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วนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2564 

 

เร่ือง การจ่ายเงินปันผลและก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจง้มติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2564 ประชุมเม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2564 ดงัน้ี 

1) มีมติอนุมติัให้จดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชก าหนด
วา่ดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ในวนัท่ี 
31 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. (“ทีป่ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564”)   

2) มีมติอนุมติัก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 
(Record Date) ในวนัท่ี 5 มีนาคม 2564 

3) มีมติให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของ
บริษทัฯ ส าหรับปี 2563 

4) มีมติให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงิน 
และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตแลว้ และรายงานของผูส้อบบญัชี 

5) มีมติให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
2563 จากก าไรสุทธิของบริษทัฯ ตามงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 ในอตัรา 3.30 บาท (สามบาทสามสิบสตางค)์ ต่อหุ้น และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 
8 เมษายน 2564 ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินปันผลท่ีไดรั้บจากกิจการท่ีไดรั้บการ
ส่งเสริมการลงทุนไปรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได ้และก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นผูมี้สิทธิรับเงิน
ปันผลในวนัท่ี 5 มีนาคม 2564  

ทั้งน้ี สิทธิในการรับเงินปันผลของบริษทัฯ ยงัมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากตอ้งรอการอนุมติัจากท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
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6) มีมติให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ งกรรมการ 
ดงัต่อไปน้ี ซ่ึงเป็นกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 
ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ อีกวาระหน่ึง  

1. นายอนุสรณ์ มุทราอิศ  กรรมการ 
2. นายบุญศกัด์ิ เจียมปรีชา  กรรมการอิสระ 
3. นางทิพวรรณ ชยติุมนัต ์  กรรมการอิสระ 
 

7) มีมติให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนของ
กรรมการบริษทัฯ ประจ าปี 2564 เพิ่มข้ึนจากปี 2563 ดงัน้ี 

1. ค่าตอบแทนประจ าปีของกรรมการ 

         ต  าแหน่ง           ปี 2564     ปี 2563 
 ประธานคณะกรรมการ    2,475,000 1,650,000 
 กรรมการอิสระ/ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร  1,495,000 1,150,000 
 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร       650,000    500,000 
 กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 1,750,000 1,250,000 
 กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร/ ประธานคณะกรรมการ 1,750,000 1,250,000 

สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน                    
 

2. เบ้ียประชุม 

ก าหนดค่าเบ้ียประชุมของกรรมการบริษทัฯ ประจ าปี 2564 เพิ่มข้ึนจากเบ้ียประชุมกรรมการบริษทัฯ 
ประจ าปี 2563 ดงัน้ี 

         ต  าแหน่ง                    เบ้ียประชุม/คร้ัง 
คณะกรรมการบริษทั         ปี 2564 ปี 2563 
ประธานคณะกรรมการ         25,000 10,000 
กรรมการอิสระ/ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร       20,000 10,000 
กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร                  -          - 
คณะกรรมการชุดยอ่ย 
ประธานคณะกรรมการชุดยอ่ย           22,000 10,000 
คณะกรรมการชุดยอ่ย            20,000 10,000 
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โดยบริษทัฯ จะจ่ายเบ้ียประชุมดงักล่าวให้เฉพาะประธานกรรมการบริษทัฯ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร
และกรรมการอิสระซ่ึงด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบรรษทัภิบาลท่ีเขา้ประชุม 

3. โบนสัประจ าปี 

ก าหนดการจ่ายเงินโบนสัใหแ้ก่กรรมการบริษทัฯ ร้อยละ 25 ของค่าตอบแทนประจ าปี 2564 

8) มีมติให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งนายปรีชา อรุณนารา 
ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5800 หรือ นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขท่ี 4498 หรือ นายศุภชัย ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3930 แห่งบริษัท 
ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2564 และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีเป็น
จ านวนเงิน 4,910,000 บาท ในระยะเวลาตรวจสอบจ านวน 5,000 ชั่วโมง ทั้งน้ีหากการท างานต้องใช้เวลา
มากกว่าท่ีระบุไวข้า้งตน้ บริษทัฯ จะจ่ายค่าตรวจสอบในอตัราร้อยละ 70 ของอตัราค่าจา้งการตรวจสอบตาม
อตัราปกติของส านักงานผูส้อบบญัชี ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ ให้
บริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของส านักงานท าหน้าท่ีตรวจสอบบญัชีและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ แทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้และมีค่าธรรมเนียมส าหรับการสอบ
ทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งปีเพื่อประกอบการจดัท างบการเงินของบริษทัแม่จ  านวน 500,000 บาท และมีค่า
สอบบญัชีบริษทัยอ่ยอีก 4 แห่งเป็นจ านวน 1,485,000 บาท 

 
ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีทั้ง 3 ท่านไม่ไดเ้ป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัและไม่ไดใ้ห้บริการเป็นท่ีปรึกษาแก่บริษทั นอกจากน้ี 
ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูส้อบบญัชีดงักล่าวพบวา่ไม่มีรายใดปฏิบติัหนา้ท่ีติดต่อกนัเกิน 5 ปี รวมทั้งการเสนอ
แต่งตั้ งผูส้อบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู ้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2564 ดังกล่าว ได้ผ่านการ
กลัน่กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

9) มีมติอนุมติัการก าหนดระเบียบวาระส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ดงัต่อไปน้ี 

1.  รับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ส าหรับปี 2563  
2.  พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31

ธันวาคม 2563 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัฯ แล้ว และรายงานของ
ผูส้อบบญัชี 

3.  พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 
4.  พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ  
5. พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจ าปี 2564 
6.  พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 
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7. พิจารณาเร่ืองอ่ืน (ถา้มี)   

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

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

       __________________________  
(นายอนุสรณ์ มุทราอิศ) 

                                                           กรรมการ 


