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แถลงการณก์ารติดตามสถานการณ์ทาสยุคใหม่และการคา้มนุษย ์

ประจ าปี พ.ศ. 2563 

 

อ้างถงึ พระราชบญัญตัิการค้าทาสยคุใหมแ่หง่สหราชอาณาจกัรปี 2015  และ พระราชบญัญตัิปอ้งกนัและปราบปราม
การค้ามนษุย์ พ.ศ.2551 แก้ไขเพิม่เติม 2562 (ตอ่ไปนีเ้รียกวา่“พระราชบญัญตั”ิ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) รวมถงึบริษัทยอ่ย และเครือบริษัท (ซึง่ตอ่ไปเรียกรวมวา่ “เดลต้า” หรือ “บริษัทฯ”) ได้ด าเนินกระบวนการตรวจสอบรอบ
ด้านเพื่อปอ้งกนัมใิห้เกิดสถานการณ์ทาสยคุใหมแ่ละการค้ามนษุย์ทัง้ในกระบวนการธุรกิจของเดลต้าและในหว่งโซอ่ปุทานท่ี
เก่ียวข้อง  โดยสามารถสรุปกิจกรรมและการด าเนินการตา่งๆ ในชว่งปีงบประมาณ พ.ศ 2562 (2019) ได้ตามแถลงการณ์ตอ่ไปนี ้
 

โครงสรา้ง ธุรกิจ และการด าเนินกิจการ 

นบัตัง้แตเ่ร่ิมก่อตัง้บริษัทฯ ในปี พ .ศ . 2531 บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ )ประเทศไทย (จ ากดั มหาชน เติบโตขึน้อยา่งมัน่คงและ
แข็งแรงอยา่งตอ่เนื่องเสมอมา จวบจนปัจจบุนัเดลต้าประเทศไทยก้าวสูก่ารเป็นส านกังานใหญ่ในระดบัภมูิภาครวมทัง้เป็นศนูย์กลางการ
ผลติในประเทศอินเดียและเอเชียอาคเนย์ เราคือผู้น าในอตุสาหกรรมการออกแบบ ด าเนินการผลติ และ ให้บริการ )DMS) ในธุรกิจโซลชูัน่ส์
ส าหรับการจดัการพลงังาน และ การผลติชิน้สว่นอเิลก็ทรอนิกส์ อาทิ พดัลมระบายความร้อน อีเอม็ไอ ฟิลเตอร์ และ โซลนิอยด์ ปัจจบุนั
ผลติภณัฑ์เพื่อการจดัการพลงังานของเราประกอบด้วย เพาเวอร์ซสิเต็มส าหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ยานยนต์ งานโทรคมนาคม 
ระบบงานอตุสาหกรรม ระบบส านกังานอตัโนมตัิ อตุสาหกรรมการแพทย์ รวมถงึ เคร่ืองอดัประจไุฟฟา้ส าหรับยานยนต์ไฟฟา้ ดซีี -ดซีีคอน
เวอร์เตอร์ และ อะแดปเตอร์ ทัง้นี ้เดลต้าประเทศไทยยงัเติบโตในธรุกิจโซลชูัน่ส์ระบบอตัโนมตัิส าหรับงานอตุสาหกรรม โครงสร้างพืน้ฐาน
ส าหรับระบบศนูย์ข้อมลู และ การจดัการพลงังาน ในระดบัภมูิภาคได้อยา่งแข็งแกร่ง 

เดลต้าประเทศไทยได้รับเลอืกเข้าเป็นดชันีราคา SET50 เพื่อใช้แสดงระดบัและความเคลือ่นไหวของราคาหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรัพย์
ตอ่เนื่องมาตัง้แตปี่ พ .ศ . 2538 โดยปัจจบุนับริษัทฯ มีรายได้รวมสงูกวา่ 1.3 พนัล้าน เหรียญสหรัฐ และยงัยดึมัน่ในการคงไว้ซึง่การเติบโต
ด้วยการพฒันาอยา่งยัง่ยืน ทัง้ในกระบวนการด้านธุรกิจ การควบรวมและเข้าซือ้กิจการอยา่งชาญฉลาด และไมห่ยดุที่จะพฒันาทัง้
ผลติภณัฑ์และองค์กรของเราให้เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อมยิ่งขึน้อยูเ่สมอ 

