งยืนอย่างละเอียด 

 มากขึ้นในรายงานเพื่อการ

 พฒันาทีย่ัง่ยนื โดยมเีน้ือหา

 ครอบคลุมถึง

 • การก�ากับดูแลกิจการ

 • การจัดการความเสี่ยง

   ความรับผิดชอบต่อ  

   ผลิตภัณฑ์

 • การจัดการความ

   สัมพันธ์กับลูกค้า

การด�าเนินงานในปี 2558
การเข้าถึงและการสื่อสาร

กับผู้มีส่วนได้เสีย
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ผู้มีส่วนได้เสีย

Supplier

Investor 

(shareholder)

ความถี่

- ปีละ 1

 ครั้ง

- ปีละ 1

 ครั้ง

- ปีละ 1

 ครั้ง

- เฉพาะกาล

ความคาดหวัง

- จรรณยาบรรณในการปฏบิตัิ

 งาน

- การจัดการความสัมพันธ์

 กับลูกค้า

- นโยบายและระบบจัดการ

 ด้านสิ่งแวดล้อม

- การด�าเนินงานอย่างเป็น

 มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

- มาตรฐานส�าหรับ

 ซัพพลายเออร์

- การก�ากบัดแูลกจิการ

- จรรณยาบรรณในการปฏบิติั

 งาน

- การจัดการความเสี่ยงและ

 การจัดการเม่ือเกดิภาวะวิกฤต

- การด�าเนินงานอย่างเป็นมิตร

 กบัสิง่แวดล้อม 

- การสร้างบุคลากรที่มี

 ศักยภาพและการฝึกอบรม

 พนักงาน

- ป้ายนิเทศอิเล็กทรอนิกส์

 การรับฟังเสียงสะท้อนจาก

 บคุลากรของบริษทัฯ ทีเ่ป็น

 ช่องทางติดต่อ

- เว็ปไซต์ :

 www.deltathailand.com

- อีเมล์ :

 CSR-DET@deltaww.com

  Whistleblow@deltaww.com

- การสุ่มสัมภาษณ์

- การสื่อสารโดยตรงผ่าน

 อีเมล์

- วันบริษัทจดทะเบียนพบ

 นักลงทุน

- รายงานประจ�าปี

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

 ประจ�าปี

- เว็ปไซต์ :

 www.deltathailand.com

- อีเมล์ :

 CSR-DET@deltaww.com

  Whistleblow@deltaww.com

- การสุ่มสัมภาษณ์

- การเป ิดเผยข ้อมูลด ้าน

 ความยั่งยืนอย่างละเอียด

 มากข้ึนในรายงานเพื่อการ

 พฒันาทีย่ัง่ยนื โดยมเีน้ือหา

 ครอบคลุมถึง

 • จรรณยาบรรณในการ

   ปฏิบัติงาน

 • การจัดการความสัมพันธ์

 กบัลูกค้า

 • นโยบายและระบบจดัการ

 ด้านสิ่งแวดล้อม

- การประชุมซัพพลายเออร์

 ประจ�าปี 

- การเป ิดเผยข้อมูลด ้าน

 ความยั่งยืนอย่างละเอียด

 มาก ข้ึนในรายงานเพื่ อ

 การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี

 เน้ือหาครอบคลุมถึง

 • การก�ากับดูแลกิจการ

 • จรรณยาบรรณในการ

   ปฏิบัติงานการจัดการ

   ความเสี่ยงและการ

   จัดการเมื่อเกิดภาวะ

   วิกฤต

 • การด�าเนินงานอย่างเป็น 

   มติรกบัสิง่แวดล้อมข้อมลู

   ทีเ่กีย่วข้องกับงานบริหาร

   ทรัพยากรบุคคล

- การปรับปรุงช่องทางการ

 สื่อสารโดยใช้วิธีส่งอีเมล์

 ตรงถึงนักลงทุนและผู ้ถือ

 หุ้น

การด�าเนินงานในปี 2558
การเข้าถึงและการสื่อสาร

กับผู้มีส่วนได้เสีย
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ผู้มีส่วนได้เสีย

ชุมชน

ความถี่

- อย่างน้อย

 ปีละ 2คร้ัง

 และตาม

 เหตกุารณ์

 หรือการ

 ขอความ

 ร่วมมือใน

 ชุมชน

- ปีละ 1

 ครั้ง

ความคาดหวัง

- การก�ากับดูแลกิจการ

- นโยบายและระบบจัดการ

 ด้านสิ่งแวดล้อม

- การด�าเนินงานอย่างเป็นมิตร

 กบัสิง่แวดล้อม 

- ความรับผิดชอบต่อ

 ผลิตภัณฑ์

- การรับฟังเสียงสะท้อน

 โดยตรงเมือ่ด�าเนินกิจกรรม

 ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 ร่วมกับบริษัทฯ 

- เว็ปไซต์ :

  www.deltathailand.com

- อีเมล์ :

 CSR-DET@deltaww.com

  Whistleblow@deltaww.com

- การสุ่มสัมภาษณ์

- E-mail :

 CSR-DET@deltaww.com

  Whistleblow@deltaww.com

- กิจกรรมความรับผิดชอบ

 ต ่อสังคมร ่วมกับชุมชน

- การเปิดเผยข้อมลูการด�าเนิน

 งานด้านสิ่งแวดล้อมอย่าง

 ละเอียดในรายงานเพื่อการ

 พัฒนาที่ยั่งยืน

การด�าเนินงานในปี 2558
การเข้าถึงและการสื่อสาร

กับผู้มีส่วนได้เสีย

ระบุประเด็นที่อยู่ในความสนใจและขอบเขตของเนื้อหา

  เดลต้าประเทศไทยท�าการวิเคราะห์ความส�าคัญของประเด็นต่างๆ ซึ่งเป็นบริบทเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางการ

รายงาน GRI G4 และเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตามกระบวนการดังต่อไปน้ี

ขั้นตอนที่ 1 : รวบรวมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของเดลต้าประเทศไทยซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเด็น

ตามเกณฑ์การรายงานตามตวัแบบ GRI G4 พร้อมกนัน้ีบริษทัฯ ได้น�าจรรยาบรรณแนวร่วมประชาคมอตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส์

(EICC) และ แนวทางการก�ากับดูแลกิจการของส�านักงานคณะกรรมก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาใช้เป็นเกณฑ์ใน

การคัดเลือกประเด็นการเปิดเผยข้อมูลร่วมด้วย โดยท้ายที่สุดประเด็นด้านความยั่งยืนที่น�ามาใช้ในการส�ารวจความสนใจของ

ผู้มีส่วนได้เสียประกอบด้วย 16 ประเด็นดังน้ี
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ด้านเศรษฐกิจ

ด้านสิ่งแวดล้อม

ด้านสังคม

• การก�ากบัดแูลกิจการ

• จรรณยาบรรณในการปฏบิตังิาน

• นโยบายและระบบจัดการด้าน

 สิง่แวดล้อม

• การด�าเนินงานสเีขียว

• การเป็นพลเมืองที่ดี และการ

 ช่วยเหลือสังคม

• อาชีวอนามัยและความปลอดภยั

• การจดัการความเสีย่ง และการ

 จัดการเมื่อเกิดภาวะวิกฤต

• การจัดการความสัมพันธ์กับ

 ลกูค้า

• ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

• การจดัการความเสีย่งทีเ่กีย่วข้อง

 กบัการใช้ทรัพยากรน�า้

• การสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพ

 และการฝ ึกอบรมพนักงาน

• แรงงานสมัพนัธ์และผลประโยชน์

 ของพนักงาน

• การจัดการนวัตกรรม

• การบริหารจัดการแบรนด์

• สิทธิของพนักงาน

• การก�าหนดมาตรฐานส�าหรับ

 ซัพพลายเออร์

ประเด็นด้านต่างๆ
ที่ได้รับความสนใจ ประเด็นที่มีความส�าคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข้ันตอนที่ 2 : ก�าหนดขอบเขตการรายงาน จากปีที่ผ่านมซึ่งบริษัทฯ เน้นการรายงานเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเดลต้า

ประเทศไทย ในปีน้ีบริษัทฯ จึงมีความพยายามที่จะขยายขอบเขตการรายงานเพื่อเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

ของบริษัทย่อยในอินเดียและสโลวาเกียเพิ่มขึ้น

ข้ันตอนที่ 3 : สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียโดยผ่านช่องทางดังต่อไปนี้:
     • แบบสอบถามออนไลน์บนเว็ปไซต์ของบริษัทฯ 

     • ส่งลิงค์แบบสอบถามทางอีเมล์ตรงถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เคยลงทะเบียนร่วมกิจกรรมใดๆ กับเดลต้าประเทศไทย

      ในปีที่ผ่านมา

     • สุม่สมัภาษณ์ผูม้ส่ีวนได้เสยีทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมหรือเข้ามาตดิต่อธรุกจิทีท่ีท่�าการของบริษทัพร้อมขอความร่วมมอื

      ให้ท�าแบบสอบถาม 

ข้ันตอนที่ 4 : ระบปุระเดน็ทีผู่ม้ส่ีวนได้เสยีให้ความสนใจโดยให้คะแนนเป็นระดบั มาก ปานกลาง และ ต�า่ ตามระดบัความสนใจ

ในแต่ละหวัข้อทีผู่มี้ส่วนได้เสยีให้ความสนใจกบัการด�าเนินงานของบริษทั แล้วท�าการรวมผลคะแนน ทัง้น้ีเพือ่ให้แน่ใจว่าผลคะแนน

จากการท�าแบบสอบถามเป็นไปในทิศทางที่ตรงกับความเป็นจริง บริษัทฯ จึงจัดให้มีการสุ่มสัมภาษณ์ตัวแทนผู้มีส่วนเสียกลุ่มต่าง

เพื่อเป็นการทดสอบผลคะแนนอีกทางหนึ่ง
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สัดส่วนของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ที่มีส่วนร่วมในการตอบแบบสอบถาม

สัดส่วนของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ที่มีส่วนร่วมในการสุ่มสัมภาษณ์

ขั้นตอนที่ 5 : จัดล�าดับความส�าคัญของประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจโดยใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

อย่างง่ายเพื่อทดสอบระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นต่างๆ ที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจเทียบกับผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ

ของบริษัทฯ จากน้ันจึงท�าการอภิปรายผลรวมทั้งรายละเอียดเก่ียวกับคะแนนที่ผู้มีส่วนได้เสียประเมินรวมทั้งน�าเสนอข้อเสนอแนะ

ทีเ่ก่ียวข้องเพือ่ให้คณะกรรมการเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนืพจิารณาระดบัของผลกระทบทีแ่ต่ละประเดน็มต่ีอการด�าเนินงานของเดลต้า

ประเทศไทย  

■ นักวิเคราะห์ 8%

■ นักวิเคราะห์ 5%

■ อื่นๆ 5%

■ ลูกค้า 6%

■ ลูกค้า 5%

■ ชุมชนในท้องถิ่น 7%

■ พนักงาน 25%

■ พนักงาน 27%

■ เจ้าหนี้ 5%

■ องค์กรไม่แสวงหา
 ก�าไร 9%

■ อื่นๆ 5%

■ ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน 14%

■ ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน 5%

■ เจ้าหนี้ 3%

■ องค์กรไม่แสวงหา
 ก�าไร 15%

■ ซัพพลายเออร์/
 พันธมิตรธุรกิจ 21%

■ ซัพพลายเออร์/
 พันธมิตรธุรกิจ 10%

■ ชุมชนในท้องถิ่น 25%

■ ผู้ตอบแบบสอบถาม
 ภายในองค์กร 25.0%

■ ผู้ตอบแบบสอบถาม
 ภายในองค์กร 27.3%

■ ผู้ตอบแบบสอบถาม
 ภายนอกองค์กร 75.0%

■ ผู้ตอบแบบสอบถาม
 ภายนอกองค์กร 72.7%
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  ผลการวเิคราะห์เพือ่ระบปุระเดน็ด้านความยัง่ยนืตามความสนใจของผูม้ส่ีวนได้เสยีแสดงให้เหน็ว่าประเดน็ทีบ่ริษทัฯ ท�าการ

ส�ารวจ 15 จากทัง้หมด 16 ประเดน็ได้รับความสนใจจากผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีในระดบัสงูแทบทัง้สิน้ เน่ืองจากบริษทัไม่มกีารเปิดเผย

รายละเอียดเกีย่วกับประเดน็ต่างๆ เหล่านีโ้ดยละเอยีดมาก่อน อย่างไรก็ดปีระเดน็ทีผู่ม้ส่ีวนได้เสยีให้ความส�าคญัสงูสดุและบริษทัฯ

ประเมนิว่าเป็นประเดน็ทีม่ผีลกระทบต่อการด�าเนินงานสงูสดุประกอบด้วย 6 ประเดน็หลกัโดยมกีารเปิดเผยข้อมลูไว้ในรายงานฉบบัน้ี

โดยละเอยีด ดงัน้ี

ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจสูงสุด

นโยบายและระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

การด�าเนินงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แรงงานสัมพันธ์และผลประโยชน์ของพนักงาน

การสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพและการฝึกอบรมพนักงาน

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สิทธิของพนักงาน

หน้า

ขั้นตอนที่ 6 : เปิดเผยข้อมูลโดยจัดท�ารายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยอ้างอิงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อให้มีการพัฒนางานด้าน

ความยั่งยืนต่อไป

ผลการจัดลำาดับประเด็นความสนใจของผู้มีส่วนได้เสีย

71

72
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33 - 36
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ความโปร่งใส และการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย

  บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัทฯอย่างถูกต้องครบถ้วนและทันเวลา เช่นประกาศของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆสามารถรับทราบข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงผลการด�าเนินงาน ฐานะ

ทางการเงิน พัฒนาการที่ส�าคัญและข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น งบการเงิน รายงานประจ�าปี แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) 

และราคาหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้จากเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และส�านักงาน

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.deltathailand.com โดยผู้ที่สนใจสามารถโทรศัพท์ติดต่อขอข้อมูล

เพิ่มเติมหรืออีเมล์มาที่ info@deltathailand.com ซึ่งบริษัทฯได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ท�าหน้าที่ในการดูแลให้ข้อมูล

ของบริษัทฯแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องโดยสามารถติดต่อได้ที่ ir@deltaww.com

  ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมาโดยความอนุเคราะห์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ได้มีการจัดการประชุม

ทุกไตรมาศเพื่อแถลงข้อมูลของงบการเงินรวม ผลการด�าเนินงานและแผนการในอนาคตต่อนักวิเคราะห์ นักลงทุนสถาบัน นักข่าว

และผู้สนใจทั่วไปและเปิดโอกาสให้มีการพบปะพูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้ง

มีการประชุมเพื่อพบปะและให้ข้อมูลแก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์เป็นประจ�าทุกไตรมาส นอกจากนี้นักลงทุนสัมพันธ์ยังจัดประชุม

กลุ่มย่อยให้กับนักลงทุนในโอกาสต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับการด�าเนินงานและนโยบายทางด้านธุรกิจของบริษัทฯ

เมื่อมีการร้องขอ ทั้งนี้นักลงทุนสัมพันธ์ยังเป็นตัวแทนผู้บริหารในการเข้าร่วมประชุมกับบริษัทหลักทรัพย์และงานประชุมสัมมนาที่

เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้เรื่องหุ้นในแถบภูมิภาคปีละหลายๆครั้งเพื่อให้ข้อมูลล่าสุดด้านการด�าเนินงานและภาพรวมของธุรกจิ

เดลต้าจัดประชุม Press Conference ทุกไตรมาส 

ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  

และในปี 2557 บริษัทฯ ได้รับรางวัล Best Senior Management IR Support จาก Alpha Southeast Asia Magazine โดย

ได้รับการโหวตจากนักลงทุนสถาบันจ�านวน 477 รายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วย กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญ

กองทุนบริหารความเสี่ยง นายหน้าตราสารทุนและตราสารหนี้ รวมทั้งนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 
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พันธมิตรของเรา

  บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตสินค้าและให้บริการซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่มหลักดังน้ี กลุ่มเพาเวอร์อิเล็กทรอนิคส์ กลุ่มการจัดการพลังงาน

และกลุ่มสิ่งอ�านวยความสะดวกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม วัตถุดิบส�าหรับสายการผลิตของบริษัทฯ แบ่งได้เป็น 3 กลุ่มหลัก คือ

กลุ่มวัตถุดิบหลัก กลุ่มวัตถุดิบรอง และกลุ่มแรงงาน จากประวัติการซ้ือพบว่ากลุ่มวัตถุดิบหลักจะมีสัดส่วนส�าคัญกว่ากลุ่มอื่น

โดยในปีพ.ศ. 2558 มีค่าใช้จ่ายเพื่อจัดซื้อวัตถุดิบหลักคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 96.5 และสามารถแบ่งกลุ่มซัพพลายเออร์ได้ 3

ลักษณะกล่าวคือ ซัพพลายเออร์วัตถุดิบ/ชิ้นส่วน ตัวแทนจ�าหน่าย และซัพพลายเออร์แบบตัวแทนจัดหา โดยที่ซัพพลายเออร์

วัตถุดิบ/ช้ินส่วนมีสัดส่วนมากที่สุดถึงร้อยละ 88.5

  นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังจัดซ้ือวัตถุดิบจากภายในประเทศเพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดีกับคู่ค้าภายในประเทศ เพื่อพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่เป็นฐานการผลิต ตลอดจนเพื่อลดความสิ้นเปลืองในการใช้พลังงานจากสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก

กระบวนการผลิตด้วย ส�าหรับในปีพ.ศ. 2558 น้ันสายการผลิตในประเทศไทยได้น�าวัตถุดิบหลักจากภายในประเทศมาใช้ถึง

ร้อยละ 25

ประเภทของซัพพลายเออร์วัตถุดิบหลัก

ซัพพลายเออร์วัตถุดิบหลัก/ชิ้นส่วน

ตัวแทนจ�าหน่าย

ตัวแทนจัดหา

วัตถุดิบรอง/แรงงาน

รวม

ร้อยละ

88.5

7.0

1.0

3.5

100.0

แหล่งที่มาของวัตถุดิบหลัก

จีน

ไทย

ไต้หวัน

อื่นๆ

รวม

ร้อยละ

42.7

25.0

7.6

24.6

100.0

ประเภทของ
ซัพพลายเออร์
และอัตรา
การสั่งซื้อ

การกระจายตัว

ทางภูมิศาสตร์

ของแหล่งวัตถุดิบ

7.0%

25.0%

1.0%

7.6%

3.5%

24.6%

88.5%

42.7%

วัตถุดิบหลัก/ช้ินส่วน
ตัวแทนจ�าหน่าย
ตัวแทนจัดหา
วัตถุดิบรอง/แรงงาน

จีน
ไต้หวัน
ไทย
อื่น
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  บริษัทฯ ตระหนักดีว่าซัพพลายเออร์เป็นพันธมิตรระยะยาวของเรา และเราเชื่อว่าความร่วมมือระหว่างองค์กรจะคงอยู่ได้

เมื่อทั้งสององค์กรนั้นมีวัฒนธรรมองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกันเท่านั้น บริษัทฯ ให้ความส�าคัญอย่างยิ่งยวดในเรื่องความซื่อสัตย์

และจริงใจซึง่เป็นปัจจยัในการคดัเลอืกซพัพลายเออร์มาท�างานร่วมกบัเรา นอกจากน้ี ปัจจยัด้านคณุภาพ เทคโนโลย ีการส่งมอบงาน

และราคาก็ยังเป็นองค์ประกอบอีกส่วนหน่ึงที่เราน�ามาพิจารณาคัดเลือกซัพพลายเออร์ ด้วยแนวคิดน้ีเอง เดลต้าประเทศไทย

จึงถือว่าซัพพลายเออร์หลายพันรายทั่วโลกที่ร่วมงานกับเรามิได้เป็นเพียงพันธมิตรทางธุรกิจเท่าน้ัน แต่ยังเป็นหุ้นส่วนในการ

ส่งเสริมธุรกิจที่ยั่งยืนซ่ึงกันและกันอีกด้วย

  ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังเดินหน้าท�างานร่วมกับซัพพลายเออร์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนทางธุรกิจด้วยการปฏิบัติตาม

แนวทางต่างๆ เช่น การจัดการวัตถุดิบเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการโลหะที่มาจากพื้นที่ขัดแย้ง (Conflict

metals) การจัดการของซัพพลายเออร์ในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจของซัพพลายเออร์ (Supplier ESG) การจัดการ

ความเสีย่ง (รวมถึงจรรยาบรรณของอตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส์ หรือ EICC) และคาร์บอนฟตุปร้ินต์ รวมถึงการประหยดัพลงังาน

และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น 

การจดัการสารทีอ่าจเป็นอนัตรายต่อสิง่แวดล้อม (Environment-Related Substances หรอื ERS) 
ในผลติภัณฑ์
  บริษทัฯ ได้น�าระบบควบคมุคณุภาพ IECQ/QC080000 มาใช้ และได้ส่งเสริมการใช้ระบบจดัการผลติภณัฑ์ทีเ่ป็นมิตรกับ

สิง่แวดล้อม (Green Product Management หรือ GPM)  ส�าหรับระบบ IECQ น้ันจะน�ามาใช้ตามการแบ่งประเภทความเสีย่ง

ของวตัถดุบิ และมกีารจดัท�าระบบห่วงโซ่อปุทานทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดล้อม (Green Supply Chain) ภายใต้หลกัการ ดงัต่อไปนี้ 

  • ซัพพลายเออร์ต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดของแต่ละประเทศอย่างเคร่งครัด และต้องจัดท�าระบบควบคุมความเสี่ยง

   ของตนเองด้วย

  • ซัพพลายเออร์ต้องจัดท�าระบบเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร และควบคุม

   การปลอดสารพิษ (HSF)

  • ปฏิบัติตามมาตรฐานเร่ืองการจัดการสารที่อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมของเดลต้าประเทศไทย (เช่น มาตรฐาน

   10000-0162 เร่ืองการจัดการสารที่อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม)

บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมซัพพลายเออร์ในเดือนพฤศจิกายน 2558 เพื่อส่งเสริมให้มีการด�าเนินการร่วมกันอย่างยั่งยืนทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ 

ธรรมาภิบาลตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นของตลาด
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  นอกจากนี้บริษัทฯ ได้น�าระบบจัดการผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Product Management หรือ GPM)

มาใช้จัดการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมในห่วงโซ่อุปทาน โดยที่เดลต้าประเทศไทยจะแจ้งให้ซัพพลายเออร์ทั้งหมดของเราทราบ

ถึงระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมระดับสากลล่าสุด เช่น ระเบียบสหภาพยุโรป เรื่องสารที่อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม RoHS 2.0

ข้อก�าหนด REACH SVHC และเร่ืองอื่นๆ เพื่อให้ซัพพลายเออร์ของเราสามารถปฏิบัติได้ตามมาตรฐานและระเบียบเหล่าน้ัน

