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วนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2566 

 

เร่ือง การจ่ายเงินปันผล การเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไว ้(Par) การลดทุนจดทะเบียน และก าหนดวนัประชุมสามญัผู ้
ถือหุน้ประจ าปี 2566 ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (เพิ่มเติม) 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจง้มติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2566 ประชุมเม่ือวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2566 ดงัน้ี 

1) มีมติอนุมัติให้จดัประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2566 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราช
ก าหนดว่าดว้ยการประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ในวนัท่ี 7 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. (“ทีป่ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566”)   

2) มีมติอนุมติัก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2566 
(Record Date) ในวนัท่ี 1 มีนาคม 2566 

3) มีมติให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2566 เพื่อพิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของ
บริษทัฯ ส าหรับปี 2565 

4) มีมติให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงิน 
และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 ซ่ึงไดผ้่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตแลว้ และรายงานของผูส้อบบญัชี 

5) มีมติให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
2565 จากก าไรสุทธิของบริษทัฯ ตามงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2565 ในอตัรา 4.00 บาท (ส่ีบาทถว้น) ต่อหุ้น และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 28 เมษายน 
2566 ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินปันผลท่ีไดรั้บจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม
การลงทุนไปรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได ้และก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นผูมี้สิทธิรับเงินปันผล
ในวนัท่ี 1 มีนาคม 2566  

ทั้งน้ี สิทธิในการรับเงินปันผลของบริษทัฯ ยงัมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากตอ้งรอการอนุมติัจากท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 ในวนัท่ี 7 เมษายน 2566 

ทั้งน้ี หากค านวณจากมูลค่าท่ีตราไวใ้หม่ท่ีหุ้นละ 0.1 บาท ท่ีจะเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 
2566 พิจารณาอนุมติั อตัราเงินปันผลจะคิดเป็น 0.40 บาทต่อหุน้ 
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6) มีมติให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตรา
ไว ้จากเดิมมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ให้เป็นมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.1 บาท ทั้งน้ี เป็นไปตามเกณฑ์ด ารง
สถานะ โดยอา้งอิงถึง บจ/ร 01-00 ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการรับหุ้นสามญัหรือ
หุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 ข้อ 58/2 (1) และอนุมติัการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษทัขอ้ 4. ให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นสามญัของบริษทั ทั้ งน้ี การ
เปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวด้งักล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อทุนจดทะเบียน ทุนช าระแลว้ และสัดส่วนการ
ถือหุน้ของผูถื้อหุน้แต่อยา่งใด เป็นเพียงจะท าใหบ้ริษทัมีจ านวนหุน้สามญัของบริษทัเพิ่มข้ึน ดงัน้ี  

รายการ  ก่อนแกไ้ขมูลค่าท่ีตราไว ้ หลงัแกไ้ขมูลค่าท่ีตราไว ้ 

1. ทุนจดทะเบียน 1,259,000,000 บาท 1,259,000,000 บาท 

2. ทุนท่ีออกและช าระแลว้  1,247,381,614 บาท 1,247,381,614 บาท 

3. มูลค่าท่ีตราไว ้ หุน้ละ 1 บาท หุน้ละ 0.1 บาท 

4. จ านวนหุน้  1,247,381,614 หุน้ 12,473,816,140 หุน้ 

 ซ่ึงการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวจ้ากเดิม 1 บาท เป็น 0.1 บาท จะมีผลภายหลงัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2566 พิจารณาอนุมติั โดยวนัท่ีมีผลในระบบซ้ือขายจะเป็นไปตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ก าหนด 

 
7) มีมติให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ี

จะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 ราย โดยกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ มีดงัน้ี  
  1. นายอ้ึง กวง มิ้ง   ประธานกรรมการ 

2. นายชู ชี หยวน    กรรมการอิสระ 
3. ดร.วฑูิรย ์สิมะโชคดี   กรรมการอิสระ 

โดยท่ีประชุมมีมติเสนอให้แต่งตั้ง นายอ้ึง กวง มิ้ง ประธานกรรมการซ่ึงเป็นกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่ง
ตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2566 ให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ อีกวาระ
หน่ึง และเสนอใหอ้นุมติัแต่งตั้ง  

1. ดร.สมชาย หาญหิรัญ เป็นกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ แทน นายชู ชี หยวน 
ซ่ึงออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2566 และ  

2. นางสาวล่ี เซียเป็นกรรมการ แทน ดร.วิฑูรย ์สิมะโชคดี ซ่ึงออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 
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ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่กรรมการทั้ง 3 รายขา้งตน้ไดแ้ก่  
1. นายอ้ึง กวง มิ้ง   ประธานกรรมการ 
2. ดร.สมชาย หาญหิรัญ    กรรมการ/กรรมการอิสระ 
3. นางสาวล่ี เซีย   กรรมการ 

 เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเช่ียวชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทั 
จึงเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ 

 
8) มีมติให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนของ

กรรมการบริษทัฯ ประจ าปี 2566 เท่ากบัค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัฯ ประจ าปี 2565 ดงัน้ี 
1. ค่าตอบแทนประจ าปีของกรรมการ 

         ต  าแหน่ง           ปี 2566     ปี 2565 
 ประธานคณะกรรมการ     2,475,000 2,475,000 
 กรรมการอิสระ/ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร  1,495,000 1,495,000 
 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร       650,000    650,000 
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   1,750,000 1,750,000 
 ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 1,750,000 1,750,000 

2. เบ้ียประชุม 

ก าหนดค่าเบ้ียประชุมของกรรมการบริษัทฯ ประจ าปี 2566 เท่ากับเบ้ียประชุมกรรมการบริษัทฯ 
ประจ าปี 2565 ดงัน้ี 

         ต  าแหน่ง                    เบ้ียประชุม/คร้ัง 
คณะกรรมการบริษทั         ปี 2566 ปี 2565 
ประธานคณะกรรมการ         25,000 25,000 
กรรมการอิสระ/ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร       20,000 20,000 
กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร                  -          - 

คณะกรรมการชุดยอ่ย 
ประธานคณะกรรมการชุดยอ่ย           22,000 22,000 
คณะกรรมการชุดยอ่ย            20,000 20,000 

โดยบริษทัฯ จะจ่ายเบ้ียประชุมดงักล่าวใหเ้ฉพาะประธานกรรมการบริษทั กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร
และกรรมการอิสระท่ีเขา้ร่วมคณะกรรมการทุกชุดและการประชุมผูถื้อหุ้น 
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3. โบนสัประจ าปี 

ก าหนดการจ่ายเงินโบนสัประจ าปี 2565 ให้แก่ประธานกรรมการร้อยละ 60 และกรรมการบริษทัร้อย
ละ 40 ของค่าตอบแทนประจ าปี 2566 

9) มีมติให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งนายฉตัรชยั เกษม
ศรีธนาวฒัน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5813 หรือ นางสาวสุพรรณี ตริยานนัทกุล ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4498 หรือ นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 
5874 แห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี  2566 และก าหนด
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีเป็นจ านวนเงิน 4,910,000 บาท ในระยะเวลาตรวจสอบจ านวน 5,000 ชัว่โมง ทั้งน้ี
หากการท างานตอ้งใช้เวลามากกว่าท่ีระบุไวข้า้งตน้ บริษทัฯ จะจ่ายค่าตรวจสอบในอตัราร้อยละ 70 ของ
อตัราค่าจา้งการตรวจสอบตามอตัราปกติของส านกังานผูส้อบบญัชี ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่
สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหบ้ริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของส านกังานท า
หน้าท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ แทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได้ และมี
ค่าธรรมเนียมส าหรับการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งปีเพื่อประกอบการจดัท างบการเงินของบริษทั
แม่จ  านวน 500,000 บาท และมีค่าสอบบญัชีบริษทัยอ่ยอีก 3 แห่งเป็นจ านวน 1,335,000 บาท 

 
ทั้งน้ี ผูส้อบบัญชีทั้ ง 3 ท่านไม่ได้เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัและไม่ได้ให้บริการเป็นท่ีปรึกษาแก่บริษัท 
นอกจากน้ี ในการปฏิบติัหน้าท่ีของผูส้อบบญัชีดงักล่าวพบว่าไม่มีรายใดปฏิบติัหน้าท่ีติดต่อกนัเกิน 5 ปี 
รวมทั้ งการเสนอแต่งตั้ งผูส้อบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2566 
ดงักล่าว ไดผ้า่นการกลัน่กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

10) มีมติให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขคู่มือการ
ปฏิบติังานในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น (Operating Procedures of Acquisition or Disposal of 
Assets)  

11) มีมติอนุมติัการก าหนดระเบียบวาระส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2566 ดงัต่อไปน้ี 

1) รับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ส าหรับปี 2565  
2) พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31

ธันวาคม 2565 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัฯ แลว้ และรายงานของ
ผูส้อบบญัชี 

3) พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2565 
4) พิจารณาอนุมติัการการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไว ้และอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ

ของบริษทัขอ้ 4. ใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้สามญัของบริษทั 



 
 
 

5 
                                         

5) พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ 
6) พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจ าปี 2566 
7) พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ าปี 2566 
8) พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขคู่มือการปฏิบติังานในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น 
9) พิจารณาเร่ืองอ่ืน (ถา้มี)   

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
                 ขอแสดงความนบัถือ 
           บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 
 

       __________________________  
(นายจาง ช่าย ซิง) 

                                                         กรรมการ 


