
 
 
 
 

1 
 

รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที ่1/2562 
บริษัท เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 

วนั เวลา และสถานทีป่ระชุม 

 การประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 ของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
(“บริษัทฯ” หรือ “เดลต้าประเทศไทย”) ประชุมเม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ส านกังานของบริษทัฯ 
ตั้งอยูเ่ลขท่ี 909 หมู่ท่ี 4 ต าบลแพรกษา อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ (“ทีป่ระชุม”) 

ผู้ถือหุ้นทีเ่ข้าร่วมประชุม และจ านวนหุ้นทั้งหมดในทีป่ระชุม 

ณ เวลาเปิดประชุม มีผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง 59 ราย ถือหุน้รวมจ านวน 193,744 หุน้ และมีผูรั้บมอบฉนัทะจาก
ผูถื้อหุ้นมาประชุมจ านวน 81 ราย ถือหุ้นรวมจ านวน 1,123,730,890 หุ้น รวมผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อ
หุน้มาประชุมจ านวน 140 ราย ถือหุน้รวมจ านวน 1,123,924,634 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 90.10 จากจ านวนหุน้ท่ีเรียกช าระ
แลว้ทั้งส้ิน 1,247,381,614 หุน้ ซ่ึงครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

กรรมการ ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมอ่ืนๆ ประกอบด้วย 

กรรมการและผูบ้ริหารท่ีเขา้ประชุม 
นายอ้ึง กวง มิ้ง       ประธานกรรมการและประธานท่ีประชุม 
นายอนุสรณ์ มุทราอิศ     กรรมการ/ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน/ 
      กรรมการบรรษทัภิบาล 
นายชู ชี หยวน      กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
นายบุญศกัด์ิ เจียมปรีชา กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
นายวฑูิรย ์สิมะโชคดี  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 
นางทิพวรรณ ชยติุมนัต์    กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
นายเซีย เชน เยน     ประธานบริหาร/กรรมการบรรษทัภิบาล 
นายหย ูเป๋อ เหวนิ    ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงินและบญัชี (CFO) 
นางสาวกุลวดี กวยาวงศ ์    ผูจ้ดัการฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ 
นางสาววไิลลกัษณ์ ฟุ้งธนะกลุ    เลขานุการบริษทัฯ 
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ผูเ้ขา้ร่วมประชุมอ่ืน 
นายเจ้ิง ผงิ     ผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการ 
นายเคอ จ่ือ ชิง ผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการ 
นายจาง ช่าย ซิง (แจค็ก้ี จาง) ผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการ 
นางสาววริษา โสภณพิศ   ท่ีปรึกษากฎหมายและผูแ้ทนจากบริษทั ฮนัตนั แอนดรูส์ 

เคิร์ท (ไทยแลนด)์ จ  ากดั ซ่ึงท าหนา้ท่ีในการตรวจสอบ
การนบัคะแนน 

นางสาววิไลลกัษณ์ ฟุ้งธนะกุล เลขานุการบริษทัฯ ไดก้ล่าวแนะน าคณะกรรมการบริษทั คณะบริหาร ผูไ้ดรั้บ
การเสนอช่ือเป็นกรรมการ รวมถึง นางสาววริษา โสภณพิศ ท่ีปรึกษาดา้นกฎหมายและผูแ้ทนจากบริษทั ฮนัตนั แอนด
รูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด)์ จ ากดั ซ่ึงท าหนา้ท่ีในการตรวจสอบการนบัคะแนนต่อท่ีประชุมตามล าดบั จากนั้น นายอ้ึง กวง มิ้ง 
ประธานกรรมการ ซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุม (“ประธานฯ”) ไดก้ล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้  
 