รวมถึงสามารถจัดท�าระบบจัดการวัตถุดิบได้อย่างเหมาะสม และบริษัทฯ ยังได้ตั้งทีมงานตรวจสอบสารที่อาจเป็นอันตราย

ต่อสิ่งแวดล้อมในผลิตภัณฑ์ส�าหรับในโรงงานหลักของเรา ตลอดจนมีการให้ค�าแนะน�าอย่างต่อเน่ืองเพื่อช่วยให้ซัพพลายเออร์

หลักของเราสามารถปรับปรุงระบบจัดการสารที่อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

ประเภทของวัตถุดิบ

ประเภทแอ็กทีฟ

ประเภทอิเล็กทรอแมคคานิคอล

วัตถุดิบประเภทอโลหะ

วัตถุดิบประเภทโลหะ

วัตถุดิบประเภทแพสซีฟ

รวม

ร้อยละ

4.5

16.6

12.8

31.6

23.6

17.7

4.5%

16.6%

12.8%

31.6%

23.9%

การควบคุมโลหะที่มาจากจากพื้นที่ขัดแย้ง 

  บริษทัฯ มนีโยบายห้ามใช้โลหะทีม่าจากพืน้ทีขั่ดแย้ง โดยบริษทัฯ ก�าหนดให้ซพัพลายเออร์ส�าหรับผลติภณัฑ์กลุม่เพาเวอร์

ซัพพลายกรอก “เอกสารช้ีแจงแหล่งที่มาของโลหะ” และต้องลงช่ือใน “เอกสารรับรองการไม่ใช้โลหะที่มาจากพื้นที่ขัดแย้ง”

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังช่วยซัพพลายเออร์วิเคราะห์สายแร่ในโลหะในวัตถุดิบอีกด้วย จนถึงปีพ.ศ. 2558 ซัพพลายเออร์วัตถุดิบหลัก

ประมาณร้อยละ 42 ได้ลงชื่อใน “เอกสารรับรองการไม่ใช้โลหะที่มาจากพื้นที่ขัดแย้ง” และยังไม่พบว่ามีการใช้โลหะที่มาจาก

พืน้ทีขั่ดแย้งในห่วงโซ่อปุทานแต่อย่างใดนอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัคงสือ่สารกับซัพพลายเออร์รายหลกัของเราอย่างต่อเน่ืองผ่านกจิกรรม

ด้าน CSR รวมถึงพยายามเพิ่มโอกาสในการให้ผลิตภัณฑ์สายแร่ได้รับการรับรองจาก EICC หรือองค์กรอื่นๆ 

อิเล็กทรอแมคคานิคอล
อโลหะ

แอ็กทีฟ
แพสซีฟ
โลหะ

สัดส่วน

ซัพพลายเออร์

ที่มีสัญญาเงินชดเชย

ส�าหรับปัญหาด้านสิ่ง

แวดล้อม
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การจัดการความเสี่ยงในการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำากับดูแลกิจการของ
ซัพพลายเออร์ (Supplier ESG) ข้อกำาหนดเรื่องการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ
การกำากับดูแลกิจการ และการประเมินความเสี่ยง
  เพื่อท�าให้ห่วงโซ่อุปทานมีความยั่งยืนบริษัทฯ ได้ก�าหนดให้ซัพพลายเออร์ใหม่ทุกรายต้องผ่านการรับรองมาตรฐานส�าหรับ

ระบบงานด้านคณุภาพ สิง่แวดล้อม รวมถึงอาชีวอนามยัและความปลอดภัย และซพัพลายเออร์ยงัต้องลงช่ือใน “เอกสารรับรอง” และ

“เอกสารยืนยันการปฏิบัติตามมาตรฐาน EICC” ด้วย ส�าหรับซัพพลายเออร์รายเดิมก็ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานระบบต่างๆ 

ดังกล่าวข้างต้นด้วยเช่นกัน 

เดลต้าประเทศไทยด�าเนินการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์และการด�าเนินงาน

ของซัพพลายเออร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างสม�่าเสมอ

  นอกจากนี้ การใช้เครื่องมือ เช่น การจัดท�าแผนที่ความเสี่ยง (Risk Mapping) ช่วยให้เดลต้าประเทศไทยสามารถประเมิน

ความเสี่ยงด้านต่างๆ ในห่วงโซ่อุปทาน อาทิ ด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ซึ่งท�าให้สามารถจัดการระบบต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ และจากข้อมูลของเราในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เราพบว่าซัพพลายเออร์หลักส�าหรัผลิตภัณฑ์

กลุ่มเพาเวอร์ซัพพลายได้รับการรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้องมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ประเภทของวัตถุดิบ

ประเภทแอ็กทีฟ

ประเภทอิเล็กทรอแมคคานิคอล

วัตถุดิบประเภทอโลหะ

วัตถุดิบประเภทโลหะ

วัตถุดิบประเภทแพสซีฟ

รวม

ร้อยละ

67.2

41.7

26.7

35.8

58

41.9

67.2%

47.7%

35.8%

26.7%

58.0%
สัดส่วน

ซัพพลายเออร์ที่ท�า

สัญญาห้ามใช้โลหะที่มา

จากพื้นที่ขัดแย้ง

แมคคานิคอล
อโลหะ

แอ็กทีฟ
แพสซีฟ

โลหะ
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กลุ่มผลิตภัณฑ์ ชุดสายไฟ
Inductor / 
Transformerแผ่นวงจร PCB Heat Sink

กล่องโลหะ /
พลาสติก

ลักษณะความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่เป็นไป
ได้

ด้านสิง่แวดล้อม

• สารอนัตรายใน
 ข้ันตอนการกดั
 ด้วยกรด (Etching) 
• สารอนิทรีย์ระเหย
 ง่าย (VOC) หลดุ
 รอดไปในข้ันตอน
 การพมิพ์แผงวงจร
 สารเคมอีนัตราย
• การปล่อยสาร
 โทลอูนี (Toluene) 
• สาร Imm. Tin
 เป็นสารก่อมะเร็ง

ด้านสิง่แวดล้อมและ
สงัคม

• ใช้แรงงานมาก
• ความปลอดภัย
 ของผู้ที่ท�างานใน
 กระบวนการปั ๊ม
 (Stamping)
• สภาพการท�างาน
 ที่มีฝุ ่นมากและ
 เสียงดัง
• พิษจากข้ันตอน
 ก า ร ห ล อ ม ต ่ อ
 มนุษย์
• ของเสียจาก AL
 dross
• ความเป็นพษิต่อน�า้
 และการเปลี่ยน
 แปลงสภาพภูมิ
 อากาศ 

ด้านสิง่แวดล้อมและ
สงัคม

• ใช้แรงงานมาก
• สารอนิทรีย์ระเหย
 ง่าย (VOC) หลุด
 รอดจากการให ้
 ความร้อน PVC 
• ความปลอดภัย
 ของผู้ที่ท�างานใน
 กระบวนการบดักรี

ด้านสิง่แวดล้อมและ
สงัคม

• ใช ้แรงงานมาก
 การใช้สารเคมีใน
 กระบวนการผลติ
• อุณหภูมิและ  
 ความช้ืนสูงใน
 พื้นที่ปฏิบัติงาน
• มาตรฐาน REACH
• มาตรฐาน RoHS
• ฟอสฟอรัสแดง
• ปราศจากฮาโลเจน
 (Halogen) 

ด้านสิง่แวดล้อมและ
สงัคม

• ความปลอดภัย
 ของผู้ที่ท�างานใน
 กระบวนการปั ๊ม
 (Stamping)
• อุณหภูมิและ
 ความ ช้ืนสู ง ใน
 พื้นที่ปฏิบั ติงาน
• กลิน่ของพลาสตกิ
 และเรซ่ิน
• ความปลอดภัย
 ใน ข้ันตอนการ
 ท�างานต่างๆ เช่น
 การใช้เคร่ืองมือ/
 เบ้าหล่อ การติด
 ตั้งและปั ๊ม และ
 การฉีดพลาสติก
• เสียงดัง
• อุณหภูมิสูง

26 469 8 30
จ�านวนซพัพลาย

เออร์หลกั

การให้คำาแนะนำาด้านการรับรองตามมาตรฐาน EICC  
  เพื่อลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ากับดูแลกิจการในห่วงโซ่อุปทาน ตลอดจนเพิ่มความสามารถในการ

แข่งขันบริษัทฯ ได้เร่ิมให้ค�าปรึกษาด้านการรับรองตามมาตรฐาน EICC ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2557 โดยมีบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ

ของเดลต้าประเทศไทยเข้าร่วม เช่น ทรัพยากรมนษุย์ ความปลอดภยัด้านแรงงาน การบริหารโรงงาน และจดัซือ้ โดยในปี พ.ศ. 2558

มีซัพพลายเออร์จ�านวน 16 รายเข้าร่วมกิจกรรมการตรวจสอบและทุกรายผ่านการตรวจสอบโดยได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 89.24

และบริษัทฯ ได้จัดตั้ง “คณะกรรมการ EICC” ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกจาก 5 แผนกดังน้ี แผนกทรัพยากรบุคคล แผนก

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย แผนกซ่อมบ�ารุง แผนก CPC/PMC และฝ่ายจดัการคณุภาพซพัพลายเออร์ (SQM) โดยมหีน้า

ทีช่่วยกนัดแูลด้านแรงงาน สทิธิมนุษยชน สุขภาพ และความปลอดภยั สิง่แวดล้อม จรรยาบรรณ และระบบจดัการ ทัง้น้ี ได้มกีาร

ให้ข้อเสนอแนะด้านสุขภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานของ EICC ให้กบัซพัพลายเออร์ส่วนใหญ่ด้วย

คณะกรรมการ EICC ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกจาก

ฝ ่ายทรัพยากรบุคคล แผนกความปลอดภัยและ

อาชีวอนามัย แผนกซ่อมบ�ารุง แผนก CPC/PMC และ

SQM ขณะตรวจสอบมาตรฐานด้านแรงงาน สุขภาพ

และความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม จรรยาบรรณ และ

ระบบจัดการที่ฐานการผลิตของซัพพลายเออร์ ทั้งน้ี 

ในปี 2559 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายที่จะตรวจสอซัพพลายเออร์

หลักให้ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 จากปี 2558 ซึ่งเป็นปีฐาน
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  ส�าหรับปัญหาเร่ืองช่ัวโมงการท�างานทีย่าวนานซึง่เป็นปัญหาหลกัของอตุสาหกรรมน้ี บริษทัฯ จงึได้น�าระบบจดัการมาใช้เพือ่

แก้ปัญหาดังกล่าวให้กับซัพพลายเออร์และได้ติดตามความก้าวหน้าในการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

คาร์บอนฟตุปร้ินท์ การจดัการด้านการประหยดัพลงังาน และ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
  เน่ืองจากบริษทัฯ มปีณิธานในการ “รักษาสิง่แวดล้อม ประหยดัพลงังาน และดแูลโลก” เราจงึเดนิหน้าร่วมกบัซพัพลายเออร์

ของเราในการลดการปล่อยคาร์บอน ซึง่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานของบริษทัฯ และซพัพลายเออร์ ตลอดจนเพิม่ความสามารถ

ในการแข่งขนัของทัง้ห่วงโซ่อปุทานด้วย 

ประเภทของวัตถุดิบ

ประเภทแอ็กทีฟ

ประเภทอิเล็กทรอแมคคานิคอล

วัตถุดิบประเภทอโลหะ

วัตถุดิบประเภทโลหะ

วัตถุดิบประเภทแพสซีฟ

รวม

ร้อยละ

70.1

41.0

53.3

44.2

61.4

51.9

70.1%

41.0%

44.2%

53.3%

61.4%
สัดส่วน

ซัพพลายเออร์ที่ได้

รับรองมาตรฐาน

EICC

กลุ่มผลิตภัณฑ์ กิจกรรม ผลการด�าเนินงาน 

การรีไซเคิลวัสดุบรรจุภัณฑ์

โลจิสติกส์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การส่งเสริมเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน

และลดการปล่อยคาร์บอน

บริษัทฯ ท�างานร่วมกับโรงงานหลักเพื่อ

รีไซเคิลวัสดุบรรจุภัณฑ์ต่างๆ เช่น EPE 

กระดาษ หรืออื่น ๆ 

บริษัทฯ ร่วมกับผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์

ในการลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ตลอดจน

เพิ่มประสิทธิภาพของการขนส่งในรูปแบบ

ต่างๆ เช่น การขนส่งแบบเต็มคันรถ

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การปรับปรุง

การบรรจผุลติภณัฑ์เพือ่การขนส่ง การเลอืก

เส้นทางขนส่งที่ดีที่สุด ตลอดจนมาตรการ

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ช่วยให้ซัพพลายเออร์สามารถ

ผลักดันผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีประหยัด

พลังงานออกสู่ตลาด เช่น LED อุปกรณ์

Inverter ระบบจัดการพลังงาน และอื่นๆ

 

บริษัทฯ รีไซเคิลวัสดุบรรจุภัณฑ์ส�าหรับ

ผลิตภัณฑ์แมคคานิคอลมากกว่าร้อยละ 

48

ค่าใช้จ่ายในการขนส่งทางอากาศของบริษทัฯ

ในปี พ.ศ. 2558 ลดลงประมาณร้อยละ 12.99

เมื่อเทียบกับในปี พ.ศ. 2557

ในปี พ.ศ. 2557 และ 2558 บริษทัฯ ร่วมกบั

ซัพพลายเออร ์ 5 รายในการผลักดัน

ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีประหยัด

พลังงานออกสู่ตลาด

แมคคานิคอล
อโลหะ

แอ็กทีฟ
แพสซีฟ

โลหะ
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ความใส่ใจต่อสังคม

  เดลต้าประเทศไทย ในฐานะบรรษทัพลเมอืง ด�าเนินงานความรับผดิชอบต่อสงัคมผ่านกจิกรรม และ โครงการ ทีห่ลากหลาย

เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ นอกเหนือจากการดูแลผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า เจ้าหน้ี

สงัคมและสิง่แวดล้อม พร้อมแข่งขันกับคูค้่าอย่างเป็นธรรมตามนโยบายการปฏบิติัต่อผู้มส่ีวนได้เสยีแล้ว บริษัทฯ ยงัมคีวามพยายาม

ในการส่งเสริมความเป็นบรรษทัพลเมอืงขององค์กรทัง้ในมุมมองเท่าเทยีม (Equivalent View) และมุมมองขยาย (Extended View)

ด้วยเหตุน้ีกจิกรรม CSR ของบริษทัจงึได้รับการพฒันาให้มคีวามหลากหลายมากข้ึน ส่งผลถึงผูม้ส่ีวนได้เสยีทีห่ลากหลายข้ึนรวมทัง้

มีส่วนร่วมกับทิศทางของสังคมภายนอกมากขึ้น

โครงการมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
  เดลต้าประเทศไทยเข้าใจถงึความส�าคญัของการศกึษาซึง่มบีทบาทส�าคญั

ในการสร้างบคุลากรทีม่คีวามสามารถออกสูส่งัคมอย่างต่อเน่ือง บริษทัฯ จงึร่วม

ลงนามเพื่อให้ความร่วมมือในการสนับสนุนการศึกษากับมหาวิทยาลัยราชภัฎ

ธนบุรีในปี 2550 เพื่อจดัให้มกีารเรียนการสอนในสถานประกอบการ ด้วยความ

ร่วมมอืดงักล่าวน้ี พนักงานของบริษทัฯ จ�านวนมากจงึได้มีโอกาสศกึษาต่อ และ

ส�าเร็จการศกึษาจากภาคบริหารธรุกจิคณะศลิปศาสตร์เป็นจ�านวน 3 รุ่นด้วยกนั

ทั้งน้ีบริษัทยังคงให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย

ราชภัฎธนบุรีอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 7 ปี

กิจกรรมจิตอาสาร่วมกับภาครัฐและเครือข่ายจิตอาสา
  เดลต้าประเทศไทยมส่ีวนร่วมในกจิกรรมภาคสงัคมอย่างต่อเน่ืองทัง้กับตัวแทนภาครัฐและเครือข่ายทีเ่ก่ียวข้องเป็นประจ�าทกุปี 

โดยกิจกรรมที่ด�าเนินร่วมกันอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น กิจกรรมปลูกป่าชายเลน และ กิจกรรม 5 ส โดยโครงการทั้งหมดมีจุดประสงค์

เพือ่อนุรักษ์สิง่แวดล้อมและเน้นการมส่ีวนร่วมกบัภาครัฐ อาท ิเช่น การนิคมอตุสาหกรรมบางปแูละเครือข่ายต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้อง โดย

ตัวแทนของบริษัทที่เข้าร่วมกิจกรรมมีทั้งพนักงานในระดับปฏิบัติการและระดับบริหาร
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ด�าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกับชุมชนแวดล้อม
  CSR-DIW เป็นโครงการที่เดลต้าประเทศไทย ด�าเนินการตามความตกลงร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม (Department of

Industrial Works - DIW) กระทรวงอตุสาหกรรมเพือ่ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมในการให้การสนับสนุนชุมชนแวดล้อมโดยบริษทัฯ เร่ิมเข้าสู่

โครงการต้ังแต่ปี พ.ศ. 2554 โดยในปีทีผ่่านมาบริษทัฯ ได้ร่วมกบัชุมชนในการด�าเนินกจิกรรมมากมาย อาทเิช่น

  • โครงการบ้านเอือ้อาทร 1 สมทุรปราการ บริษัทฯ ด�าเนินกิจกรรมเผยแพร่ความรู้พร้อมสาธิตการแยกขยะ  

  • โรงเรียนเอีย่มสรีุย์ สมุทรปราการ บริษทัฯ จดักจิกรรเผยแพร่ความรู้ด้านการประหยดัพลงังาน การอนุรักษ์สิง่แวดล้อม และ

   การสร้างส�านึกความปลอดภัยภายใต้โครงการ “ส�านึกความปลอดภยัสร้างได้ด้วยตวัเอง”

  • โรงเรียนวัดบางวัว จัดกิจกรรมการท�ากระดาษสาจากกระดาษรีไซเคิล สอนการท�าน�้ายาล้างจาน การท�าปุ๋ยชีวภาพจาก

   เศษผกั เศษอาหาร และผลไม้

  • โรงเรียนบ้านคลองเก้า เดลต้าประเทศไทยช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์และสร้างทางเดินคอนกรีตเชื่อมต่อระหว่างทางเข้ากับ

   ตัวอาคารเรียนเพือ่อ�านวยความสะดวกแก่นักเรียน บคุลากรของโรงเรียน และผูม้าตดิต่อ

  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพท้ายบ้านใหม่ สมุทรปราการ บริษัทฯ ช่วยปรับปรุงร้ัวและประตูใหญ่ ได้ท�าการส่งมอบ

   เป็นทีเ่รียบร้อยเมือ่วันที ่6 ตุลาคม 2558 โดยนายอนุสรณ์ มทุราอศิ กรรมการบริษทั

ดำาเนินกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมร่วมกับชุมชนแวดล้อม
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เปิดบ้านเดลต้าประเทศไทยถ่ายทอดนวัตกรรมการจัดการพลังงานสู่เยาวชนในชุมชน
  เพือ่ส่งเสริมการสร้างสงัคมเข้มแข็งผ่านการเรียนรู้ (Social Empowerment through Education : SEEd) เดลต้าประเทศไทย

ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมบางปูจัดกิจกรรม”เปิดบ้านเดลต้า ศึกษาการจัดการพลังงาน” ในวันที่ 18 - 24 ก.พ. ที่ผ่านมา

  “โครงการเปิดบ้านเดลต้า ศกึษาการจดัการพลงังาน (Delta Open House for Energy Education Sharing)” เป็นโครงการเพือ่

แบ่งปันความรู้ด้านการจัดการพลังงานและปลูกฝังจิตส�านึกการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าโดยใช้ผลิตภัณฑ์ ระบบ และ โซลูชั่นส์ต่างๆ

ทีบ่ริษทัพัฒนาข้ึนอย่างต่อเน่ือง ซึง่ท�าให้มใีช้พลงังานอย่างเตม็ประสทิธิภาพทัง้ในระดบัท้องถิน่และระดบัประเทศ นอกจากน้ี บริษทัฯ

หวงัว่าโครงการดงักล่าวจะเป็นแรงบนัดาลในให้เยาวชนมคีวามสนใจเกีย่วกบังานด้านวิศวกรรม และพฒันาความรู้สูก่ารเป็นบคุลากร

ด้านเทคโนโลยีในอนาคต โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนละแวกใกล้เคียงนิคมอุตสาหกรรมบางปู

ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นบุตรหลานของพนักงาน

  โดยในวันที่ 18-24 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 6 โรงเรียน ประกอบด้วย ร.ร.วัดคลองเก้า

โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) โรงเรียนวัดต�าหรุมิตรภาพที่ 65 โรงเรียนพิบูลย์ประชาบาล โรงเรียนวัดแพรกษา

และ โรงเรียนนาคดอีนุสรณ์ โดยในปีน้ีบริษทัฯ มโีครงการทีจ่ะขยายขอบเขตกิจกรรมดงักล่าวไปสูก่ลุม่โรงเรียนในบริเวณใกล้เคยีง

โรงงานสาขาในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์จังหวัดฉะเชิงเทราอีกด้วย

นายอนุสรณ์ มทุราอศิ ศ. กติตคิณุ สภุาพรรณ รัตนาภรณ์ และ ดร. วิฑรูย์ สมิะโชคด ีคณะกรรมการบริษทัฯ ร่วมถ่ายภาพหมูก่บัเจ้าหน้าที่

การนิคมอุตสาหกรรมบางปู คณาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนวัดคลองเก้า และโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558

โครงการบริจาคโลหิต
  เดลต้าประเทศไทย เป็นส่วนหน่ึงในการช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเน่ือง

โดยการรณรงค์ให้พนักงานร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต กับสภากาชาดไทยมาตลอด

1 ทศวรรษ โดยบริษัทฯ ร่วมกับสภากาชาดไทยจัดให้มีกิจกรรมบริจาคโลหิต

ที่สถานประกอบการ 4 ครั้งต่อปี โดยคิดเป็นปริมาณโลหิตสะสม 8,927 หน่วย

ทั้งน้ีในปีที่ผ ่านมาเดลต้าประเทศไทยได้รับการประกาศเกียรติคุณจาก

สภากาชาดไทยและเข้ารับประทานโล่ประกาศเกยีรติคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ

พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558
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โดรงการเดลต้าปั้นธุรกิจพิชิตเงินแสนเพื่อส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายใหม่

  เดลต้าประเทศไทยร่วมกบัธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม

แห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันแผนธุรกิจเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โดย

