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วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
 
เร่ือง  ขอแจง้มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 
เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ตามท่ีบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ไดจ้ดัใหมี้การประชุมสามญัผู ้
ถือหุน้ ประจ าปี 2564 ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. โดยถ่ายทอดสดจาก
ส านกังานของบริษทัฯ ส านกังานของบริษทั เลขท่ี 909 ซอย 9 หมู่ท่ี 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต าบลแพรกษา อ าเภอ
เมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการนั้น บริษทัฯ ขอแจง้มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 ดงักล่าว 
โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1.  มีมติรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทั ส าหรับปี 2563 
 (หมายเหตุ วาระน้ีเป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง) 
2. มีมติอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ส าหรับรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2563 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัฯ แลว้ และรายงานของผูส้อบบญัชี ดว้ย
คะแนนเสียง ดงัน้ี 

มติผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 1,189,219,282 100 

ไม่เห็นดว้ย -0- -0- 

งดออกเสียง -0- - 

บตัรเสีย -0- - 

(หมายเหตุ  
1. มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
2. ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากตอนเร่ิมเปิดประชุมจ านวน 

26,100 หุ้น คิดเป็น 26,100 เสียง ท าให้ในวาระน้ีมีจ านวนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและ
ผูรั้บมอบฉนัทะทั้งหมด 1,189,219,282 เสียง) 

3.  มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จากก าไรสุทธิของบริษทั 
ในอตัรา 3.30 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 4,116,359,326 บาท โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นผูมี้
สิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 5 มีนาคม 2564 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 8 เมษายน 2564 
ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
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มติผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 1,189,219,282 100 

ไม่เห็นดว้ย -0- -0- 

งดออกเสียง -0- - 

บตัรเสีย -0- - 

(หมายเหตุ  
1. มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
2. ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากตอนเร่ิมเปิดประชุมจ านวน 

26,100 หุ้น คิดเป็น 26,100 เสียง ท าให้ในวาระน้ีมีจ านวนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและ
ผูรั้บมอบฉนัทะทั้งหมด 1,189,219,282 เสียง) 

4.  มีมติอนุมติัการแต่งตั้งบุคคลดงัต่อไปน้ีซ่ึงเป็นกรรมการของบริษทัท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้
ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 
(1) นายอนุสรณ์ มุทราอิศ เป็นกรรมการบริษทั 

มติผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 1,179,031,554 99.14 

ไม่เห็นดว้ย 10,190,728 0.86 

งดออกเสียง -0- - 

บตัรเสีย -0- - 

 

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

เห็นดว้ย 1,185,147,217 99.66 

ไม่เห็นดว้ย 4,075,065 0.34 

งดออกเสียง -0- - 

บตัรเสีย -0- - 
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(3) นางทิพวรรณ ชยุติมนัต ์เป็นกรรมการอิสระ 
มติผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 1,189,222,282 100 

ไม่เห็นดว้ย -0- -0- 

งดออกเสียง -0- - 

บตัรเสีย -0- - 

(หมายเหตุ  
1. มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
2. ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากตอนเร่ิมเปิดประชุมจ านวน 

29,100 หุ้น คิดเป็น 29,100 เสียง ท าให้ในวาระน้ีมีจ านวนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและ
ผูรั้บมอบฉนัทะทั้งหมด 1,189,222,282 เสียง) 

5.  มีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทัส าหรับปี 2564 ดงัน้ี 
1. ค่าตอบแทนประจ าปีของกรรมการ 

         ต  าแหน่ง            ปี 2564      
 ประธานคณะกรรมการ      2,475,000  
 กรรมการอิสระ/ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร    1,495,000  
 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร               650,000     
 กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   1,750,000  
 กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร/ ประธานคณะกรรมการ    1,750,000  

สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน                    
2. เบ้ียประชุม 

         ต  าแหน่ง                    เบ้ียประชุม/คร้ัง 
คณะกรรมการบริษทั                   ปี 2564  
ประธานคณะกรรมการ          25,000  
กรรมการอิสระ/ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร        20,000  
กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร                        -  
คณะกรรมการชุดยอ่ย 
ประธานคณะกรรมการชุดยอ่ย            22,000  
คณะกรรมการชุดยอ่ย             20,000  

3. โบนสัประจ าปี 
ก าหนดการจ่ายเงินโบนสัให้แก่กรรมการบริษทัฯ ร้อยละ 25 ของค่าตอบแทนประจ าปี 2564 
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หมายเหตุ  
1. เบ้ียประชุมกรรมการ บริษทัฯ จะจ่ายเบ้ียประชุมดงักล่าวให้เฉพาะประธานกรรมการบริษทั กรรมการท่ีไม่เป็น

ผูบ้ริหารและกรรมการอิสระซ่ึงด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บรรษทัภิบาล และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท่ีเขา้ประชุม  

2. ค่าตอบแทนอ่ืน : ไม่มีค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืน 

ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
มติผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 1,188,063,974 99.9 

ไม่เห็นดว้ย 1,158,308 0.1 

งดออกเสียง -0- -0- 

บตัรเสีย -0- - 

(หมายเหตุ  
1. มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมด

ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม และกรรมการท่ีเป็นผูถื้อหุน้งดออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี 
2. ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากตอนเร่ิมเปิดประชุมจ านวน 

29,100 หุ้น คิดเป็น 29,100 เสียง ท าให้ในวาระน้ีมีจ านวนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและ
ผูรั้บมอบฉนัทะทั้งหมด 1,189,222,282 เสียง) 

6. มีมติอนุมติัแต่งตั้งนายปรีชา อรุณนารา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5800 หรือนางสาวสุพรรณี ตริยานนัท
กุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4498 หรือนายศุภชยั ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 
3930 แห่งบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2564 และก าหนดค่าสอบ
บญัชีประจ าปี 2564 ของบริษทัฯ เป็นจ านวนเงิน 4,910,000 บาท และมีค่าธรรมเนียมส าหรับการสอบทาน
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งปีเพื่อประกอบการจดัท างบการเงินของบริษทัแม่จ  านวน 500,000 บาท และมีค่า
สอบบญัชีบริษทัยอ่ยอีก 4 แห่งเป็นจ านวน 1,485,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 
มติผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 1,189,222,282 100 

ไม่เห็นดว้ย -0- 0 

งดออกเสียง -0- - 

บตัรเสีย -0- - 
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(หมายเหตุ  
1. มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
2. ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากตอนเร่ิมเปิดประชุมจ านวน 

29,100 หุ้น คิดเป็น 29,100 เสียง ท าให้ในวาระน้ีมีจ านวนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและ
ผูรั้บมอบฉนัทะทั้งหมด 1,189,222,282 เสียง) 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
_______________________  
นายจาง ช่าย ซิง 
กรรมการ 
 


