
วนัที� 13 กรกฎาคม 2548 
 
 

เรื�อง การแจง้สรุปขอ้มูลการลงทุนของบริษทัฯ 

 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ดว้ยที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัเดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ครั4 งที� 
3/2548 ซึ� งไดป้ระชุมเมื�อวนัที� 12 กรกฎาคม 2548 เวลา 13.30 นาฬิกา ไดมี้มติใหแ้จง้สรุปขอ้มูลการ
ลงทุนของบริษทัฯ ตามรายละเอียดดงันี4  
 

การลงทุนของบริษทัเดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ที�จะกล่าวต่อไปนี4  เป็น
การลงทุนโดยบริษทัเดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ทั4งทางตรงและทางออ้มโดยผา่น
บริษทัยอ่ยซึ� งไดแ้ก่ บริษทั ดี อี ที อินเตอร์เนชั�นแนลโฮลดิ4ง จาํกดั ซึ� งการลงทุนไดแ้บง่เป็น 2 กลุ่มหลกัๆ 
ดงันี4  
กลุ่มที� 1 การลงทุนที�มีอยใูนปัจจุบนั  
กลุ่มที� 2 การลงทุนในบริษทัซึ� งปัจจุบนัไดปิ้ดกิจการหรือยกเลิกการลงทุนแลว้ 

 

กลุ่มที� 1 การลงทุนที�มอียู่ในปัจจุบัน มีรายละเอยีดดังนี� 
 

1). บริษทั ดีอที ีอนิเตอร์เนชั�นแนล โฮลดิ�ง จํากดั 
1. วนั เดือน ปี ที�เกิดรายการ 
: 24 พ.ย. 2540 – 24 ต.ค 2544 
2. คูส่ัญญาที�เกี�ยวขอ้ง 
ผูซื้4อ: บริษทัเดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

ผูข้าย: บริษทั ดีอีที อินเตอร์เนชั�นแนล โฮลดิ4ง จาํกดั 

ความสัมพนัธ์กบับริษทัจดทะเบียน 

: เป็นการลงทุนในบริษทัจดัตั4งขึ4นใหม ่ซึ� งไดท้าํการจดัตั4งบริษทัเมื�อวนัที� 6 พ.ย 2540 โดยทาํการจด
ทะเบียนในหมูเ่กาะเคยแ์มน บริษทั ดีอีที อินเตอร์เนชั�นแนล โฮลดิ4ง จาํกดั เป็นบริษทัยอ่ยที�ถือหุน้โดย
บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 100%  
3. ลกัษณะโดยทั�วไปของรายการ  
- ประเภทรายการ 
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: การไดม้าของหุ้น 

- ขนาดรายการ 
: 18.8%  
1. เกณฑสิ์นทรัพย ์= 2,985 ลา้นบาท /15,858 ลา้นบาท = 18.8%  
2. เกณฑก์าํไรสุทธิ = 155 ลา้นบาท /3,865 ลา้นบาท = 4.01%  
3. มูลคา่รวมของสิ�งตอบแทน =2,396 ลา้นบาท /24,927 ลา้นบาท = 9.61%  
(ขอ้มูลการเงิน ณ 31 ธ.ค. 2544) 
- เกณฑที์�ใชใ้นการพิจารณาขนาดของรายการ 
: เกณฑสิ์นทรัพย ์
4. รายละเอียดของสินทรัพยที์�ซื4อ 

 หลกัทรัพย ์
- ชื�อบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์
: บริษทั ดีอีที อินเตอร์เนชั�นแนล โฮลดิ4ง จาํกดั 

- ลกัษณะการดาํเนินธุรกิจ 

: การลงทุน  
- ทุนจดทะเบียน 

: 100,000,000 เหรียญสหรัฐ 

- ทุนที�ชาํระแลว้ 

: 53,852,576 เหรียญสหรัฐ 

- จาํนวนหุน้ที�ซื4อ  
: 53,852,576 หุน้ 

- ราคาซื4อต่อหุ้น 

: 1 เหรียญสหรัฐ 

- สัดส่วนของหุ้นที�ถือก่อนการซื4อ 

: 0 % 

- สดัส่วนของหุ้นที�ถือหลงัการซื4อ  
: 100 % 

- คณะกรรมการบริษทั 

: นายอึ4ง กวง มิ4ง, นายหวงั หมิง เจิ4ง, นายชู ชี หยวน, นายอนุสรณ์ มุทรอิศ, นางสาวนิรมล ตนัติพนูธรรม 

- ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 



  

 3 

: บริษทัเดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 100% 

5. มูลคา่รวมสิ�งตอบแทน 

- เงินสด 

6. มูลคา่ของสินทรัพยที์�ซื4อ  
: 53,852,576 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 2,396 ลา้นบาท) 
7. เกณฑที์�ใชใ้นการกาํหนดมูลคา่ของสิ�งตอบแทน 

: มูลคา่หุน้ที�ตราไว ้

8.ผลประโยชน์ที�คาดวา่บริษทัจดทะเบียนจะไดรั้บ 

: เพื�อช่วยในการจดัการโครงสร้างของกลุ่มใหมี้ความชดัเจน โดยมีบริษทั ดีอีที อินเตอร์เนชั�นแนล โฮลดิ4ง 
จาํกดั ทาํหนา้ที�หลกัในการลงทุน 

9. แหล่งเงินทุนที�ใช ้ 
: กาํไรสุทธิของบริษทัเดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  
 

2).บริษทั ดีอที ีโลจิสติคส์ (ยูเอสเอ) คอร์ปอเรชั�น จํากดั 
1. วนั เดือน ปี ที�เกิดรายการ 
: 19 ต.ค. 2542 
2. คูส่ัญญาที�เกี�ยวขอ้ง 
ผูซื้4อ: บริษทั ดีอีที อินเตอร์เนชั�นแนล โฮลดิ4ง จาํกดั 

ผูข้าย: บริษทั ดีอีที โลจิสติคส์ (ยเูอสเอ) คอร์ปอเรชั�น จาํกดั 

ความสัมพนัธ์กบับริษทัจดทะเบียน 

: เป็นการลงทุนในบริษทัจดัตั4งขึ4นใหม ่ซึ� งไดท้าํการจดัตั4งบริษทัในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื�อวนัที� 4 ม.ค 
2543  
3. ลกัษณะโดยทั�วไปของรายการ  
- ประเภทรายการ 
 : การไดม้าของหุ้น 

- ขนาดรายการ 
: 0.12% (18.90 ลา้นบาท/16,221 ลา้นบาท สินทรัพยร์วม ณ 31 ธ.ค. 2542)  
- เกณฑที์�ใชใ้นการพิจารณาขนาดของรายการ 
: มูลคา่รวมของสิ�งตอบแทน 

4. รายละเอียดของสินทรัพยที์�ซื4อ 

 : หลกัทรัพย ์
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- ชื�อบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์
: บริษทั ดีอีที โลจิสติคส์ (ยเูอสเอ) คอร์ปอเรชั�น จาํกดั 

- ลกัษณะการดาํเนินธุรกิจ 

: การใหบ้ริการโลจิสติคส์ (Logistics) ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ทุนจดทะเบียน(จาํนวนหุ้นที�จดทะเบียน) 
: 5,000,000 หุน้ 

- ทุนที�ชาํระแลว้ 

: 500,000 เหรียญสหรัฐ 

- จาํนวนหุน้ที�ซื4อ  
: 500,000 หุน้ 

- ราคาซื4อต่อหุ้น 

: 1 เหรียญสหรัฐ 

- สัดส่วนของหุ้นที�ถือก่อนการซื4อ 

: 0 % 

- สัดส่วนของหุ้นที�ถือหลงัการซื4อ  
: 100 % 

- คณะกรรมการบริษทั 

: นายไมค ์ชาง (Mike Chang) นางเยา โชว (Yao Chou)  

- ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

: บริษทั ดีอีที อินเตอร์เนชั�นแนล โฮลดิ4ง จาํกดั 100% 

5. มูลคา่รวมสิ�งตอบแทน 

- เงินสด 

6. มูลคา่ของสินทรัพยที์�ซื4อ  
: 500,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 18,895,000 บาท) 
7. เกณฑที์�ใชใ้นการกาํหนดมูลคา่ของสิ�งตอบแทน 

: มูลคา่หุน้ที�ตราไว ้

8.ผลประโยชน์ที�คาดวา่บริษทัจดทะเบียนจะไดรั้บ 

: เพื�อใหบ้ริการดา้นโลจิสติคส์แก่บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
9. แหล่งเงินทุนที�ใช ้ 
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: กาํไรสุทธิของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  
 
 

3). บริษทั นิวตั�น พาวเวอร์ จํากดั 
1. วนั เดือน ปี ที�เกิดรายการ 
ครั4 งที�1 : วนัที� 22 ต.ค 2541 
การไดม้าของหุ้นจาํนวน 360,000 หุน้ 

ครั4 งที� 2 : วนัที� 5 ม.ค 2542 
การไดม้าของหุ้นจาํนวน 820,688 หุน้ 

ครั4 งที� 3 : วนัที� 2 เม.ย 2544 จาํนวน 840,000 หุ้น 

2. คูส่ัญญาที�เกี�ยวขอ้ง 
ผูซื้4อ: บริษทั ดีอีที อินเตอร์เนชั�นแนล โฮลดิ4ง จาํกดั 

ผูข้ายครั4 งที� 1 : บริษทัเอ ทีม ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (A Team Development Ltd) 

ผูข้ายครั4 งที� 2 : บริษทั นิวตั4น พาวเวอร์ จาํกดั (เป็นการเพิ�มทุน)   
ผูข้ายครั4 งที� 3 : บริษทั เดลตา้ อินเตอร์เนชั�นแนล โฮลดิ4ง จาํกดั           
ความสัมพนัธ์กบับริษทัจดทะเบียน 

: บริษทัเอ ทีม ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั -ไมมี่ความสัมพนัธ์ - 
: บริษทั นิวตั4น พาวเวอร์ จาํกดั จดัตั4งขึ4นเมื�อวนัที� 31 ส.ค 2538 ในฮ่องกง 
: ส่วนบริษทั เดลตา้ อินเตอร์เนชั�นแนล โฮลดิ4ง จาํกดั เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ อิงค ์
ซึ� งทั4งสองบริษทัถือหุน้รวมกนัในบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ประมาณ 
20% 