เร่ิมการประชุม 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมประชุมครบทั้ง 6 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีประธานกรรมการ ประธาน
กรรมการตรวจสอบและประธานบริหาร รวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้งในแต่ละวาระ ไดเ้ขา้ร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น
และตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุ้น เลขานุการบริษทัฯ ไดช้ี้แจงขั้นตอนการประชุม การนบัองคป์ระชุม การด าเนินการ
ประชุมจะด าเนินตามวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม และการนบัคะแนนซ่ึงในการนบัคะแนนบริษทัฯใชว้ิธี 
1 หุ้นเท่ากบั 1 เสียง และเพื่อให้กระบวนการนบัคะแนนเป็นไปอยา่งรวดเร็วบริษทัฯ จะท าการจดัเก็บบตัรลงคะแนน
เฉพาะกรณีท่ีมีผูถื้อหุ้นท่ีตอ้งการลงคะแนนไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงแลว้น ามาหกัออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดใน
แต่ละวาระเพื่อให้ได้คะแนนเสียงเห็นด้วย  และได้แจง้องค์ประชุมและจ านวนผูถื้อหุ้นและจ านวนหุ้นท่ีเข้าร่วม
ประชุมทั้งหมดซ่ึงแบ่งเป็นจ านวนผูถื้อหุ้นและจ านวนหุ้นรวมของผูท่ี้มาประชุมดว้ยตนเองและผูรั้บมอบฉนัทะและ
จ านวนหุน้รวมของผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาประชุมใหท่ี้ประชุมรับทราบ  

หลงัจากตรวจสอบองคป์ระชุมว่าครบถว้นตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ แลว้ ประธานฯ ไดม้อบหมายให้นาย
อนุสรณ์ มุทราอิศ เป็นผูด้  าเนินการประชุมเป็นภาษาไทย (“ผู้ด าเนินการประชุม”) และเร่ิมด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระต่างๆ ท่ีระบุในหนงัสือเชิญประชุม ดงัน้ี 

 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 ท่ี

ได้จดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2562 ซ่ึงได้จดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแล้ว โดยส าเนา
รายงานการประชุมดงักล่าวได้จดัส่งให้ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาด
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หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดแลว้ รวมทั้งไดมี้การเผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 
(www.deltathailand.com) 

ผูด้  าเนินการประชุมจึงได้เสนอขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 
2562 ท่ีไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2562 และไดข้อใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระน้ีตามรายละเอียดท่ีไดเ้สนอไวข้า้งตน้ 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 ท่ีไดจ้ดัข้ึน
เม่ือเม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 1,123,924,634 100 
ไม่เห็นดว้ย -0- -0- 
งดออกเสียง -0- - 
บตัรเสีย -0- - 

วาระที ่ 2   พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 3/2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2562 ไดมี้มติเห็นชอบ

ให้น าเสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือโดย Delta 
Electronics International (Singapore) Pte. Ltd. ซ่ึงไดท้  าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของบริษทัฯ โดยสมคัรใจแบบมี
เง่ือนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) ระหว่างวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2562 ถึงวนัท่ี 1 เมษายน 2562 ท่ีผ่านมา 
โดย ณ วนัท่ี 25 เมษายน 2562 Delta Electronics International (Singapore) Pte. Ltd. Delta International Holding Limited 
และ Delta Electronics, Inc. ถือหุ้นสามญัของบริษทัฯ จ านวนทั้งส้ิน 795,591,896 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 63.78 ของ
หุน้สามญัท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ  

ในการน้ี Delta Electronics International (Singapore) Pte. Ltd. ไดเ้สนอช่ือ (1) นายเจ้ิง ผงิ (Mr. Cheng Ping) 
(2) นายเคอ จ่ือ ชิง (Mr. Ko Tzu-shing) และ (3) นาย นายจาง ช่าย ซิง (Mr. Chang Tsai-hsing) (หรือ นายแจ็คก้ี จาง 
(Mr. Jackie Chang)) ให้เข้ารับการแต่งตั้ งเป็นกรรมการใหม่ของบริษทัฯ แทนกรรมการท่ีลาออกจ านวน 3 ท่าน 
(“บุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ”) โดยคณะกรรมการไดพ้ิจารณาคุณสมบติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือทั้ง 3 ท่านแลว้ 
เห็นวา่เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ 
และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. 
บริษัทมหาชนจ ากัด”) พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) 
และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง   

http://www.deltathailand.com/
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อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือทั้ง 3 ท่านด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืน ซ่ึงอาจ
พิจารณาไดว้่าเขา้ข่ายเป็นกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนักบับริษทัฯ ซ่ึงตามมาตรา 86 ของ พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจ ากดั
ก าหนดให้มีการแจง้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้งกรรมการดงักล่าว ทั้งน้ี หากบุคคลท่ีเสนอเขา้ด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้นแลว้ บริษทัฯ จะมีกรรมการจ านวนรวมทั้งส้ิน 9 ท่าน ดงัน้ี 

