
 
 
 
 

 

วนัท่ี 2 เมษายน 2562 
 
เร่ือง  ขอแจง้มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 
เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ตามท่ีบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ไดจ้ดัให้มีการประชุมสามญัผู ้
ถือหุน้ ประจ าปี 2562 เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2562 เวลาประมาณ 10.00 น. ณ ส านกังานของบริษทั เลขท่ี 909 หมู่ท่ี 4 
นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต าบลแพรกษา อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ นั้น บริษทัขอแจง้มตท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 ดงักล่าว โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 ท่ีไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2561 ดว้ย
คะแนนเสียง ดงัน้ี 

มติผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 1,008,634,984 100.00 

ไม่เห็นดว้ย -0- 0.00 

งดออกเสียง -0- - 

บตัรเสีย -0- - 

(หมายเหตุ มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน) 

2.  มีมติรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทั ส าหรับปี 2561 
3. มีมติอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ส าหรับรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัฯ แลว้ และรายงานของผูส้อบบญัชี ดว้ย
คะแนนเสียง ดงัน้ี 

มติผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 1,007,375,184 100 

ไม่เห็นดว้ย -0- 0.00 

งดออกเสียง 1,259,800 - 

บตัรเสีย -0- - 

(หมายเหตุ มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน) 



 
 
 
 

 

4.  มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จากก าไรสุทธิของบริษทั 
ในอตัรา 2.30 บาทต่อหุน้ โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ผูมี้สิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 4 มีนาคม 
2562 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 11 เมษายน 2562 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มติผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 1,008,634,984 100.00 

ไม่เห็นดว้ย -0- 0.00 

งดออกเสียง -0- - 

บตัรเสีย -0- - 

(หมายเหตุ มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน) 

5.  มีมติอนุมติัการแต่งตั้งบุคคลดงัต่อไปน้ีซ่ึงเป็นกรรมการของบริษทัท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้
ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึง ดงัน้ี 

(1) นายเซีย เชน เยน เป็นกรรมการบริษทั 
มติผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 999,316,628 99.08 

ไม่เห็นดว้ย 9,318,356 0.92 

งดออกเสียง -0- - 

บตัรเสีย -0- - 

 (2) นายอนุสรณ์ มุทราอิศ เป็นกรรมการ 
มติผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 876,482,475 86.90 

ไม่เห็นดว้ย 132,152,509 13.10 

งดออกเสียง -0- - 

บตัรเสีย -0- - 

(3) นายบุญศกัด์ิ เจียมปรีชา เป็นกรรมการอิสระ 
มติผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 986,466,448 97.80 

ไม่เห็นดว้ย 22,168,536 2.20 

งดออกเสียง -0- - 

บตัรเสีย -0- - 



 
 
 
 

 

(หมายเหตุ มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน) 

6.  มีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทัส าหรับปี 2562 ดงัน้ี 
ต าแหน่ง ค่าตอบแทนต่อปี   เบ้ียประชุมต่อคร้ัง 

ประธานกรรมการ    1,650,000 บาท  10,000 บาท 
กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 1,150,000 บาท  10,000 บาท 
กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร    500,000 บาท          - 
กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 1,250,000 บาท  10,000 บาท 
กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและ 1,250,000 บาท  10,000 บาท 
ก าหนดค่าตอบแทน   
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 1,150,000 บาท  10,000 บาท 

ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
มติผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 1,008,634,984 100.00 

ไม่เห็นดว้ย -0- 0.00 

งดออกเสียง -0- 0.00 

บตัรเสีย -0- - 

(หมายเหตุ มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม และกรรมการท่ีเป็นผูถื้อหุน้งดออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี) 

7. มีมติอนุมติัแต่งตั้งนายปรีชา อรุณนารา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5800 หรือนายณรงค ์พนัตาวงษ ์ผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3315 หรือนางสาวสุพรรณี ตริยานนัทกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียน
เลขท่ี 4498 แห่งบริษทัส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2562 และก าหนดค่า
สอบบญัชีประจ าปี 2562 รวมทั้งส้ินเป็นจ านวนเงิน 4,910,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 
มติผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 1,001,003,813 99.24 

ไม่เห็นดว้ย 7,631,171 0.76 

งดออกเสียง -0- - 

บตัรเสีย -0- - 

(หมายเหตุ มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน) 



 
 
 
 

 

8. อนุมติัการแกไ้ขและเพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ และการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 3 
ของบริษทัเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มเติมวตัถุประสงค ์ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มติผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 1,008,634,984 100.00 

ไม่เห็นดว้ย -0- 0.00 

งดออกเสียง -0- 0.00 

ไม่มีสิทธิออกเสียง -0- - 

บตัรเสีย -0- - 

(หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 

9. อนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มติผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 1,008,634,984 100.00 

ไม่เห็นดว้ย -0- 0.00 

งดออกเสียง -0- 0.00 

ไม่มีสิทธิออกเสียง -0- - 

บตัรเสีย -0- - 

(หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 

 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
ขอแสดงความนบัถือ 
 
_______________________  
นายอนุสรณ์ มุทราอิศ 
กรรมการ 
 


