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BorgWarner เขา้ซือ้ Delphi Technologies เรยีบรอ้ยแลว้ 

• เพือ่เสรมิสรา้งความสามารถ ขอบเขต และผลติภัณฑอ์เิล็กทรอนกิสแ์ละอเิล็กทรอนกิสก์ าลัง 

• เพือ่การเตบิโตทีม่ากขึน้แก ่BorgWarner และเนน้ในดา้นระบบขับเคลือ่นดว้ยไฟฟ้า 

• เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพของธรุกจิดา้นเทคโนโลยเีครือ่งยนตส์นัดาป รถยนตเ์ชงิพาณชิย ์

และบรกิารหลังการขาย 

Auburn Hills, Michigan วนัที ่2 ตลุาคม 2020 – วันน้ี BorgWarner Inc. (NYSE: BWA) 

ไดป้ระกาศแลว้วา่บรษัิทเขา้ซือ้ Delphi Technologies เรยีบรอ้ยแลว้ การรวมตวัของ BorgWarner และ 

Delphi Technologies คาดวา่จะชว่ยเสรมิสรา้งความสามารถ ขอบเขต 

และผลติภัณฑอ์เิล็กทรอนกิสแ์ละอเิล็กทรอนกิสก์ าลังของ BorgWarner 

รวมถงึผลกัดันสูก่ารเป็นผูน้ าในดา้นระบบขับเคลือ่นดว้ยไฟฟ้าที ่BorgWarner 

เชือ่วา่เป็นนมิติหมายทีด่ใีนการควา้ความไดเ้ปรยีบของระบบขับเคลือ่นในอนาคต  

 
“เรายนิดเีป็นอยา่งยิง่ทีไ่ดเ้ขา้ซือ้ Delphi Technologies” Frédéric Lissalde ประธานและผูบ้รหิารสงูสดุของ 

BorgWarner กลา่ว “จากการรวมตวัครัง้น้ี จะชว่ยให ้BorgWarner อยูใ่นต าแหน่งทีด่กีวา่เดมิ 

ซึง่มกีลุม่ผลติภัณฑท์ีค่รอบคลมุมากขึน้ในสว่นของผลติภัณฑขั์บเคลือ่นและระบบขับเคลือ่นระดบัแนวหนา้ของ

วงการทัง้รถยนตเ์ครือ่งยนตส์นัดาป รถยนตไ์ฮบรดิ และรถยนตไ์ฟฟ้า  

เราคาดหวังวา่การรวมตวัครัง้น้ีจะยังชว่ยเสรมิสรา้งธรุกจิดา้นรถยนตเ์ชงิพาณชิยแ์ละบรกิารหลังการขายอกีดว้ย 

ทางเราขอตอ้นรับพนักงาน Delphi Technologies ทกุคนจากทั่วทกุมมุโลกสูท่มี BorgWarner 

และเรารูส้กึตืน่เตน้ในโอกาสทีเ่รามร่ีวมกันเพือ่คน้หาแนวโนม้ตลาดดา้นการใชพ้ลังงานไฟฟ้า 

ผมภาคภมูใิจในพนักงานทกุแหง่ทั่วโลกของเรา รวมถงึทมีทีว่างแผนในการรวมตวัครัง้น้ีดว้ย 

ทีค่อยขับเคลือ่นธรุกจิไปขา้งหนา้ขณะทีเ่ราตอ้งรับมอืกบัการระบาดครัง้ใหญน้ี่ 

และชว่ยวางรากฐานทีแ่ข็งแกร่งส าหรับการรวมตัวทีร่าบรืน่ครัง้น้ี 

ผมม่ันใจอยา่งมากวา่เราจะรูว้า่ส ิง่ทีเ่ราเชือ่ม่ันคอืประโยชนท์ีส่ าคญัของการรวมตัวครัง้น้ีส าหรับผูถ้อืหุน้ ลกูคา้ 

และซพัพลายเออรข์องเรา”  
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กลยทุธท์ีน่า่สนใจและประโยชนท์างการเงนิ:  

การรวมตัวระหวา่ง BorgWarner กับ Delphi Technologies เรามคีวามคาดหวังวา่จะ:  

 