1. นายอ้ึง กวง มิ้ง 
2. นายอนุสรณ์ มุทราอิศ 
3. นายบุญศกัด์ิ เจียมปรีชา 
4. นายชู ซี หยวน 
5. นายวฑูิรย ์สิมะโชคดี 
6. นางทิพวรรณ ชยติุมนัต ์
7. นายนายเจ้ิง ผงิ 
8. เคอ จ่ือ ชิง 
9. นายจาง ช่าย ซิง (แจค๊ก้ี จาง) 

ผูด้  าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดย มีผูถื้อหุ้นสอบถาม
ประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 

ค าถาม 1 เน่ืองจากบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการใหม่ของบริษทัฯ ทั้ง 3 ท่าน เป็นผูบ้ริหารใน
ธุรกิจท่ีอาจเป็นคู่แข่งกบับริษทัฯ จึงขอทราบแนวทางในการจดัการกบัความขดัแยง้ดงักล่าว และเน่ืองจากบุคคลท่ี
ไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการใหม่ของบริษทัฯ เป็นผูบ้ริหารในบริษทัหลายแห่งของกลุ่มเดลตา้ จะจดัสรรเวลาใน
การดูแลบริษทัฯ อยา่งไร 

ค าตอบ นายเคอ จ่ือ ชิง หน่ึงในกรรมการใหม่ท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ เป็นตวัแทนในการตอบค าถามผูถื้อหุ้นวา่
เม่ือเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ ก็มีหนา้ท่ีตอ้งปกป้องและรักษาผลประโยชน์ให้กบัเดลตา้ประเทศไทย และ
ปัจจุบนัสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโลกมีการเปล่ียนแปลงไปมาก การท าธุรกิจไม่ควรจ ากดัอยูเ่พียงประเทศใดประเทศ
หน่ึง จึงไม่คิดว่าจะเกิดความขดัแยง้ดา้นผลประโยชน์ แต่ในทางกลบักนัน่าจะเป็นโอกาสดีท่ีจะไดง้านร่วมกนัเพื่อ
ส่งเสริมใหธุ้รกิจของทั้งคู่ท่ีกระจายอยูใ่นต่างประเทศต่างๆ มีความมัน่คงยิง่ข้ึน ซ่ึงปัจจุบนัก็มีการท างานท่ีสอดคลอ้ง
กันอยู่แล้ว  และตลอดเวลาหลายปีท่ีผ่านมาพวกเราก็ท างานหนักในฐานะท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทัในหลายๆ
ประเทศมาแลว้ จึงแน่ใจไดว้า่เราจะดูแลและบริหารเวลาท างานใหบ้ริษทัฯ ไดอ้ยา่งเพียงพอ 

ค าถาม 2 บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการใหม่ของบริษทัฯ จะเขา้มาช่วยท าประโยชน์ให้เดลตา้
ประเทศไทยไดอ้ยา่งไร 

ค าตอบ นายเคอ จ่ือ ชิง ไดต้อบค าถามผูถื้อหุ้นวา่ ส่ิงส าคญัท่ีจะท าคือการท าให้กลุ่มบริษทัเดลตา้มีฐานการ
ด าเนินธุรกิจท่ีดีในพื้นท่ีส าคญับนโลกน้ีเพื่อครอบคลุมตลาดไดม้ากข้ึน จากประสบการณ์การบริหารบริษทัใหญ่ๆ 
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ในหลายประเทศมาก่อนหน้าน้ี ท าให้ตระหนกัว่าการมีหลายบริษทัอยู่ในกลุ่มเดียวกนัจะสามารถสร้างความเป็น
ปึกแผน่ (synergy) หรือความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัใหก้บักลุ่มบริษทัไดเ้ป็นอยา่งดี 

ค าถาม 3 กรรมการทั้ง 3 ท่านท่ีลาออกไปยงัคงท างานใหก้บับริษทัฯ อยูห่รือไม่ 
ค าตอบ นายอนุสรณ์ มุทราอิศ ไดต้อบค าถามผูถื้อหุ้นวา่กรรมการท่ีลาออกทั้ง 3 ท่านไดข้อเกษียณจากการ

ท าหนา้ท่ีกรรมการ แต่ดว้ยความรู้ความสามารถท่ีท่านมี บริษทัฯ คาดวา่ในอนาคตจะมีการพูดคุยใหท้่านมาท างานใน
ดา้นใดดา้นหน่ึงต่อไป 

