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วนัท่ี 29 มีนาคม 2556 
 
เร่ือง  ขอแจง้มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2556 
เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
ดว้ยท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2556 เม่ือ
วนัท่ี 29 มีนาคม 2556 เวลา 10.00 น. ไดพ้ิจารณาและมีมติดงัต่อไปน้ี 

1.  มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2555 ท่ีไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2555 ดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 

 เห็นดว้ยจ านวน 1,101,105,961 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นดว้ยจ านวน - 0 - เสียง คิดเป็นร้อยละ 
0.00 และงดออกเสียงจ านวน 36,900 เสียง  

2. รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

3. มีมติอนุมติังบการเงินของบริษทัฯ ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และรายงาน
ของผูส้อบบญัชีท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีและสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี                

 เห็นดว้ยจ านวน 1,101,043,261 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นดว้ยจ านวน - 0 - เสียง คิดเป็นร้อยละ 
0.00 และงดออกเสียงจ านวน 99,600 เสียง  

4. มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 จากก าไรสุทธิของ
บริษทัฯ ในอตัรา 2.40 บาทต่อหุน้ ซ่ึงเป็นอตัราท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ 
และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 9 เมษายน 2556 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 

 เห็นดว้ยจ านวน 1,101,105,961 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นดว้ยจ านวน - 0 - เสียง คิดเป็นร้อยละ 
0.00 และงดออกเสียงจ านวน 36,900 เสียง  

5. มีมติอนุมติัการแต่งตั้งบุคคลดงัต่อไปน้ีซ่ึงเป็นกรรมการของบริษทัฯ ท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้น
ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
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(1) นายชู ชี หยวน เป็นกรรมการบริษทั 

 เห็นดว้ยจ านวน 1,072,563,961 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.41 ไม่เห็นดว้ยจ านวน 28,539,000 เสียง 
คิดเป็นร้อยละ 2.59 และงดออกเสียงจ านวน 39,900 เสียง  

(2) นางสาวนิรมล ตนัติพนูธรรม เป็นกรรมการบริษทั 

 เห็นดว้ยจ านวน 1,074,793,061 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.61 ไม่เห็นดว้ยจ านวน 26,312,900 เสียง 
คิดเป็นร้อยละ 2.39 และงดออกเสียงจ านวน 36,900 เสียง 

(3)     ศาตราจารยกิ์ตติคุณสุภาพรรณ รัตนาภรณ์ เป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

เห็นดว้ยจ านวน 1,098,879,861 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.80 ไม่เห็นดว้ยจ านวน 2,226,100 เสียง 
คิดเป็นร้อยละ 0.20 และงดออกเสียงจ านวน 36,900 เสียง  

6. มีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทัส าหรับปี 2556 ดงัน้ี 
 

      ต  าแหน่ง ค่าตอบแทนต่อปี   เบ้ียประชุม/คร้ัง 
ประธานกรรมการ    1,650,000 บาท 10,000 บาท 
กรรมการ       500,000 บาท        - 
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ    1,250,000 บาท 10,000 บาท 
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน   1,250,000 บาท 10,000 บาท 
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ    1,150,000 บาท 10,000 บาท 

 ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม และ
กรรมการท่ีเป็นผูถื้อหุน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ยจ านวน 1,100,631,196 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.95 ไม่เห็นดว้ยจ านวน 1,000 เสียง คิดเป็นร้อย
ละ 0.00009 งดออกเสียงจ านวน 39,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0036 และไม่มีสิทธิออกเสียงจ านวน 
470,765 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.04             

7. มีมติอนุมติัแต่งตั้ง นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3930 หรือ นางสาววราพร 
ประภาศิริกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4579 หรือ นางสาวสุพรรณี ตริยานนัทกุล ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเลขท่ี 4498 แห่งบริษทั ส านกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จ  ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
ประจ าปี 2556 และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปีรวมทั้งส้ินเป็นจ านวนเงิน 4,400,000 บาท (ใน
ระยะเวลาตรวจสอบจ านวน 5,000 ชัว่โมงซ่ึงหากการท างานตอ้งใชเ้วลามากกวา่ท่ีระบุไวข้า้งตน้ 
บริษทัฯ จะจ่ายค่าตรวจสอบในอตัราร้อยละ 70 ของอตัราค่าจา้งการตรวจสอบตามอตัราปกติของ
ส านกังานผูส้อบบญัชี) ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดใ้หบ้ริษทั
ส านกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จ  ากดัจดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของส านกังานท าหนา้ท่ีตรวจสอบ
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บญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้ทั้งน้ี ท่ีประชุมไดมี้มติ
อนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 

เห็นดว้ยจ านวน 1,101,105,961 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นดว้ยจ านวน - 0 - เสียง คิดเป็นร้อยละ 
0.00 และงดออกเสียงจ านวน 36,900 เสียง  
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 

    ขอแสดงความนบัถือ 
 
     ____________________________  

                  นายอนุสรณ์ มุทราอิศ 
                          กรรมการ 

 