3. ลกัษณะโดยทั�วไปของรายการ  
- ประเภทรายการ 
: การไดม้าของหุ้น 

- ขนาดรายการ 
: 0.64%  
1. เกณฑสิ์นทรัพย ์= 44.7 ลา้นบาท /13,528 ลา้นบาท = 0.33%  
2. เกณฑก์าํไรสุทธิ = -0.17 ลา้นบาท /4,042 ลา้นบาท = -0.004% 

3. มูลคา่รวมของสิ�งตอบแทน 137.74 ลา้นบาท /21,398 ลา้นบาท = 0.64%  
(ขอ้มูลการเงิน ณ 31 ธ.ค 2543) 
- เกณฑที์�ใชใ้นการพิจารณาขนาดของรายการ 
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: มูลคา่รวมของสิ�งตอบแทน 

4. รายละเอียดของสินทรัพยที์�ซื4อ 

 : หลกัทรัพย ์
: ชื�อบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์

บริษทั นิวตั4น พาวเวอร์ จาํกดั 

- ลกัษณะการดาํเนินธุรกิจ 

: ใหบ้ริการดา้นการวจิยัและการพฒันาเกี�ยวกบัผลิตภณัฑ์พาวเวอร์ซพัพลาย (Power Supply) 

- ทุนจดทะเบียน 

: 2,020,688 เหรียญฮ่องกง 
- ทุนที�ชาํระแลว้ 

: 2,020,688 เหรียญฮ่องกง 
- จาํนวนหุน้ที�ซื4อ  
ครั4 งที� 1: ซื4อ 360,000 หุน้  
ครั4 งที� 2: ซื4อ 820,688 หุน้  
ครั4 งที� 3: ซื4อ 840,000 หุน้  
- ราคาซื4อต่อหุ้น 

ครั4 งที� 1: 16.15  เหรียญฮ่องกง  
ครั4 งที� 2: 18.89  เหรียญฮ่องกง  
ครั4 งที� 3: 3.9695  เหรียญฮ่องกง  
- สัดส่วนของหุ้นที�ถือก่อนการซื4อ 

: 0% 

- สัดส่วนของหุ้นที�ถือหลงัการซื4อ  
ครั4 งที� 1: 30 %  
ครั4 งที� 2: 58.43% 

ครั4 งที� 3: 100%  
- คณะกรรมการบริษทั 

: นายอึ4ง กวง มิ4ง (Ng Kong Meng), นายหวงั หมิง เจิ4ง (Wang Ming-Cheng), Mr. Ko Tzn Shing, 

Mr. Leung Lok Tun , Mr. Tang Pak Chuen  

- ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

: บริษทั ดีอีที อินเตอร์เนชั�นแนล โฮลดิ4ง จาํกดั 100% 

5. มูลคา่รวมสิ�งตอบแทน 
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- เงินสด 

6. มูลคา่ของสินทรัพยที์�ซื4อ 

ครั4 งที� 1) 750,000  เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 32.51 ลา้นบาท) 
ครั4 งที� 2) 2,000,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 86.70 ลา้นบาท) 
ครั4 งที� 3) 427,483 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 18.53 ลา้นบาท) 
รวม 3,177,483 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 137.74 ลา้นบาท) 
7. เกณฑที์�ใชใ้นการกาํหนดมูลคา่ของสิ�งตอบแทน 

: กาํไรที�คาดวา่จะไดรั้บจากการผลิตและขายผลิตภณัฑพ์าวเวอร์ซพัพลายซึ�งเกิดจากการวจิยัและพฒันาของ
บริษทันิวตั4นพาวเวอร์ 
8.ผลประโยชน์ที�คาดวา่บริษทัจดทะเบียนจะไดรั้บ 

: เพื�อใหบ้ริการดา้นงานวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑพ์าวเวอร์ซพัพลายใหก้บับริษทัฯ 

9. แหล่งเงินทุนที�ใช ้ 
: กาํไรสุทธิของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  
 

4). บริษทั เดลต้า กรีน (เทยีนจิน) อนิดัสตรีส์ จํากดั  
1. วนั เดือน ปี ที�เกิดรายการ 
: 10 ธ.ค. 2541-3 ส.ค. 2543  
2. คูส่ัญญาที�เกี�ยวขอ้ง 
ผูซื้4อ: บริษทั ดีอีที อินเตอร์เนชั�นแนล โฮลดิ4ง จาํกดั 

ผูข้าย: บริษทั เดลตา้ กรีน (เทียนจีน) อินดสัตรีส์ จาํกดั 

ความสัมพนัธ์กบับริษทัจดทะเบียน 

: เป็นการลงทุนในบริษทัจดัตั4งขึ4นใหม ่ซึ� งไดท้าํการจดัตั4งบริษทัในประเทศจีน เมื�อวนัที� 9 ต.ค 2541  
3. ลกัษณะโดยทั�วไปของรายการ  
- ประเภทรายการ 
: การไดม้าของหุ้น 

- ขนาดรายการ 
: 2.92%  
1. เกณฑสิ์นทรัพย ์=791 ลา้นบาท *50% /13,529 ลา้นบาท = 2.92%  
2. เกณฑก์าํไรสุทธิ = -43.5 ลา้นบาท *50% /4,042 ลา้นบาท = -0.54%  
3. มูลคา่รวมของสิ�งตอบแทน =433.5 ลา้นบาท /21,398 ลา้นบาท = 2.03%  
(ขอ้มูลการเงิน ณ 31 ธ.ค. 2543) 
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- เกณฑที์�ใชใ้นการพิจารณาขนาดของรายการ 
: เกณฑสิ์นทรัพย ์
4. รายละเอียดของสินทรัพยที์�ซื4อ 

 : หลกัทรัพย ์
ชื�อบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์

: บริษทั เดลตา้ กรีน (เทียนจิน) อินดสัตรีส์ จาํกดั 

- ลกัษณะการดาํเนินธุรกิจ 

: ผลิตชิ4นส่วนอีเลคโทรนิคส์เกี�ยวกบัความถี�ของวทิยแุละอุปกรณ์สื�อสาร (Radio frequency 

components) 

- ทุนจดทะเบียน 

: 20,000,000 เหรียญสหรัฐ 

- ทุนที�ชาํระแลว้ 

: 20,000,000 เหรียญสหรัฐ 

- จาํนวนหุน้ที�ซื4อ  
: 50% ของทุนของบริษทั (Capital contribution) 

- ราคาซื4อต่อหุ้น 

: คิดตามสัดส่วนของการลงทุน 

- สัดส่วนของหุ้นที�ถือก่อนการซื4อ 

: 0 % 

- สัดส่วนของหุ้นที�ถือหลงัการซื4อ  
: 50 % 

- คณะกรรมการบริษทั 

: Mr. Cheng Ping, Mr. Liang Shiu-Chieng, Mr. Wang Chyi-Shin 

- ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

บริษทั ดีอีที อินเตอร์เนชั�นแนล โฮลดิ4ง จาํกดั 50% 

บริษทั เอ เอ ซี เอช อินเตอร์เนชั�นแนล โฮลดิ4ง จาํกดั 25% 

บริษทั เจ เอ วาย เอส เอส อินเตอร์เนชั�นแนล โฮลดิ4ง จาํกดั 25% 

5. มูลคา่รวมสิ�งตอบแทน 

- เงินสด 

6. มูลคา่ของสินทรัพยที์�ซื4อ  
: 10,000,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 433.5 ลา้นบาท) 
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7. เกณฑที์�ใชใ้นการกาํหนดมูลคา่ของสิ�งตอบแทน 

: กาํหนดตามสัดส่วนของการลงทุนในบริษทั 

8.ผลประโยชน์ที�คาดวา่บริษทัจดทะเบียนจะไดรั้บ 

: เงินปันผลและเป็นการขยายธุรกิจ 

9. แหล่งเงินทุนที�ใช ้ 
: กาํไรสุทธิของบริษทัเดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  
 

5). บริษทั หัวดา โฮลดิ�ง จาํกดั 
1. วนั เดือน ปี ที�เกิดรายการ 
ครั4 งที� 1 : วนัที� 10 มิ.ย 2541 
การไดม้าของหุ้นจาํนวน 7,350,000 หุน้ 

ครั4 งที� 2 : วนัที� 20 เม.ย 2543 
การจาํหน่ายไปของหุน้จาํนวน 600,000 หุน้ 

ครั4 งที� 3 : วนัที� 16 พ.ค. 2546 
การไดม้าของหุ้นจาํนวน 450,000 จากการเพิ�มทุน  
2. คูส่ัญญาที�เกี�ยวขอ้ง 
ครั4 งที� 1 : การไดม้าของหุน้ 

ผูซื้4อ: บริษทั ดีอีที อินเตอร์เนชั�นแนล โฮลดิ4ง จาํกดั 

ผูข้าย: บริษทั หวัดา โฮลดิ4ง จาํกดั 

ครั4 งที� 2 : การจาํหน่ายไปของหุน้ 

ผูซื้4อ: บริษทั เคาทตี์4แลนด ์โฮลดิ4ง จาํกดั (Countiland Holding Ltd) 

ผูข้าย: บริษทั ดีอีที อินเตอร์เนชั�นแนล โฮลดิ4ง จาํกดั 

ครั4 งที� 3 : การไดม้าของหุน้เพิ�มทุน 

ผูซื้4อ: บริษทั ดีอีที อินเตอร์เนชั�นแนล โฮลดิ4ง จาํกดั 

ผูข้าย: บริษทั หวัดา โฮลดิ4ง จาํกดั           
ความสัมพนัธ์กบับริษทัจดทะเบียน 

: เป็นการลงทุนในบริษทัจดัตั4งขึ4นใหม ่โดยบริษทั หวัดา โฮลดิ4ง จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนจดัตั4งบริษทัที�หมู่
เกาะเคยแ์มน เมื�อวนัที� 14 ก.ค. 2540  
: บริษทั เคาทตี์4แลนด ์โฮลดิ4ง จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั หวัดา โฮลดิ4ง จาํกดัและไมมี่ความสัมพนัธ์กบั
บริษทัฯ 