ค าถาม 4 กรรมการใหม่ท่ีไดรั้บการเสนอช่ือทั้ง 3 ท่านจะด ารงต าแหน่งอ่ืนในบริษทัฯ หรือไม่ 
ค าตอบ นายอนุสรณ์ มุทราอิศ ได้ตอบค าถามผูถื้อหุ้นว่า ณ ตอนน้ีทั้ง 3 ท่านจะด ารงต าแหน่งกรรมการ

บริษทัเพียงอยา่งเดียว 
ค าถาม 5 ค่าตอบแทนท่ีกรรมการใหม่จะไดรั้บ จะเป็นอตัราท่ีไดรั้บต่อจากกรรมการเดิมหรือเพิ่มข้ึน 
ค าตอบ นายอนุสรณ์ มุทราอิศ ไดต้อบค าถามผูถื้อหุ้นวา่ กรรมการใหม่ทั้ง 3 ท่านจะไดรั้บค่าตอบแทนตาม

รายละเอียดเดิมท่ีผูถื้อหุ้นได้อนุมติัไวใ้นการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2562 และได้
ช้ีแจงวา่หากบริษทัฯ จะมีการเปล่ียนแปลงค่าตอบแทนกรรมการ บริษทัฯ จะตอ้งน ามาเสนอต่อผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณา
อนุมติัอีกคร้ัง เพื่อใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

ค าถาม 6 อยากทราบวสิัยทศัน์กรรมการใหม่ในการแกปั้ญหาการขาดแคลนวตัถุดิบและอตัราแลกเปล่ียน 
ค าตอบ นายเคอ จ่ือ ชิง เป็นตวัแทนของกรรมการใหม่ไดต้อบค าถามผูถื้อหุ้นวา่ ปัญหาการขาดแคลนวตัถุดิบ

นั้นไม่เพียงแต่ปัญหาเฉพาะเดลตา้ประเทศไทยหรือเดลต้าไต้หวนัเท่านั้นแต่เป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัธุรกิจทัว่โลก
เน่ืองจากตลาดมีความตอ้งการวตัถุดิบพร้อมๆ กนั แต่เราจะใช้ความได้เปรียบดา้นก าลงัซ้ือ (purchasing power) และ
ร่วมกนัในกลุ่มในการสั่งซ้ือปริมาณท่ีมาก นอกจากน้ียงัไดร่้วมกนักบัลูกคา้ในการจดัการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ส่วน
เร่ืองของอตัราแลกเปล่ียนนั้น ท่านเช่ือวา่ท่ีผา่นมาผูเ้ช่ียวชาญของบริษทัฯ ก็สามารถบริหารอตัราแลกเปล่ียนมาดว้ยดี
ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั  ทั้งน้ีนายอ้ึง กวง มิ้ง ไดอ้ธิบายเสริมว่า ทางบริษทัฯ ไดมี้การบริหารความเส่ียงแบบธรรมชาติ 
(Natural Hedge) ในการสร้างสมดุลระหว่างรายได้กบัค่าใช้จ่ายให้เป็นเงินสกุลต่างประเทศเดียวกนั โดยมีสัดส่วน
รายรับรายจ่ายท่ีใกล้เคียงกนัเพื่อลดความเส่ียง  ส่วนสกุลเงินต่างชาติท่ีเหลือเกินมาก็ใช้เคร่ืองมือทางการเงินเพื่อ
ป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (FX Hedging)   

ค าถาม 7 ด้วยสถานการณ์ความขดัแยง้ของ 2 ประเทศมหาอ านาจ ท่ีอาจส่งผลให้ตลาดด้านเทคโนโลยี
แบ่งแยกออกเป็น 2 ฝ่าย เน่ืองจากทั้ง 2 ประเทศมหาอ านาจจะไม่มีการพึ่งพาช้ินส่วนหรืออะไหล่ระหวา่งกนัต่อไป 
ทางบริษทัฯ จะเลือกด าเนินธุรกิจกบัฝ่ายใด 

