
วนัที� 30 มนีาคม 2548  

เร ื�อง แจง้มตทิี�ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ครั �งที� 1/2548 

เรยีน กรรมการและผูจ้ัดการ 
ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

สิ�งที�สง่มาดว้ย เอกสารแนบ ก - รายละเอยีดของโครงการ ESOP 2005 

บรษัิท เดลตา้ อเีลคโทรนคิส ์(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ขอแจง้ผลการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ครั �งที� 1/2548 เมื�อ
วนัที� 30 มนีาคม 2548 เวลา 10.00 น. ณ สาํนักงานของบรษัิทฯ เลขที� 909 หมูท่ี� 4 ตําบลแพรกษา อําเภอเมอืง
สมทุรปราการ จังหวดัสมทุรปราการ ตามระเบยีบการวาระดงันี� 
 
วาระที� 1  
ที�ประชมุมมีตริับรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ครั �งที� 1/2547 ประชมุเมื�อวนัที� 29 มนีาคม 2547 
วาระที� 2 
รับทราบผลการดาํเนนิงานของบรษัิทฯ ในรอบปี 2547 
วาระที� 3 
ที�ประชมุมมีตอินุมตังิบการเงนิประจําปีของบรษัิทฯ สิ�นสดุ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2547 และรายงานของผูส้อบบัญช ี
วาระที� 4 
ที�ประชมุมมีตแิตง่ตั �ง นายหวงั หมงิ เจิ�ง นายอนุสรณ์ มทุราอศิ กรรมการ และผูช้ว่ยศาสตราจารย ์วธัน ีพรรณเชษฐ ์
กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ�งพน้จากตําแหน่งตามวาระใหก้ลบัเขา้ดาํรงตําแหน่งดงัเดมิ และที�
ประชมุไดม้มีตอินุมัตกํิาหนดคา่ตอบแทนกรรมการบรษัิท ทา่นละ 240,000 บาทตอ่ปี ซึ�งจะจา่ยเป็น 2 งวดๆ ละ 
120,000 บาท และกําหนดเบี�ยประชมุแกก่รรมการอสิระครั �งละ 10,000 บาท  
วาระที� 5 
ที�ประชมุมมีตแิตง่ตั �ง บรษัิทสาํนักงาน เอนิสท์ แอนด ์ยัง จํากดั โดย คณุณรงค ์พันตาวงษ์ ผูส้อบบัญชรีับอนุญาตเลขที� 
3315 และ/หรอื คณุรทุร เชาวนะกว ีผูส้อบบัญชรีับอนุญาตเลขที� 3247 และ/หรอื คณุศภุชยั ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตเลขที� 3930 และ/หรอื คณุศริาภรณ์ เอื�ออนันตก์ลุ ผูส้อบบญัชรีับอนุญาตเลขที� 3844 เป็นผูส้อบบญัชขีอง
บรษัิทฯ ประจําปี 2548 ในกรณีที�ผูส้อบบญัชรีับอนุญาตดงักลา่วขา้งตน้ไมส่ามารถปฎบิตังิานได ้ใหบ้รษัิทสาํนักงาน 
เอนิสท์ แอนด ์ยัง จํากดั จัดหาผูส้อบบญัชรีับอนุญาตอื�นของบรษัิทแทนได ้โดยกําหนดคา่ตอบแทนในปี 2548 
ประมาณ 600,000 บาท ในระยะเวลาตรวจสอบจํานวน 2,000 ชั�งโมง สว่นคา่ใชจ้า่ยอื�นๆ บรษัิทฯ จะจ่ายตามที�เกดิขึ�น
จรงิ 
วาระที� 6 
ที�ประชมุมมีตอินุมตักิารจา่ยเงนิโบนัสสาํหรับปี 2547 เป็นจํานวนเงนิ 2,020,000 บาทใหแ้กก่รรมการ  
วาระที� 7 
ที�ประชมุมมีตอินุมตักิารจา่ยเงนิปันผลจากกําไรสทุธติอ่หุน้คดิเป็นรอ้ยละ 78 แกผู่ถ้อืหุน้ที�มรีายชื�อปรากฎอยูใ่นสมดุ
ทะเบยีนผูถ้อื หุน้ ณ วนัที� 10 มนีาคม 2548 เวลา 12.00 น. ในอตัราหุน้ละ 0.80 บาท ซึ�งการจา่ยเงนิปันผลจา่ยจาก
กําไรสว่นที�ไดจ้ากการสง่เสรมิของคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน โดยบรษัิทฯ กําหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัที� 7 
เมษายน 2548  
วาระที� 8 
ที�ประชมุมมีตอินุมตัใิหอ้อกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�จะซื�อหุน้สามัญของบรษัิทฯ ใหแ้กก่รรมการ และ
พนักงานของบรษัิทฯ ("โครงการ ESOP 2005") โดยมรีายละเอยีดตามเอกสารแนบ ก 
ทั �งนี� ใหค้ณะกรรมการ และ/หรอื กรรมการบรหิารของบรษัิทฯ หรอืบคุคลที�ไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรอื
กรรมการบรหิารของบรษัิทฯ มอํีานาจพจิารณากําหนดรายละเอยีดและเงื�อนไขอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งเกี�ยวกับโครงการ ESOP 
2005 และใบสาํคญัแสดงสทิธ ิอาทเิชน่ การส ิ�นสดุสภาพการใชส้ทิธ ิเป็นตน้ รวมทั�งมอํีานาจในการดําเนนิการตา่ง ๆ 
อนัจําเป็นและสมควร ในการจัดตั �งโครงการ ESOP 2005 และการออก และเสนอขายใบสาํคัญแสดงสทิธดิงักลา่วได ้
ทกุประการ ซึ�งรวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีง การตดิตอ่ จัดทําเอกสาร คําขอเพื�อยื�นตอ่สาํนักงานคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย ◌แ์ละตลาดหลกัทรัพย ์การแกไ้ขเพิ�มเตมิรายละเอยีดตา่ง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งตามคําสั�งหรอืคําแนะนําของ
สาํนักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย และ/หรอื หน่วยงานอื�นใดหรอืเพื�อให ้
เป็นไปตามที�กฎหมายกําหนด หรอืตามที�บคุคลดงักลา่วเห็นสมควร ซึ�งการแกไ้ขในกรณีหลงันี�จะตอ้งไมเ่ป็นการแกไ้ข
ในสาระสาํคัญ ตลอดจนการนําใบสําคญัแสดงสทิธเิขา้จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยและการนําหุน้
สามญัเพิ�มทนุที�เกดิขึ�น จากการใช ้สทิธติามใบสาํคัญ แสดงสทิธเิขา้จดทะเบยีน เป็นหลักทรัพย ์จดทะเบยีน ในตลาด
หลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 