• ชว่ยเสรมิสรา้งความสามารถ ขอบเขต 

และผลติภณัฑอ์เิล็กทรอนกิสแ์ละอเิล็กทรอนกิสก์ าลงัของ BorgWarner 

รวมถงึผลกัดนัสูก่ารเป็นผูน้ าในดา้นระบบขบัเคลือ่นดว้ยไฟฟ้าที ่BorgWarner 

เชือ่วา่เป็นนมิติหมายทีด่ใีนการควา้ความไดเ้ปรยีบของระบบขบัเคลือ่นในอนาคต Delphi 

Technologies น าพาคนเกง่และเทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิสก์ าลังระดับแนวหนา้ของวงการ 

พรอ้มทัง้ดว้ยฐานการผลติ อปุทาน และลกูคา้ทีม่ั่นคง 

บรษัิททัง้สองจะสามารถแนะน าขอ้เสนอดา้นผลติภัณฑอ์เิล็กทรอนกิสก์ าลัง (ไดแ้ก ่

อนิเวอรเ์ตอรไ์ฟฟ้าแรงสงู ตวัแปลง เครือ่งชารจ์ออนบอรด์ และระบบจัดการแบตเตอรี)่ 

และความสามารถทางอเิล็กทรอนกิสก์ าลัง (ไดแ้ก ่ซอฟตแ์วร ์การรวมระบบ และการจัดการความรน้) 

ทัง้แบบแยกและแบบรวมทีเ่หมาะสมกับลกูคา้  

 
• เพิม่ประสทิธภิาพของธุรกจิดา้นเทคโนโลยเีครือ่งยนตส์นัดาป รถยนตเ์ชงิพาณิชย ์

และบรกิารหลงัการขายของ BorgWarner 

ความหลากหลายของผลติภณัฑขั์บเคลือ่นดว้ยการเผาไหมข้อง Delphi Technologies 

ชว่ยเตมิเต็มกลุม่ผลติภัณฑแ์หง่นวัตกรรมใหมข่อง BorgWarner ได ้

ซึง่มุง่เนน้ในดา้นเทคโนโลยสีะอาดเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพและสมรรถภาพของรถยนตเ์ครือ่งยนตส์นัดา

ปสมัยใหม ่การเพิม่ธรุกจิดา้นรถยนตเ์ชงิพาณชิยแ์ละบรกิารหลังการขายของ Delphi Technologies 

เขา้มาชว่ยสง่ผลใหเ้กดิความสมดลุมากขึน้ในรถยนตข์นาดเลก็ รถเชงิพาณชิย ์

และบรกิารหลังการขาย 

 
ลกูคา้บรกิารหลังการขายทั่วโลกจะยังคงไดรั้บประโยชนจ์ากกลุม่ผลติภัณฑค์ณุภาพระดับ OE 

ทีม่มีากมายของ BorgWarner และ Delphi Technologies ไดแ้ก ่อะไหล ่บรกิาร เครือ่งมอืวนิจิฉัย 

และอปุกรณ์ทดสอบ  บรกิารหลังการขายของ Delphi Technologies ในฐานะ BorgWarner 

จะยังคงความเป็นตนเองเอาไว ้

และลกูคา้ทั่วโลกจะยังคงพึง่พาผูต้ดิตอ่ทีต่นไวใ้จในดา้นการขายและการบรกิารลกูคา้ไดเ้ชน่เดมิ 

 
การด าเนนิธรุกรรมจะเสร็จสิน้หลังจากไดรั้บการอนุมัตจิากผูถ้อืหุน้ของ Delphi Technologies, 

ไดรั้บการอนุมัตติามกฎระเบยีบทีบ่ังคบัใช,้ ยอมตกลงเงือ่นไขบางประการทีเ่กีย่วขอ้งกับการกอ่หน้ีของ Delphi 

Technologies และยอมตกลงหรอืสละเงือ่นไขการปิดตามธรรมเนียม หลังจากด าเนนิธรุกรรมน้ีส าเร็จ 

จะตอ้งยตุกิารขายหุน้สามัญของ Delphi Technologies ในตลาดหลกัทรัพยน์วิยอรก์ (New York Stock 

Exchange) 
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การประชุมออนไลนแ์ละเนือ้หาการน าเสนอ 

เวลา 9:30 น. (ตามเขตเวลาตะวันออก) ในวันพฤหัสบดทีี ่8 ตลุาคม 2020 จะมกีารประชมุออนไลนส์ัน้ๆ 

เกีย่วกับรายละเอยีดเพิม่เตมิในการซือ้กจิการที:่ 

http://www.borgwarner.com/en/Investors/default.aspx  นอกจากนัน้ยังสามารถดกูารน าเสนอเกีย่วกับก