โครงการเดลต้าป้ันธุรกจิพชิิตเงินแสนนีจ้ะเป็นโครงการตวัอย่างของภาคธุรกิจเอกชน

ในการส่งเสริมให้ เยาวชน นักศึกษา และ คนรุ่นใหม่ ซึ่งมีศักยกภาพในการสร้าง

ธุรกจิแต่ขาดทนุทรัพย์หรือก�าลงัพบความยากล�าบากในการเข้าถงึแหล่งเงินทนุสามารถ

สร้างธุรกิจได้อย่างเข้มแข็งและพัฒนาธุรกิจของตนให้เติบโตข้ึนอย่างยั่งยืนได้ โดย

ในปีที่ผ่านมามีผู้ส่งแผนธุรกิจเข้าประกวดจ�านวน 73 แผน และมีแผนธุรกิจที่ได้รับ

การคัดเลือกให้ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจ�านวน 11 แผน

ทุนการศึกษานักเรียนในถิ่นทุรกันดาร
 ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ให้ทุนการศึกษาจ�านวน 200 ทุน แก่นักเรียนระดับประถมศึกษา และอีกจ�านวน 163 ทุน แก่นักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาใน จังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ โดยนักเรียนทั้งหมด 363 คนจาก 37 โรงเรียนเป็นเด็กเรียนดีแต่ขาดแคลน

ทุนทรัพย์ โดยพิธีมอบทุนการศึกษานี้จัดขึ้นที่สมาคมยูนนานแห่งประเทศไทยสาขาจังหวัดเชียงรายและที่สมาคมยูนนานเชียงใหม่ 

ท้ังน้ีมีคุณวิชัย ศักด์ิสุริยา ผู้อ�านวยการฝ่ายการผลิต และ คุณแคทลียา พ่ึงอุดม ร่วมกับ Mr. Chang, Yang-Chien และ Ms. Chen, 

Wen-Chen ตัวแทนจากมูลนิธิบริษัทเดลต้าไต้หวันได้ร่วมในพิธีด้วย โดยบริษัทฯ ได้อ�านวยความสะดวกในเร่ืองอาหารกลางวันและ

ยานพาหนะน�าเด็กนักเรียนทั้งหมดและครูมาร่วมกิจกรรมดังกล่าว
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การให้ทุนการศึกษาระยะยาว
  ในกิจกรรมดงักล่าวบริษทัฯได้ให้ทนุการศกึษาระยะยาวจ�านวน 6 ทนุ โดยคดัเลอืกนักเรียนทีเ่รียนดแีต่ขาดแคลนทนุทรัพย์ และ

มีความจ�าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนด้านการเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาและทุนส�าหรับการด�ารงชีวิต

โครงการสนับสนุนอาคารเรียน คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และสิ่งอ�านวยความสะดวก
  ในโอกาสเดียวกันน้ี เดลต้าประเทศไทยได้สนับสนุนทุนทรัพย์ให้แก่โรงเรียนในจังหวัดเชียงราย 1 โรงเรียน และโรงเรียน

ในจังหวัดเชียงใหม่ 2 โรงเรียน เพื่อน�าไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมหลังคา บูรณอาคารเรียน และจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ให้กับนักเรียน 

เดลต้าประเทศไทยจะคงไว้ซึ่งความต่อเนื่องในการพัฒนางานด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

โครงการ Delta Cup และความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
  เดลต้าประเทศไทยตระหนักและเล็งเห็นความส�าคัญทางการศึกษา จึงได้ตกลงท�าความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษา

และหน่วยงานภาครัฐ ในการสร้างความยั่งยืนทางการศึกษา โดยได้จัดท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในการส่งเสริม

ให้ความรู้และทักษะในการท�างานจากประสบการณ์จริง และเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับนักศึกษา เตรียมตัวเข้าสู่ขบวนการสรรหา

และคดัเลอืกเพือ่เป็นพนักงานของสถานประกอบการต่างๆ ทัง้เป็นการเตรียมความพร้อมและสรรหานักศกึษาเพือ่เข้าร่วมการแข่งขัน

โครงการ Delta Cup ที่ทางกลุ่มบริษัทเดลต้าจัดขึ้นที่ประเทศจีนเป็นประจ�าทุกปี

บรรยากาศการมอบทุนและพร้อมสิ่งอ�านวยความสะดวกแก่นักเรียนในถิ่นทุรกันดาร

ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาชั้นน�า

  บริษัทฯ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาๆ โดยได้จัดให้คณะอาจารย์จากสถานบันการศึกษา

ต่างๆ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการไทย และอาจารย์จากประเทศอินเดีย ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน เพื่อเตรียมความพร้อม

ในการส่งนักศึกษา เข้าร่วมในการส่งผลงานเข้าประกวด
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คณะอาจารย์จากสถาบันการศึกษาต่าง ดูงาน โครงการ Delta Cup ที่ประเทศจีน

บรรยากาศพิธีเปิด โครงการถ่ายทอดความรู้ ผลิตภัณฑ์ Industrial Automation สู่ Delta Cup

  ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จัดการเรียนการสอน “ โครงการถ่ายทอดความรู้ ผลิตภัณฑ์ Industrial Automation สู่ Delta

Cup” แก่นักศกึษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรีุ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบนัเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เพื่อให้ความรู้กับนักศึกษาในการมีประสบการณ์จริง

ในการใช้เคร่ืองมอืเคร่ืองใช้ของเดลต้าประเทศไทย เพือ่เตรียมตวัเข้าสูโ่ครงการ Delta Cup ทีจ่ดัข้ึนทีป่ระเทศจนี เป็นประจ�าทกุปี

  บริษัทฯ ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตร ให้กับนักศึกษา ที่ได้รับการอบรม โดยได้

รับเกยีรต ิจาก Mr. Hsieh Shen-Yen ประธานบริษทั และคณุอนุสรณ์ มทุราอศิ 

กรรมการบริหาร มอบวุฒิบัตรให้กับนักศึกษา จ�านวน 128 คน ในวันที่ 15

พฤศจิกายน 2558 พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์ Industrial Automation Kit ให้กับ

ทางสถานบนัการศกึษาต่างๆ เพือ่น�าไปใช้เป็นสือ่การเรียนการสอนให้กับนักศึกษา 
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การจัดการความเสี่ยง

  ความเสี่ยงมีอยู่ในทุกกิจกรรมของการบริหารงานและการประกอบธุรกิจ ทั้งยังมีความซับซ้อนมากขึ้นเพราะปัจจุบันนี้การ

ด�าเนินธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การบริหารความเสี่ยงถูกเชื่อว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่ท�าให้

การบริหารจัดการเป็นไปด้วยดีและช่วยอ�านวยความสะดวกให้เราสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ดังนั้นพนักงานทุกคนใน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหน้าที่ช่วยกันบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

  คณะกรรมการบริษทัฯ ได้มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสีย่งทีจ่ะก�าหนดนโยบายการบริหารความเสีย่งทีค่รอบคลมุ

ทั้งองค์กรและเพื่อให้แน่ใจว่าข้ันตอนหรือระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีอยู่เหมาะสมในการบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดข้ึนให้กับ

ธุรกิจของบริษัทฯ กรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยสมาชิก 10 คนจากหัวหน้าหน่วยงานที่ส�าคัญของแต่ละแผนก โดย

แต่ละแผนกต้องท�าการประเมินความเสี่ยงอย่างละเอียดตามความเชี่ยวชาญของตน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
  ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด�ารงต�าแหน่งโดยกรรมการบริษัท และมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้วย 

ผูบ้ริหารหลกัในการบริหาร และ/หรือบคุคลทีไ่ด้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษทั หรือประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง

ในกรณีที่จ�าเป็น คณะกรรมการฯ อาจเชิญบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือผู้ที่รับผิดชอบเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้นๆ

เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้วย 

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

  1. ก�าหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

  2. ด�าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยการมอบหมายการจัดการความเสี่ยงให้กับผู้จัดการที่รับผิดชอบงานโดยตรง 

  3. พัฒนาและทบทวน แผนกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง 

  4. รายงานผลการบริหารความเสีย่งทกุคร่ึงปี และ/หรือ เมือ่เหน็ว่ามคีวามจ�าเป็น ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานต่อ 

   คณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

  5. ตรวจสอบและปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง 

  6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจขอค�าแนะน�าจากที่ปรึกษาในสาขาวิชาชีพที่เก่ียวข้องกับความเสี่ยงได้ในบางกรณี

คณะกรรมการบริษัท

ประธานบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ฝ่ายบริหาร

ผู้จัดการบริหารความเสี่ยง

โครงสร้างคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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กระบวนการบริหารความเสี่ยง 
  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ก�าหนดแนวทางการประเมินความเสี่ยงและนโยบายด้านความเสี่ยงไว้ใน "กฎบัตรของ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง" เพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบและน�ากรอบการบริหารความเสี่ยงที่วางไว้ไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

เหมาะสม 

  คณะกรรมการบริหารความเสีย่งท�าหน้าทีเ่ป็นทีป่รึกษาให้กบัฝ่ายบรหิาร ในการด�าเนินการบรหิารความเสีย่งให้เป็นไปตาม

นโยบายการบริหารจดัการความเสีย่ง โดยมผีูจ้ดัการบริหารความเสีย่งเป็นผู้ประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ อน่ึง ฝ่ายบริหาร จ�าเป็น

จะต้องระบคุวามเสีย่งต่างๆ ทีอ่าจเกดิข้ึน พร้อมทัง้ช้ีแจงสาเหตทุีท่�าให้เกิดความเสีย่ง สิง่ทีเ่ป็นประเดน็ความเสีย่ง วธีิการวดัความเสีย่ง

ระดบัของความเสีย่ง และล�าดบัความส�าคญั เพือ่น�าไปก�าหนดกระบวนการและกลยทุธ์ในการบริหารความเสีย่ง โดยผู้จดัการบริหาร

ความเสี่ยงมีหน้าที่สรุปข้อมูลต่างๆ เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะทบทวนข้อมูลดังกล่าว โดยจัดล�าดับความส�าคัญ การพัฒนาและทบทวนแผนกลยุทธ์ที่ 

เสนอมาจากหน่วยงานต่างๆ (ถ้ามี) เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามการประเมินและกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง หลังจากนั้น

จึงรายงานความคืบหน้าในการบริหารจัดการความเสี่ยงรวมทั้งประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้กับคณะ

กรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการของบริษัทอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้

โอกาสของการเกิดความเสี่ยง

ผล
กร

ะท
บข

อง
คว

าม
เส
ี่ยง

5 l สงูมาก4 l สงู3 l ปานกลาง2 l น้อย1 l น้อยทีส่ดุ

5 l สูงสดุ

4 l สูง

3 l ปานกลาง

2 l ค่อนข้างน้อย

1 l น้อยทีส่ดุ

แผนภูมิการประเมินระดับความเสี่ยง

การประเมินระดับความเสี่ยง 2558
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การจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ 
  ในโลก VUCA (โลกยุง่ใหม่ทีผ่นัผวน ไม่แน่นอน ยุง่เหยงิ และคลมุเครือ : ความปกตแิบบใหม่) เดลต้าประเทศไทย เข้าใจถงึ

ความส�าคญัของการเตรียมพร้อเพือ่รับมอืกับเหตุการณ์ต่างๆ ทีบ่ริษทัฯ ตระหนักว่าอาจเกดิข้ึนได้อย่างมนัียแต่ยงัไม่อาจเข้าใจหรือ

ควบคุมได้ทั้งหมด

  ด้วยเหตุน้ี นอกเหนือจากการบริหารจัดการความเสี่ยงตามธรรมชาติของธุรกิจ อาทิ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยง

ด้านการลงทุนความเสี่ยงด้านห่วงโซ่อุปทาน ความเสี่ยงในระบบสาระสนเทศ ความเสี่ยงด้านสิทธิทางกฎหมายและทรัพย์สิน

ทางปัญญาความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม และความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่ได้รายงานไว้แล้วในรายงานประจ�าปี

หน้า 44-47 เดลต้า ประเทศไทย ยังเล็งเห็นถึงความส�าคัญของการลดความเสี่ยงที่เกิดข้ึนใหม่เพื่อลดผลที่กระทบที่อาจมี

ความรุนแรงต่อบริษัทในระยะยาว โดยบริษัทฯ ได้น�าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่เหล่านี้เข้าสู่กระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อคงไว้

ซึง่ความเจริญเตบิโตอย่างยั่งยืนของบริษัทสืบไป

ความริเริ่มเรื่องน�้าสะอาด
  ความมั่นคงของแหล่งน�้าสะอาดมีความส�าคัญยิ่งต่อสังคมและอุตสาหกรรม  ความหนาแน่นในการใช้น�้าที่เพิ่มมากขึ้นและ

การจัดการเข่ือน อ่างเก็บน�้า และโครงสร้างพื้นฐานที่เก่ียวข้องกับการจัดการน�้าอื่นๆ ที่ดีข้ึนเป็นหนทางส�าคัญในการรับมือกับ

ปริมาณน�้าฝนที่น้อยกว่าคาดการณ์

  เดลต้าประเทศไทย  ให้การสนับสนุนอย่างเต็มทีใ่นการเป็นส่วนหน่ึงในการด�าเนินการเพือ่เป็นส่วนหน่ึงในการคลีค่ลายปัญหา

เร่ืองความมั่นคงของแหล่งน�้าสะอาดดังกล่าว ซึ่งน�้าที่ใช้ในสถานประกอบการณ์หลักของบริษัทฯ เป็นน�้าที่น�ามาใช้ส�าหรับการ

ด�าเนินชีวติประจ�าวันของบคุลากรในบริษัทเท่าน้ัน ทีร้่อยละ 95 โดยบริษทัฯ ใช้น�า้ประปาเป็นหลกั และไม่มกีารน�าแหล่งน�า้ผวิดนิ

มาใชแ้ต่อย่างใด

  มีบริษทัฯ มคีวามพยายามในการน�ามาตรการประหยดัน�า้ไปปรับใช้ตามฐานการผลติทีส่�าคญั เช่นการน�ากลบัน�า้ทิง้จากระบบ

ปรับอากาศมาหมุนเวียนใช้ใหม่ในการกดชัดโครกและในการรดน�้าต้นไม้ การใช้ก๊อกประหยัดน�้าและสุขภัณฑ์ประหยัดน�้า การลด

ความแรงของน�า้ทีอ่อกจากก๊อกและถงัเกบ็น�า้ การจดัการน�า้ส่วนเกินทีไ่ด้จากหอท�าน�า้เยน็ รวมทัง้การน�าน�า้ทิง้ทีผ่่านการบ�าบดัแล้ว

กลับมาใช้ใหม่

วางแผน ก�าลังด�าเนินการ แล้วเสร็จ

เขียนแบบศูนย์น�้าดื่ม (วางเลย์เอาท์)

อนุมัติแบบแปลน

รายระเอียดของซัพพลายน�้า

อนุมัติค่าใช้จ่ายในการซัพพลายน�้า

การก่อสร้าง

ระบบท�าน�้าเย็น

ขั้นตอนการรับรองคุณภาพน�้าดื่ม

แจกแก้วน�้าที่ใช้ซ�้าได้ให้แก่พนักงาน

และเสร็จสิ้นการด�าเนินโครงการ

กิจกรรม
06 10 1408 12 1607 11 1509 13 17

มี.ค.ก.พ. เม.ย.

แผนการด�าเนินโครงการ

  นอกจากการดูแลน�้าส�าหรับอุปโภคแล้ว บริษัทฯ ยังใส่ใจต่อการดูแลความสะอาดของน�้าส�าหรับบริโภคด้วยการด�าเนิน

โครงการ “ศนูย์ผลติน�า้ดืม่” เพือ่ให้พนักงานมนี�า้สะอาดส�าหรับการบริโภคในชีวติประจ�าวันอย่างเพยีงพอ ควบคูไ่ปกับการลดรายจ่าย

และลดการผลิตขยะออกสู่สังคมและสิ่งแวดล้อม 
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สถานการณ์น�้าท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปู เขตส่งออก

   หากอ้างถงึความหนาแน่นของการใช้น�า้ (หน่วยเป็น km3 ต่อ 100 เหรียญสหรัฐ) เป็นตวัช้ีวัด บริษทัฯ สามารถลดการใช้น�า้

ได้ถึงร้อยละ 50 เมือ่เทยีบกบัปี 2009 ซึง่เป็นปีฐาน เดลต้าประเทศไทย ไม่เพยีงแต่ให้ความส�าคญักบัการจดัการน�า้สะอาด แต่

บรษิทัฯ ยังด�าเนินการในเรื่องน�้าตาม มติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UN General Assembly) หมายเลข 64/292 เมื่อวันที่ 

28 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งรับรองให้การมีสิทธิในการอุปโภคและบริโภคน�้าสะอาดเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน และแนวทาง

การลดการเกดิภยัแล้งและการขาดแคลนน�า้ตามอนุสญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย (UNCCD)

ซึง่มบีทบาทส�าคัญในการคงไว้ซึง่น�า้สะอาดอย่างเพยีงพอ และปลอดภยัทัง้ส�าหรับการอปุโภคบริโภคในการพฒันาธุรกิจในภายภาคหน้า

น�้าท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปู เขตส่งออก
  เมื่อต้นปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ประสบเหตุการณ์น�้าท่วมขังเป็นครั้งแรกซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากน�้าท่วมในบริเวณนิคม

อุตสาหกรรม บางปู เขตส่งออก โดยน�้าท่วมครั้งนั้นก่อให้เกิดผลกระทบกับการด�าเนินการผลิตของบริษัทฯ ในหลายๆ ส่วน เช่น

ก่อให้เกดิการสญูเสียเวลาในการผลติเน่ืองจากการปิดโรงงานในกะกลางวนั เพราะเมือ่เกดิน�า้ท่วมขัง บริษัทฯ เลอืกให้ความส�าคญั

กับสุขภาวะ และความปลอดภัยของพนักงานเป็นอันดับแรก

พนักงานจะได้บริโภคน�้า
ดื่มสะอาดอย่างเพียงพอ

ลดค่าใช้จ่ายส�าหรับน�้าดื่ม
วันละ 1.5 ลิตร ได้ 5,250 

บาทต่อคนต่อปี

ลดปริมาณขยะจากขวดน�้าดื่ม
พลาสติกได้ 742,500 ขวดคิด

เป็น 9.43 เมตริกตัน

ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก 
ได้ประมาณ 35.5501575  

เมตริกตันต่อปี*

ค�านวณจากวันท�างาน 250 วันต่อปี/น�้าดื่ม 500 มิลลิลิตร ราคา 7 บาท/จ�านวนพนักงานเดลต้าประเทศไทย 9,900 คน(100%)/ขวดเพ็ท 500 มิลลิลิตร 

1 ขวด น�้าหนัก 12.7 กรัม
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ผลกระทบ

การสูญเสียเวลาการผลิต

อันเนื่องมาจากการปิดโรงงาน

คลังเก็บปัจจัยการผลิต

และคลังสินค้าส�าเร็จรูป

ความปลอดภัย

และสุขภาวะของพนักงาน

• สือ่สารกบัการนิคมอตุสาหกรรมเพือ่เตรียมความพร้อมส�าหรับน�า้ท่วมนอกฤดแูละน�า้ท่วม

 ฉับพลัน โดยมุ่งแสวงหาทางออกร่วมกันในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการระบายน�้า

 ออกจากบริเวณเขตส่งออกให้ได้อย่างรวดเร็ว 

• การนิคมอุตสาหกรรมยินยอมให้บริษัทฯ ใช้พื้นที่ส�านักงานการนิคมฯ พร้อมทั้งให้การ

 สนับสนุนสิ่งอ�านวยความสะดวกที่จ�าเป็น เพื่อใช้เป็นศูนย์บัญชาการฉุกเฉินนอกบริเวณ

 ที่เกิดเหตุส�าหรับเหตุการณ์เร่งด่วนเช่นเหตุการณ์ครั้งนี้

• ร่วมมือกับสถานประกอบการและเจ้าของที่ดินในบริเวณใกล้เคียงในการวางแผนเส้นทาง

 อพยพฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุ

• บริษทัฯ ด�าเนินการตามแผนฉกุเฉนิทีว่างแผนไว้ต้ังแต่ปี 2554 ท�าให้เคร่ืองจกัร วตัถุดบิ และ

  สนิค้าส�าเร็จรูปทัง้หมดปลอดภยัจากเหตกุารณ์ดงักล่าว นอกจากน้ีจากเหตุการณ์ดงักล่าว 

 ยังไม่มีการตรวจพบสารเคมีรั่วไหลจากห้องควบคุมเคมีและห้องจัดการขยะที่ได้รับการ 

 ปรับระดับให้สูงขึ้นไว้แล้วอีกด้วย

• ปัจจบุนับริษทัฯ จดัให้มเีครือ่งป่ันไฟประจ�าอยูใ่นทีท่�าการบริษทัเพือ่ให้สามารถจ่ายไฟฟ้า

 ได้ในกรณีเกดิไฟดบัระหว่างน�า้ท่วมขัง โดยหากไม่สามารถอพยพพนักงานออกจากอาคาร

 ได้จริงๆ พนักงานจะมีน�้าและแสงสว่างใช้ในอาคาร รวมทั้งที่แหล่งพลังงานส�าหรับ

 เครื่องปั๊มน�้าออกจากโรงงานด้วย

• พิจารณาปรับปรุงสายการสื่อสารระหว่างบริษัทฯ และพนักงานให้รวดเร็วและรับมือกับ

 สถานการณ์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

การด�าเนินการ

   เพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับเหตุสุดวิสัยดังกล่าว บริษัทฯ จึงวางมาตรการในการรับมือกับสถานการณ์ในด้านต่างๆ ไว้

อย่างรัดกุม ดังนี้

การสานเสวนาระหว่างการนิคอุตสาหกรรม

บางปูและตัวแทนจากองค์กรธุรกิจในเขตส่ง

ออกเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559
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การอนุรักษ์พลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

  เดลต้าประเทศไทยเดินหน้าอย่างไม่หยุดย้ังในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้มีคุณภาพโดดเด่นเพื่อสร้างความ

พึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า นอกจากน้ี เรายังให้ความส�าคัญกับการน�าระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการด�าเนินธุรกิจ

ตามหลัก PDCA (Plan/Do/Check/Action) โดยระบบดังกล่าวช่วยให้พนักงานทุกระดับของเราสามารถปฏิบัติงานต่างๆ ได้ตาม

ข้อก�าหนดด้านคุณภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนตอบสนองความต้องการของผู้ถือหุ้นได้เป็นอย่างดี ปัจจุบัน

บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับประเทศและสากลหลายรายการ เช่น

• ISO9001: 2008

• TS16949

• TL9000

• ISO/IEC17025

• IEC-61340-5-1 and 

 ANSI / SD S20.20

•  Authorized Economic  

 Operator (AEO) 

 Certificate 

• ISO 27001

• ISO14001

• ISO14067

• ISO14064-1

• IECQ QC08000

• ISO50001

• OHSAS18001

มาตรฐานด้านคุณภาพระดับสากล

มาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพระดับสากลส�าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

มาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพระดับสากลส�าหรับอุตสาหกรรมโทรคมนาคม

มาตรฐานการจัดการห้องปฏิบัติการ

มาตรฐานการควบคุมไฟฟ้าสถิตย์

ได้รับการรับรองเป็นผู้ประกอบการที่มีมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า

ระหว่างประเทศ ระดับมาตรฐานเออีโอ  

มาตรฐานการจัดการระบบสารสนเทศ

มาตรฐานระบบจัดการสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานการด�าเนินการตรวจวัดคาร์บอนฟุตปริ๊นท์ในผลิตภัณฑ์

มาตรฐานระบบจัดการการเก็บข้อมูลและการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก

มาตรฐานการจัดการกระบวนการจัดการสารอันตราย

มาตรฐานการจัดการด้านการอนุรักษ์พลังงาน

มาตรฐานการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

  เดลต้าประเทศไทย เป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO14064-1 และ ISO50001 และเรายังคง

ยึดมั่นปณิธานในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานในการด�าเนินงานของเราเพื่อสร้างอนาคตที่มั่นคงต่อไป นอกจากน้ี เรายังจัด

กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานต่างๆ เช่น การแข่งขันวาดภาพและรณรงค์ปลูกป่า เพื่อสร้างความตระหนัก

ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานของเราอย่างสม�่าเสมอ เดลต้าฯ มิได้ฝ่าฝืนกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมใดๆ ในปี 2558 ที่ผ่านมา

เน่ืองจากทีท่�าการของบริษทัฯ ส่วนใหญ่ตัง้อยูใ่นเขตนิคมอตุสาหกรรม จงึช่วยลดการเกดิผลกระทบจากการด�าเนินงานของบริษทัฯ

ที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในบริเวณโดยรอบ

  ส�าหรับเดลต้าประเทศไทย เราให้ความส�าคญัเป็นอย่างมากกบัการพฒันาผลติภัณฑ์ทางการแพทย์ เรามุง่มัน่ให้ได้รับรองมาตรฐาน

ISO13485: ระบบจัดการคุณภาพส�าหรับผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ทั้งนี้ เดลต้าผ่านการประเมินเบื้องต้นเมื่อเดือนธันวาคม 2558 และ

คาดว่าจะผ่านการรับรองมาตรฐานภายในต้นปีหน้า การผ่านการรับรองมาตรฐานน้ีจะเพิม่โอกาสทางธุรกิจของเรา และช่วยให้ผลติภณัฑ์

และบริการของเราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้อย่างตรงจุด
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ประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อม 

ก.) การจดัการพลงังาน
  เดลต้าประเทศไทย ให้ความส�าคญักบัการอนุรักษ์พลงังานมาโดยตลอด และได้น�าแนวคดิการประหยดัพลงังานมาผนวกเป็น

องค์ประกอบหลักของโครงการรักษาสภาพภูมิอากาศเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิต ซึ่งส่วนใหญ่

เป็นการประกอบผลติภณัฑ์และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 95 มาจากการใช้ไฟฟ้า ดงัน้ัน ตัง้แต่ปี 2552 เป็นต้นมา เราจงึได้

จดัท�าแผนด้านระบบจดัการพลงังาน (Energy Management System หรือ EnMS) เพือ่ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าและความเข้มของ

การใช้ไฟฟ้า (ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้/ปริมาณการผลิต) ให้ได้ร้อยละ 50 ภายในปี 2557 (เมื่อเทียบกับความเข้มของการใช้ไฟฟ้า

ในปี 2552) และในปี 2557 เดลต้าสามารถลดความเข้มของการใช้ไฟฟ้าได้ถึงร้อยละ 51

  ด้วยความเป็นผู้น�าด้านการจัดการพลังงานเดลต้าจึงมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของเราอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนแบ่งปัน

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ให้กับลูกค้า และเดลต้าจะไม่หยุดการพัฒนาของเรา เพราะเป้าหมายส�าหรับปี 2563 คือการลด

ความเข้มข้นของการใช้พลังงานในภาพรวมให้ได้อีกร้อยละ 30 ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป ทั้งนี้เน่ืองจากความเจริญเติบโตของ

กิจการบริษัทฯ จึงปรับปรุงปีฐานการค�านวณจากปี 2552 เป็นปี 2557 เพื่อให้การรายงานมีความครอบคลุมและความแม่นย�ายิ่งขึ้น

  โรงงานทุกแห่งของเราได้สื่อสารเป้าหมายในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพให้พนักงานในทุกระดับได้ทราบเพื่อให้

บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ โดยเดลต้าได้ก�าหนดขั้นตอนในการติดตาม ตรวจสอบ และพัฒนาโครงการต่างๆ ที่

เกี่ยวข้อง ซี่งรวมถึงการฝึกอบรมพนักงานให้ตระหนักถึงความส�าคัญของการประหยัดพลังงานและมีทักษะในการอนุรักษ์พลังงาน

มากขึ้น ตัวอย่างโครงการด้านพลังงานที่ได้ด�าเนินการไปแล้ว เช่น การปรับปรุงระบบปรับอากาศและแสงสว่าง รวมถึงการติดตั้ง

แผงโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าส�าหรับใช้ภายในโรงงาน ซึ่งจะเป็นโครงการที่เดลต้ามุ่งเดินหน้าต่อไป

อัตตราการลดการใช้ไฟฟ้า (%)

2552 25572554 25602553 25592555 25612556 25622557 2563

ผลการด�าเนินการ : 2552 - 2557 เป้าหมาย : 2557 - 2563

ผลการด�าเนินงาน ผลการด�าเนินงานเป้าหมาย เป้าหมาย
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ข.) ระบบตดิตามการใช้พลงังานแบบเรียลไทม์ของเดลต้า (Energy Real-time Monitoring System หรือ SCADA) และ
 ระบบพลงังานออนไลน์ของเดลต้า (Delta Energy Online)
  เดลต้าประเทศไทยตระหนักถึงความส�าคัญของการเก็บข้อมูลการใช้ไฟฟ้าและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รวมถึง

ความถูกต้องของข้อมูลด้วย ดังน้ัน เราจึงได้จัดท�าระบบ SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) เพื่อควบคุม

อุตสาหกรรมอัตโนมัติให้เป็นหัวใจของการจัดการข้อมูลด้านพลังงาน รวมถึงแสดงผลการควบคุมการใช้พลังงานแบบเรียลไทม์ด้วย

ทั้งน้ี ระบบ SCADA จะช่วยให้เราสามารถติดตาม จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูล อีกทั้งยังสื่อสารและควบคุมเคร่ืองจักรและ

อุปกรณ์ต่างๆ อาทิ วาล์ว ปั๊ม มอเตอร์ และอื่นๆ ซึ่งเช่ือมต่อกันผ่านซอฟท์แวร์ HMI (Human-Machine Interface) และบันทึก

การสื่อสารต่างๆ ไว้ในลอกไฟล์
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  เดลต้าประเทศไทยได้น�าระบบจัดการข้อมูลด้านพลังงาน Delta Energy Online ซึ่งเป็นระบบที่เราได้พัฒนาข้ึนเองมาใช้ 

ระบบนี้ได้ผนวกเทคโนโลยีดิจิตอลมิเตอร์ริงมาใช้ในโรงงานหลักๆ ของเรา ซึ่งรวมถึงโรงงานในประเทศไทย ทั้งนี้ ฟังก์ชันการติดตาม

และวิเคราะห์ของระบบน้ีจะช่วยให้เราสามารถเห็นโอกาสการประหยัดพลังงานและลดการปล่อยคาร์บอนได้มากข้ึน
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ค.) โครงการด้านการประหยดัพลงังาน
  การประหยัดพลังงานเป็นแนวทางที่ดีที่สุดในการสร้าง

ความมั่นคงด้านพลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

เดลต้าจึงด�าเนินมาตรการด้านการประหยัดพลังงานและลด

การปล่อยคาร์บอน (ตามที่ระบุด้านล่าง) อย่างต่อเน่ือง เช่น

มาตรการส�าหรับเครื่องปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ เครื่องอัด

อากาศ เคร่ืองฉดี ระบบแสงสว่าง การน�าพลงังานส่วนเกินกลบัมาใช้

การปรับปรุงกระบวนการ และด้านอืน่ๆ 

  ในระหว่างปี 2554-2557 เดลต้าได้ด�าเนินโครงการด้าน

การประหยัดพลังงานจ�านวน 245 โครงการในปี 2557 และคาดว่า

สามารถประหยัดไฟฟ้าได้ประมาณ 23 ล้าน kWh ต่อปี และในปี

2558 มีโครงการด้านการประหยัดพลังงานจ�านวน 56 โครงการ

ซึ่งช่วยลดความเข้มของการใช้ไฟฟ้าเมื่อเทียบกับปี 2557 ได้

1,650,000 kWh ส�าหรับปริมาณการผลิตมูลค่า 1,000,000 ดอลลาร์

สหรัฐ และในปี 2559 เราจะด�าเนินโครงการด้านนี้อีก 60 โครงการ

ซึ่งคาดว่าจะช่วยประหยัดไฟฟ้าได้ถึง 950,000 kWh ต่อปี

ระบบข้อมูลการจัดการพลังงาน
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ง.) อาคาร/โรงงานสเีขียว
  เดลต้าประเทศไทย ได้เข้าร่วมโครงการ “อุตสาหกรรมสีเขียว” ของกระทรวงอุตสาหกรรม ซ่ึงเป็นโครงการส่งเสริม

การด�าเนินการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตและจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพข้ึน รวมถึง

เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมจากภายในและภายนอกตลอดสายซัพพลายเชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โรงงาน

ของเดลต้าทีนิ่คมอตุสาหกรรมบางปแูละนิคมอตุสาหกรรมเวลล์โกรผ่านการรับรองระดบั 3 (Green System) ส�าหรับสถานประกอบการ

ทีม่ข้ัีนตอนการจดัการสิง่แวดล้อมอย่างเป็นระบบ ซึง่ครอบคลมุถึงการติดตาม ประเมนิ และปรับปรุงการด�าเนินงานด้วย นอกจากน้ี

เดลต้ายงัได้รับรางวัลและผ่านการรับรองต่างๆ ด้านการจดัการสิง่แวดล้อมทีม่คีณุภาพ และเราจะยงัมุง่มัน่พฒันาการด�าเนนิงานของเรา

อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถผ่านการรับรองระดับสูงขึ้นต่อไป คือ Green Culture และ Green Network

หวัขอ้การประหยดัพลงังาน รายละเอียด 2558 2559

กรณี 13                      28                      

สายการผลติ จ านวนการประหยดัการใชไ้ฟฟ้าประจ าปี (kWh) 328,023            380,000            

จ านวนการลดการปลอ่ยคาร์บอน (CO2eton) 283.20              328.08              

กรณี 29                      14                      

HVAC จ านวนการประหยดัการใชไ้ฟฟ้าประจ าปี (kWh) 359,052            190                    

จ านวนการลดการปลอ่ยคาร์บอน (CO2eton) 309.99              164.04              

กรณี 7                        12                      

Burn in จ านวนการประหยดัการใชไ้ฟฟ้าประจ าปี (kWh) 507,844            237,500            

จ านวนการลดการปลอ่ยคาร์บอน (CO2eton) 438.45              205.05              

กรณี 4                        3                        

ปั๊มลม จ านวนการประหยดัการใชไ้ฟฟ้าประจ าปี (kWh) 387,010            95,000              

จ านวนการลดการปลอ่ยคาร์บอน (CO2eton) 334.13              82.02                 

กรณี 3                        3                        

การใชไ้ฟฟ้าและระบบแสงสวา่ง จ านวนการประหยดัการใชไ้ฟฟ้าประจ าปี (kWh) 68,072              47,500              

จ านวนการลดการปลอ่ยคาร์บอน (CO2eton) 58.77                 41.01                 

กรณี 56                      60                      

รวม จ านวนการประหยดัการใชไ้ฟฟ้าประจ าปี (kWh) 1,650,000         950,000            

จ านวนการลดการปลอ่ยคาร์บอน (CO2eton) 1,424.54           820.19              
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  ในปี 2551 และ 2555 เดลต้าได้สร้างโรงงานทีผ่่านมาตรฐานสเีขียว 2 แห่งข้ึนทีเ่มอืง Rudrapur และ Gurgaon ในอนิเดยี

  นอกจากการสร้างโรงงาน/ส�านักงานตามมาตรฐานสีเขียวแล้ว เดลต้าประเทศไทย โรงงาน 5 (ส�านักงานใหญ่) ที่นิคม

อตุสาหกรรมบางปยูงัผ่านการรับรองมาตรฐาน Leadership in Energy & Environmental Design (LEED) ของ U.S. Green Building

Council (USGBC) ในประเภท Operations and Maintenance (EBOM) ในปี 2559 โดยเราได้ปรับปรุงอาคารให้ประหยดัพลงังาน

มากขึ้น เช่น การใช้ระบบปรับอากาศอัจฉริยะ ระบบแสงสว่าง ระบบลิฟท์ประหยัดพลังงาน และมีการใช้ระบบจัดการข้อมูลด้าน

พลังงานด้วย 

  เดลต้าประเทศไทยยินดีแบ่งปันประสบการณ์ด้านอาคารประหยัดพลังงาน อาคารคาร์บอนต�่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

และโรงงานทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมผ่านกจิกรรมประชาสมัพนัธ์ Open House Activity ของเรา และยงัท�างานร่วมกับกลุม่อนรัุกษ์

สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ในการให้ความรู้ด้านการปกป้องสิ่งแวดล้อม และร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ โรงเรียน สื่อมวลชน ชุมชน และ

ประชาชนทั่วไปในการส่งเสริมการประหยัดพลังงานในภาคอาคาร 

อาคารสีเขียว และ โรงงานสีเขียวของเดลต้าฯ เทคนิคการประหยดัพลงังาน

โรงงานทีเ่มือง Rudrapur ● ใช้ประโยชน์จากแสงธรรมชาติ

ประเทศอนิเดีย ● ระบบปรบัอากาศ (HVAC) ประสทิธภิาพสงู

● ก่อต ัง้เมือ่ปี 2551 ● ระบบหลงัคาพลงังานแสงอาทติย์

● LEED-India ● ไฟถนน LED 

 ระดบัช ัน้ Gold ● การฟ้ืนฟูสภาพน ้าเสยีและน ากลบัมา

   เขา้ระบบรีไซเคลิเพือ่น าไปใช้ใหม่

อาคารทีเ่มือง Gurgaon ● ใช้ประโยชน์จากแสงธรรมชาติ

ประเทศอนิเดีย ● ระบบปรบัอากาศ (HVAC) ประสทิธภิาพสงู

● ก่อต ัง้เมือ่ปี 2554 ● ระบบหลงัคาพลงังานแสงอาทติย์

● LEED-India ● ไฟถนน LED 

 ระดบัช ัน้ Platinum ● การฟ้ืนฟูสภาพน ้าเสยีและน ากลบัมา

   เขา้ระบบรีไซเคลิเพือ่น าไปใช้ใหม่
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Energy-saving Solutions Bennerfits

Smart HVAC

ระบบแสงสว่าง

ลิฟท์ขนของ

ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม

• อุปกรณ์ในระบบปรับอากาศ อาคารส�านักงานใหญ่ของบริษัทฯ ได้น�าผลิตภัณฑ์และโซลูช่ันส์เพื่อ

 การประหยดัพลงังานซึง่เป็นของบริษทัฯ เอง มาประยกุต์ใช้ อาทชุิดอปุกรณ์ควบคมุ PLC อนิเวอร์เตอร์

  HMI Hub และ ระบบควบคุมระบบปรับอากาศอัจฉริยะ (HVAC intelligent control logic).

• เมื่อเทียบพลังงานการใช้ไฟฟ้าในช่วงเดินการผลิตเต็มที่ การน�าระบบควบคุมของบริษัทฯ เองเข้ามา

 ประยุกต์ใช้สามารถช่วยประหยัดพลังงานได้ประมาณร้อยละ 25"

• การปรับปรุงระบบแสงสว่างซึ่งรวมถึงการน�าหลอดไฟส�าหรับใช้ภายในอาคารและหลอดไฟ ถนนซึ่ง

 เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เองมาประยุกต์ใช่วมกับระบบควบคุมแบบ PCL และระบบเซ็นเซอร์สวิตช์

• เมื่อเทียบกับหลอดไฟแบบเดิม การน�าหลอดไฟ LED มาใช้ช่วยให้ประหยัดพลังงานได้ถึงร้อยละ 70"

• ใช้อปุกรณ์ระบบจ่ายพลงังานของบรษัิทฯ เพือ่แทนทีร่ะบบลฟิท์ขนของแบบเดมิทีม่กีารสญูเสยีพลงังาน

 จากการใช้ brake resistor อีกทั้งยังสามารถปลงพลังงานไฟฟ้าส่ว่นเกินและป้อนกลับไปสู่ระบบ grid

 ไฟฟ้าเพื่อหมุนเวียนใช้ได้อีก

• จากการน�าระบบตรวจสอบและระบบจัดการอัจฉริยะของเดลต้า (iPEMSTM) มาประยุกต์ใช้ในการ

 ควบคมุการท�างานของระบบไฟฟ้าหลกัของอาคาร (เช่น ระบบปรับอากาศ ระบบแสงสว่าง ลิฟท์ขนส่ง

 และอืน่ๆ) รวมทัง้ควบคมุการใช้ไฟฟ้าในอาคารโดยการตรวจสอบและจดัการตามมาตรการการประหยดั

 พลังงานของบริษัทฯ 

การควบคุมสารอันตราย
  เดลต้าปฏิบัติตามกระบวนการและมาตรฐานและกระบวนการควบคุมและจัดการสารที่อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และ

สารเคมีอย่างเคร่งครัด กล่าวคือ มาตรฐาน ISO ว่าด้วยการจัดการสารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม (เอกสารเลขที่ 10000-0162)

และกระบวนการจัดการสารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม (เอกสารเลขที่ 06-028)

  มาตรฐานการจัดการสารที่อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม (เอกสารเลขที่ 10000-0162) แสดงรายการสารต้องห้าม และ

สารควบคุมที่ระบุไว้ในมาตรฐานต่างๆ เช่น มาตรฐาน (EC) เลขที่ 1907/2006 ว่าด้วยการจดทะเบียน การประเมิน การอนุญาต

และข้อจ�ากัดการใช้สารเคมี (REACH) ของสหภาพยุโรป ระเบียบ 2011/65/EU (ระเบียบฉบับปรับปรุง 2014/1/EU) ว่าด้วยข้อจ�ากัด

การใช้สารอันตรายบางชนิด (RoHS) รวมถึงระเบียบ (EC) เลขที่ 842/2006 ว่าด้วยก๊าซเรือนกระจกกลุ่มฟลูออริเนต เป็นต้น 

ส�าหรับกระบวนการจัดการสารที่อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม (เอกสารเลขที่ 06-028) เป็นข้ันตอนการด�าเนินการให้สอดคล้อง

กับมาตรฐานการจัดการสารที่อาจเป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สามารถจัดการและควบคุมสารและสารเคมีชนิดต่าง ๆ  ตามที่ได้

ระบุไว้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย

  กระบวนการจัดการสารที่อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมได้ก�าหนดมาตรการหลายด้านที่ต้องด�าเนินการเพื่อควบคุมสารที่

อาจเป็นอันตรายต่างๆ ในหลายขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ การเปลี่ยนแนวทางการออกแบบ การคัดเลือกซัพพลายเออร์

การตรวจสอบซัพพลายเออร์ การตรวจสอบช้ินส่วน การตรวจสอบระหว่างกระบวนการผลิต การควบคุมการผลิต ไปจนถึงการ

จัดส่ง นอกจากน้ี กระบวนการจัดการสารที่อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมยังได้ก�าหนดให้มีการจัดตั้งหน่วยงานที่ท�าหน้าที่

ตดิตามและควบคมุการใช้สารทีอ่าจเป็นอนัตรายต่อสิง่แวดล้อมเพือ่ให้ทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้อง เช่น วจิยัและพฒันา การจดัซือ้ การควบคมุ

คุณภาพ การผลิต และอื่นๆ สามารถปฏิบัติตามกระบวนการจัดการสารที่อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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  เราได้ก�าหนดให้ปี 2552 เป็นปีฐานและความเข้มของคาร์บอน (Carbon Intensity มีหน่วยเป็นตัน CO2e/ล้านเหรียญ)

เป็นตัวชี้วัดการลดการปล่อยก๊าซทางตรง (scope 1) และปล่อยก๊าซทางอ้อม (scope 2)

  การปล่อยก๊าซทางตรงของเดลต้าในปี 2558 อยู่ที่ 824 ตัน CO2e และการปล่อยก๊าซทางอ้อมอยู่ที่ประมาณ 37,662 ตัน

CO2e ส�าหรับข้อมลูปริมาณการปล่อยก๊าซและชนิดของก๊าซได้รับการตรวจสอบโดยองค์กรภายนอกและได้แสดงไว้ในตารางด้านล่าง

โดยสถติิระบวุ่า ความเข้มของคาร์บอนในปี 2558 อยูท่ี ่43.01 เมตริกตนั CO2e ต่อ 1 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 13% จากปี 2553

และเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซของเดลต้าในปี 2559 อยู่ที่ 10% จากปีฐาน

ยุทธศาสตร์ด้านสภาพภูมิอากาศ
  ภาวะโลกร้อนเป็นอันตรายใหญ่หลวงส�าหรับสังคม บริษัทฯ จึงให้ความส�าคัญกับการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่

ก�าลงัเกดิข้ึน และได้ก�าหนดแนวทางการเพิม่ประสทิธิภาพการใช้พลงังานทีเ่ป็นรูปธรรมเพือ่ให้สามารถใช้พลงังานได้อย่างมปีระสทิธิภาพ

และลดการปล่อยคาร์บอน ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา เดลต้าประเทศไทยได้เก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ทางตรงและ

ทางอ้อม และได้รายงานความก้าวหน้าผ่านเว็บไซต์ส�าหรับมาตรฐานด้านระบบการประเมินปริมาณและการรายงานการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก (ISO14064-1) ระหว่างปี 2553-2558 และข้อมลูการปล่อยก๊าซดงักล่าวยงัได้ถูกน�ามาแสดงในเวบ็ไซต์ของเดลต้าประเทศไทย

เพื่อแสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งน้ีในปี 2552 บริษัทฯ มีแผนที่จะเข้าร่วมโครงการ Carbon Disclosure Project

(CDP) อีกด้วย
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Area

Scope 1

Scope 2

Total Gross Controlled Emissions

CO2 PFCs*N2O*
Ton.