3. ลกัษณะโดยทั�วไปของรายการ  
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- ประเภทรายการ 
: การไดม้าของหุ้น 

- ขนาดรายการ 
: 1.30%  
1. เกณฑสิ์นทรัพย ์= 420 ลา้นบาท*45% /14,691 ลา้นบาท = 1.29%  
2. เกณฑก์าํไรสุทธิ =2.07 ลา้นบาท*45% /3,323 ลา้นบาท = 0.03% 

3. มูลคา่รวมของสิ�งตอบแทน =326.07 ลา้นบาท/25,032 ลา้นบาท = 1.30% 

(ขอ้มูลการเงิน ณ 31 ธ.ค. 2545) 
- เกณฑที์�ใชใ้นการพิจารณาขนาดของรายการ 
: มูลคา่รวมของสิ�งตอบแทน 

4. รายละเอียดของสินทรัพยที์�ซื4อ 

 : หลกัทรัพย ์
- ชื�อบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์
: บริษทั หวัดา โฮลดิ4ง จาํกดั 

- ลกัษณะการดาํเนินธุรกิจ 

: การลงทุน 

- ทุนจดทะเบียน 

: 16,000,000 เหรียญสหรัฐ 

- ทุนที�ชาํระแลว้ 

: 16,000,000 เหรียญสหรัฐ 

- จาํนวนหุน้ที�ซื4อ  
ครั4 งที� 1 : การไดม้า 7,350,000  หุน้  
ครั4 งที� 2 : จาํหน่าย 600,000 หุ้น คงเหลือ 6,750,000 หุน้  
ครั4 งที� 3 : การไดม้า 450,000 หุน้ จากการเพิ�มทุน ทาํใหถื้อหุน้รวม 7,200,000 หุน้ 

- ราคาซื4อต่อหุ้น 

ครั4 งที� 1 : 1 เหรียญสหรัฐ/หุ้น 

ครั4 งที� 2 : 0.578 เหรียญสหรัฐ/หุน้  
ครั4 งที� 3 : 1 เหรียญสหรัฐ/หุ้น 

- สัดส่วนของหุ้นที�ถือก่อนการซื4อ 

: 0% 
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- สัดส่วนของหุ้นที�ถือหลงัการซื4อ  
ครั4 งที� 1 : 49%  
ครั4 งที� 2 : 45% 

ครั4 งที� 3 : 45% 

- คณะกรรมการบริษทั 

: Mr. Cheng Ping, Mr. Lee Shu-Ta, Mr. Wang Chyi-Shin  

- ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

บริษทั ดีอีที อินเตอร์เนชั�นแนล โฮลดิ4ง จาํกดั 45% 

บริษทั เคาทตี์4แลนด ์โฮลดิ4ง จาํกดั 55% 

5. มูลคา่รวมสิ�งตอบแทน 

- เงินสด 

6. มูลคา่ของสินทรัพยที์�ซื4อ 

ครั4 งที� 1 : มูลคา่การซื4อหุน้ 7,350,000  เหรียญสหรัฐ(ประมาณ 319.36 ลา้นบาท) 
ครั4 งที� 2 : มูลคา่การขายหุ้น 346,789 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 13.36 ลา้นบาท) 
ครั4 งที� 3 : มูลคา่การซื4อหุน้เพิ�มทุน 450,000 เหรียญสหรัฐ(ประมาณ 20.07 ลา้นบาท) 
รวมเป็นมูลคา่การชาํระเงินสุทธิ 7,453,211 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 326.07 ลา้นบาท) 
7. เกณฑที์�ใชใ้นการกาํหนดมูลคา่ของสิ�งตอบแทน 

: สาํหรับรายการครั4 งที� 1 และ 3 ชาํระคา่หุน้ตามมูลคา่หุ้นที�ตราไว ้ส่วนรายการครั4 งที� 2 ไดข้ายหุน้ในราคา
เทา่กบัมูลคา่ตามบญัชีต่อหุน้ ณ 31 ธ.ค 2542 
8.ผลประโยชน์ที�คาดวา่บริษทัจดทะเบียนจะไดรั้บ 

: เงินปันผลและการขยายตลาดผลิตภณัฑด์า้นจอแสดงภาพไปยงัสหรัฐอเมริกา โดยใหบ้ริษทัยอ่ยของ
บริษทัหวัดา โฮลดิ4ง จาํกดัซึ� งอยูใ่นประเทศเมก็ซิโกเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่าย 

9. แหล่งเงินทุนที�ใช ้ 
: กาํไรสุทธิของบริษทัเดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  
 

6).บริษทั อโิซนิค คอร์ปอเรชั�น จํากดั  
1. วนั เดือน ปี ที�เกิดรายการ 
ครั4 งที� 1: วนัที� 6 ก.ค 2543 
การไดม้าของหุ้นบุริมสิทธิจาํนวน 1,500,000 หุ้น 

ครั4 งที� 2 : วนัที� 22 ส.ค 2544 
การจาํหน่ายไปของหุน้บุริมสิทธิจาํนวน 500,000 หุน้ 
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2. คูส่ัญญาที�เกี�ยวขอ้ง 
ครั4 งที� 1: การไดม้าของหุน้ 

ผูซื้4อ : บริษทั ดีอีที อินเตอร์เนชั�นแนล โฮลดิ4ง จาํกดั 

ผูข้าย : บริษทั อิโซนิค คอร์ปอเรชั�น จาํกดั 

ความสัมพนัธ์กบับริษทัจดทะเบียน 

: บริษทั อิโซนิค คอร์ปอเรชั�น จาํกดั จดัตั4งขึ4นในประเทศอเมริกาเมื�อวนัที� 30 ธ.ค.2540 
ครั4 งที� 2 : การจาํหน่ายหุ้น 

ผูซื้4อ: บริษทั เดลตา้ อินเตอร์เนชั�นแนล โฮลดิ4ง จาํกดั 

ผูข้าย: บริษทั ดีอีที อินเตอร์เนชั�นแนล โฮลดิ4ง จาํกดั 

ความสัมพนัธ์กบับริษทัจดทะเบียน 

: บริษทั เดลตา้ อินเตอร์เนชั�นแนล โฮลดิ4ง จาํกดั เป็นบริษทัยอ่ยของ บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ อิงค ์ซึ� ง 
ทั4งสองบริษทัถือหุน้ในบริษทัเดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) รวมประมาณ 20% 

3. ลกัษณะโดยทั�วไปของรายการ  
- ประเภทรายการ 
 : การไดม้าและจาํหน่ายไปของหุน้ 

- ขนาดรายการ 
: 0.49% 

1. เกณฑสิ์นทรัพย ์=130 ลา้นบาท*16.49% /15,257 ลา้นบาท = 0.14% 

2. เกณฑก์าํไรสุทธิ =-155.5 ลา้นบาท *16.49% /3,865 ลา้นบาท = -0.66% 

3. มูลคา่รวมของสิ�งตอบแทน =122 ลา้นบาท/24,927 ลา้นบาท = 0.49% 

(ขอ้มุลการเงิน ณ 31 ธ.ค. 2544) 
- เกณฑที์�ใชใ้นการพิจารณาขนาดของรายการ 
: มูลคา่รวมของสิ�งตอบแทน 

4. รายละเอียดของสินทรัพยที์�ซื4อ 

 : หลกัทรัพย ์
- ชื�อบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์
: บริษทั อิโซนิค คอร์ปอเรชั�น จาํกดั  
- ลกัษณะการดาํเนินธุรกิจ 

: ผลิต วจิยัแลพฒันา เกี�ยวกบักลอ้งถ่ายวดีีโอระบบดิจิตอล (Digital video camera) 

- ทุนจดทะเบียน/ จาํนวนหุ้นจดทะเบียน (ณ 31 ธ.ค. 2547) 
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: หุน้สามญั 15,000,000 หุน้ 

  หุน้บุริมสิทธิ ประเภท A 1,340,000 หุน้ 

  หุน้บุริมสิทธิ ประเภท B 1,000,000 หุน้ 

  หุน้บุริมสิทธิ ประเภท C 2,750,000 หุน้ 

รวมเป็นหุน้จดทะเบียนทั4งหมด 20,090,000 หุน้ 

-ทุนที�ชาํระแลว้ (ณ 31 ธ.ค. 2547) 
: 6,988,550 เหรียญสหรัฐ แบ่งเป็น 

  -หุน้สามญั 977,000 หุน้ 

  - หุน้บุริมสิทธิ ประเภท A 1,340,000 หุน้ 

  - หุน้บุริมสิทธิ ประเภท B 996,001 หุน้ 

  - หุน้บุริมสิทธิ ประเภท C 2,750,000 หุน้ 

รวมหุน้ที�ออกและชาํระแลว้ทั4งหมด 6,063,001 หุน้ 

ครั4 งที� 1: ซื4อหุน้บุริมสิทธิ จาํนวน 1,500,000  หุ้น  
ครั4 งที� 2 : จาํหน่ายหุน้บุริมสิทธิ 500,000 หุน้  
คงเหลือหุ้นบุริมสิทธิ 1,000,000  หุน้ 

- ราคาซื4อ/ขายต่อหุน้ 

ครั4 งที� 1: ซื4อหุน้บุริมสิทธิ ราคา 2 เหรียญสหรัฐ/หุ้น 

ครั4 งที� 2 : ขายหุ้นบุริมสิทธิ ราคา 0.467 เหรียญสหรัฐ/หุ้น 

- สัดส่วนของหุ้นที�ถือก่อนการซื4อ 

: 0% 

- สัดส่วนของหุ้นที�ถือหลงัการซื4อและขาย  
: 16.49% 

- คณะกรรมการบริษทั 

: Mr. Liu Ping, Mr. Liu Yang, Mr. Chin Yuan, Mr. Simon Chang, Mr. MS Huang 

- ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

บริษทั เดลตา้ อินเตอร์เนชั�นแนล โฮลดิ4ง จาํกดั 16.49% 

บริษทั ดีอีที อินเตอร์เนชั�นแนล โฮลดิ4ง จาํกดั16.49% 

อื�น ๆ 67.02% 

5. มูลคา่รวมสิ�งตอบแทน 

- เงินสด 

6. มูลคา่ของสินทรัพยที์�ซื4อ 
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ครั4 งที� 1: มูลคา่การไดม้าของหุน้ 3,000,000  เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 123.4 ลา้นบาท) 
ครั4 งที� 2 : มูลคา่การจาํหน่ายหุน้ 233,290 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 10.3 ลา้นบาท) 
คิดเป็นมูลคา่การชาํระเงินสุทธิ 2,766,710 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 113.10 ลา้นบาท) 
7. เกณฑที์�ใชใ้นการกาํหนดมูลคา่ของสิ�งตอบแทน 