ารซือ้กจิการไดท้ี ่http://www.borgwarner.com/en/Investors/default.aspx 

 

 

เกีย่วกบั BorgWarner 

BorgWarner Inc. (NYSE: BWA) 

คอืผูน้ าผลติภัณฑร์ะดับโลกดา้นเทคโนโลยสีะอาดอันมปีระสทิธภิาพส าหรับรถยนตเ์ครือ่งยนตส์นัดาป 

รถยนตไ์ฮบรดิ และรถยนตไ์ฟฟ้า นอกจากนัน้ BorgWarner 

ยังน าพาผลติภัณฑแ์ละบรกิารระดับแนวหนา้ของวงการไปสูบ่รกิารหลังการขายอกีดว้ยโดยสรา้งเสรมิจากความ

เชีย่วชาญดา้นอปุกรณ์ดัง้เดมิของตน บรษัิทมพีนักงานทัว่โลกประมาณ 48,000 

คนจากโรงงานผลติและโรงงานทางเทคนคิกวา่ 99 แหง่ใน 24 ประเทศ โปรดดขูอ้มลูเพิม่เตมิที ่

borgwarner.com 

 

 

Statements in this news release (this “Release”) may contain forward-looking statements as contemplated by the 1995 

Private Securities Litigation Reform Act that are based on management’s current outlook, expectations, estimates and 

projections. Words such as “anticipates,” “believes,” “continues,” “could,” “designed,” “effect,” “estimates,” “evaluates,” 

“expects,” “forecasts,” “goal,” “guidance,” “initiative,” “intends,” “may,” “outlook,” “plans,” “potential,” “predicts,” 

“project,” “pursue,” “seek,” “should,” “target,” “when,” “will,” “would,” and variations of such words and similar 

expressions are intended to identify such forward-looking statements. Further, all statements, other than statements of 

historical fact contained or incorporated by reference in this Release that we expect or anticipate will or may occur in 

the future regarding our financial position, business strategy and measures to implement that strategy, including 

changes to operations, competitive strengths, goals, expansion and growth of our business and operations, plans, 

references to future success and other such matters, are forward-looking statements. Accounting estimates, such as 

those described under the heading “Critical Accounting Policies” in Item 7 of our most recently-filed Annual Report on 

Form 10-K (“Form 10-K”), are inherently forward-looking.  All forward-looking statements are based on assumptions 

and analyses made by us in light of our experience and our perception of historical trends, current conditions and 

expected future developments, as well as other factors we believe are appropriate in the circumstances.  Forward-

looking statements are not guarantees of performance, and the Company’s actual results may differ materially from 

those expressed, projected or implied in or by the forward-looking statements.  

You should not place undue reliance on these forward-looking statements, which speak only as of the date of this 

Release. Forward-looking statements are subject to risks and uncertainties, many of which are difficult to predict and 

https://www.borgwarner.com/en/home
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generally beyond our control, that could cause actual results to differ materially from those expressed, projected or 

implied in or by the forward-looking statements.  These risks and uncertainties, among others, include: failure to 

realize the expected benefits of the acquisition of Delphi Technologies; failure to promptly and effectively integrate 

Delphi Technologies’ businesses; the potential for unknown or inestimable liabilities relating to the acquired business; 

our dependence on automotive and truck production, both of which are highly cyclical; our reliance on major OEM 

customers; commodities availability and pricing; supply disruptions; fluctuations in interest rates and foreign currency 

exchange rates; availability of credit; our dependence on key management; our dependence on information systems; 

the uncertainty of the global economic environment; the outcome of existing or any future legal proceedings, including 

litigation with respect to various claims; future changes in laws and regulations, including, by way of example, tariffs, 

in the countries in which we operate; and other risks noted in reports that we file with the Securities and Exchange 

Commission, including Item 1A, “Risk Factors” in our most recently-filed Form 10-K. We do not undertake any 

obligation to update or announce publicly any updates to or revisions to any of the forward-looking statements in this 

presentation to reflect any change in our expectations or any change in events, conditions, circumstances, or 

assumptions underlying the statements. 

ตดิตอ่ IR: 

Patrick Nolan 

โทร.: +1 248-754-0884 

อเีมล: ir@borgwarner.com 

 

ตดิตอ่ PR: 

Anna Penava 

โทร.: +49 7141 132 753 

อเีมล: mediacontact.eu@borgwarner.com   
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