โปรดศกึษาข้อมลูเก่ียวกบัโครงสร้าง ธุรกิจ และการด าเนินกิจการเพิ่มเติมที ่

1. สถานประกอบการของบริษัทฯ  https://www.deltathailand.com/en/global-operations 

2. โครงสร้างการถือหุ้น  https://www.deltathailand.com/en/investment-structure 

 

นโยบายและจรรณยาบรรณ  

คูม่ือจรรยาบรรณการปฏิบตังิานของ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  ) “คูม่อืจรรยาบรรณ”) และ
นโยบายการจ้างงานกลุม่เดลต้า )“ นโยบาย”) มีผลบงัคบัใช้กบัการด าเนินงานของบริษัทในกลุม่เดลต้าทัว่โลก  โดยเนือ้หาในคูม่ือ
จรรยาบรรณและนโยบาย มีข้อก าหนดมาตรฐานเฉพาะด้านสทิธิมนษุยชน  รวมถงึความคาดหวงัของลกูค้า  ซึง่นโยบายดงักลา่วอ้างองิ
จากระเบียบปฏิบตัิที่ได้รับการยอมรับโดยทัว่ไปในหลกัการสากลเช่น ปฏิญญาสากลวา่ด้วยสทิธิมนษุยชน, ปฏิญญาสากลวา่ด้วยหลกัการ
ไตรภาคีของส านกังานแรงงานระหวา่งประเทศและแนวทางของ OECD ส าหรับองค์กรข้ามชาติ เพือ่สะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบตัติาม
มาตรฐานแรงงานและสทิธิมนษุยชนระหวา่งประเทศ 

https://www.deltathailand.com/en/global-operations
https://www.deltathailand.com/en/investment-structure
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ทัง้นีค้ ามัน่สญัญาที่เดลต้าฯ ได้ให้ไว้เป็นส าคญั ประกอบด้วย:  

 จะปฏิบตัิตามกฎหมายเร่ืองแรงงานและการจ้างงานรวมทัง้มาตรฐานระดบันานาชาติที่เก่ียวข้อง 

 ห้ามใช้แแรงงานบงัคบัตลอดจนแรงงานเด็ก – โดยการปฏิบตัิงานทัง้หมดต้องเป็นไปโดยสมคัรใจ 

 พนกังานสามารถลาออกได้โดยสมคัรใจโดยมีระยะเวลาการแจ้งขอลาออกที่สมเหตสุมผล 

 ห้ามการลว่งละเมิดทกุรูปแบบ และปฏิบตัิตอ่แรงงานตามหลกัมนษุยธรรม  

 จ้างงานโดยพิจารณาตามความสามารถและไมเ่ลอืกปฏิบตัิ  

 จดัตัง้กลไกการจดัการชัว่โมงการท างานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบปฏิบตัิที่เก่ียวข้อง 

 จัดให้มีค่าตอบแทนพนกังานและผลประโยชน์ อนัได้แก่ ค่าจ้างขัน้ต ่า  วนัลาที่ได้ค่าตอบแทน  และ สวสัดิการอื่นๆ ให้
เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

การจดัการความเส่ียงและกระบวนการตรวจสอบรอบดา้น  

ในฐานะสว่นหนึง่ของความคิดริเร่ิมในการระบแุละลดความเสีย่งของการค้าทาสยคุใหม ่เดลต้าฯ ด าเนินกระบวนการตรวจสอบ
รอบด้านอยา่งรอบคอบเหมาะสมเพื่อแสดงถึงการยืนยนัตอ่การเคารพสทิธิมนษุยชนของเดลต้าและการตอ่ต้านการค้ามนษุย์ 
 

1. การด าเนินกิจการของบริษัทฯ :  

 ร้อยละ 75 ของพนกังานเดลต้าฯ อยูภ่ายใต้การคุ้มครองโดยข้อตกลงการเจรจาตอ่รองหรือสหภาพแรงงาน  

 การตรวจสอบประจ าปีจะด าเนินการผา่นกระบวนการตรวจสอบภายในตามแนวทางหลกัจรรยาบรรณแหง่พนัธมิตรธุรกิจผู้มี
ความรับผิดชอบ (RBA) 