: ราคาขายหุน้เป็นราคาที�กาํหนดจากมูลคา่ตามบญัชีต่อหุน้ ณ 31 ก.ค 2544  
8.ผลประโยชน์ที�คาดวา่บริษทัจดทะเบียนจะไดรั้บ 

 : บริษทัฯ คาดวา่จะไดรั้บเทคโนโลยหีรือสามารถติดตามการเปลี�ยนแปลงของเทคโนโลยใีหมเ่กี�ยวกบั
ผลิตภณัฑก์ลอ้งถ่ายวดีีโอระบบดิจิตอล (Digital video camera) 

9. แหล่งเงินทุนที�ใช ้ 
: กาํไรสุทธิของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  
 

7). ห้างหุ้นส่วนจํากดั ไอพ ีฟันด์ วนั 
1. วนั เดือน ปี ที�เกิดรายการ 
: 9 พ.ค. 2543 
2. คูส่ัญญาที�เกี�ยวขอ้ง 
ผูซื้4อ: บริษทั ดีอีที อินเตอร์เนชั�นแนล โฮลดิ4ง จาํกดั 

ผูข้าย: หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ไอพี ฟันด ์วนั 

ความสัมพนัธ์กบับริษทัจดทะเบียน 

  : -ไมมี่ความสัมพนัธ์กนั- 
หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ไอพี ฟันด์ วนั จดัตั4งและจดทะเบียนบริษทัที�หมูเ่กาะเคยแ์มน เมื�อวนัที� 13 มิ.ย 2543 
3. ลกัษณะโดยทั�วไปของรายการ  
- ประเภทรายการ 
: การไดม้าของหุ้น/ทุน 

- ขนาดรายการ 
: 2.0%  
1. เกณฑสิ์นทรัพย ์=2,368 ลา้นบาท*3.84% /12,675 ลา้นบาท = 0.72% 

2. เกณฑก์าํไรสุทธิ =-104 ลา้นบาท*3.84% /2,892 ลา้นบาท = -0.14% 

3. มูลคา่รวมของสิ�งตอบแทน =374 ลา้นบาท/18,695 ลา้นบาท = 2.0% 

(ขอ้มุลการเงิน ณ 30 ก.ย. 2543)  
- เกณฑที์�ใชใ้นการพิจารณาขนาดของรายการ 
: มูลคา่รวมของสิ�งตอบแทน 
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4. รายละเอียดของสินทรัพยที์�ซื4อ 

 หลกัทรัพย ์
- ชื�อบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์
: หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ไอพี ฟันด ์วนั 

- ลกัษณะการดาํเนินธุรกิจ 

: เป็นกองทุนเพื�อการลงทุนโดยมุง่เนน้ลงทุนในดา้นการคิดคน้ระบบซอฟแวร์ใหม่ๆ  (Software) ระบบ
ฮาดร์ดแวร์ (Hardware) รวมทั4งการใหบ้ริการต่างๆที�เกี�ยวขอ้งกบัอินเตอร์เนต  
 - ทุนจดทะเบียน (Committed Capital) 

: 260,270,000 เหรียญสหรัฐ 

ทุนที�ชาํระแลว้ (Contributed Capital) 

: 225,086,683 เหรียญสหรัฐ (ณ วนัที� 31 ธ.ค 2547) 
- จาํนวนหุน้ที�ซื4อ  
: 3.84% ของเงินลงทุนที�ชาํระแลว้  
- ราคาซื4อต่อหุ้น 

: คิดตามสัดส่วนของการลงทุน 

- สัดส่วนของหุ้นที�ถือก่อนการซื4อ 

: 0 % 

- สัดส่วนของหุ้นที�ถือหลงัการซื4อ  
: 3.84 % 

- คณะกรรมการบริษทั 

: Mr. Ronald Chwang and Mr. William Lu 

- ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

: Acer Group 34.69% 

  อื�น ๆ 65.31% 

5. มูลคา่รวมสิ�งตอบแทน 

- เงินสด 

6. มูลคา่ของสินทรัพยที์�ซื4อ  
: 9,000,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 374 ลา้นบาท) 
บริษทั ดีอีที อินเตอร์เนชั�นแนลโฮลดิ4ง จาํกดั ไดต้กลงไวต้ั4งแต่เริ�มการลงทุน (Committed capital) ที�จะ
ลงทุนในหจก. ไอพี ฟันด ์วนั เป็นเงินทั4งสิ4น 10 ลา้นเหรียญสหรัฐ ดงันั4น ในอนาคตหากมีการเรียกชาํระ
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เพิ�มทุนเพื�อใหค้รบตาม Committed capital บริษทัฯ จะตอ้งทาํการเพิ�มเงินลงทุนตามการเรียกชาํระอีก 1 
ลา้นเหรียญสหรัฐ    
7. เกณฑที์�ใชใ้นการกาํหนดมูลคา่ของสิ�งตอบแทน 

: สัดส่วนของการเขา้ร่วมลงทุนในกองทุน (% Capital contribution) 

8. ผลประโยชน์ที�คาดวา่บริษทัจดทะเบียนจะไดรั้บ 

: เงินปันผลและกาํไรจากส่วนเกินจากการลงทุน (Capital gain) 

9. แหล่งเงินทุนที�ใช ้ 
: กาํไรสุทธิของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
   
8). บริษทั ซินเทค จํากดั 
1. วนั เดือน ปี ที�เกิดรายการ 
: 16 ต.ค. 2541-30 มี.ค 2548 
2. คูส่ัญญาที�เกี�ยวขอ้ง 
การไดม้าของหุ้นจาํนวน 500,000 หุน้ 

ผูซื้4อ: บริษทั ดีอีที อินเตอร์เนชั�นแนล โฮลดิ4ง จาํกดั 

ผูข้าย: บริษทั ซูซูมุ จาํกดั (Susumu Co Ltd) 

ความสัมพนัธ์กบับริษทัจดทะเบียน 

: บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ อิ4งค ์ซึ� งเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศ
ไทย) จาํกดั (มหาชน) ในช่วงเวลาของการเกิดรายการไดเ้ป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั ซูซุมุ จาํกดัในสัดส่วน 
5.77%  
การขายหุน้จาํนวน 107,000 หุน้ 

ผูซื้4อ: บริษทั ซินเทค จาํกดั 

ผูข้าย: บริษทั ดีอีที อินเตอร์เนชั�นแนล โฮลดิ4ง จาํกดั 

 ความสัมพนัธ์กบับริษทัจดทะเบียน 

: บริษทั ซินเทค จาํกดั จดัตั4งบริษทัเมื�อวนัที� 28 ต.ค.2534 และปัจจุบนัเป็นบริษทัที�จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยป์ระเทศไตห้วนั บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ อิ4งค ์และบริษทั เดลตรอนโฮลดิ4ง จาํกดั ซึ� งเป็นผู ้
ถือหุน้ใหญ่ของ บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ไดถื้อหุ้นในบริษทั ซินเทค 
จาํกดั ในสัดส่วน 36.57% และ 7.01% ณ 30 ก.ย. 2547 ตามลาํดบั  
3. ลกัษณะโดยทั�วไปของรายการ  
- ประเภทรายการ 
: การไดม้าและจาํหน่ายไปของหุน้ 
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- ขนาดรายการ 
: 0.34%  
1. เกณฑสิ์นทรัพย ์= (2,623*1.42%)/10,884 = 0.34% 

2. เกณฑก์าํไรสุทธิ = (271*1.42%)/1,228 = 0.31% 

3. มูลคา่รวมของสิ�งตอบแทน  = 76.76/28,181 = 0.27% 

 (ณ วนัที� 31 ธ.ค. 2547) 
 - เกณฑที์�ใชใ้นการพิจารณาขนาดของรายการ 
: เกณฑสิ์นทรัพย ์ 
4. รายละเอียดของสินทรัพยที์�ซื4อ 

 : หลกัทรัพย ์
- ชื�อบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์
: บริษทั ซินเทค จาํกดั 

- ลกัษณะการดาํเนินธุรกิจ 

: ผลิตอุปกรณ์ตรวจจบัอุณหภูมิของตวัตา้นทานแบบแผน่ฟิลม์บาง (Thin film resister temperature 

sensor) 

 - ทุนจดทะเบียน 

: 1,600,000,000 ดอลลาร์ไตห้วนั (ณ ปี 2547) 
- ทุนที�ชาํระแลว้ 

: 1,348,770,000 ดอลลาร์ไตห้วนั (ณ ปี 2547) 
- จาํนวนหุน้ที�ซื4อ  
: จาํนวนหุ้นที�ถือมีจาํนวนเท่ากบั 1,915,639 ณ วนัที� 30 มี.ค. 2548 
- ราคาซื4อต่อหุ้น 

: ราคาซื4อเฉลี�ย 33.39 ดอลลาร์ไตห้วนั 

- สัดส่วนของหุ้นที�ถือก่อนการซื4อ 

: 0 % 

- สัดส่วนของหุ้นที�ถือหลงัการซื4อ  
: 1.42% (ณ 30 มี.ค. 2548) 
- คณะกรรมการบริษทั 

: บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ อิงค ์บริษทัซูซูมุ จาํกดั, Mr. Liu, Chun-Tiao, Mr. Shyy,Wen-Ching, 

Mr. Lin, Bo-In  

- ผูถื้อหุน้รายใหญ่ (ณ 30 ก.ย 2547) 
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บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ อิงค ์36.57% 

บริษทัซูซูมุ จาํกดั  7.19% 

บริษทั เดลตรอน โฮลดิ4ง จาํกดั 7.01% 

และอื�นๆ 49.23%  
5. มูลคา่รวมสิ�งตอบแทน 

- เงินสด 

6. มูลคา่ของสินทรัพยที์�ซื4อ  
: 63.97 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั (ประมาณ 76.76 ลา้นบาท) 
7. เกณฑที์�ใชใ้นการกาํหนดมูลคา่ของสิ�งตอบแทน 