CO2-eCH4* SF6*HFCs*

114.5

39,858

39,972

1.7

0

1.7

0

0

0

0.8

0

0.8

0

0

0

371.2

0

371.2

488

39,858

40,346

Note: ใช้การรายงานก๊าซเรือนกระจกตามเกณฑ์ Global Warming Potential ของ IPPC GWP2007

  เดลต้าประเทศไทย ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2013 ประเภทคณะท�างานจัดการพลังงานจากนายกรัฐมนตรี

ยิง่ลกัษณ์ ชินวัตร เม่ือวันที ่18 กนัยายน 2556 โดยรางวลัดงักล่าวเป็นรางวลัทีม่อบให้กับองค์กรทีป่ระสบความส�าเร็จด้านการจดัการ

พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการส่งเสริมพลังงานทดแทน นอกจากนี้ ระบบการจัดการคาร์บอนเครดิตของเดลต้ายังผ่านการ

รับรองและลงทะเบยีนตามโครงการลดการปล่อยก๊าซภาคสมคัรใจ (Thailand Voluntary Emission Reduction Program หรือ T-VER)

ขององค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เป็นล�าดบัที ่6/2014 เมือ่

17 กันยายน 2557 ทัง้น้ี โครงการ T-VER มจีดุประสงค์เพือ่ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมภาคสมคัรใจเพือ่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ

ประเทศไทย นอกจากน้ี คาร์บอนเครดติทีค่�านวณได้จากการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสามารถน�าไปซือ้ขายได้ในตลาดคาร์บอน

เครดติภาคสมัครใจระดบัประเทศ 

2558: ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจำาแนกตามประเภทสารประกอบ
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กลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  เดลต้าประเทศไทยไม่หยดุน่ิงในการสรรหาแนวทางรับมอืกบัการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศทีเ่กดิข้ึนทัว่โลก ดงัน้ัน การด�าเนินงาน

และวฒันธรรมองค์กรของเราจงึถูกก�าหนดให้สอดคล้องกับแนวโน้มระยะยาว ส�าหรับด้านพลงังาน เดลต้าได้พฒันาศกัยภาพด้านการ

ใช้พลงังานอย่างมปีระสทิธิภาพและการส่งเสริมพลงังานทดแทน รวมถงึในด้านเทคโนโลย ีการออกแบบ การผลติ และการตอบสนอง

ความต้องการของลกูค้าเพือ่ให้ก้าวทนักบัสภาพเศรษฐกจิทีม่กีารเปลีย่นแปลงอย่างต่อเน่ือง  

  ส�าหรับเดลต้าประเทศไทย เราจะยงัคงติดตามแนวโน้มการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศต่อไป เพือ่ให้สามารถจดัการความเสีย่ง

แสวงหาโอกาส และก�าหนดเป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยนืให้ได้อย่างมปีระสทิธิภาพ

โอกาสในการชะลอการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

พัฒนาพลังงานสะอาด

เพิ่มศักยภาพการใช้พลังงาน

ให้บริการสินค้าและโซลูชั่นส์เพื่อการประหยัดพลังงาน

ยุทธศาสตร์ด้านธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

• ยทุธศาสตร์การพฒันาทีส่�าคญัของบริษัทฯ ในด้านน้ีครอบคลมุ

 ถึงการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบพลังงานลม

  และระบบกักเก็บพลังงาน

• ในด้านการคมนาคมและการขนส่ง บริษทัฯ ได้พฒันาเคร่ืองมอื

 สมัยใหม่เพื่อลดปัญหาการสูญเสียพลังงานซึ่งก่อให้เกิดโอกาส

 ทางธุรกิจ น่ันคือธุรกิจเพื่อสนับสนุน รถยนต์ไฟฟ้าซึ่งก�าลัง

 เป็นกระแสทีม่าแรง บริษัทฯ จึงมุง่พฒันายานยนต์ไฟฟ้ารวมถึง

 สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าอย่างจริงจัง

• ในแง่ของการสิน้เปลอืงค่าใช้จ่ายด้านพลงังาน บริษทัฯ มุง่มัน่

 อย่างต่อเนื่องในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการใช้พลังงานอย่าง

 มีประสิทธิภาพ พร้อมกับพัฒนาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง

 ยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อการใช้พลังงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ

• ธุรกจิของบริษทัฯ แบ่งออกเป็น 3 ธรุกจิหลกั ประกอบด้วย ธุรกจิ

 อิเล็กทรอนิกส์ก�าลัง ธุรกิจการจัดการพลังงาน และกลุ่มธุรกิจ

 สมาร์ทกรีนไลฟ์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีความมุ่งมั่น

 ในการให้บริการครบวงจรเพื่อการใช้พลังงานสะอาดอย่าง

 เต็มประสิทธิภาพ

• บริษทัฯ เดนิหน้าในการแนะน�าโซลช่ัูนส์ด้านการประหยดัพลงังาน

 สูต่ลาด เช่น ระบบการดแูลตรวจสอบการใช้พลงังาน ให้เดลต้าฯ

  และบริษัทในเครือทั่วโลกใช้ระบบดังกล่าวเพื่อการใช้พลังงาน

 อย่างคุ้มค่า
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ความเสี่ยงเกี่ยวกับนำ้า 
การจัดการทรัพยากรน�า้

  การใช้น�้าส่วนใหญ่ของเดลต้าเป็นการใช้ภายในสถานประกอบการร้อยละ 95 และเราใช้น�้าประปาเป็นส่วนใหญ่โดยไม่มี

การใช้น�้าบาดาล เดลต้าประเทศไทยได้ด�าเนินมาตรการประหยัดน�้าหลายประการ เช่น การน�าน�้าในระบบหล่อเย็นจาก

เคร่ืองปรับอากาศมาใช้ในส�าหรับชักโครก การใช้ก๊อกและสุขภัณฑ์ประหยัดน�้า การลดปริมาณน�้าที่ไหลออกจากก๊อกน�้าและ

ระดับน�้าในถังสุขภัณฑ์ การจัดการน�้าส่วนเกินของคูลลิงทาวเวอร์ และการน�าน�้าเสียที่ผ่านการบ�าบัดแล้วมาใช้ใหม่ ทั้งน้ี เราได้ใช้

ความเข้มของการใช้น�้า (km3/MUSD) เป็นตัวชี้วัด ซึ่งเราสามารถลดการใช้น�้าลงได้ถึงร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับปี 2552 

2552

255

2556

291

2554

306

2558

269

2553

315

2557

278

2555

300

2552

0.47

2556

0.27

2554

0.32

2558

0.23

2553

0.37

2557

0.25

2555

0.29

ความเข้มข้นของการใช้น�้า (km3/ล้านเหรียญสหรัฐ)

ปริมาณการใช้น�้า (km3)
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ผลิตภัณฑ์และบริการสีเขียว

  ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของเดลต้าประเทศไทยผ่านการรับรองมาตรฐาน

ความปลอดภัยระดับสากล และปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อมระดับ

นานาชาติ นอกจากน้ี บรรจุภัณฑ์ของเราก็ยังเป็นไปตามมาตรฐานด้าน

สิ่งแวดล้อมของตลาดช้ันน�าของโลก เช่น มาตรฐาน EU RoHS ข้อก�าหนดเร่ือง

WEEE ตลอดจนข้อก�าหนดเร่ืองการควบคุมมลพิษจากผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

ของประเทศจีน เป็นต้น ทั้งนี้ เดลต้ายังแสดงข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม เช่น Energy

Star และ 80 PLUS ไว้ที่ตัวผลิตภัณฑ์ของเราตามความต้องการของลูกค้าอีกด้วย

การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment หรือ 

LCA) เป็นแนวทางการออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งวิเคราะห์ผลกระทบ

ของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบตั้งแต่ข้ันตอนการน�าวัตถุดิบ

มาใช้ การผลติ การขนส่ง การใช้ ไปจนถงึการก�าจัดผลติภัณฑ์ ตามมาตรฐาน ISO 14040 การประเมนิวัฏจกัรชีวิตของผลติภณัฑ์

ประกอบด้วยข้ันตอนที่ส�าคัญหลายข้ันตอน อาทิ การก�าหนดขอบเขตและเป้าหมาย การวิเคราะห์สินค้าคงคลัง การประเมิน

ผลกระทบ และการตีความ เป็นต้น นอกจากนี้ เนื่องจากลักษณะความสัมพันธ์ในห่วงโซ่แห่งคุณค่าในอุตสาหกรรมอิเลกทรอนิกส์

มีความซับซ้อนมาก และการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์โดยละเอียดให้ครอบคลุมห่วงโซ่แห่งคุณค่าทั้งหมดจะต้องใช้เวลา

และทรัพยากรจ�านวนมาก เดลต้าประเทศไทย จงึได้ศกึษางานวจิยัของ Society of Environmental Toxicology and Chemistry

(SETAC) ในเร่ืองหลกัการประเมนิวฏัจกัรชีวติของผลติภณัฑ์เพิม่เตมิ และได้น�าหลกัการประเมนิวฏัจกัรชีวติของผลติภณัฑ์อย่างย่อ

(Screening, Simplified and Streamlined LCA หรือ SLCA) มาใช้ในการดูแลกระบวนการที่ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

อย่างมีนัยส�าคัญ เช่น การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น ซึ่งการด�าเนินการตามหลักการดังกล่าวช่วยลดความจ�าเป็นในการเก็บ

ข้อมูลจ�านวนมากอีกด้วย นอกจากนี้ เดลต้าประเทศไทย ยังใช้ฐานข้อมูลด้านการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องมือ

ในการปรับปรุงขั้นตอนการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์อย่างย่อให้เหมาะสมกับการใช้งานมากขึ้น การใช้หลักการประเมิน

วัฏจกัรชีวิตของผลติภณัฑ์อย่างย่อจงึมปีระโยชน์อย่างยิง่ส�าหรับบริษทัฯ ในการปรับปรุงข้ันตอนการออกแบบและผลติให้มปีระสทิธิภาพ

มากขึ้นด้วย

 1. คาร์บอนฟุตปริ้นต์ของผลิตภัณฑ์  
    คาร์บอนฟุตปร้ินต์ของผลิตภัณฑ์เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนอันหน่ึงในเร่ืองการน�าหลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของ

  ผลติภณัฑ์อย่างย่อมาประยกุต์ใช้ โดยปัจจบุนั บริษัทฯ มฐีานข้อมลูคาร์บอนฟตุปร้ินต์ทีส่มบรูณ์ ตลอดจนได้ท�าการตรวจสอบ

  ผลิตภัณฑ์ระดับอุตสาหกรรม (Business-to-Business หรือ B2B) หลายชนิด เช่น ตัวแปลงไฟส�าหรับโน๊ตบุ๊ค (Notebook

  adaptor) อินเวอร์เตอร์ส�าหรับแผงโซล่าร์เซลล์ (PV inverter) และพัดลมกระแสตรง (DC fan) เป็นต้น ให้ผ่านตามที่

  มาตรฐาน PAS 2050 เรื่องคาร์บอนฟุตปริ้นต์ของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นมาตรฐานที่สถาบันมาตรฐานของประเทศอังกฤษ

  (British Standards Institution หรือ BSI) ได้ก�าหนดไว้

    เดลต้าประเทศไทยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์ของเราทันสมัยและลดปริมาณคาร์บอนฟุตปร้ินต์ของ

  ผลิตภัณฑ์โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและใช้แหล่งพลังงานทดแทนต่างๆ เช่น เราได้พัฒนาให้ผลิตภัณฑ์

  เพาเวอร์ซัพพลายส�าหรับระบบศูนย์กลางการเก็บข้อมูลของบริษัทฯ สามารถประหยัดพลังงานได้มากที่สุดในโลกเพื่อลด

  การสูญเสียพลังงานโดยไม่จ�าเป็น นอกจากน้ีระบบกักเก็บพลังงานของอินเวอร์เตอร์แบบสองทางส�าหรับแผงโซล่าร์เซลล์

  ของบริษัทฯ (Bi-directional PV inverter) ก็ยังช่วยให้สามารถกักเก็บไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซล่าร์เซลล์ได้มีประสิทธิภาพ

  มากขึ้น และปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าพลังงานลมของบริษัทฯ ก็ได้ออกสู่ตลาดแล้ว และเราก็มีเป้าหมายในการช่วยเพิ่ม

  สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทดแทนต่างๆ ในฐานะที่เป็นองค์ประกอบในการการผลิตไฟฟ้าทั่วโลก
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 2. ยุทธศาสตร์การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากผลิตภัณฑ์
    เดลต้าประเทศไทยใช้หลากหลายแนวทางเพื่อลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นในช่วงต่างๆ ของวัฏจักรชีวิต

  ผลิตภัณฑ์ดังที่ปรากฏด้านล่างนี้ 

การลดการใช้สารที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

  เดลต้าประเทศไทยได้น�าระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการผลติภณัฑ์ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม (Green Product Management

หรือ GPM) มาใช้เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการจัดการข้ันตอนการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสารอันตราย QC 080000 ทั้งน้ี

บริษัทฯ ยังมีการจัดการช้ินส่วน/ส่วนประกอบให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของสารที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของ

ชิ้นส่วน/ส่วนประกอบนั้น ซึ่งเป็นการด�าเนินการเพิ่มเติมจากการตรวจสอบรายงานการทดสอบวัตถุดิบที่ได้รับจากซัพพลายเออร์

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมการใช้สารที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

  ฐานการผลิตทุกแห่งของบริษัทฯ ได้เริ่มน�าขั้นตอนการผลิตปลอดสารตะกั่วและวัสดุที่มีองค์ประกอบของฮาโลเจนต�่ามาใช้

เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้ได้มากขึ้น

 

การใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  เดลต้าประเทศไทยใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น กระดาษลูกฟูก กระดาษแข็ง กระดาษ และลังไม้ ในขั้นตอน

การขนส่งผลิตภัณฑ์ทุกชนิด นอกจากนี้ วัสดุเหลือใช้ยังสามารถน�ามารีไซเคิล น�ากลับมาใช้ใหม่ หรือน�ามาใช้ซ�้าได้ ตัวอย่างเช่น

วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่มีกระดาษเป็นองค์ประกอบมากกว่าร้อยละ 74 จะถูกน�ามารีไซเคิลและน�ากลับมาใช้ใหม่ได้ทั้งร้อยละ 100 และ

เดลต้าจะเก็บกล่องหรือลังที่ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์ประเภทอุตสาหกรรมและยานยนต์คืนหลังจากจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าแล้วเพื่อน�า

กลับมาใช้ในการจัดส่งสินค้าครั้งต่อๆ ไป   

การเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน 

  เดลต้าประเทศไทยไม่หยุดน่ิงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดพลังงานยิ่งข้ึนอย่างต่อเน่ืองตามปณิธานของเราที่ว่า

“สร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้พลังงานที่สะอาดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่ออนาคตที่ดีกว่า” ดังจะเห็นได้จากการที่

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของเดลต้ามีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานในระดับสูง เช่น ผลิตภัณฑ์ระบบไฟฟ้าก�าลังของเดลต้ามี

ประสทิธิภาพการประหยดัพลงังานมากกว่าร้อยละ 92 อนิเวอร์เตอร์ส�าหรับแผงโซล่าร์เซลล์มีความสามารถในการแปลงกระแสไฟฟ้า

(Conversion Efficiency) มากกว่า ร้อยละ 98.7 อปุกรณ์ปรับระดบัแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง (DC-DC Converter) ส�าหรับยานยนต์

ประหยัดพลังงานได้ถึงร้อยละ 96 และเพาเวอร์ซัพพลายส�าหรับอุตสาหกรรมสื่อสารประหยัดพลังงานได้ถึงร้อยละ 98 เป็นต้น 

Facebook Data Center

AHF-2DC-3900W

Bi-directional Solar Inverter

6000W

On Board Charger 

7200W
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ฉลากผลิตภัณฑ์สีเขียวประเภทที่ 1 (Type I eco-labels) 
  ฉลากผลติภณัฑ์สเีขียวประเภทที ่1 เป็นการแสดงรายละเอยีดการผ่านการรับรองมาตรฐานทีอ่งค์กรหรือรัฐบาลเป็นผูก้�าหนด

ทั้งน้ีการตรวจสอบดังกล่าวจะด�าเนินการโดยองค์กรที่ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัทฯ โดยเคร่ืองหมายมาตรฐานมักเป็น

เคร่ืองหมายที่ลูกค้าคุ้นเคยอยู่แล้ว เช่น เคร่ืองหมายมาตรฐาน Energy Star ของอเมริกา เป็นต้น ส�าหรับผลิตภัณฑ์เพาเวอร์

ซัพพลายที่ใช้ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของเดลต้าส่วนใหญ่ได้รับรองมาตรฐาน Energy Star แล้ว นอกจากนี้ จนถึง

พ.ศ. 2558 ผลิตภัณฑ์เพาเวอร์ซัพพลายของเดลต้ามากกว่า 200 ชนิดได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน 80 plus แล้ว รวมถึงผลิตภัณฑ์

บางชนิดยังผ่านการรับรองระดับไทเทเนียมแล้ว และอยู่ในขั้นตอนการผลิต

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  เพือ่ให้เกดิความสอดคล้องกับยทุธศาสตร์การลดผลกระทบต่อสภาพภมูอิากาศของบริษัทฯ เดลต้าจงึได้แบ่งธุรกิจหลกัของ

บริษัทฯ ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มไฟฟ้าก�าลัง (Power Electronics) กลุ่มจัดการพลังงาน (Energy Management) และกลุ่ม

สมาร์ทกรีนไลฟ์ ทั้งนี้ รายได้จากแต่ละกลุ่มธุรกิจตั้งแต่ พ.ศ. 2554-2558 แสดงอยู่ในตารางด้านล่างแล้ว ในปี พ.ศ. 2558

กลุ่มธุรกิจจัดการพลังงานและกลุ่มอ�านวยความสะดวกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีรายได้เพิ่มข้ึนมากเมื่อเทียบกับรายได้ในปี

พ.ศ. 2556 

  ยอดขายแบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ 2558
(ร้อยละ)

2557
(ร้อยละ)

2556
(ร้อยละ)

กลุ่มเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ 

ผลิตภัณฑ์ EPSBG (Embedded Power Supply)

 - ผลิตภัณฑ์ดีซี-ดีซี คอนเวอร์เตอร์ (DC-DC Converter)

 - ผลิตภัณฑ์เพาเวอร์ซัพพลายส�าหรับคอมพิวเตอร์และระบบ

  เครือข่าย

 - ผลิตภัณฑ์ DES 

 - ผลิตภัณฑ์เพาเวอร์ซัพพลายที่ใช้ส�าหรับรถยนต์

ผลิตภัณฑ์ MPBG (Mobile Power) 

ผลิตภัณฑ์ FMBG (Fan & Thermal Management)

กลุ่มการจัดการพลังงาน

ผลิตภัณฑ์ PSBG (Power System) 

 - เพาเวอร์ซิสเต็มส�าหรับระบบโทรคมนาคม (TPS)

 - เครื่องส�ารองไฟฟ้า (UPS)

 - ผลิตภัณฑ์พลังงานลม

กลุ่มผลิตภัณฑ์ IABG (Industrial Automation)

กลุ่มผลิตภัณฑ์ AEBU (Automotive Electronics )

กลุ่มสมาร์ทกรีนไลฟ์

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ 

ยอดขายรวม

68.3

43.3

5.7

10.3

24.6

2.7

12.1

12.9

27.7

24.3

22.0

2.2

0.1

3.4

0.0

0.7

3.3

100.0

69.1

45.4

7.9

11.8

22.2

3.5

11.2

12.5

27.4

25.2

22.4

2.7

0.2

2.1

0.0

1.3

2.2

100.0

71.1

47.2

9.9

10.8

23.4

3.1

11.3

12.6

24.8

22.7

19.9

2.7

0.0

1.9

0.2

1.3

2.8

100.0
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โลจิสติกส์สีเขียว

  เน่ืองด้วยขณะน้ีหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศได้หันมาสนใจ

เก่ียวกบัการประกอบกจิการควบคู่ไปกบัการรักษาสมดลุสภาวะของโลก จงึเกิดความ

ร่วมมือกันอย่างกว้างขวางในการลดกิจกรรมในการด�าเนินงานของกิจการที่

จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

ส่วนงานโลจิสติกส์ของเดลต้าประเทศไทยมีหน้าที่หลักในการน�าวัตถุดิบทั้งในและ

ต่างประเทศเข้าสูก่ระบวนการผลติจนถงึการส่งออกสนิค้าให้ถงึมอืลกูค้า รวมทัง้ช่วย

ก�ากบัดแูลผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องในกระบวนการขนส่ง บริษทัฯ จงึพยายามปรับปรุงการด�าเนินงาน

ตามแนวทาง “โลจสิตกิส์สเีขียว” (Green Logistics) เดลต้าประเทศไทยมคีวามพยายาม

อย่างต่อเนือ่งเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพของการด�าเนินงานพร้อมไปกบัการลดผลกระทบ

ต่อสิง่แวดล้อม ด้วยวธีิการทัง้ทางตรงและทางอ้อม ดงัน้ี 

การปรับปรุงการด�าเนินงานทางตรง
1. การรวมค�าสัง่ขนส่งทัง้ขาเข้าและขาออกให้เต็มคนัรถ Full Truck load (FTL) โดย

 วางแผนการจดัการขนส่งสนิค้าหลายๆชุดจากค�าสัง่ส่ง (Shipment) ไว้ในรถคนั

 เดียวกันให้มากที่สุด นอกจากวิธีนี้จะช่วยลดจ�านวนเที่ยวบรรทุกที่ด�าเนินการ

 ขนส่ง ระหว่างฐานการผลิตและท่าเรือในแต่ละวัน ยังท�าให้บริษัทฯ ประหยัด

 ต้นทุนค่าคลังสินค้าและสามารถด�าเนินการผลิตแบบทันเวลา (Just In Time)

 ขณะเดียวกันยังเป็นการลดการวิ่งรถเที่ยวเปล่า (Backhauling)

2. Full Container Load (FCL) บริษทัฯจะแจ้งให้ตวัแทนผูข้นส่งสินค้าต้นทางรวบรวม

 สนิค้าให้เตม็ตูค้อนเทนเนอร์เพือ่จะได้ใช้รถหวัลากลากตู้คอนเทนเนอร์มาส่งสนิค้า

 ทีโ่รงงานในเทีย่วเดยีวกนั หลกีเลีย่งการเปลีย่นถ่ายยานพาหนะทีใ่ช้ส�าหรับขนส่ง 

 ท�าให้สามารถลดการสิ้นเปลืองเวลา และลดการใช้พลังงาน ผลักดันให้ทาง

 ซัพพลายเออร์ ใช้บรรจุภัณฑ์ Eco-Packaging ที่แข็งแรงทนทานเพื่อลด

 ความเสียหายระหว่าง ขนส่ง เพราะหากมีสินค้าเสียหายบริษัทฯ ต้องด�าเนิน

 การส่งสินค้าทดแทนซึ่งจะท�าให้เกิดต้นทุนด้านค่าขนส่งซ�้าซ้อนเพิ่มขึ้น 

3. เลือกใช้บริษัทขนส่งและตัวแทนขนส่งสินค้าขนาดใหญ่และเป็นบริษัทที่ได้รับ

 มาตรฐานมกีารอบรมและมกีารด�าเนินการตามแบบโลจสิติกส์สเีขียว (Green

 Logistics) เพื่อด�าเนินการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการขับข่ี