วาระที� 9 
ที�ประชมุมมีตอินุมตัใิหเ้พิ�มทนุจดทะเบยีนของบรษัิทฯ จากจํานวน 1,200,000,000 บาท เป็นจํานวน 1,259,000,000 
บาท โดยการออกหุน้สามัญใหม ่จํานวน 59,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 บาท 
วาระที� 10 
ที�ประชมุมมีตใิหแ้กไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิทฯ ขอ้ 4. เรื�อง ทนุจดทะเบยีนของบรษัิทฯ ใหส้อดคลอ้งกบัการ
เพิ�มทุนจดท ะเบยีน เป็นดงันี� 
"ขอ้ 4. ทนุจดทะเบยีน จํานวน 1,259,000,000 บาท (หนึ�งพันสองรอ้ยหา้สบิเกา้ลา้นบาท)  
แบง่ออกเป็น 1,259,000,000 หุน้ (หนึ�งพันสองรอ้ยหา้สบิเกา้ลา้นหุน้)  
มลูคา่หุน้ละ 1 บาท (หนึ�งบาทถว้น) 
โดยแบง่ออกเป็น 
หุน้สามญั 1,259,000,000 หุน้ (หนึ�งพันสองรอ้ยหา้สบิเกา้ลา้นหุน้)  
หุน้บรุมิสทิธ ิ- หุน้ (- หุน้)" 
วาระที� 11 
ที�ประชมุมมีตอินุมตัใิหจ้ัดสรรหุน้สามัญใหมจํ่านวน 59,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 บาท จากการเพิ�มทนุ จดทะเบยีน
เพื�อรองรับการใชส้ทิธซิื�อหุน้สามญัของบรษัิทฯ ภายใตใ้บสาํคญัแสดงสทิธทิี�จะออกและเสนอขายตามโครงการ ESOP 
2005  
วาระที� 12 
ที�ประชมุมมีตอินุมตัใิหบ้รษัิทฯ นําใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�จะออกภายใตโ้ครงการ ESOP 2005 เขา้จดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย  
 
ขอแสดงความนับถอื 

 
_________________________________ 
(นายหวงั หมงิ เจิ�ง /นายอนุสรณ์ มทุราอศิ) 
รองประธานกรรมการ /กรรมการ 

 