: ในปัจจุบนัหุ้นซินเทคไดมี้การซื4อขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ตห้วนั การซื4อขายจึงใชร้าคาตลาด                              
(ราคาตลาด ณ 30 มิ.ย 2548 27.60 ดอลลาร์ไตห้วนั/หุน้) 
8.ผลประโยชน์ที�คาดวา่บริษทัจดทะเบียนจะไดรั้บ 

: เงินปันผล ส่วนเกินจากการลงทุนและคาดวา่จะไดรั้บเทคโนโลยี�การผลิตอุปกรณ์ตรวจจบัอุณหภูมิของตวั
ตา้นทานแบบแผน่ฟิลม์บางซึ� งเดิมบริษทัเคยสนใจที�จะผลิต 

9. แหล่งเงินทุนที�ใช ้ 
: กาํไรสุทธิของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)   
หมายเหตุ: ปัจจุบนัรายการการลงทุนในหลกัทรัพยนี์4ไดจ้ดัเป็นการลงทุนระยะสั4น 

 

9). บริษท เดลต้า เอนเนอร์ยี� ซิสเต็ม (สวสิเซอร์แลนด์) เอจี จํากดั  
1. วนั เดือน ปี ที�เกิดรายการ 
: 28 เม.ย. 2546  
2. คูส่ัญญาที�เกี�ยวขอ้ง 
ผูซื้4อ: บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษทั ดีอีที อินเตอร์เนชั�นแนล  
โฮลดิ4ง จาํกดั  

ผูข้าย: 1. แอสคอม โฮลดิ4ง เอจี (Ascom Holding AG) 

2. แอสคอม โฮลดิ4ง อิงค ์(Ascom Holding, Inc.) 

3. Ascom Unternehmensholding GmbH  

4. แอสคอม สเปน เอสเอ (Ascom Spain SA) 

5. บริษทั แอสคอม ยเูค จาํกดั (Ascom UK Ltd) 

ความสัมพนัธ์กบับริษทัจดทะเบียน 

: -ไมมี่ความสัมพนัธ์กนั-  
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- ลกัษณะการดาํเนินธุรกิจ 

: การผลิต การวจิยัและพฒันา และการตลาดของผลิตภณัฑพ์าวเวอร์ซพัพลายที�ใชเ้ทคโนโลยรีะดบัสูง 
(high-energy power conversions module and systems) เพื�อใชใ้นอุตสาหกรรมดา้นการสื�อสาร
โทรคมนาคมและดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นหลกั 

- คณะกรรมการบริษทั 

: นายอึ4ง กวง มิ4ง, Mr. Anton Sommer, และ Mr. Stefan Wuthrich 

- ผูถื้อหุน้รายใหญ่  

บริษทัเดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 100% 

3. ลกัษณะโดยทั�วไปของรายการ  
- ประเภทรายการ 
การไดม้าของหุ้น, เงินกูร้ะหวา่งบริษทั และทรัพยสิ์น 

- ขนาดรายการ 
: 17.67%  
1. เกณฑสิ์นทรัพย ์= -683 ลา้นบาท /12,885 ลา้นบาท = -5.30%  
2. เกณฑก์าํไรสุทธิ = -1,830 ลา้นบาท /668 ลา้นบาท = -274%  
3. มูลคา่รวมของสิ�งตอบแทน = 4,479 ลา้นบาท /25,348 ลา้นบาท = 17.67%  
(ขอ้มูลการเงิน ณ 30 มิ.ย 2546) 
หมายเหตุ:  มูลคา่ล่าสุดของการซื4อขายคือ 143.7 ลา้นฟรังกส์วสิเซอร์แลนด ์ 
- เกณฑที์�ใชใ้นการพิจารณาขนาดของรายการ 
: มูลคา่รวมของสิ�งตอบแทน   
 หมายเหตุ : รายละเอียดอื�นๆ เกี�ยวกบัการซื4อกิจการนี4ไดเ้ปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

เมื�อวนัที� 28 เม.ย 2546, 19 พ.ค. 2546, 1 ก.ค. 2546 และ 18 ส.ค. 2546  
 

กลุ่มที� 2 การลงทนุในบริษทัซึ�งปัจจุบันได้ปิดกจิการหรือยกเลกิการลงทนุแล้ว มรีายละเอยีด

ดังนี� 
 

1). บริษทั เดลต้า วดีโีอคอม จํากดั 
1. วนั เดือน ปี ที�เกิดรายการ 
: 10 พ. ย. 2538 
2. คูส่ัญญาที�เกี�ยวขอ้ง 
ผูซื้4อ: บริษทัเดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  
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ผูข้าย: บริษทั เดลตา้ วดีีโอคอม จาํกดั 

ความสัมพนัธ์กบับริษทัจดทะเบียน 

: เป็นการลงทุนในบริษทัจดัตั4งขึ4นใหม ่โดยจดัตั4งบริษทัเมื�อวนัที� 24 พ. ย.2538 เป็นการร่วมลงทุนระหวา่ง
บริษทัในเครือ ไดแ้ก่ บริษทั เดลตรอน โฮลดิ4ง จาํกดั (62%) บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ อิงค ์(19%) และ
บริษทัเดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (19%) 
3. ลกัษณะโดยทั�วไปของรายการ  
- ประเภทรายการ 
: การไดม้าของหุ้น 

- ขนาดรายการ 
: 0.31% (14.25 ลา้นบาท/4,637 ลา้นบาท มูลคา่สินทรัพยร์วม ณ วนัที� 30 ก.ย. 2538) 
- เกณฑที์�ใชใ้นการพิจารณาขนาดของรายการ 
: มูลคา่รวมของสิ�งตอบแทน 

4. รายละเอียดของสินทรัพยที์�ซื4อ 

: หลกัทรัพย ์
- ชื�อบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์
: บริษทั เดลตา้ วีดีโอคอม จาํกดั 

- ลกัษณะการดาํเนินธุรกิจ 

: ผลิตไดรฟ์สาํหรับซีดีรอม (CD Rom Drive) 

- ทุนจดทะเบียน 

: 300,000,000 บาท 

- ทุนที�ชาํระแลว้ 

: 75,000,000 บาท 

- จาํนวนหุน้ที�ซื4อ  
: 5,700,000 หุน้ 

- ราคาซื4อต่อหุ้น 

: 2.50 บาท   
- สัดส่วนของหุ้นที�ถือก่อนการซื4อ 

: 0 % 

- สัดส่วนของหุ้นที�ถือหลงัการซื4อ  
: 19 % 
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5. มูลคา่รวมสิ�งตอบแทน 

: เงินสด  
6. มูลคา่ของสินทรัพยที์�ซื4อ  
: 14,250,000 บาท 

7. เกณฑที์�ใชใ้นการกาํหนดมูลคา่ของสิ�งตอบแทน 

: ทุนชาํระในอตัรา 25% ของมูลคา่หุน้ที�ตราไว ้

8. สาเหตุที�ปิดกิจการหรือยกเลิกการลงทุน 

: เทคโนโลยขีองกิจการไม่อยูใ่นกลุ่มธุรกิจหลกัที�มุง่เนน้และสถานภาพของการดาํเนินธุรกิจไมส่ามารถ
แขง่ขนัได ้

9. แหล่งเงินทุนที�ใช ้ 
: กาํไรสุทธิของบริษทัเดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  
10.สถานภาพของบริษทัในปัจจุบนั  
: บริษทัปิดกิจการในวนัที� 9 ก.ย 2542 และทาํการชาํระบญัชีในวนัที� 24 ก.พ 2543 โดยชาํระคืนเป็นเงินสด
จาํนวน 12,411,749 บาทใหก้บับริษทัเดลตา้ อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) คิดเป็นขาดทุน
สุทธิจากการลงทุน 1,838,251 บาท   
 

2). บริษทั ดาฟา คอมโพเน้นท์ จํากดั  
1. วนั เดือน ปี ที�เกิดรายการ 
: 12 มี. ค. 2539  
2. คูส่ัญญาที�เกี�ยวขอ้ง 
ผูซื้4อ: บริษทัเดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  
ผูข้าย: บริษทั ดาฟา คอมโพเนน้ท ์จาํกดั 

ความสัมพนัธ์กบับริษทัจดทะเบียน 

: เป็นการลงทุนในบริษทัจดัตั4งขึ4นใหม ่โดยจดัตั4งบริษทัเมื�อวนัที� 9 ก.พ.2539 เป็นการร่วมทุนระหวา่ง
บริษทัเดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (19%) บริษทั ไดโค เอ็นเตอร์ไพรส์ จาํกดั 
(6.5%) และบริษทัหรือบุคคลอื�นๆ (74.5%) 
3. ลกัษณะโดยทั�วไปของรายการ  
- ประเภทรายการ 
: การไดม้าของหุ้น 

- ขนาดรายการ 
: 0.02% (0.76 ลา้นบาท/4,637 ลา้นบาท สินทรัพยร์วม ณ วนัที� 30 ก.ย. 2538) 
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- เกณฑที์�ใชใ้นการพิจารณาขนาดของรายการ 
: มูลคา่รวมของสิ�งตอบแทน 

4. รายละเอียดของสินทรัพยที์�ซื4อ 

     หลกัทรัพย ์
- ชื�อบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์   
: บริษทั ดาฟา คอมโพเนน้ท ์จาํกดั 

- ลกัษณะการดาํเนินธุรกิจ 

: นาํเขา้ ส่งออกและจดัจาํหน่ายสินคา้และชิ4นส่วนอิเลคโทรนิคส์ 

-  ทุนจดทะเบียน 

: 4,000,000 บาท 

- ทุนที�ชาํระแลว้ 

: 4,000,000 บาท 

- จาํนวนหุน้ที�ซื4อ 

: 76,000 หุน้  
- ราคาซื4อต่อหุ้น 

: 10 บาท  
- สัดส่วนของหุ้นที�ถือก่อนการซื4อ 

: 0 % 

- สัดส่วนของหุ้นที�ถือหลงัการซื4อ 

: 19 %  
5. มูลคา่รวมสิ�งตอบแทน 

: เงินสด 

6. มูลคา่ของสินทรัพยที์�ซื4อ 

: 760,000 บาท  
7. เกณฑที์�ใชใ้นการกาํหนดมูลคา่ของสิ�งตอบแทน 

: มูลคา่หุน้ที�ตราไว ้ 
8. สาเหตุที�ปิดกิจการหรือยกเลิกการลงทุน 

: ไมมี่ความจาํเป็นสาํหรับการดาํเนินงานอีกต่อไป  
9. แหล่งเงินทุนที�ใช ้

: กาํไรสุทธิของบริษทัเดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  



  