 โดยค�านึงถึงสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงการลดการปล่อยก๊าชของเสีย 

4. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง (Modal Shift) โดยผลักดันให้ใช้ระบบการขนส่ง

 ทางเรือให้มากกว่าทางอากาศ เน่ืองจากการขนส่งทางเรือเป็นการขนส่งใน

 โหมดประหยัดพลังงานและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า

การปรับปรุงการด�าเนินงานทางอ้อม
1. เป็นเวลามากกว่า 15 ปีแล้วทีแ่ผนกโลจสิติกส์ของเดลต้าประเทศไทย ได้เปลีย่นวิธี

 การจดัเกบ็ข้อมลูเป็นรูปแบบข้อมลูอเิล็กทรอนิกส์ ซึง่นอกจากจะลดการใช้กระดาษ

 ในการด�าเนินการแล้ว ยงัสามรถจดัเก็บข้อมลูย้อนหลงัได้ยาวนานมากข้ึน เป็นระบบ

 ข้ึนและลดเวลาการค้นหาเอกสารพร้อมทัง้เรียกดขู้อมลูทีต้่องการได้อย่างรวดเร็ว 

2. เดลต้าประเทศไทยส่งเสริมให้ตวัแทนขนส่ง (Freight Forwarder) ลดการใช้กระดาษ  

 โดยการใช้เอกสารอเิลก็ทรอนกิส์ และโต้ตอบในรูปแบบจดหมายอเิลก็ทรอนิกส์แทน

 การใช้โทรสาร และใช้กระดาษทัง้สองด้านหากจ�าเป็นต้องพมิพ์เอกสารทีเ่กีย่วข้อง

 เพือ่อ้างองิภายเพือ่ลดปริมาณการใช้กระดาษให้ลดลง
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ภาคผนวก

เศรษฐกจิ

TH SK IND

รายไดจ้ากการขาย ● ● ● ลา้นบาท 41,201            44,071            46,938            

ตน้ทุนการด าเนินการ ● ● ● ลา้นบาท 36,477            38,665            40,727            

คา่ตอบแทนและสวสัดกิารพนกังาน ● ● ● ลา้นบาท 6,954              7,525              7,648              

เงนิปนัผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี ● - - ลา้นบาท 3,638              3,742              3,867              

EC4 รายไดจ้ากการขายทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิจากส านกังาน
คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน (สกท.) ประเทศไทย

● - - ลา้นบาท 28,387            29,883            31,631            

หมายเหตุ ●  TH = เดลตา้ประเทศไทย

    SK = เดลตา้สโลวาเกยี

    IND = เดลตา้อนิเดยี

●  เงนิปนัผลจา่ยโดยเดลตา้ประเทศไทยเทา่นัน้

●  ขอ้มูลทางการเงนิทีแ่สดงในรายงานดา้นเศรษฐกจิเป็นขอ้มูลจากงบการเงนิรวม

●  รายละเอยีดขอ้มูลดา้นสทิธพิเิศษทางภาษีของประเทศไทย อนิเดยี และสโลวาเกยีแสดงไว้

     ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิปี 2558 ขอ้ 23  (รายงานประจ าปีหน้า 145)

EC1

GRI G4 

Indicator รายละเอยีดขอ้มลู
ขอบเขต

หน่วย 2556 2557 2558
TH SK IND

รายละเอยีดขอ้มลู ขอบเขต หนว่ย 2556 2557 2558GRI G4 
Indicator

ภาคผนวก
เศรษฐกิจ



รายงานเพื ่อการพัฒนาที่ยั ่งยืน 255888

ภาคผนวก
บุคลากร

ภาคผนวก

บคุลากร

ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ

G4-10 พนกังานประจ า (รายเดอืน) คน 1,582          1,394          1,576          1,458          1,625          1,426          

พนกังานรายวนั 409             7,543          390             7,452          363             7,052          

พนกังาน sub-contract คน 53 19 56 19 53 19

แรงงานท ัง้หมด คน 2,044          8,956          2,022          8,929          2,041          8,497          

พนกังานประจ าแบ่งตามพ้ืนที่

●  ประเทศไทย โรงงานบางปู 1 คน 117 403 113 375 117 375

●  ประเทศไทย โรงงานบางปู 5 คน 1,115          5,023          1,092          4,985          1,100          4,801          

●  ประเทศไทย โรงงานเวลโกรว์ คน 367             2,810          378             2,794          379             2,613          

●  สโลวาเกยี คน 362             259             359             259             362             259             

●  อนิเดยี คน 30 442 24 497 30 430

G4-LA12 พนกังานแบ่งตามอายุ

●  อายุ 50 ปีขึน้ไป คน 87 106 87 106 87 106

●  อายุระหวา่ง 30-50 ปี คน 1,465          6,530          1,447          6,561          1,455          6,262          

●  อายุต ่ากวา่ 30 ปี คน 439 2301 432 2243 446 2110

พนกังานแบ่งตามระดบั

●  ผูบ้รหิารระดบัสงู (ระดบั 10-12) คน 77               29               75               27               77               29               

●  ผูบ้รหิารระดบักลาง (ระดบั 7-9) คน 317             184             325             196             339             184             

●  พนกังานประจ า (ระดบั 3-6) คน 891             1,038          881             1,092          912             1,070          

●  พนกังานรายวนั (ระดบั 1-2) คน 297             143             295             143             297             143             

G4-LA1 พนกังานใหม่ คน 196             1,271          134             1,041          196             1,271          

อตัราการวา่จา้งพนกังานใหม(่ตอ่พนกังานท ัง้หมด) % 9.59% 14.19% 6.63% 11.66% 9.60% 14.96%

พนกังานใหม่แบ่งตามพ้ืนที่

●  ประเทศไทย โรงงานบางปู 1 คน 20 128 11 40 19 76

% 17.09% 31.76% 9.73% 10.67% 16.24% 20.27%

●  ประเทศไทย โรงงานบางปู 5 คน 94 751 72 605 90 883

% 8.43% 14.95% 6.59% 12.14% 8.18% 18.39%

●  ประเทศไทย โรงงานเวลโกรว์ คน 46 296 42 385 52 295

% 12.53% 10.53% 11.11% 13.78% 13.72% 11.29%

●  สโลวาเกยี คน 98 41 9 11 35 17

% 27.07% 15.83% 2.51% 4.25% 9.67% 6.56%

●  อนิเดยี คน 4 48 1 93 11 11

% 13.33% 10.86% 4.17% 18.71% 36.67% 2.56%

พนกังานใหม่แบ่งตามอายุ

●  อายุ 50 ปีขึน้ไป คน 15               10               -              2                 6                 1                 

●  อายุระหวา่ง 30-50 ปี คน 84               434             50               248             65               274             

●  อายุต ่ากวา่ 30 ปี คน 140             1,692          74               844             117             930             

การลาออกของพนกังานท ัง้หมด คน 254             1,135          204             1,042          151             1,125          

อตัราการลาออกของพนกังาน % 12.43% 12.67% 10.09% 11.67% 7.40% 13.24%

การลาออกจากงานของพนกังานแบ่งตามพ้ืนที่

GRI G4 
Indicator รายละเอียดข้อมูล หน่วย

2556 2557 2558
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ภาคผนวก
บุคลากร

ภาคผนวก

บคุลากร

ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ

G4-10 พนกังานประจ า คน 1973 8983 1951 8900 1998 8998

พนกังาน sub-contract คน 1 0 56 19 53 19

แรงงานท ัง้หมด คน 1974 8983 2007 8919 2051 9017

พนกังานประจ าแบ่งตามพ้ืนที่

●  ประเทศไทย โรงงานบางปู 1 คน 106 340 108 375 117 403

●  ประเทศไทย โรงงานบางปู 5 คน 1109 5220 1082 4975 1100 5093

●  ประเทศไทย โรงงานเวลโกรว์ คน 367 2678 378 2794 389 2813

●  สโลวาเกยี คน 364 303 359 259 362 259

●  อนิเดยี คน 27 442 24 497 30 430

G4-LA12 พนกังานแบ่งตามอายุ

●  อายุ 50 ปีขึน้ไป คน 77 90 76 104 87 106

●  อายุระหวา่ง 30-50 ปี คน 1368 6554 1397 6583 1502 6552

●  อายุต ่ากวา่ 30 ปี คน 528 2339 478 2213 409 2340

พนกังานแบ่งตามระดบั

●  ผูบ้รหิารระดบัสงู (ระดบั 10-12) คน 77 27 75 27 77 29

●  ผูบ้รหิารระดบักลาง (ระดบั 7-9) คน 317 184 325 196 339 194

●  พนกังานประจ า (ระดบั 3-6) คน 920 931 920 948 952 942

●  พนกังานรายวนั (ระดบั 1-2) คน 659 7841 631 7729 630 7833

G4-LA1 พนกังานใหม่ คน 255 2216 134 1041 196 1271

อตัราการวา่จา้งพนกังานใหม(่ตอ่พนกังานท ัง้หมด) % 12.92% 24.67% 6.68% 11.67% 9.56% 14.10%

พนกังานใหม่แบ่งตามพ้ืนที่

●  ประเทศไทย โรงงานบางปู 1 คน 20 128 11 40 19 76

% 18.87% 37.65% 10.19% 10.67% 16.24% 18.86%

●  ประเทศไทย โรงงานบางปู 5 คน 94 751 72 605 90 883

% 8.48% 14.39% 6.65% 12.16% 8.18% 17.34%

●  ประเทศไทย โรงงานเวลโกรว์ คน 46 1296 42 385 52 295

% 12.53% 48.39% 11.11% 13.78% 13.37% 10.49%

●  สโลวาเกยี คน 98 41 9 11 35 17

% 26.92% 13.53% 2.51% 4.25% 9.67% 6.56%

●  อนิเดยี คน 4 48 1 93 11 11

% 14.81% 10.86% 4.17% 18.71% 36.67% 2.56%

พนกังานใหม่แบ่งตามอายุ

●  อายุ 50 ปีขึน้ไป คน 15 10 0 2 6 1

●  อายุระหวา่ง 30-50 ปี คน 84 434 50 248 65 274

●  อายุต ่ากวา่ 30 ปี คน 140 1692 74 844 117 930

การลาออกของพนกังานท ัง้หมด คน 254 2135 204 1042 151 1125

อตัราการลาออกของพนกังาน % 12.87% 23.77% 10.73% 11.73% 7.76% 13.12%

การลาออกจากงานของพนกังานแบ่งตามพ้ืนที่

●  ประเทศไทย โรงงานบางปู 1 คน 15 88 14 49 13 56

GRI G4 
Indicator รายละเอยีดขอ้มลู หนว่ย

2556 2557 2558

ภาคผนวก

บคุลากร

ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ

GRI G4 
Indicator รายละเอียดข้อมูล หน่วย

2556 2557 2558

●  ประเทศไทย โรงงานบางปู 1 คน 13 56 14 49 13 56

% 0.64% 0.63% 0.69% 0.55% 0.64% 0.66%

●  ประเทศไทย โรงงานบางปู 5 คน 77 784 93 600 77 784

% 3.77% 8.75% 4.60% 6.72% 3.77% 9.23%

●  ประเทศไทย โรงงานเวลโกรว์ คน 35 254 32 355 35 254

% 1.71% 2.84% 1.58% 3.98% 1.71% 2.99%

●  สโลวาเกยี คน 26 31 65 38 26 31

% 1.27% 0.35% 3.21% 0.43% 1.27% 0.36%

●  อนิเดยี คน 8 8 6 42 8 8

% 0.39% 0.09% 0.30% 0.47% 0.39% 0.09%

การลาออกของพนกังานแบ่งตามอายุ

●  อายุ 50 ปีขึน้ไป คน 5 12 13 12 5 12

% 0.24% 0.13% 0.64% 0.13% 0.24% 0.14%

●  อายุระหวา่ง 30-50 ปี คน 85 401 110 470 85 401

% 4.16% 4.48% 5.44% 5.26% 4.16% 4.72%

●  อายุต ่ากวา่ 30 ปี คน 69 720             87 602 69 664

% 3.38% 8.04% 4.30% 6.74% 3.38% 7.81%

G4-LA3 พนกังานท ัง้หมดทีม่ีสทิธ์ในการลาคลอด 
/ ลาเล้ียงดบูุตร คน NA 8,937          NA 8,910          NA 8,478          

พนกังานทีใ่ชส้ทิธ์ในการลาคลอด 
/ ลาเล้ียงดบูุตร คน NA 271 NA 359 NA 271

พนกังานทีก่ลบัมาปฏบิตังิานหลงัจากใชส้ทิธ์ในการลา
คลอด/ ลาเล้ียงดบูุตร คน NA 271 NA 359 NA 271

รอ้ยละของพนกังานทีก่ลบัมาปฏบิตังิานหลงัจากใชส้ทิธ์
ในการลาคลอด/ ลาเล้ียงดบูุตร % NA 100% NA 100% NA 100%

G4-HR4 จ านวนพนกังานทีค่รอบคลุมโดยขอ้ตกลงการเจรจาตอ่รอง คน 774 7,064          767 7,373          959 7,373          

LA16 ขอ้พพิาททีเ่กีย่วขอ้งกบักรณีดา้นการปฏบิตัติอ่แรงงาน กรณี

SO11
ขอ้พพิาททีเ่กีย่วขอ้งกบักรณีดา้นการปฏบิตัติอ่แรงงาน case

NA ไมเ่กีย่วขอ้ง

0 0 0

0 0 0

ภาคผนวก

บคุลากร

ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ

G4-10 พนกังานประจ า คน 1973 8983 1951 8900 1998 8998

พนกังาน sub-contract คน 1 0 56 19 53 19

แรงงานท ัง้หมด คน 1974 8983 2007 8919 2051 9017

พนกังานประจ าแบ่งตามพ้ืนที่

●  ประเทศไทย โรงงานบางปู 1 คน 106 340 108 375 117 403

●  ประเทศไทย โรงงานบางปู 5 คน 1109 5220 1082 4975 1100 5093

●  ประเทศไทย โรงงานเวลโกรว์ คน 367 2678 378 2794 389 2813

●  สโลวาเกยี คน 364 303 359 259 362 259

●  อนิเดยี คน 27 442 24 497 30 430

G4-LA12 พนกังานแบ่งตามอายุ

●  อายุ 50 ปีขึน้ไป คน 77 90 76 104 87 106

●  อายุระหวา่ง 30-50 ปี คน 1368 6554 1397 6583 1502 6552

●  อายุต ่ากวา่ 30 ปี คน 528 2339 478 2213 409 2340

พนกังานแบ่งตามระดบั

●  ผูบ้รหิารระดบัสงู (ระดบั 10-12) คน 77 27 75 27 77 29

●  ผูบ้รหิารระดบักลาง (ระดบั 7-9) คน 317 184 325 196 339 194

●  พนกังานประจ า (ระดบั 3-6) คน 920 931 920 948 952 942

●  พนกังานรายวนั (ระดบั 1-2) คน 659 7841 631 7729 630 7833

G4-LA1 พนกังานใหม่ คน 255 2216 134 1041 196 1271

อตัราการวา่จา้งพนกังานใหม(่ตอ่พนกังานท ัง้หมด) % 12.92% 24.67% 6.68% 11.67% 9.56% 14.10%

พนกังานใหม่แบ่งตามพ้ืนที่

●  ประเทศไทย โรงงานบางปู 1 คน 20 128 11 40 19 76

% 18.87% 37.65% 10.19% 10.67% 16.24% 18.86%

●  ประเทศไทย โรงงานบางปู 5 คน 94 751 72 605 90 883

% 8.48% 14.39% 6.65% 12.16% 8.18% 17.34%

●  ประเทศไทย โรงงานเวลโกรว์ คน 46 1296 42 385 52 295

% 12.53% 48.39% 11.11% 13.78% 13.37% 10.49%

●  สโลวาเกยี คน 98 41 9 11 35 17

% 26.92% 13.53% 2.51% 4.25% 9.67% 6.56%

●  อนิเดยี คน 4 48 1 93 11 11

% 14.81% 10.86% 4.17% 18.71% 36.67% 2.56%

พนกังานใหม่แบ่งตามอายุ

●  อายุ 50 ปีขึน้ไป คน 15 10 0 2 6 1

●  อายุระหวา่ง 30-50 ปี คน 84 434 50 248 65 274

●  อายุต ่ากวา่ 30 ปี คน 140 1692 74 844 117 930

การลาออกของพนกังานท ัง้หมด คน 254 2135 204 1042 151 1125

อตัราการลาออกของพนกังาน % 12.87% 23.77% 10.73% 11.73% 7.76% 13.12%

การลาออกจากงานของพนกังานแบ่งตามพ้ืนที่

●  ประเทศไทย โรงงานบางปู 1 คน 15 88 14 49 13 56

GRI G4 
Indicator รายละเอยีดขอ้มลู หนว่ย

2556 2557 2558



รายงานเพื ่อการพัฒนาที่ยั ่งยืน 255890

Page 1 of 2

ภาคผนวก

ความปลอดภยั

LA6 จ านวนอบุตัเิหตถุงึข ัน้หยุดงาน (LWC)

     ●  พนกังานท ัง้หมด คน 93 112 75

จ านวนอบุตัเิหตถุงึข ัน้หยุดงาน (LWC)

     ●  ผูร้บัเหมาชว่งอสิระ คน 0 0 0

จ านวนผูบ้าดเจ็บจากการท างาน

     ●  พนกังานท ัง้หมด คน 93 112 75

จ านวนผูบ้าดเจ็บจากการท างาน

     ●  ผูร้บัเหมาชว่งอสิระ คน 0 0 0

อตัราการบาดเจ็บ (I.F.R) จ านวนคน

     ●  พนกังานท ัง้หมด
         (อบุตัเิหตท ัง้หมด x 1,000,000/ช ั่วโมงการท างานของ
         พนกังานท ัง้หมด)

ตอ่ช ั่วโมงการท างาน
สทุธิ

3.82 4.66 3.67

อตัราการบาดเจ็บ (TRIR) จ านวนคน

     ●  ผูร้บัเหมาชว่งอสิระ
         (อบุตัเิหตท ัง้หมด x 1,000,000/ช ั่วโมงการท างานของ
         ผูร้บัเหมาช่วงท ัง้หมด)

ตอ่ช ั่วโมงการท างาน
สทุธิ

0 0 0

จ านวนการหยุดงานของพนกังานท ัง้หมด วนั 301 391 364

จ านวนการหยุดงานของผูร้บัเหมาชว่งอสิระ วนั 0 0 0

อตัราการขาดงาน (AR) จ านวนคน

     ●  Total workforce ตอ่ช ั่วโมงการท างาน
สทุธิ

0 0 0

อตัราการขาดงาน (AR) จ านวนคน

     ●  ผูร้บัเหมาชว่งอสิระ ตอ่ช ั่วโมงการท างาน
สทุธิ

NA NA NA

อตัราการบาดเจ็บถงึข ัน้หยุดงาน (LTIFR / ISR) จ านวนคน

     ●  พนกังานท ัง้หมด
         จ านวนวนัท างานทีส่ญูเสยี x 1,000,000/ช ั่วโมงการท างาน
         ท ัง้หมด

ตอ่ช ั่วโมงการท างาน
สทุธิ

12.38 16.28 17.8

อตัราการบาดเจ็บถงึข ัน้หยุดงาน (LTIFR/ ISR) จ านวนคน

     ●  ผูร้บัเหมาชว่งอสิระ
         จ านวนวนัท างานทีส่ญูเสยี x 1,000,000/ช ั่วโมงการท างาน
         ท ัง้หมด

ตอ่ช ั่วโมงการท างาน
สทุธิ

0 0 0

อตัราการเจ็บป่วยจากการท างาน (OIFR) จ านวนคน

     ●  พนกังานท ัง้หมด ตอ่ช ั่วโมงการท างาน
สทุธิ

0 0 0

อตัราการเจ็บป่วยจากการท างาน (OIFR) จ านวนคน

     ●  ผูร้บัเหมาชว่งอสิระ ตอ่ช ั่วโมงการท างาน
สทุธิ

0 0 0

จ านวนผูเ้สยีชีวติ คน

     ●  พนกังานท ัง้หมด 0 0 0

จ านวนผูเ้สยีชีวติ คน

     ●  ผูร้บัเหมาชว่งอสิระ 0 0 0

หมายเหต:ุ ●  ผูร้บัเหมาชว่ง ไมน่บัรวมแรงงานจา้งท าระยะส ัน้ เชน่ แรงงานจา้งท างานกอ่นสรา้ง ปรบัปรุงอาคาร 
●  การลางานของผูร้บัเหมาชว่งไมร่วมอยูใ่นระบบของบรษิทัฯ 
●  เนื่องจากบรษิทัฯ ก าลงัอยูใ่นกระบวนการปรบัปรุงเอกภาพของขอ้มลูดา้นความปลอดภยัทีร่วบรวม
    ไดจ้ากบรษิทัยอ่ยในประเทศอนิเดยีและสโลวาเกียใหอ้ยูใ่นเกณฑ์การรายงานเดยีวกนั บรษิทัฯ
    จงึสามารถรายงานไดเ้ฉพาะขอ้มลูทีม่กีารรวบรวมไวท้ีฐ่านการด าเนินงานในประเทศไทย
●  จ านวนวนัสญูเสยีเวลางานท ัง้ของพนกังานและผูร้บัเหมาชว่งรายงานตวัเลขจรงิของผูท้ี่
    ขาดงานต ัง้แต ่3 วนัขึน้ไปตามระบบบญัชีเงนิเดอืนของบรษิทั

2557 2558G4 Indicator รายละเอยีดขอ้มลู หนว่ย 2556

ภาคผนวก
ความปลอดภัย
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สิ่งแวดล้อม
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ภาคผนวก

ส ิง่แวดลอ้ม

EN3 Total Electricity Consumption ● ● ● Mwh 73955 75697

EN6 Energy Reduction Projects ● - - โครงการ 55 61

EN8 การใชน้ ้าท ัง้หมด ● ● ● ลา้น ลบม. 0.319084 0.296311

●  น ้าผวิดนิ ● ● ● ลา้น ลบม. 0 0

●  น ้าทะเล ● ● ● ลา้น ลบม. 0 0

●  น ้าประปา ● ● ● ลา้น ลบม. 0.296283 0.272363

●  น ้าใตด้นิ ● ● ● ลา้น ลบม. 0.022801 0.023948

●  น ้าฝน ● ● ● ลา้น ลบม. 0 0

น ้าเค็ม/ น ้ากรอ่ยท ัง้หมด (น ้าทะเล + น ้าทีใ่ชใ้นการหลอ่เย็น) ● ● ● ลา้น ลบม. 0 0

