
 
 
 
 

 

วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

 

เร่ือง  ขอแจง้มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 

เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

ตามท่ีบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”) ไดจ้ดัให้มีการประชุมสามญัผู ้

ถือหุน้ ประจาํปี 2563 เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ สาํนกังานของบริษทั เลขท่ี 909 ซอย 9 หมู่ท่ี 4 

นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตาํบลแพรกษา อาํเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการนั้น บริษทัฯ ขอแจง้มติท่ี

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2563 ดงักล่าว โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2562 ท่ีไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2562 ดว้ย

คะแนนเสียง ดงัน้ี 

มติผูถื้อหุน้ จาํนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 1,182,628,159 100 

ไม่เห็นดว้ย -0- -0- 

งดออกเสียง 1,324,600 - 
บตัรเสีย -0- - 

(หมายเหตุ  

1. มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

2. ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากตอนเร่ิมเปิดประชุมจาํนวน -0- 

หุน้ คิดเป็น -0- เสียง ทาํใหใ้นวาระน้ีมีจาํนวนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและผูรั้บมอบ

ฉนัทะทั้งหมด 1,183,952,759 เสียง) 

2.  มีมติรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทั สาํหรับปี 2562 

 (หมายเหตุ วาระน้ีเป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง) 

3. มีมติอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ สาํหรับรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2562 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัฯ แลว้ และรายงานของผูส้อบบญัชี ดว้ย

คะแนนเสียง ดงัน้ี 

 

 



 
 
 
 

 

มติผูถื้อหุน้ จาํนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 1,183,897,459 100 

ไม่เห็นดว้ย -0- -0- 

งดออกเสียง 55,300 - 
บตัรเสีย -0- - 

(หมายเหตุ  

1. มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

2. ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากตอนเร่ิมเปิดประชุมจาํนวน -0- 

หุน้ คิดเป็น -0- เสียง ทาํใหใ้นวาระน้ีมีจาํนวนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและผูรั้บมอบ

ฉนัทะทั้งหมด 1,183,952,759 เสียง) 

4.  มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลสําหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จากกาํไรสุทธิของบริษทั 

ในอตัรา 1.80 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 2,245,286,905.20 บาท โดยกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นผูมี้

สิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 2 มีนาคม 2563 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 9 เมษายน 2563 

ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มติผูถื้อหุน้ จาํนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 1,183,952,759 100 

ไม่เห็นดว้ย -0- -0- 

งดออกเสียง -0- - 
บตัรเสีย -0- - 

(หมายเหตุ  

1. มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

2. ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากตอนเร่ิมเปิดประชุมจาํนวน -0- 

หุน้ คิดเป็น -0- เสียง ทาํใหใ้นวาระน้ีมีจาํนวนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและผูรั้บมอบ

ฉนัทะทั้งหมด 1,183,952,759 เสียง) 

5.  มีมติอนุมติัการแต่งตั้งบุคคลดงัต่อไปน้ีซ่ึงเป็นกรรมการของบริษทัท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระกลบัเขา้

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 



 
 
 
 

 

(1) นายอ้ึง กวง มิ้ง เป็นกรรมการบริษทั 

มติผูถื้อหุน้ จาํนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 1,178,246,974 99.52 

ไม่เห็นดว้ย 5,705,785 0.48 

งดออกเสียง -0- - 
บตัรเสีย -0- - 

 (2) นายชู ชี หยวน เป็นกรรมการอิสระ 

มติผูถื้อหุน้ จาํนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 1,180,178,118 99.68 

ไม่เห็นดว้ย 3,774,641 0.32 

งดออกเสียง -0- - 
บตัรเสีย -0- - 

(3) ดร.วฑูิรย ์สิมะโชคดี เป็นกรรมการอิสระ 

มติผูถื้อหุน้ จาํนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 1,180,862,759 99.74 

ไม่เห็นดว้ย 3,090,000 0.26 

งดออกเสียง -0- - 
บตัรเสีย -0- - 

(หมายเหตุ  

1. มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

2. ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากตอนเร่ิมเปิดประชุมจาํนวน -0- 

หุน้ คิดเป็น -0- เสียง ทาํใหใ้นวาระน้ีมีจาํนวนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและผูรั้บมอบ

ฉนัทะทั้งหมด 1,183,952,759 เสียง) 

6.  มีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทัสาํหรับปี 2563 ดงัน้ี 

ตาํแหน่ง 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 

กาํหนดค่าตอบแทน   

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 1,150,000 บาท  10,000 บาท 

ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มติผูถื้อหุน้ จาํนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 1,183,872,759 99.99 

ไม่เห็นดว้ย -0- -0- 

งดออกเสียง 80,000 0.01 

บตัรเสีย -0- - 

(หมายเหตุ  

1. มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนเสียงทั้งหมด

ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม และกรรมการท่ีเป็นผูถื้อหุน้งดออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี 

2. ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากตอนเร่ิมเปิดประชุมจาํนวน -0- 

หุน้ คิดเป็น -0- เสียง ทาํใหใ้นวาระน้ีมีจาํนวนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและผูรั้บมอบ

ฉนัทะทั้งหมด 1,183,952,759 เสียง) 

7. มีมติอนุมติัแต่งตั้งนายปรีชา อรุณนารา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5800 หรือนายณรงค ์พนัตาวงษ ์ผูส้อบ

บญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3315 หรือนางสาวสุพรรณี ตริยานนัทกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียน

เลขท่ี 4498 แห่งบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2563 และกาํหนดค่า

สอบบญัชีประจาํปี 2563 รวมทั้งส้ินเป็นจาํนวนเงิน 4,910,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 
มติผูถื้อหุน้ จาํนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 1,180,285,318 99.69 

ไม่เห็นดว้ย 3,667,441 0.31 

งดออกเสียง -0- - 
บตัรเสีย -0- - 

(หมายเหตุ  

1. มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 



 
 
 
 

 

2. ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากตอนเร่ิมเปิดประชุมจาํนวน -0- 

หุน้ คิดเป็น -0- เสียง ทาํใหใ้นวาระน้ีมีจาํนวนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและผูรั้บมอบ

ฉนัทะทั้งหมด 1,183,952,759 เสียง) 

8. อนุมติัการการกาํหนด (1) คู่มือการปฏิบติังานสาํหรับการทาํธุรกรรมของอนุพนัธ์ทางการเงิน (Operating 

procedure for transactions of derivative financial commodities) (2) คู่มือการปฏิบติังานสาํหรับการใหกู้ย้มื

เงินทุน (Operating Procedures of Fund Lending) และ (3) คู่มือการปฏิบติังานในการไดม้าหรือจาํหน่ายไป

ซ่ึงทรัพยสิ์น (Operating Procedures of Acquisition or Disposal of Assets) ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มติผูถื้อหุน้ จาํนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 1,183,952,759 100 

ไม่เห็นดว้ย -0- -0- 

งดออกเสียง -0- - 
บตัรเสีย -0- - 

(หมายเหตุ  

1. มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

2. ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากตอนเร่ิมเปิดประชุมจาํนวน -0- 

หุน้ คิดเป็น -0- เสียง ทาํใหใ้นวาระน้ีมีจาํนวนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและผูรั้บมอบ

ฉนัทะทั้งหมด 1,183,952,759 เสียง) 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

_______________________  

นายอนุสรณ์ มุทราอิศ 

กรรมการ 

 