 ปัญหาความเสีย่งหลกัที่ระบคุือการท างานลว่งเวลา (คนงานในโรงงานและวิศวกรด้านวจิยัและพฒันาเป็นกลุม่ที่มีความเสีย่ง
สงู)  ทัง้นีใ้นปี 2563 ที่ผา่นมาการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโควิด-19  เป็นความเสีย่งที่เกิดขึน้ใหม ่

 มีการด าเนินการแก้ไขเพื่อลดความเสีย่ง ตวัอยา่งเช่น โรงงานทัง้ 4 แหง่ได้เสนอแผนการแก้ไขชัว่โมงการท างานในประเทศจีน 

 บริษัทฯ ตัง้เปา้หมายการเสยีชีวติจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส Covid-19 ต้องเป็นศนูย์ตลอด 3 ปี    จึงมีการปฏิบตัิการเชิง
ปอ้งกนั  มาตรการตา่งๆ   การปรับปรุงระบบสาธารณปูโภคและโครงสร้างพืน้ฐาน  ตลอดจนการฝึกอบรมให้ความรู้พนกังาน 
ตามมาตรฐานท่ีทัว่โลกยอมรับ 

2. ผู้ รับช่วงสง่มอบและผู้สง่มอบ 

 ผู้ส่งมอบทุกรายต้องลงนามให้สตัยาบรรณในการปฏิบตัิตามหลกัจรรยาบรรณแห่งพนัธมิตรธุรกิจผู้มีความรับผิดชอบ  
(RBA)  

 ในปี 2563 ที่ผ่านมา ผู้ รับช่วงส่งมอบและผู้ส่งมอบรายใหม่ร้อยละ 100 ผ่านการคดัเลือกโดยใช้เกณฑ์ด้านการจดัการ
สิง่แวดล้อม และเกณฑ์การจดัการด้านสงัคมในการพิจารณาคดัเลอืก 

 ในปี พ.ศ. 2563 บริษัทด าเนินการส ารวจผู้สง่มอบล าดบัชัน้ 1 (Tier 1) จ านวน  185  ราย และ ผู้สง่มอบล าดบัชัน้ 2 (Tier 
2) จ าวนวน  19 ราย โดยใช้แบบส ารวจความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม (ESG) เพื่อคดักรองผู้ส่ง
มอบที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดประเด็นตา่งๆ ด้านสิทธิมนษุยชนในห่วงโซ่อปุทาน  โดยผลการส ารวจพบว่า ผู้สง่มอบล าดบั
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ชัน้ 1 จ านวน  10 ราย และ ซึง่เป็นผู้สง่มอบชัน้วิกฤติ มีอตัราความเสีย่งที่จะเกิดประเด็นด้านสทิธิมนษุยชนคิดเป็นร้อยละ 
4.9  

 

กระบวนการคดัเลือกผู้รบัช่วงส่งมอบโดยใช้เกณฑ์ด้านสงัคมและส่ิงแวดล้อม  
ซ่ึงได้รบัการรบัรองการเปิดเผยข้อมูล GRI 308-1 และ GRI 414-1 โดยผูต้รวจสอบอิสระ 

 

การฝึกอบรม  

เดลต้าฯ ให้ความส าคญัต่อการผลกัดนัให้พนกังานของบริษัทฯ ตระหนกัถึงความคืบหน้าเร่ืองทาสยคุใหม่และให้ความ
ร่วมมือในการเสริมสร้างคุณค่าในเร่ืองนี ้  ในระหว่างการปฐมนิเทศการจ้างงาน พนักงานใหม่ทุกคนจะได้รับการฝึกอบรม
จรรยาบรรณของเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้มัน่ใจในการรับรู้ถึงสิทธิและผลประโยชน์ของตน การฝึกอบรมดงักลา่วช่วยเพิ่มความ
ตระหนกัของพนกังานและปรับปรุงความเข้าใจในประเดน็สทิธิมนษุยชน   ทัง้นีใ้นปี พ.ศ. 2563 ที่ผา่นมา พนกังานของเดลต้าฯ ได้รับ
การฝึกอบรมเร่ืองจรรณยาบรรณในการปฏิบตัิงาน  จริยธรรมในหว่งโซอ่ปุทาน สทิธิมนษุยชน และหลกัจรรณยาบรรณแหง่พนัธมิตร
ธุรกิจผู้มีความรับผิดชอบ รวมทัง้สิน้ 9,819 คน ซึง่คิดเป็นชัว่โมงฝึกอบรม 510,242 ชัว่โมง  