 23 

10.สถานภาพของบริษทัในปัจจุบนั 

: บริษทัปิดกิจการในวนัที� 24 พ.ค. 2543 และทาํการชาํระบญัชีในวนัที� 19 เม.ย. 2544 โดยไมมี่เงินคืนจาก
การชาํระบญัชี คิดเป็นขาดทุนสุทธิจากการลงทุน 760,000 บาท   
 

3). บริษทั เดลตรอน เทรดดิ�ง (กมัพูชา) จํากดั 
1.วนั เดือน ปี ที�เกิดรายการ  

: วนัที� 30 พ.ย. 2543 – 19 ก.พ. 2544  
ผูซื้4อหุน้/ผูใ้หกู้:้ บริษทั ดี อี ที อินเตอร์เนชั�นแนลโฮลดิ4ง จาํกดั  
ผูข้ายหุน้ : บริษทั เดลตรอน โฮลดิ4ง จาํกดั 

ผูกู้ ้: บริษทั เดลตรอน เทรดดิ4ง (กมัพชูา) จาํกดั 

ความสัมพนัธ์กบับริษทัจดทะเบียน 

: บริษทั เดลตรอน โฮลดิ4ง จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบรัษทัเดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 
(มหาชน)  
บริษทั เดลตรอน เทรดดิ4ง (กมัพชูา) จาํกดั เป็นบริษทัที�จดัตั4งในประเทศกมัพชูา เมื�อวนัที� 24 ต.ค.2539 โดย
มีบริษทั ดีอีที อินเตอร์เนชั�นแนล โฮลดิ4ง จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ 
(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ 47% นาง ลิม ไล เคี4ยบ ถือหุน้ 25% และนาง ลี ซู ตา ถือหุน้ 26% 

3. ลกัษณะโดยทั�วไปของรายการ  
- ประเภทรายการ 
: การไดม้าของหุ้นและการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน (เงินกูร้ะหวา่งบริษทั) 
- ขนาดรายการ 
: 0.36% (รวมการไดม้าของหุ้นและการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน) 
(68 ลา้นบาท/18,695 ลา้นบาท สินทรัพยร์วม ณ วนัที� 30 ก.ย. 2543) 
- เกณฑที์�ใชใ้นการพิจารณาขนาดของรายการ 
: มูลคา่รวมของสิ�งตอบแทน 

4. รายละเอียดของสินทรัพยที์�ซื4อ 

: หลกัทรัพย ์
- ชื�อบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย/์ผูกู้ ้ 
: บริษทั เดลตรอน เทรดดิ4ง (กมัพชูา) จาํกดั 

-ลกัษณะการดาํเนินธุรกิจ 

: เป็นโครงการเพื�อก่อตั4งโรงงานผลิตชิ4นส่วนอิเลคโทรนิคส์ (Transformer) 

- ทุนจดทะเบียน 
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: 8,000 เหรียญสหรัฐ (20,000,000 Riels) 

- ทุนที�ชาํระแลว้ 

: 8,000 เหรียญสหรัฐ (20,000,000 Riels) 

- จาํนวนหุน้ที�ซื4อ 

: 47 หุน้  
- ราคาซื4อต่อหุ้น 

: 80 เหรียญสหรัฐ (200,000 Riels) 

- สัดส่วนของหุ้นที�ถือก่อนการซื4อ 

: 0 % 

- สัดส่วนของหุ้นที�ถือหลงัการซื4อ 

: 47 % 

5. มูลคา่รวมสิ�งตอบแทน 

- เงินสด  
6. มูลคา่ของสินทรัพยที์�ซื4อ 

1) หุน้  3,760 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 167,200 บาท) 
2) เงินกูร้ะหวา่งบริษทั มีรายละเอียดดงันี4  
เงินตน้: 1,520,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 68 ลา้นบาท) 
ดอกเบี4ย: Libor+0.5% ต่อปี  
การชาํระคืนเงินกู:้ ขึ4นอยูก่บัการเรียกคืนของผูใ้หกู้ ้ 
7. เกณฑที์�ใชใ้นการกาํหนดมูลคา่ของสิ�งตอบแทน 

: มูลคา่หุน้ที�ตราไว ้

8. สาเหตุที�ปิดกิจการหรือยกเลิกการลงทุน 

: ไมมี่ความจาํเป็นสาํหรับการดาํเนินงานอีกต่อไป 

9. แหล่งเงินทุนที�ใช ้

: กาํไรสุทธิของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
10.สถานภาพของบริษทัในปัจจุบนั 

: บริษทัปิดกิจการในวนัที� 24 ส.ค. 2547 และทาํการชาํระบญัชีโดยไดรั้บเงินคืนจาํนวนประมาณ 1.3 ลา้น
เหรียญสหรัฐ คิดเป็นขาดทุนสุทธิทั4งสิ4นประมาณ 0.2 ลา้นเหรียญสหรัฐ  
 

4). บริษทั เดลคอม อเีลคโทรนิคส์ จํากดั  
1. วนั เดือน ปี ที�เกิดรายการ  
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: 23 ก. พ. 2541-10 พ. ย.2541   
2. คูส่ัญญาที�เกี�ยวขอ้ง       

ผูซื้4อ: บริษทั ดี อี ที อินเตอร์เนชั�นแนลโฮลดิ4ง จาํกดั 

ผูข้าย: บริษทั เดลคอม อิเลคโทรนิคส์ จาํกดั  
ความสัมพนัธ์กบับริษทัจดทะเบียน   

: เป็นการลงทุนในบริษทัจดัตั4งขึ4นใหม ่โดยจดัตั4งบริษทัเมื�อวนัที� 11 ส.ค.2541 เป็นการร่วมทุนระหวา่ง
บริษทั ดี อี ที อินเตอร์เนชั�นแนลโฮลดิ4ง จาํกดั (51%) บริษทั เดลตา้ อินเตอร์เนชั�นแนลโฮลดิ4ง จาํกดั (25%) 
และบริษทั เดลตรอน โฮลดิ4ง จาํกดั (24%)  
บริษทั เดลคอม อีเลคโทรนิคส์ จาํกดั เดิมชื�อ บริษทั เดลตา้ แอก็ซีอา เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จาํกดั และ
บริษทั เดลคอม (ประเทศไทย) จาํกดั 

3. ลกัษณะโดยทั�วไปของรายการ  
- ประเภทรายการ 
: การไดม้าของหุ้น 

- ขนาดรายการ 
: 1.9%  
(204 ลา้นบาท/10,993 ลา้นบาท สินทรัพยร์วม ณ วนัที� 30 กนัยายน 2541) 
- เกณฑที์�ใชใ้นการพิจารณาขนาดของรายการ 
: มูลคา่รวมของสิ�งตอบแทน 

4. รายละเอียดของสินทรัพยที์�ซื4อ 

     หลกัทรัพย ์
-ชื�อบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์
: บริษทั เดลคอม อีเลคโทรนิคส์ จาํกดั 

ลกัษณะการดาํเนินธุรกิจ 

: ผลิตกล่องซีพีย ู(Bare bone) รวมทั4งชิ4นส่วนและผลิตภณัฑอิ์เลคโทรนิคส์อื�นๆ  
- ทุนจดทะเบียน 

: 800,000,000 บาท 

- ทุนที�ชาํระแลว้ 

: 400,000,000 บาท 

- จาํนวนหุน้ที�ซื4อ 

: 40,800,000 หุน้  
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- ราคาซื4อต่อหุ้น 

: 5 บาท  
- สัดส่วนของหุน้ที�ถือก่อนการซื4อ 

: 0 % 

- สัดส่วนของหุ้นที�ถือหลงัการซื4อ 

: 51 % 

5. มูลคา่รวมสิ�งตอบแทน 

- เงินสด 

6. มูลคา่ของสินทรัพยที์�ซื4อ 

: 5,637,072 เหรียญสหรัฐ (204,000,000 บาท)   
7. เกณฑที์�ใชใ้นการกาํหนดมูลคา่ของสิ�งตอบแทน 

: ทุนชาํระ 50% ของมูลคา่หุ้นที�ตราไว ้

8. สาเหตุที�ปิดกิจการหรือยกเลิกการลงทุน 

: ตลาดของผลิตภณัฑ ์Bare bone ไมเ่ป็นที�น่าสนใจอีกต่อไป    
9. แหล่งเงินทุนที�ใช ้

: กาํไรสุทธิของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
10.สถานภาพของบริษทัในปัจจุบนั  
: บริษทัปิดกิจการในวนัที� 21 พ.ย 2545 และทาํการชาํระบญัชีในวนัที� 29 ม.ค 2546 โดยไดรั้บการชาํระเป็น
เงิน 4,748,114 เหรียญสหรัฐ (หรือ 204.6 ลา้นบาท) คิดเป็นขาดทุนสุทธิจากการลงทุน 888,958 เหรียญ
สหรัฐ แต่หากพิจารณาเป็นเงินบาท คิดเป็นกาํไรจากการลงทุนจาํนวนประมาณ 0.6 ลา้นบาททั4งนี4 เนื�องจาก
การลดคา่ของเงินบาท 

 

5). บริษทั เดลต้า คอมโพเน้นท์ อนิเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 
1. วนั เดือน ปี ที�เกิดรายการ 
: 17 มี. ค. 2542  
2. คูส่ัญญาที�เกี�ยวขอ้ง      

ผูซื้4อ: บริษทั ดี อี ที อินเตอร์เนชั�นแนลโฮลดิ4ง จาํกดั 

ผูข้าย: บริษทั เดลตา้ คอมโพเนน้ท ์อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั 