น ้าจากแหลง่อืน่ๆ (น ้าผวิดนิ + น ้าใตด้นิ) ● ● ● ลา้น ลบม. 0 0

น ้าทีน่ ากลบัมาใชใ้หม ่ และน ากลบัมาใชซ้ า้ ● ● ●

การใชน้ ้ารวมตอ่ยอดขาย ● ● ●

EN22 น ้าทิง้จากการกระบวนการผลติ ● ● ● ลา้น ลบม. NA NA

น ้าทิง้ซึง่ไมเ่กีย่วขอ้งกบัการกระบวนการผลติ ● ● ● ลา้น ลบม. 0.00912877 0.03603832

น ้าทิง้ท ัง้หมด ● ● ● ลา้น ลบม. 0.24192877 0.25043832

ปรมิาณออกซเิจนทีส่ารเคมใีชใ้นการยอ่ยสลาย สารอนิทรีย์ในน ้า 
(COD) ● ● ● ตนั NA NA

ปรมิาณออกซเิจนทีจุ่ลนิทรีย์ใชใ้นการยอ่ยสลาย สารอนิทรีย์ในน ้า 
(COD) ● ● ● ตนั NA NA

EN21 สารประกอบอนิทรีย์ระเหยงา่ย (VOCs) ● ● ● ตนั NA NA

ความเขม้ของสารประกอบอนิทรีย์ระเหยงา่ย 
(VOCs intensity) ● ● ● ตัน ตอ่รายได ้1

 ลา้นบาท NA NA

กา๊ซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ● ● ● ตนั NA NA

ความเขม้ของออกไซด์ของไนโตรเจน 
(NOx intensity) ● ● ● ตัน ตอ่รายได ้1

 ลา้นบาท NA NA

กา๊ซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ● ● ● ตนั NA NA

ความเขม้ของกา๊ซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2 intensity) ● ● ● ตัน ตอ่รายได ้1

 ลา้นบาท NA NA

EN29 คา่ปรบัจากการฝ่าฝืนกฏหมายหรือระเบยีบปฏบิตัิ
ดา้นสิง่แวดลอ้ม ● ● ● กรณีรอ้งเรยีน 0 0

ขอ้เรียกรอ้งทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัการจา่ยคา่ปรบัหรือคา่ชดเชยจากการฝ่า
ฝืนกฏหมายหรือระเบยีบปฏบิตัดิา้นสิง่แวดลอ้ม ● ● ● กรณีรอ้งเรยีน 0 0

หมายเหตุ   เนื่องจากบรษิทัและบรษิทัฯ ยอ่ย เป็นผูผ้ลติผลติภณัฑ์อเิล็กทรอนิกส์  น ้าจงึไมถ่ือเป็นปจัจยัในการผลติ

  บรษิทัฯ มไิดจ้ดัเป็นสถานประกอบการทีก่อ่ใหเ้กดิมลพษิ ทีต่อ้งจดัท ารายงานชนิดและปรมิาณสารมลพษิทีร่ะบายออกจากโรงงานตามประกาศ

     กรมโรงงงานอตุสาหกรรมพ.ศ. 2551 บรษิทัฯ จงึไมม่กีารรวบรวมขอ้มลูตามตวัช้ีวดั G4-EN21-22  

     (อา้งถงึ http://infofile.pcd.go.th/haz/haz_PRTR04123.pdf?CFID=3237895&CFTOKEN=79561834 หน้า 8-10)
  เนื่องจากโครงการประหยดัพลงังานของเป็นสว่นหนึ่งในแผนการเพิม่ผลผลติของโรงงานในประเทศสโลวาเกีย  และเป็นสว่นหนึ่งของ

     โครงการอาคารสเีขยีว ในประเทศอนิเดยี  โดยมเีกณฑ์การรวบรวมขอ้มลูตา่งกนั  ในรายงานเลม่น้ีจงึรายงานเฉพาะโครงการประหยดัพลงังาน

     ของโรงงานในประเทศไทย  ทีข่อ้มลูไดร้บัการตรวจสอบและรบัรองจากองค์การบรหิาร

     จดัการกา๊ซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
  NA = ไมเ่กีย่วขอ้ง

G4 

Indicator
รายละเอียดขอ้มูล

Coverage
หนว่ย 2556 2557

TH SK IND

EN10 รอ้ยละของ
น ้าใชทั้ง้หมด

1.53% 1.52%

ลา้น ลบม. ตอ่
รายได ้1 ลา้น

บาท
0.0000077    0.0000067    
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77087

65

0.330584

0

0

0.310348

0.020236

0

0

0

NA

0.00708539

0.25186379

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

0

0

2558

1.19%

0.0000070    
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ภาคผนวก

ของเสยี
หน่วย

TH SK IND

EN23 ของเสียจากการด าเนินงานประจ าวนั ● ● ● ตนั 1280.715 1916.738 2166.745

ของเสยีอนัตรายท ัง้หมดทีส่ง่จ ากดั ● ● ● ตนั 45.42 14.44 57.863

●  การฝงักลบอยา่งปลอดภยั ● ● ● ตนั 2.751 1.435 1.835

●  การน ากลบัมาใชซ้ า้ ● ● ● ตนั 0 0 0

●  การน ากลบัมาใชใ้หม่ ● ● ● ตนั 36.749 5.885 52.115

●  การน ากลบัคนืใหม่ ● ● ● ตนั 0 0 0

● อืน่ๆ ● ● ● ตนั 5.92 7.12 3.913

ของเสยีไมอ่นัตรายทงัหมดทีส่ง่ก าจดั ● ● ● ตนั 1235.295 1903.098 1852.686

●  การฝงักลบ ● ● ● ตนั 14.639 8.584 16.597

●  การน ากลบัมาใชซ้ า้ ● ● ● ตนั 328.342 429.534 1039.023

●  การน ากลบัมาใชใ้หม่ ● ● ● ตนั 856.264 1429.63 1167.312

●  การน ากลบัคนืใหม่ ● ● ● ตนั 0 0 0

● ของเสยีจากการอปุโภคบรโิภค ● ● ● ตนั 36.05 35.35 36.75

ของเสียทีไ่ม่ได้มาจากการด าเนินงานประจ าวนั ● ● ● ตนั 8.48 3.386 15.095

ของเสยีอนัตรายท ัง้หมดทีส่ง่จ ากดั ● ● ● ตนั 5 0 0.49

●  การฝงักลบอยา่งปลอดภยั ● ● ● ตนั 5 0 0

●  การน ากลบัมาใชซ้ า้ ● ● ● ตนั 0 0 0

●  การน ากลบัมาใชใ้หม่ ● ● ● ตนั 0 0 0.49

● อืน่ๆ ● ● ● ตนั 0 0 0

ของเสยีไมอ่นัตรายทงัหมดทีส่ง่ก าจดั ● ● ● ตนั 7.358 7.553 16.671

●  การฝงักลบ ● ● ● ตนั 0 0 2.86

●  การน ากลบัมาใชซ้ า้ ● ● ● ตนั 0 0 0

●  การน ากลบัมาใชใ้หม่ ● ● ● ตนั 3.878 4.167 7.296

● ของเสยีจากการอปุโภคบรโิภค ● ● ● ตนั 3.48 3.386 6.515

ของเสยีทีจ่ดัเก็บในพ้ืนทีป่ฏบิตักิาร ณ วนัสิน้ปี เพือ่รอสง่ก าจดั ● ● ● ตนั 0 0 0

2558
G4 

Indicator
รายละเอียดข้อมูล

ขอบเขต

2556 2557



รายงานเพื ่อการพัฒนาที่ยั ่งยืน 255892
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ภาคผนวก

ของเสยี
หน่วย

TH SK IND

EN23 ของเสียจากการด าเนินงานประจ าวนั ● ● ● ตนั 1280.715 1916.738 2166.745

ของเสยีอนัตรายท ัง้หมดทีส่ง่จ ากดั ● ● ● ตนั 45.42 14.44 57.863

●  การฝงักลบอยา่งปลอดภยั ● ● ● ตนั 2.751 1.435 1.835

●  การน ากลบัมาใชซ้ า้ ● ● ● ตนั 0 0 0

●  การน ากลบัมาใชใ้หม่ ● ● ● ตนั 36.749 5.885 52.115

●  การน ากลบัคนืใหม่ ● ● ● ตนั 0 0 0

● อืน่ๆ ● ● ● ตนั 5.92 7.12 3.913

ของเสยีไมอ่นัตรายทงัหมดทีส่ง่ก าจดั ● ● ● ตนั 1235.295 1903.098 1852.686

●  การฝงักลบ ● ● ● ตนั 14.639 8.584 16.597

●  การน ากลบัมาใชซ้ า้ ● ● ● ตนั 328.342 429.534 1039.023

●  การน ากลบัมาใชใ้หม่ ● ● ● ตนั 856.264 1429.63 1167.312

●  การน ากลบัคนืใหม่ ● ● ● ตนั 0 0 0

● ของเสยีจากการอปุโภคบรโิภค ● ● ● ตนั 36.05 35.35 36.75

ของเสียทีไ่ม่ได้มาจากการด าเนินงานประจ าวนั ● ● ● ตนั 8.48 3.386 15.095

ของเสยีอนัตรายท ัง้หมดทีส่ง่จ ากดั ● ● ● ตนั 5 0 0.49

●  การฝงักลบอยา่งปลอดภยั ● ● ● ตนั 5 0 0

●  การน ากลบัมาใชซ้ า้ ● ● ● ตนั 0 0 0

●  การน ากลบัมาใชใ้หม่ ● ● ● ตนั 0 0 0.49

● อืน่ๆ ● ● ● ตนั 0 0 0

ของเสยีไมอ่นัตรายทงัหมดทีส่ง่ก าจดั ● ● ● ตนั 7.358 7.553 16.671

●  การฝงักลบ ● ● ● ตนั 0 0 2.86

●  การน ากลบัมาใชซ้ า้ ● ● ● ตนั 0 0 0

●  การน ากลบัมาใชใ้หม่ ● ● ● ตนั 3.878 4.167 7.296

● ของเสยีจากการอปุโภคบรโิภค ● ● ● ตนั 3.48 3.386 6.515

ของเสยีทีจ่ดัเก็บในพ้ืนทีป่ฏบิตักิาร ณ วนัสิน้ปี เพือ่รอสง่ก าจดั ● ● ● ตนั 0 0 0

2558
G4 

Indicator
รายละเอียดข้อมูล

ขอบเขต

2556 2557
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ของเสีย
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ภาคผนวก

ของเสยี
หน่วย

TH SK IND

EN23 ของเสียจากการด าเนินงานประจ าวนั ● ● ● ตนั 1280.715 1916.738 2166.745

ของเสยีอนัตรายท ัง้หมดทีส่ง่จ ากดั ● ● ● ตนั 45.42 14.44 57.863

●  การฝงักลบอยา่งปลอดภยั ● ● ● ตนั 2.751 1.435 1.835

●  การน ากลบัมาใชซ้ า้ ● ● ● ตนั 0 0 0

●  การน ากลบัมาใชใ้หม่ ● ● ● ตนั 36.749 5.885 52.115

●  การน ากลบัคนืใหม่ ● ● ● ตนั 0 0 0

● อืน่ๆ ● ● ● ตนั 5.92 7.12 3.913

ของเสยีไมอ่นัตรายทงัหมดทีส่ง่ก าจดั ● ● ● ตนั 1235.295 1903.098 1852.686

●  การฝงักลบ ● ● ● ตนั 14.639 8.584 16.597

●  การน ากลบัมาใชซ้ า้ ● ● ● ตนั 328.342 429.534 1039.023

●  การน ากลบัมาใชใ้หม่ ● ● ● ตนั 856.264 1429.63 1167.312

●  การน ากลบัคนืใหม่ ● ● ● ตนั 0 0 0

● ของเสยีจากการอปุโภคบรโิภค ● ● ● ตนั 36.05 35.35 36.75

ของเสียทีไ่ม่ได้มาจากการด าเนินงานประจ าวนั ● ● ● ตนั 8.48 3.386 15.095

ของเสยีอนัตรายท ัง้หมดทีส่ง่จ ากดั ● ● ● ตนั 5 0 0.49

●  การฝงักลบอยา่งปลอดภยั ● ● ● ตนั 5 0 0

●  การน ากลบัมาใชซ้ า้ ● ● ● ตนั 0 0 0

●  การน ากลบัมาใชใ้หม่ ● ● ● ตนั 0 0 0.49

● อืน่ๆ ● ● ● ตนั 0 0 0

ของเสยีไมอ่นัตรายทงัหมดทีส่ง่ก าจดั ● ● ● ตนั 7.358 7.553 16.671

●  การฝงักลบ ● ● ● ตนั 0 0 2.86

●  การน ากลบัมาใชซ้ า้ ● ● ● ตนั 0 0 0

●  การน ากลบัมาใชใ้หม่ ● ● ● ตนั 3.878 4.167 7.296

● ของเสยีจากการอปุโภคบรโิภค ● ● ● ตนั 3.48 3.386 6.515

ของเสยีทีจ่ดัเก็บในพ้ืนทีป่ฏบิตักิาร ณ วนัสิน้ปี เพือ่รอสง่ก าจดั ● ● ● ตนั 0 0 0

2558
G4 

Indicator
รายละเอียดข้อมูล

ขอบเขต

2556 2557
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ดัชนีเน้ือหารายการงานตามเกณฑ์ GRI G4
General Standard Disclosure

Page 1 of 3

ดชันเีนือ้หาการรายงานตามเกณฑ ์GRI G4 
General Standard Disclosure

G4 
Indicator เน้ือหา เว็ปไซต์ / เล่มรายงาน หน้า

G4-1 Message from the president รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 3

G4-2 Key impacts, risks, and opportunities. รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 27, 55, 58

G4-3 Name of the organization รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 10, 101

G4-4 Primary brands, products, and services. http://www.deltathailand.com/pdf/ir/annual/annual_2015_TH.pdf
รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558

16-22

25

G4-5 Location of the organization’s headquarters รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 101

G4-6 Number of countries where the organization 
operates

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

https://qrd.by/2ax3u0

ท ัง้หมด

10-25

G4-7 Report the nature of ownership and legal form. http://www.deltathailand.com/pdf/ir/annual/annual_2015_TH.pdf 10-14

G4-8 Markets served รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558
31

G4-9 Number of employees, operations, net sales รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 88-89

G4-10 Employee by categories รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 88-89

G4-11 Employees covered by collective bargaining 
agreements.

รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 89

G4-12 Organization’s supply chain. รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 54-59

G4-13 Significant changes during the reporting period . รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 1, 3

G4-14 Precautionary approach or principle is 
addressed by the organization.

http://www.deltathailand.com/pdf/CG_DET_revised_T_2015.pdf 8

G4-15 Externally developed initiative. รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558
6, 71, 11, 18-
22

G4-16 Memberships of associations. รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558
6, 71, 11, 18-
22

G4-17 Organization's Condsolidated financial 
statements

http://www.deltathailand.com/pdf/ir/annual/annual_2015_TH.pdf 105-158

G4-18 Process for defining report content รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 49-52

G4-19 Material Aspect identified รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 49-52

G4-20 Aspect boundary within the organization รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 1

G4-21 Aspect boundary outside the organization รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 1

G4-22 Restatement of information http://www.deltathailand.com/pdf/ir/annual/annual_2015_TH.pdf 99

G4-23 Significant changes in the scope and aspect 
boundary รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 1

G4-24 List of stakeholder groups engaged by the 
organization. รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 46-49, 51

G4-25 Basis for identification and selection of 
stakeholders with whom to engage. รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 46-49, 51

G4-26 Approach to stakeholder engagement รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558
http://www.deltathailand.com/th/about_csr_Greenhouse.php

�
5

G4-27 Stakeholder's key topics and concerns. รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 52
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ดชันเีนือ้หาการรายงานตามเกณฑ ์GRI G4 
General Standard Disclosure

G4 
Indicator เน้ือหา เว็ปไซต์ / เล่มรายงาน หน้า

G4-28 Period (such as fiscal or calendar year) for 
information provided. รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 1

G4-29 Date of most recent previous report (if any). รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 1

G4-30 Reporting cycle (such as annual, biennial). รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 1

G4-31 Contact point for questions regarding the report 
or its contents. รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 101

G4-32 GRI Content Index รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 94-100

G4-33 External Assurance รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 71

G4-34
Governance structure http://www.deltathailand.com/pdf/ir/annual/annual_2015_TH.pdf 56-60

G4-35

Process for delegating authority for economic, 
environmental and social topics from the 
highest governance body to senior executives 
and other employees.

รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558

http://www.deltathailand.com/pdf/ir/annual/annual_2015_TH.pdf

12, 14-16

83, 53, 
83,90,43

G4-36

Whether the organization has appointed a 
position with responsibility for sustainability 
development

รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558

http://www.deltathailand.com/pdf/ir/annual/annual_2015_TH.pdf

12

53, 83,90,43

G4-37
Processes for consultation between 
stakeholders and the highest governance body 
on ESG aspects

รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 47-49

G4-38
Composition of the highest governance body http://www.deltathailand.com/pdf/ir/annual/annual_2015_TH.pdf 76,50-56, 75,  

68-69

G4-39
Whether the Chair of the highest governance 
body is also an executive officer

http://www.deltathailand.com/pdf/ir/annual/annual_2015_TH.pdf 56

G4-40
Nomination and selection process for thes 
highest governance body

http://www.deltathailand.com/pdf/ir/annual/annual_2015.pdf 59, 64

G4-41
Conflict of Interest Management Process http://www.deltathailand.com/pdf/ir/annual/annual_2015_TH.pdf 65

G4-42
Highest governance Body's Competencies and 
performance evaluation

รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 14

G4-43

Measures taken to develop and enhance the 
highest governance body’s collective 
knowledge of economic, environmental and 
social topics.

http://www.deltathailand.com/pdf/ir/annual/annual_2015_TH.pdf 77

G4-44
Processes for evaluation of the highest 
governance body’s performance

http://www.deltathailand.com/pdf/ir/annual/annual_2015_TH.pdf 76

G4-45
Highest governance body’s role in the 
identification and management sustainability 
development

http://www.deltathailand.com/pdf/ir/annual/annual_2015_TH.pdf 43-48

G4-46
Highest governance body’s role in reviewing 
the  organization’s risk  management 
processes .

http://www.deltathailand.com/pdf/ir/annual/annual_2015_TH.pdf 43-48

G4-47
Frequency of the highest governance body’s 
review of economic, environmental and social 
impacts, risks, and opportunities.

รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 12
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G4 
Indicator เน้ือหา เว็ปไซต์ / เล่มรายงาน หน้า

G4-48
Position that formally reviews and approves the 
organization’s sustainability report 

รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 49-52

G4-49
Process for communicating critical concerns to 
the highest governance body.

http://www.deltathailand.com/pdf/ir/annual/annual_2015_TH.pdf 43-48

G4-50
The Nature and total number of critical 
concerns that were communicate

http://www.deltathailand.com/pdf/ir/annual/annual_2015_TH.pdf 43-48

G4-51
Remuneration policies  and type of 
remuneration for the highest governance body 
and senior executive.

http://www.deltathailand.com/pdf/ir/annual/annual_2015_TH.pdf 59-60

G4-52
Process for determining remuneration http://www.deltathailand.com/pdf/CG_DET_revised_E_2015.pdf 21

G4-53

Stakeholders Engagement on remuneration, 
including the results of votes on remuneration 
policies and proposals, if applicable.

รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 35, 43, 47-52

G4-56
Organization’s values, principles, standards 
and norms of behavior such as codes of 
conduct .

http://www.deltathailand.com/th/about_corp_code.php
http://www.deltathailand.com/about.php

ท ัง้หมด

G4-57
Internal and external mechanisms for seeking 
advice on ethical and lawful behavior, and  
related matters

http://www.deltathailand.com/th/about_corp_code.php ท ัง้หมด

G4-58

Internal and external mechanisms for reporting 
concerns about unethical or unlawful behavior, 
and related matters

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

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

ท ัง้หมด

ท ัง้หมด
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เศรษฐกจิ
Material Aspect เว็ปไซต์ / เล่มรายงาน หน้า

ผลการด าเนินงานดา้นเศรษฐกจิ http://www.deltathailand.com/pdf/CG_DET_revised_T_2015.pdf

หน้า 7-8 
นโยบายการปฏบิตัิ
ตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยี
อย่างเป็นธรรม

http://www.deltathailand.com/pdf/antitrust_th.pdf ทุกหน้า

http://www.deltathailand.com/pdf/Anti-corruption-procedure_T_update-2015.pdf นโยบายตอ่ตา้น
คอร์รปัช ั่น

การก ากบัดแูลกจิการ http://www.deltathailand.com/pdf/CG_DET_revised_T_2015.pdf นโยบายการก ากบั
ดแูลกจิการ

การบริหารแบรนด์ รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 หน้า 25

การจดัการความเสีย่ง http://www.deltathailand.com/pdf/ir/annual/annual_2015_TH.pdf หน้า 45

รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 หน้า 66

สิง่แวดลอ้ม
Material Aspect เว็ปไซต์ / เล่มรายงาน หน้า

พลงังาน http://www.deltathailand.com/pdf/CG_DET_revised_T_2015.pdf
หน้า 8 นโยบาย
อนุรกัษ์พลงังาน

น ้า ความหลากหลายทางชีวภาพ
การปล่อยกา๊ซเรือนกระจก  
ของเสยี และ ขยะ

http://www.deltathailand.com/pdf/CG_DET_revised_T_2015.pdf
หน้า 9 นโยบายดา้น
สิง่แวดล้อม

ผลิตภณัฑแ์ละบริการ http://www.deltathailand.com/pdf/CG_DET_revised_T_2015.pdf
หน้า 6 นโยบายการ
ปฏบิตัติอ่ผูม้ีสว่นได้
เสยีอย่างเป็นธรรม

สงัคม
Material Aspect เว็ปไซต์ / เล่มรายงาน หน้า

ความโปร่งใส
และการสือ่สารกบัผูม้ีสว่นไดเ้สยี

http://www.deltathailand.com/pdf/CG_DET_revised_T_2015.pdf

หน้า 7-8 
นโยบายการปฏบิตัิ
ตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยี
อย่างเป็นธรรม

การจ้างงาน  สวสัดกิาร 
และการพฒันาบุคลากร

http://www.deltathailand.com/pdf/CG_DET_revised_T_2015.pdf

หน้า  21 
นโยบายคา่ตอบแทน
และสวสัดกิาร
หน้า 22  นโยบาย
การจดัการทรพัยากร
มนุษย์

อาชีวอนามยั
และความปลอดภยั

http://www.deltathailand.com/pdf/CG_DET_revised_T_2015.pdf

หน้า 4
การปฏบิตัติอ่ผูม้ีสว่น
ไดเ้สยีอย่างเป็นธรรม
หน้า 25นโยบาย
ความปลอดภยั อาชี
วอนามยั และ
สภาพแวดล้อม

ความใสใ่จตอ่สงัคม รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 หน้า 11

การตอ่ตา้นคอร์รปัช ั่น http://www.deltathailand.com/pdf/Anti-corruption-procedure_T_update-2015.pdf ทุกหน้า
สงัคม

Material Aspect เว็ปไซต์ / เล่มรายงาน หน้า

การประเมนิคูค่า้และซพัพลาย-เออร์ดา้น
ผลกระทบดา้นสงัคม

รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 หน้า 54, 58

ฉลากผลิตภณัฑแ์ละบริการ รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 หน้า 83, 85
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เศรษฐกจิ
G4 

Indicator เน้ือหา เว็ปไซต์ / เล่มรายงาน หน้า

G4-EC1 Direct Econimic value generated and distribute http://www.deltathailand.com/pdf/ir/annual/annual_2
015_TH.pdf 25 - 26

G4-EC2 Financial implication and other risks and opportunities for the 
organization's activities due to climate change

http://www.deltathailand.com/pdf/ir/annual/annual_2
015_TH.pdf 13, 84

G4-EC3 Coverage of the organization's defined benefit plan obligations รายงานเพือ่การพัฒนาทีย่ัง่ยนื 2558 1

G4-EC4 Financial assistance received from government http://www.deltathailand.com/pdf/ir/annual/annual_2
015_TH.pdf 25, 26

G4-EC5 Ratios of standard entry level wage by gender compared to 
local minimum wage at significant locations of operation รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 32

G4-EC6 Propotion of senior management hired from the local 
community at significant locations of operation รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 32

G4-EC7 Development and impact of infrastructure investments and 
services supported รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 19

G4-EC8 Significant indirect economic impacts, including the extent of 
impacts รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 3

G4-EC9 Proportion of spending on local suppliers at significant 
locations of operation รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 72

สิง่แวดลอ้ม
G4 

Indicator เน้ือหา เว็ปไซต์ / เล่มรายงาน หน้า

G4-EN1 Renewable and on-renewable Materials used to produce and 
package  รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 59

G4-EN2 Percentage of Materials used that are recycled input materials
รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 59

G4-EN3 Energy Consumption within the organization
รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 72

G4-EN5 Type of Energy and Energy Intensity
รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 75

G4-EN6 Reduction of Energy Consumption
รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 75

G4-EN7 Reduction in energy requirements of products and services
รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558

77, 80, 84, 
86

G4-EN8 Total water withdrawal by source รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 92

G4-EN9 Total number of water sources significantly affected by 
withdrawal by type: รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 92

G4-EN10 Percentage andd total volume of water recycled and reused
รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 92

G4-EN12
Significant impacts of activities, products, and services on 
biodiversity in protected areas and areas of high biodiversity 
value outside

รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 71

G4-EN13 Habitats protected or restored รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 71

G4-EN15 Direct Greenhouse Gas (GHG) Emission (Scope1) http://www.deltathailand.com/about_csr_Greenhous
e.php 10

G4-EN16 Energy Indirect Greenhouse Gas (GHG) Emission (Scope2) http://www.deltathailand.com/about_csr_Greenhous
e.php 10

G4 
Indicator เน้ือหา เว็ปไซต์ / เล่มรายงาน หน้า
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ดชันเีนือ้หาการรายงานตามเกณฑ ์GRI G4 
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เศรษฐกจิ
G4 

Indicator เน้ือหา เว็ปไซต์ / เล่มรายงาน หน้า

G4-EC1 Direct Econimic value generated and distribute http://www.deltathailand.com/pdf/ir/annual/annual_2
015_TH.pdf 25 - 26

G4-EC2 Financial implication and other risks and opportunities for the 
organization's activities due to climate change

http://www.deltathailand.com/pdf/ir/annual/annual_2
015_TH.pdf 13, 84

G4-EC3 Coverage of the organization's defined benefit plan obligations รายงานเพือ่การพัฒนาทีย่ัง่ยนื 2558 1

G4-EC4 Financial assistance received from government http://www.deltathailand.com/pdf/ir/annual/annual_2
015_TH.pdf 25, 26

G4-EC5 Ratios of standard entry level wage by gender compared to 
local minimum wage at significant locations of operation รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 32

G4-EC6 Propotion of senior management hired from the local 
community at significant locations of operation รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 32

G4-EC7 Development and impact of infrastructure investments and 
services supported รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 19

G4-EC8 Significant indirect economic impacts, including the extent of 
impacts รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 3

G4-EC9 Proportion of spending on local suppliers at significant 
locations of operation รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 72

สิง่แวดลอ้ม
G4 

Indicator เน้ือหา เว็ปไซต์ / เล่มรายงาน หน้า

G4-EN1 Renewable and on-renewable Materials used to produce and 
package  รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 59

G4-EN2 Percentage of Materials used that are recycled input materials
รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 59

G4-EN3 Energy Consumption within the organization
รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 72

G4-EN5 Type of Energy and Energy Intensity
รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 75

G4-EN6 Reduction of Energy Consumption
รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 75

G4-EN7 Reduction in energy requirements of products and services
รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558

77, 80, 84, 
86

G4-EN8 Total water withdrawal by source รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 92

G4-EN9 Total number of water sources significantly affected by 
withdrawal by type: รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 92

G4-EN10 Percentage andd total volume of water recycled and reused
รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 92

G4-EN12
Significant impacts of activities, products, and services on 
biodiversity in protected areas and areas of high biodiversity 
value outside

รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 71

G4-EN13 Habitats protected or restored รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 71

G4-EN15 Direct Greenhouse Gas (GHG) Emission (Scope1) http://www.deltathailand.com/about_csr_Greenhous
e.php 10

G4-EN16 Energy Indirect Greenhouse Gas (GHG) Emission (Scope2) http://www.deltathailand.com/about_csr_Greenhous
e.php 10

G4 
Indicator เน้ือหา เว็ปไซต์ / เล่มรายงาน หน้า
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ดชันเีนือ้หาการรายงานตามเกณฑ ์GRI G4 
Specific Standard Disclosure

G4-EN17 Other indirec Greenhouse Gas (GHG) Emissions (Scope3) http://www.deltathailand.com/about_csr_Greenhous
e.php 9

G4-EN18 GREENHOUSE GAS (GHG) EMISSIONS INTENSITY รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 79-80

G4-EN19 Reduction of Greenhouse Gas (GHG) Emissions รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 79-80

G4-EN21 NOX, SOX, and other significant air emission รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 91

G4-EN22 Total water discharge by quality and destination รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 92

G4-EN23 Total weight of waste by type and disposal method รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 93

G4-EN27 Extent of impact mitigation of environemental impacts of 
products and services รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 68-69

G4-EN29
Moneytary value of significant fines and total number of non-
monetary sactions for non-compliance with environmental laws 
and regulations

รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 93

G4-EN30
Significant environmental impacts of transporting products and 
other goods and materials for the organization's operations, 
and transporting members of the workforces

รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 59, 89

G4-EN32 Percentage of new suppliers that were screened using 
envirnomental criteria รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 56-58

G4-EN33 Significant actual and potential negative environmental impacts 
in the supply chain and action taken รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 58

G4-EN34 Number of grievances about environmental impacts filled, 
addressed and resolved throught formal grievance mechanisms รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 93

การปฏบิตัติอ่แรงงาน
GRI G4 

Indicator เน้ือหา เว็ปไซต์ / เล่มรายงาน หน้า

G4-LA1 Total Number and rates of new employee hires and employee 
turnover by age group, gender and region. รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 89

G4-LA2
Benefit provided to full-time employees that are not provided to 
temporary or partime employees, by significant locations of 
operation

รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 34, 35

G4-LA3 Return to work and retention rates after parental leave, by 
gender  รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 89

G4-LA4 Minimum notice periods regarding operational changes, 
including whether these are specified in collective agreenments

http://www.deltathailand.com/pdf/CG_DET_revised_
T_2015.pdf 28

G4-LA5
Percentage of total workforce represented in formal joint 
management-worker health and safety commttees that help 
monitor and advise on occupational health and safety programs

รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 38

G4-LA6
Type of injury and rate of injury, occupational deseases, lost 
days, and absenteeism, and total number of  work-related 
fatalities, by region and by gender

รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 91

G4-LA8 Health and safety topics covered in formal agreements with 
trade unions รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 55

G4-LA9 Average hours of training per year per employee by gender and 
by employee category รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 37-38

G4 
Indicator เน้ือหา เว็ปไซต์ / เล่มรายงาน หน้า

G4-LA10
Programs for skills managment and lifeling learning that 
support the continued employability of employees and assist 
them in managing career endings.

รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 36
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ดชันเีนือ้หาการรายงานตามเกณฑ ์GRI G4 
Specific Standard Disclosure
G4-EN17 Other indirec Greenhouse Gas (GHG) Emissions (Scope3) http://www.deltathailand.com/about_csr_Greenhous

e.php
9

G4-EN18 GREENHOUSE GAS (GHG) EMISSIONS INTENSITY รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 79-80

G4-EN19 Reduction of Greenhouse Gas (GHG) Emissions รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 79-80

G4-EN21 NOX, SOX, and other significant air emission รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 91

G4-EN22 Total water discharge by quality and destination รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 92

G4-EN23 Total weight of waste by type and disposal method รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 93

G4-EN27 Extent of impact mitigation of environemental impacts of 
products and services

รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 68-69

G4-EN29 Moneytary value of significant fines and total number of non-
monetary sactions for non-compliance with environmental laws 
and regulations

รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 93

G4-EN30 Significant environmental impacts of transporting products and 
other goods and materials for the organization's operations, 
and transporting members of the workforces

รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 59, 89

G4-EN32 Percentage of new suppliers that were screened using 
envirnomental criteria

รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 56-58

G4-EN33 Significant actual and potential negative environmental impacts 
in the supply chain and action taken

รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 58

G4-EN34 Number of grievances about environmental impacts filled, 
addressed and resolved throught formal grievance mechanisms

รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 93

การปฏบิตัติอ่แรงงาน
GRI G4 
Indicator เน้ือหา เว็ปไซต์ / เล่มรายงาน หน้า

G4-LA1 Total Number and rates of new employee hires and employee 
turnover by age group, gender and region.

รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 89

G4-LA2 Benefit provided to full-time employees that are not provided to 
temporary or partime employees, by significant locations of 
operation

รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 34, 35

G4-LA3 Return to work and retention rates after parental leave, by 
gender  

รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 89

G4-LA4 Minimum notice periods regarding operational changes, 
including whether these are specified in collective agreenments

http://www.deltathailand.com/pdf/CG_DET_revised_
T_2015.pdf

28

G4-LA5 Percentage of total workforce represented in formal joint 
management-worker health and safety commttees that help 
monitor and advise on occupational health and safety programs

รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 38

G4-LA6 Type of injury and rate of injury, occupational deseases, lost 
days, and absenteeism, and total number of  work-related 
fatalities, by region and by gender

รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 91

G4-LA8 Health and safety topics covered in formal agreements with 
trade unions

รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 55

G4-LA9 Average hours of training per year per employee by gender and 
by employee category

รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 37-38

G4 
Indicator เน้ือหา เว็ปไซต์ / เล่มรายงาน หน้า

G4-LA10 Programs for skills managment and lifeling learning that 
support the continued employability of employees and assist 
them in managing career endings.

รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 36
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ดชันเีนือ้หาการรายงานตามเกณฑ ์GRI G4 
Specific Standard Disclosure

G4-LA12

Composition of gevernance bodies and breakdown of 
employees per employee category according to gender, age 
group, minority group membership and other indicators of 
diversity

http://www.deltathailand.com/pdf/ir/annual/annual_2
015_TH.pdf 73, 82, 83,

G4-LA14 Percentage of new suppliers that were screened using labor 
practices criteria รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 56-58

G4-LA16 Number of grievances about labor practices field, addressed, 
and resoled through formal grievance mechanisms รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 89

สทิธมินษุยชน
GRI G4 

Indicator เน้ือหา เว็ปไซต์ / เล่มรายงาน หน้า

G4-HR1
Total number and percentage of significant investment 
agreements and contracts that include human rights clauses or 
that underwent human rights screening

รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 87

G4-HR2

Total hours of employee training on human rights policies or 
procedures concerning aspects of human rights that are 
relevant to operations, including the percentage of employees 
trained.

รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 89

G4-HR3
Total number of incidents of discrimination and corrective 
actions taken รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 34,35

G4-HR4 The right to exercise freedom of association and collective 
bargaining รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 34

G4-HR5 Child labor, and measured taken to contribute to the effective 
abolition of child labor รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 34

G4-HR6 Forced or compulsory labor, and measures to contribute to the 
elimination of all forms of forced or compulsory labor รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 34

G4-HR7
Percentage of security personnel trained in the organization's 
Human rights policies or procedures that are relevant to 
operations

รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 36

G4-HR8 Incidents of violations involving rights of indigenous peoples 
and action taken รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 34

G4-HR9 Total number and percentage of operatios that have been 
subject to human right reviews or impact assessments รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 58

G4-HR10 Percentage of new suppliers that were screened using human 
rights criteria รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 56,58

สงัคม
GRI G4 

Indicator เน้ือหา เว็ปไซต์ / เล่มรายงาน หน้า

G4-SO1
Percentage of operations with implemented local community 
engagement, impacts assessments, and development 
programs

รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 49,51

G4-SO2 Location of Operation http://www.deltathailand.com/th/about_global.php ทุกหน้า

G4-SO3 Total number and percentage of operations assessed for risk 
related to corruption and the significant risk identified http://www.deltathailand.com/th/about_global.php ทุกหน้า

G4 
Indicator เน้ือหา เว็ปไซต์ / เล่มรายงาน หน้า

G4-SO4 Communication and training on anti-corruption policies and 
procedures รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 36
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ดชันเีนือ้หาการรายงานตามเกณฑ ์GRI G4 
Specific Standard Disclosure

G4-EN17 Other indirec Greenhouse Gas (GHG) Emissions (Scope3) http://www.deltathailand.com/about_csr_Greenhous
e.php 9

G4-EN18 GREENHOUSE GAS (GHG) EMISSIONS INTENSITY รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 79-80

G4-EN19 Reduction of Greenhouse Gas (GHG) Emissions รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 79-80

G4-EN21 NOX, SOX, and other significant air emission รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 91

G4-EN22 Total water discharge by quality and destination รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 92

G4-EN23 Total weight of waste by type and disposal method รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 93

G4-EN27 Extent of impact mitigation of environemental impacts of 
products and services รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 68-69

G4-EN29
Moneytary value of significant fines and total number of non-
monetary sactions for non-compliance with environmental laws 
and regulations

รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 93

G4-EN30
Significant environmental impacts of transporting products and 
other goods and materials for the organization's operations, 
and transporting members of the workforces

รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 59, 89

G4-EN32 Percentage of new suppliers that were screened using 
envirnomental criteria รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 56-58

G4-EN33 Significant actual and potential negative environmental impacts 
in the supply chain and action taken รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 58

G4-EN34 Number of grievances about environmental impacts filled, 
addressed and resolved throught formal grievance mechanisms รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 93

การปฏบิตัติอ่แรงงาน
GRI G4 

Indicator เน้ือหา เว็ปไซต์ / เล่มรายงาน หน้า

G4-LA1 Total Number and rates of new employee hires and employee 
turnover by age group, gender and region. รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 89

G4-LA2
Benefit provided to full-time employees that are not provided to 
temporary or partime employees, by significant locations of 
operation

รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 34, 35

G4-LA3 Return to work and retention rates after parental leave, by 
gender  รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 89

G4-LA4 Minimum notice periods regarding operational changes, 
including whether these are specified in collective agreenments

http://www.deltathailand.com/pdf/CG_DET_revised_
T_2015.pdf 28

G4-LA5
Percentage of total workforce represented in formal joint 
management-worker health and safety commttees that help 
monitor and advise on occupational health and safety programs

รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 38

G4-LA6
Type of injury and rate of injury, occupational deseases, lost 
days, and absenteeism, and total number of  work-related 
fatalities, by region and by gender

รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 91

G4-LA8 Health and safety topics covered in formal agreements with 
trade unions รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 55

G4-LA9 Average hours of training per year per employee by gender and 
by employee category รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 37-38

G4 
Indicator เน้ือหา เว็ปไซต์ / เล่มรายงาน หน้า

G4-LA10
Programs for skills managment and lifeling learning that 
support the continued employability of employees and assist 
them in managing career endings.

รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 36
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ดชันเีนือ้หาการรายงานตามเกณฑ ์GRI G4 
Specific Standard Disclosure

G4-LA12

Composition of gevernance bodies and breakdown of 
employees per employee category according to gender, age 
group, minority group membership and other indicators of 
diversity

http://www.deltathailand.com/pdf/ir/annual/annual_2
015_TH.pdf 73, 82, 83,

G4-LA14 Percentage of new suppliers that were screened using labor 
practices criteria รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 56-58

G4-LA16 Number of grievances about labor practices field, addressed, 
and resoled through formal grievance mechanisms รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 89

สทิธมินษุยชน
GRI G4 

Indicator เน้ือหา เว็ปไซต์ / เล่มรายงาน หน้า

G4-HR1
Total number and percentage of significant investment 
agreements and contracts that include human rights clauses or 
that underwent human rights screening

รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 87

G4-HR2

Total hours of employee training on human rights policies or 
procedures concerning aspects of human rights that are 
relevant to operations, including the percentage of employees 
trained.

รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 89

G4-HR3
Total number of incidents of discrimination and corrective 
actions taken รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 34,35

G4-HR4 The right to exercise freedom of association and collective 
bargaining รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 34

G4-HR5 Child labor, and measured taken to contribute to the effective 
abolition of child labor รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 34

G4-HR6 Forced or compulsory labor, and measures to contribute to the 
elimination of all forms of forced or compulsory labor รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 34

G4-HR7
Percentage of security personnel trained in the organization's 
Human rights policies or procedures that are relevant to 
operations

รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 36

G4-HR8 Incidents of violations involving rights of indigenous peoples 
and action taken รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 34

G4-HR9 Total number and percentage of operatios that have been 
subject to human right reviews or impact assessments รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 58

G4-HR10 Percentage of new suppliers that were screened using human 
rights criteria รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 56,58

สงัคม
GRI G4 

Indicator เน้ือหา เว็ปไซต์ / เล่มรายงาน หน้า

G4-SO1
Percentage of operations with implemented local community 
engagement, impacts assessments, and development 
programs

รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 49,51

G4-SO2 Location of Operation http://www.deltathailand.com/th/about_global.php ทุกหน้า

G4-SO3 Total number and percentage of operations assessed for risk 
related to corruption and the significant risk identified http://www.deltathailand.com/th/about_global.php ทุกหน้า

G4 
Indicator เน้ือหา เว็ปไซต์ / เล่มรายงาน หน้า

G4-SO4 Communication and training on anti-corruption policies and 
procedures รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 36



รายงานเพื ่อการพัฒนาที่ยั ่งยืน 2558100

ดัชนีเน้ือหารายการงานตามเกณฑ์ GRI G4
Specific Standard Disclosures

Page 4 of 4

ดชันเีนือ้หาการรายงานตามเกณฑ ์GRI G4 
Specific Standard Disclosure

G4-SO8
Monetary value of significant fines and total number of non-
monetary sanctions for non-compliance with laws and 
regulations

รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 87

G4-SO9 Percentage of new suppliers that were screened using criteria 
for impacts on society รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 56,58

G4-SO10 Significant actual and potential negative impacts on society in 
the supply chain and actions taken รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 58

G4-SO11 Number of grievances about impacts on society field, 
addressed, and resolved through formal grievance mechanisms รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 87

ความรบัผดิชอบตอ่ผลติภณัฑ์
GRI G4 

Indicator เน้ือหา เว็ปไซต์ / เล่มรายงาน หน้า

G4-PR1 Pecentage of significant product and service categories for 
which health and safety impacts are assessed for improvement รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 83-84

G4-PR3
Type of product and service information required by the 
organization's procedures for product and service information 
and labeling

รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 83

G4-PR5 Customer satisfaction รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 30

Page 3 of 4

ดชันเีนือ้หาการรายงานตามเกณฑ ์GRI G4 
Specific Standard Disclosure

G4-LA12

Composition of gevernance bodies and breakdown of 
employees per employee category according to gender, age 
group, minority group membership and other indicators of 
diversity

http://www.deltathailand.com/pdf/ir/annual/annual_2
015_TH.pdf 73, 82, 83,

G4-LA14 Percentage of new suppliers that were screened using labor 
practices criteria รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 56-58

G4-LA16 Number of grievances about labor practices field, addressed, 
and resoled through formal grievance mechanisms รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 89

สทิธมินษุยชน
GRI G4 

Indicator เน้ือหา เว็ปไซต์ / เล่มรายงาน หน้า

G4-HR1
Total number and percentage of significant investment 
agreements and contracts that include human rights clauses or 
that underwent human rights screening

รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 87

G4-HR2

Total hours of employee training on human rights policies or 
procedures concerning aspects of human rights that are 
relevant to operations, including the percentage of employees 
trained.

รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 89

G4-HR3
Total number of incidents of discrimination and corrective 
actions taken รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 34,35

G4-HR4 The right to exercise freedom of association and collective 
bargaining รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 34

G4-HR5 Child labor, and measured taken to contribute to the effective 
abolition of child labor รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 34

G4-HR6 Forced or compulsory labor, and measures to contribute to the 
elimination of all forms of forced or compulsory labor รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 34

G4-HR7
Percentage of security personnel trained in the organization's 
Human rights policies or procedures that are relevant to 
operations

รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 36

G4-HR8 Incidents of violations involving rights of indigenous peoples 
and action taken รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 34

G4-HR9 Total number and percentage of operatios that have been 
subject to human right reviews or impact assessments รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 58

G4-HR10 Percentage of new suppliers that were screened using human 
rights criteria รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 56,58

สงัคม
GRI G4 

Indicator เน้ือหา เว็ปไซต์ / เล่มรายงาน หน้า

G4-SO1
Percentage of operations with implemented local community 
engagement, impacts assessments, and development 
programs

รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 49,51

G4-SO2 Location of Operation http://www.deltathailand.com/th/about_global.php ทุกหน้า

G4-SO3 Total number and percentage of operations assessed for risk 
related to corruption and the significant risk identified http://www.deltathailand.com/th/about_global.php ทุกหน้า

G4 
Indicator เน้ือหา เว็ปไซต์ / เล่มรายงาน หน้า

G4-SO4 Communication and training on anti-corruption policies and 
procedures รายงานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 2558 36
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