แผนการด าเนินการในอนาคต  

1. ติดตาม ทบทวน และปรับปรุงการด าเนินการด้านจริยธรรมในห่วงโซอ่ปุทานให้เป็นไปตามความคิดริเร่ิมและมาตรฐานท่ี

ได้รับการยอมรับจากทัว่โลกอยา่งสม ่าเสมอ 

2. ประเมิน และเสริมสร้างความสามารถในการจัดการความเสี่ยงเร่ืองทาสยุคใหม่อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนส่งเสริมให้

กระบวนการตรวจสอบรอบด้านเร่ืองดงักลา่วเป็นกระบวนการปกติในการในการด าเนินกิจกรรมธุรกิจ 

3. ทบทวนและปรับปรุงนโยบาย จรรยาบรรณและคู่มือการฝึกอบรมที่เก่ียวข้องกับสิทธิมนุษยชนอย่างสม ่าเสมอ  โดย

พนกังานจะได้รับการฝึกอบรมทบทวนเป็นประจ าทกุปี 
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4. ระบุซัพพลายเออร์ที่มีความเสี่ยงสูง เสริมสร้างกลไกการจัดการการตรวจสอบ ESG ของบริษัทฯ ให้เข้มแข็ง และ

ด าเนินการปรับปรุงและพฒันากิจกรรมที่เก่ียวข้องอยา่งตอ่เนื่อง 

5. สง่เสริมให้ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีที่เก่ียวข้องด าเนินการเปิดเผยข้อมลู ESG ตามรอบเวลา 
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แหล่งขอ้มลูอา้งอิง:  

1. พระราชบญัญตัิปอ้งกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์ พ.ศ.2551 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/045/T_0001.PDF?fbclid=IwAR3OlpM3BtEFA-
Aapx06y_I5xvMf5q6lJOtpxW42MXuwg6N8oT-GGJ7V_DU (Thai language) 

2. พระราชบญัญตัิปอ้งกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์ พ.ศ.2551  แก้ไขเพิ่มเติม 2562  https://www.mol.go.th/wp-
content/uploads/sites/2/2019/07/row-humantrafficking-eng-23april2019.pdf (ฉบบัแปลภาษาองักฤษ) 

3. ที่ตัง้สถานประกอบการกลุม่บริษัทเดลต้าฯ ทัว่โลก https://www.deltathailand.com/en/global-operations 
4. โครงสร้างการลงทนุ https://www.deltathailand.com/en/investment-structure 
5. นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ https://www.deltathailand.com/en/pdf/about/governance/CG_DET_revised_E_2019.pdf 
6. หลกัจรรณยาบรรณแหง่พนัธมิตรธุรกิจผู้ รับผิดชอบ (RBA) 

http://www.responsiblebusiness.org/media/docs/RBACodeofConduct6.0_Thai.pdf 
7. คูม่ือจรรณยาบรรณการปฏิบตังิาน บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

https://www.deltathailand.com/en/pdf/about/governance/2019_Code_of_Conduct_20190101_E%20(28Oct19).pdf 
8. นโยบายสทิธิมนษุยชน บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

https://www.deltathailand.com/en/pdf/about/governance/DET-Human-Rights-Policy.pdf 
9. นโยบายการจ้างงาน บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)  

https://www.deltathailand.com/en/pdf/sustainable/SDSM/Employment%20Policy_EN.pdf 
10. นโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคม บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

https://www.deltathailand.com/en/pdf/sustainable/Supplier%20Corporate%20Social%20Responsibility%20Guide_E
N.pdf 

11. มาตรการการก ากบัดแูลความรับผิดชอบตอ่สงัคมของผู้สง่มอบ Delta’s Suppliers' Social Responsibility Management 
Measures https://www.deltathailand.com/en/pdf/sustainable/Supplier_Management_Measure.pdf 
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