ค าตอบ น.ส.กุลวดี กวยาวงศ์ไดต้อบค าถามผูถื้อหุ้นว่า ผลิตภณัฑ์เพาเวอร์ซัพพลายของบริษทัฯ สามารถ
รองรับการท างานของผลิตภณัฑ์ได้ทั้ งท่ีผลิตในสหรัฐอเมริกาและในจีน ซ่ึงปัจจุบนั บริษทัฯ ก็มีลูกค้าอยู่ใน 2 
ภูมิภาคน้ี ในฐานะนกัอุตสาหกรรมเราจะไม่ยอมถูกบีบให้จนมุม เราเตรียมพร้อมและยืดหยุน่ส าหรับความขดัแยง้ใน
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ภูมิภาค ตวัอยา่งเช่นในอดีตผลิตภณัฑ์จอภาพของเราถูกขอให้มีฐานการผลิตในสหรัฐอเมริกาหรือภูมิภาคใกล้เคียง
ตามความตอ้งการของลูกคา้ และเราไดแ้กไ้ขปัญหาโดยยา้ยฐานการผลิตไปยงัเม็กซิโก เรามีทางออกเสมอส าหรับ
ความทา้ทายทางธุรกิจ 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามเพิ่มเติม ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้ง (1) นาย
เจ้ิง ผิง (Mr. Cheng Ping) (2) นายเคอ จ่ือ ชิง (Mr. Ko Tzu-shing) และ (3) นายจาง ช่าย ซิง (Mr. Chang Tsai-hsing) (หรือ
นายแจค๊ก้ี จาง (Mr. Jackie Chang)) ใหเ้ขา้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ของบริษทัฯ 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน และในการแต่งตั้งกรรมการใหม่จะพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัให้แต่งตั้ง บุคคลดงัต่อไปน้ีเป็นกรรมการของบริษทัด้วย
คะแนนเสียง ดงัน้ี 

(1) นายเจ้ิง ผงิ เป็นกรรมการบริษทั 
มติผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 1,122,276,732 99.85 
ไม่เห็นดว้ย 1,647,902 0.15 
งดออกเสียง -0- - 
บตัรเสีย -0- - 

(2) นายเคอ จ่ือ ชิง เป็นกรรมการบริษทั 
มติผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 1,122,161,182 99.84 
ไม่เห็นดว้ย 1,763,452 0.16 
งดออกเสียง -0- - 
บตัรเสีย -0- - 

(3) นายนายจาง ช่าย ซิง (หรือ แจค็ก้ี จาง ) เป็นกรรมการ 
มติผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 1,121,832,982 99.81 
ไม่เห็นดว้ย 2,091,652 0.19 
งดออกเสียง -0- - 
บตัรเสีย -0- - 
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วาระที ่3 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
ไม่มีผูถื้อหุ้นซ่ึงถือหุ้นรวมกนัไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด ขอให้ท่ีประชุมผู ้

ถือหุน้พิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม 

ผูถื้อหุน้มีการสอบถามประเด็นต่างๆ เพิ่มเติม ดงัน้ี 
ค าถาม 8 จากรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ท่ีผา่นมา เร่ืองรายไดจ้ากการรับจา้งผลิตสินคา้ให้กบั

กลุ่มบริษทัเดลตา้ท่ีแจง้วา่ในปี 2562 น้ีจะมีค าสั่งผลิตเขา้มาอยา่งต่อเน่ือง อยากทราบวา่ ณ ปัจจุบนัมีการรับรู้รายได้
ในส่วนน้ีแลว้หรือยงั 

ค าตอบ น.ส.กุลวดี กวยาวงศ์ไดต้อบค าถามผูถื้อหุ้นว่า อา้งถึงจากการประชุมเร่ืองการแกไ้ขปัญหา Trade 
war ระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนนั้น บริษทัฯ คาดว่าจะมีรายไดเ้ขา้มาท่ีเดลตา้ประเทศไทยจากการรับจา้งผลิตให้
กลุ่มบริษทัเดลตา้ประมาณ 500 – 1,000ลา้นดอลลาร์สหรัฐในอีก 5 ปีขา้งหนา้ ซ่ึงเป็นตวัเลขประมาณการในระยะยาว
เน่ืองจากผลิตภณัฑท่ี์รับจา้งผลิตนั้นจะเป็นแบบ High value added ท่ีไม่สามารถผลิตในลกัษณะปริมาณเยอะได ้ 

ค าถาม 9 ปัจจุบนัสัดส่วนผูถื้อหุน้รายยอ่ยของบริษทัฯ อยูท่ี่ประมาณร้อยละ 30 อยากทราบวา่บริษทัฯ มีแผน
ท่ีจะลดสัดส่วนผูถื้อหุน้รายยอ่ยลงอีกหรือไม่ และจะน าบริษทัฯ ออกจากตลาดหลกัทรัพยห์รือไม่ 