ความสมัพนัธ์กบับริษทัจดทะเบียน 

: -ไมมี่ความสัมพนัธ์- 
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เป็นการลงทุนในบริษทัจดัตั4งขึ4นใหม ่โดยจดัตั4งบริษทัเมื�อวนัที� 9 พ.ย. 2541 และจดทะเบียนในประเทศ
องักฤษ หมูเ่กาะเวอร์จินโดยเป็นการร่วมลงทุนระหวา่งบริษทั บริษทั ดี อี ที อินเตอร์เนชั�นแนลโฮลดิ4ง 
จาํกดั (50%) และบริษทั จี อี เอฟ โฮลดิ4ง จาํกดั (50%) 
3. ลกัษณะโดยทั�วไปของรายการ  
- ประเภทรายการ 
: การไดม้าของหุ้น 

- ขนาดรายการ:  
: 0.17% (18.84 ลา้นบาท/10,926 ลา้นบาท สินทรัพยร์วม ณ วนัที� 31 ธ.ค. 2541) 
- เกณฑที์�ใชใ้นการพิจารณาขนาดของรายการ 
: มูลคา่รวมของสิ�งตอบแทน 

4. รายละเอียดของสินทรัพยที์�ซื4อ 

     หลกัทรัพย ์
- ชื�อบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์
: บริษทั เดลตา้คอมโพเนน้ท ์อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั 

- ลกัษณะการดาํเนินธุรกิจ 

: การจดัจาํหน่ายพดัลมระบายอากาศในคอมพิวเตอร์ (DC Fan) 

- ทุนจดทะเบียน 

: 1,000,000 เหรียญสหรัฐ 

- ทุนที�ชาํระแลว้ 

: 1,000,000 เหรียญสหรัฐ 

- จาํนวนหุน้ที�ซื4อ 

: 500,000 หุน้  
- ราคาซื4อต่อหุ้น 

: 1 เหรียญสหรัฐ 

- สัดส่วนของหุ้นที�ถือก่อนการซื4อ 

: 0 % 

- สัดส่วนของหุ้นที�ถือหลงัการซื4อ 

: 50 % 

5. มูลคา่รวมสิ�งตอบแทน 

- เงินสด 
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6. มูลคา่ของสินทรัพยที์�ซื4อ 

: 500,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 18,836,000 บาท) 
7. เกณฑที์�ใชใ้นการกาํหนดมูลคา่ของสิ�งตอบแทน 

: มูลคา่หุน้ที�ตราไว ้ 
8. สาเหตุที�ปิดกิจการหรือยกเลิกการลงทุน 

: ไมมี่ความจาํเป็นสาํหรับการดาํเนินงานอีกต่อไป 

9. แหล่งเงินทุนที�ใช ้

: กาํไรสุทธิของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
10.สถานภาพของบริษทัในปัจจุบนั  
: บริษทัปิดกิจการในวนัที�15 ต.ค 2545 และทาํการชาํระบญัชีในวนัที� 23 ก.ย 2545 โดยรับชาํระเป็นเงิน 
500,369 เหรียญสหรัฐ คิดเป็นกาํไรจากการลงทุน 369 เหรียญสหรัฐ 

6). บริษทั เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ คอมโพเน้นท์ (ประเทศไทย) จํากดั 
1. วนั เดือน ปี ที�เกิดรายการ 
: 22 ก. พ. 2542 
2. คูส่ัญญาที�เกี�ยวขอ้ง: 
ผูซื้4อ: บริษทั ดี อี ที อินเตอร์เนชั�นแนลโฮลดิ4ง จาํกดั  
ผูข้าย: บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ คอมโพเนน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

ความสัมพนัธ์กบับริษทัจดทะเบียน 

: เป็นการลงทุนในบริษทัจดัตั4งขึ4นใหม ่โดยทาํการจดัตั4งบริษทัเมื�อวนัที� 25 ม.ค.2542 เป็นการร่วมลงทุน
ระหวา่งบริษทั เดลตา้ อินเตอร์เนชั�นแนลโฮลดิ4ง จาํกดั (90%) และบริษทั ดีอีที อินเตอร์เนชั�นแนลโฮลดิ4ง 
จาํกดั (10%) 
3. ลกัษณะโดยทั�วไปของรายการ  
- ประเภทรายการ 
: การไดม้าของหุ้น 

- ขนาดรายการ 
: 0.09% (10ลา้นบาท/10,926ลา้นบาท สินทรัพยร์วม ณ วนัที� 31 ธ.ค. 2541) 
- เกณฑที์�ใชใ้นการพิจารณาขนาดของรายการ 
: มูลคา่รวมของสิ�งตอบแทน 

4. รายละเอียดของสินทรัพยที์�ซื4อ 

 หลกัทรัพย ์
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- ชื�อบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์
: บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ คอมโพเนน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

- ลกัษณะการดาํเนินธุรกิจ 

: ผลิตชิ4นส่วนอิเลคโทรนิคส์ (พดัลมระบายอากาศในคอมพิวเตอร์)  
- ทุนจดทะเบียน 

: 100,000,000 บาท 

- ทุนที�ชาํระแลว้ 

: 100,000,000 บาท 

- จาํนวนหุน้ที�ซื4อ  
: 1,000,000 หุน้ 

- ราคาซื4อต่อหุ้น 

: 10 บาท  
- สัดส่วนของหุ้นที�ถือก่อนการซื4อ 

: 0 % 

- สัดส่วนของหุ้นที�ถือหลงัการซื4อ  
: 10 % 

5. มูลคา่รวมสิ�งตอบแทน 

- เงินสด 

6. มูลคา่ของสินทรัพยที์�ซื4อ  
: 240,419 เหรียญสหรัฐ (10,000,000บาท) 
7. เกณฑที์�ใชใ้นการกาํหนดมูลคา่ของสิ�งตอบแทน 

: มูลคา่หุน้ที�ตราไว ้

8. สาเหตุที�ปิดกิจการหรือยกเลิกการลงทุน 

: การผลิตสินคา้ทั4งหมดไดย้า้ยไปที�บริษทัเดลตา้ อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  
9. แหล่งเงินทุนที�ใช ้ 
: กาํไรสุทธิของบริษทัเดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  
10.สถานภาพของบริษทัในปัจจุบนั  
: บริษทัปิดกิจการในวนัที� 30 เม.ย. 2546 และทาํการชาํระบญัชีในวนัที� 18 ก.ค.2546 โดยชาํระเป็นเงิน
895,670 เหรียญสหรัฐ คิดเป็นกาํไรจากการลงทุน 655,251 เหรียญสหรัฐ  
 

7). บริษทั พาโลอลัโตโปรดักส์ อนิเตอร์เนชั�นแนล จํากดั  
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1. วนั เดือน ปี ที�เกิดรายการ 
: 13 พ.ย. 2541  
2. คูส่ัญญาที�เกี�ยวขอ้ง      

ผูซื้4อ: บริษทั ดี อี ที อินเตอร์เนชั�นแนลโฮลดิ4ง จาํกดั  
ผูข้าย: บริษทั พาโลอลัโตโปรดกัส์อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั 

ความสัมพนัธ์กบับริษทัจดทะเบียน 

-ไมมี่ความสัมพนัธ์- 
บริษทั พาโลอลัโตโปรดกัส์อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดัจดัตั4งขึ4นเมื�อวนัที� 28 ส.ค.2539 ในประเทศสิงคโปร์ 
3. ลกัษณะโดยทั�วไปของรายการ  
- ประเภทรายการ 
: การไดม้าของหุ้น 

- ขนาดรายการ 
: 1.81% (227 ลา้นบาท/12,576 ลา้นบาท สินทรัพยร์วม ณ วนัที� 31 มี.ค 2542) 
- เกณฑที์�ใชใ้นการพิจารณาขนาดของรายการ 
: มูลคา่รวมของสิ�งตอบแทน 

4. รายละเอียดของสินทรัพยที์�ซื4อ 

     หลกัทรัพย ์
- ชื�อบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์
: บริษทั พาโลอลัโตโปรดกัส์ อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั  
- ลกัษณะการดาํเนินธุรกิจ 

: เป็นบริษทัที�ลงทุนในบริษทัพาโล อลัโต แมนูแฟคเจอริ�ง (ประเทศไทย) จาํกดัและบริษทั พาโล อลัโต 
พลาสติก (ประเทศไทย) จาํกดั 

- ทุนจดทะเบียน 

: 1,000,000 เหรียญสิงคโปร์ (ณวนัที� 31 มี.ค. 2542)  
- ทุนที�ชาํระแลว้ 

: 455,000 เหรียญสิงคโปร์ (ณ วนัที� 31 มี.ค. 2542)  
- จาํนวนหุน้ที�ซื4อ 

: 227,478 หุน้  
- ราคาซื4อต่อหุ้น 

: 28 เหรียญสหรัฐ 
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- สัดส่วนของหุ้นที�ถือก่อนการซื4อ 

: 0 % 

- สัดส่วนของหุ้นที�ถือหลงัการซื4อ 

: 5 % 

5. มูลคา่รวมสิ�งตอบแทน 

- เงินสด 

6. มูลคา่ของสินทรัพยที์�ซื4อ 

: 6,369,384 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 227 ลา้นบาท)  
7. เกณฑที์�ใชใ้นการกาํหนดมูลคา่ของสิ�งตอบแทน 

: มูลคา่ของกิจการในอนาคต 

8. สาเหตุที�ปิดกิจการหรือยกเลิกการลงทุน 

: เนื�องจากการแลกเปลี�ยนหุ้นกบับริษทั เฟลกซ์โทรนิคส์อินเตอร์เนชั�นแนลใหผ้ลตอบแทนเป็นที�น่าพอใจ  
9. แหล่งเงินทุนที�ใช ้

: กาํไรสุทธิของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
10.สถานภาพของบริษทัในปัจจุบนั  
: หุน้ของกลุ่มนี4ประกอบดว้ยหุน้ของบริษทัดงัต่อไปนี4   

1. บริษทั พาโล อลัโต โปรดกัส์ อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั  
2. บริษทั พาโล อลัโต แมนูแฟคเจอริ�ง (ประเทศไทย) จาํกดั 