ค าตอบ นายอ้ึง กวง มิ้งไดต้อบค าถามผูถื้อหุน้วา่ ทางผูบ้ริหารของบริษทัฯ รวมทั้งผูบ้ริหารของเดลตา้ไตห้วนั
ยงัไม่มีนโยบายท่ีจะซ้ือหุ้นเพิ่มเติมเพื่อลดสัดส่วนผูถื้อหุ้นรายย่อยรวมทั้งยงัไม่มีนโยบายท่ีจะน าเดลตา้ประเทศไทย
ออกจากตลาดหลกัทรัพย ์

ค าถาม 10 จริงหรือไม่ท่ีเดลตา้พยายามจะยา้ยฐานการผลิตบางผลิตภณัฑ์จากจีนมายงัประเทศไทย แลว้จะมี
ผลในระยะยาวกบัตน้ทุนการผลิตหรือไม่ เน่ืองจากตน้ทุนแรงงานของไทยสูงกวา่ของจีน 

ค าตอบ นายอ้ึง กวง มิ้งไดต้อบค าถามผูถื้อหุ้นวา่ การท่ีกลุ่มบริษทัเดลตา้ยา้ยการผลิตจากสถานการณ์ Trade 
war มายงัประเทศไทยนั้น ทางบริษทัฯได้มีการด าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อม โดยการน าระบบ Delta Smart 
Manufacturing มาใชใ้นการผลิตซ่ึงจะช่วยลดตน้ทุนแรงงานลง และบริษทัฯ มีโรงงานผลิตตั้งอยูท่ ั้งในประเทศไทย 
เมียนมา อินเดียและสโลวาเกีย ซ่ึงท าใหเ้ราสามารถส่งสินคา้ให ้on spec, on cost และ on time  

ค าถาม 11 อยากทราบความคืบหน้าของธุรกิจดา้น Internet of Things (IoT) วา่ตั้งแต่ปีก่อนจนถึงปัจจุบนัมี
ความคืบหนา้อยา่งไร และในอีก 2-3 ปีขา้งหนา้จะมีการออกผลิตภณัฑต์วัใดเพิ่มหรือไม่ 

ค าตอบ น.ส.กุลวดี กวยาวงศ์ ไดต้อบค าถามผูถื้อหุ้นว่า ธุรกิจ IoT ของบริษทัฯ เป็นลกัษณะของ Regional 
Business ซ่ึงข้ึนอยู่กบัความตอ้งการใช้งานเฉพาะของภูมิภาคนั้น ปัจจุบนับริษทัฯ ไดร่้วมกบัเดลตา้ไตห้วนัในการ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งของผลิตภณัฑ์ และทีม Solution ให้มากข้ึนเพื่อรับมือกบัโครงการต่าง ๆ ยกตวัอย่างใน
อินเดียก็มีเร่ืองท่ีท ากบัการรถไฟหรือโครงการเมืองอจัฉริยะ แต่เน่ืองจากธุรกิจดา้น IoT ในอินเดียเป็นเร่ืองใหม่และ
ข้ึนกบันโยบายผลกัดนัของรัฐบาล  จึงอาจยงัไม่เห็นความกา้วหน้าทางธุรกิจมากนกัเน่ืองจากโปรเจคส่วนใหญ่อยู่
ในช่วงทดลอง 
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 ค าถาม 12 จากการท่ีเดลตา้ประเทศไทยจะเพิ่มสายการผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีโอนมาจากประเทศจีนจะส่งผลให้
ค่าวจิยัและพฒันา รวมถึงเงินลงทุนเพิ่มข้ึนหรือไม่ 

ค าตอบ น.ส.กุลวดี กวยาวงศ์ได้ตอบค าถามผูถื้อหุ้นว่า สัดส่วนของค่าวิจยัและพฒันาและพฒันายงัคงมี
สัดส่วนเท่าเดิม ส่วนดา้นการลงทุนคาดวา่จะมีการลงทุนเป็นระยะซ่ึงจะเป็นการทยอยการลงทุนไม่ไดล้งทุนทีเดียว
ทั้งกอ้น 

ไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามในประเด็นต่างๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูเ้ขา้ร่วมประชุมและปิดการ
ประชุมเวลาประมาณ 11.15 น. 
 
 
______________________  
(นายอนุสรณ์ มุทราอิศ) 
กรรมการ 
โดยการมอบหมายจากประธานกรรมการบริษทัฯ 
 