3. บริษทั พาโล อลัโต พลาสติก (ประเทศไทย) จาํกดั 

ในปี 2543 ไดมี้การแลกแปลี�ยนหุน้ของกลุ่มบริษทัขา้งตน้กบัหุน้ของบริษทั เฟลกซ์โทรนิคส์ อินเตอร์
เนชั�นแนล จาํกดั และไดท้าํการขายหุน้ของบริษทัเฟลกโทรนิคส์ อินเตอร์เนชั�นแนลในตลาด NASDAQ 

ทั4งหมดในปี 2543 และ 2544 โดยไดรั้บเงินจากการขายหุ้นรวม 19.7 ลา้นเหรียญสหรัฐ คิดเป็นกาํไรจาก
การลงทุนรวม 8.3 ลา้นเหรียญสหรัฐ   
 

8). บริษทั พาโลอลัโต แมนูแฟคเจอริ�ง (ประเทศไทย) จํากดั 
1. วนั เดือน ปี ที�เกิดรายการ 
: 6 พ. ค. 2542  
2. คูส่ัญญาที�เกี�ยวขอ้ง      

ผูซื้4อ: บริษทั ดี อี ที อินเตอร์เนชั�นแนลโฮลดิ4ง จาํกดั  
ผูข้าย: บริษทั พาโล อลัโต แมนูแฟคเจอริ�ง (ประเทศไทย) จาํกดั 

ความสัมพนัธ์กบับริษทัจดทะเบียน 
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- ไมมี่ความสัมพนัธ์- 
เป็นการลงทุนในบริษทัจดัตั4งขึ4นใหม ่โดยทาํการจดัตั4งบริษทัเมื�อวนัที� 18 พ.ย.2541 ในประเทศไทย โดย
ร่วมทุนระหวา่ง บริษทั พาโล อลัโต โปรดกัส์ อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั ประเทศสิงคโปร์ (73.75%) และ
บริษทั ดี อี ที อินเตอร์เนชั�นแนลโฮลดิ4ง จาํกดั (20%) 
3. ลกัษณะโดยทั�วไปของรายการ  
- ประเภทรายการ 
: การไดม้าของหุ้น 

- ขนาดรายการ 
: 0.51%  
(64 ลา้นบาท /12,576 ลา้นบาท สินทรัพยร์วม ณ วนัที� 31 มี.ค. 2542) 
- เกณฑที์�ใชใ้นการพิจารณาขนาดของรายการ 
: มูลคา่รวมของสิ�งตอบแทน 

4. รายละเอียดของสินทรัพยที์�ซื4อ 

     หลกัทรัพย ์
- ชื�อบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์
: บริษทั พาโล อลัโต แมนูแฟคเจอริ�ง (ประเทศไทย) จาํกดั 

- ลกัษณะการดาํเนินธุรกิจ 

: ผลิตกล่องโลหะของคอมพิวเตอร์ (computer metal case) 

- ทุนจดทะเบียน 

: 320,000,000 บาท  
- ทุนที�ชาํระแลว้ 

: 320,000,000 บาท  
- จาํนวนหุน้ที�ซื4อ 

: 6,400,000 หุน้  
- ราคาซื4อต่อหุ้น 

: 10 บาท 

- สัดส่วนของหุ้นที�ถือก่อนการซื4อ 

: 0 % 

- สัดส่วนของหุ้นที�ถือหลงัการซื4อ 

: 20 % 
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5. มูลคา่รวมสิ�งตอบแทน 

- เงินสด 

6. มูลคา่ของสินทรัพยที์�ซื4อ 

: 1,726,463 เหรียญสหรัฐ (64,000,000บาท) 
7. เกณฑที์�ใชใ้นการกาํหนดมูลคา่ของสิ�งตอบแทน 

: มูลคา่หุน้ที�ตราไว ้

8. สาเหตุที�ปิดกิจการหรือยกเลิกการลงทุน 

: เนื�องจากการแลกเปลี�ยนหุ้นกบับริษทั เฟลกซ์โทรนิคส์อินเตอร์เนชั�นแนลใหผ้ลตอบแทนเป็นที�น่าพอใจ  
9. แหล่งเงินทุนที�ใช ้

: กาํไรสุทธิของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
10.สถานภาพของบริษทัในปัจจุบนั  
 : หุน้ของกลุ่มนี4ประกอบดว้ยหุน้ของบริษทัดงัต่อไปนี4   

1. บริษทั พาโล อลัโต โปรดกัส์ อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั  
2. บริษทั พาโล อลัโต แมนูแฟคเจอริ�ง (ประเทศไทย) จาํกดั 

3. บริษทั พาโล อลัโต พลาสติก (ประเทศไทย) จาํกดั 

ในปี 2543 ไดมี้การแลกแปลี�ยนหุน้ของกลุ่มบริษทัขา้งตน้กบัหุน้ของบริษทั เฟลกซ์โทรนิคส์ อินเตอร์
เนชั�นแนล จาํกดั และไดท้าํการขายหุน้ของบริษทัเฟลกโทรนิคส์ อินเตอร์เนชั�นแนลในตลาด NASDAQ 

ทั4งหมดในปี 2543 และ 2544 โดยไดรั้บเงินจากการขายหุ้นรวม 19.7 ลา้นเหรียญสหรัฐ คิดเป็นกาํไรจาก
การลงทุนรวม 8.3 ลา้นเหรียญสหรัฐ   
 

9). บริษทั พาโล อลัโต พลาสติก (ประเทศไทย) จาํกดั 
1. วนั เดือน ปี ที�เกิดรายการ 
: 20 ม. ค. 2542  
2. คูส่ัญญาที�เกี�ยวขอ้ง      

ผูซื้4อ: บริษทั ดี อี ที อินเตอร์เนชั�นแนลโฮลดิ4ง จาํกดั 

ผูข้าย: บริษทั พาโล อลัโต พลาสติก (ประเทศไทย) จาํกดั 

ความสัมพนัธ์กบับริษทัจดทะเบียน 

- ไมมี่ความสัมพนัธ์- 
เป็นการลงทุนในบริษทัจดัตั4งขึ4นใหม ่โดยทาํการจดัตั4งบริษทัเมื�อวนัที� 15 ม.ค.2542ในประเทศไทย โดย
การร่วมทุนระหวา่งบริษทั พาโล อลัโต โปรดกัส์ อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั (51.67%) 
และบริษทั ดีอีที อินเตอร์เนชั�นแนลโฮลดิ4ง จาํกดั (27.22%) 
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3. ลกัษณะโดยทั�วไปของรายการ  
- ประเภทรายการ 
: การไดม้าของหุ้น 

- ขนาดรายการ 
: 1.12% (122.5 ลา้นบาท/10,926 ลา้นบาท สินทรัพยร์วม ณ วนัที� 31 ธ.ค. 2541) 
- เกณฑที์�ใชใ้นการพิจารณาขนาดของรายการ 
: มูลคา่รวมของสิ�งตอบแทน 

4. รายละเอียดของสินทรัพยที์�ซื4อ 

     หลกัทรัพย ์
- ชื�อบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์
: บริษทั พาโล อลัโต พลาสติก (ประเทศไทย) จาํกดั 

- ลกัษณะการดาํเนินธุรกิจ 

: ผลิตชิ4นส่วนพลาสติก 

- ทุนจดทะเบียน 

: 1,000,000,000 บาท  
- ทุนที�ชาํระแลว้ 

: 450,000,000 บาท  
- จาํนวนหุน้ที�ซื4อ 

: 27,222,222 หุน้  
- ราคาซื4อต่อหุ้น 

: 4.50 บาท  
- สัดส่วนของหุ้นที�ถือก่อนการซื4อ 

: 0 % 

- สัดส่วนของหุ้นที�ถือหลงัการซื4อ 

: 27.22 % 

5. มูลคา่รวมสิ�งตอบแทน 

- เงินสด 

6. มูลคา่ของสินทรัพยที์�ซื4อ 

: 3,315,731 เหรียญสหรัฐ (122,500,000บาท) 
7. เกณฑที์�ใชใ้นการกาํหนดมูลคา่ของสิ�งตอบแทน 
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: ทุนชาํระ 45% ของมูลคา่หุน้ที�ตราไว ้

8. สาเหตุที�ปิดกิจการหรือยกเลิกการลงทุน 

: เนื�องจากการแลกเปลี�ยนหุ้นกบับริษทั เฟลกซ์โทรนิคส์อินเตอร์เนชั�นแนลใหผ้ลตอบแทนเป็นที�น่าพอใจ  
9. แหล่งเงินทุนที�ใช ้

: กาํไรสุทธิของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
10.สถานภาพของบริษทัในปัจจุบนั  
 : หุน้ของกลุ่มนี4ประกอบดว้ยหุน้ของบริษทัดงัต่อไปนี4   
    1. บริษทั พาโล อลัโต โปรดกัส์ อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั  
    2  บริษทั พาโล อลัโต แมนูแฟคเจอริ�ง (ประเทศไทย) จาํกดั 

    3. บริษทั พาโล อลัโต พลาสติก (ประเทศไทย) จาํกดั 

ในปี 2543 ไดมี้การแลกแปลี�ยนหุน้ของกลุ่มบริษทัขา้งตน้กบัหุน้ของบริษทั เฟลกซ์โทรนิคส์ อินเตอร์
เนชั�นแนล จาํกดั และไดท้าํการขายหุน้ของบริษทัเฟลกโทรนิคส์ อินเตอร์เนชั�นแนลในตลาด NASDAQ 

ทั4งหมดในปี 2543 และ 2544 โดยไดรั้บเงินจากการขายหุ้นรวม 19.7 ลา้นเหรียญสหรัฐ คิดเป็นกาํไรจาก
การลงทุนรวม 8.3 ลา้นเหรียญสหรัฐ   
 

บริษทัฯ มิไดล้งทุนใน 2 บริษทัดงัต่อไปนี4  เนื�องจากภายหลงัไดพ้บวา่โครงการดงักล่าวไมเ่ป็นที�น่าสนใจ 

1. บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (กมัพชูา) จาํกดั 
2. บริษทั เดลตา้ ไมโคร อีเลคโทรนิคส์ จาํกดั 
 
 

        จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ 

 
 
 

  ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

                                                                     __________________________________ 
               (นายหวงั หมิง เจิ4ง /นางสาวนิรมล  ตนัติพนูธรรม) 
      รองประธานกรรมการ /กรรมการ 
 
 
 


