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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
บริษัท เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

วนั เวลา และสถานทีป่ระชุม 

การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
(“บริษทัฯ”) ประชุมเม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ส านักงานของบริษทัฯ ตั้งอยู่เลขท่ี 909 หมู่ท่ี 4 
ต าบลแพรกษา อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ (“ท่ีประชุม”) 

ผู้ถือหุ้นทีเ่ข้าร่วมประชุม และจ านวนหุ้นทั้งหมดในทีป่ระชุม 

ณ เวลาเปิดประชุม มีผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง 25 ราย ถือหุ้นรวมจ านวน 322,962 หุน้ และมีผูรั้บมอบฉนัทะจาก
ผูถื้อหุ้นมาประชุมจ านวน 169 ราย ถือหุ้นรวมจ านวน 1,183,629,797 หุ้น รวมผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อ
หุ้นมาประชุมจ านวน 194 ราย ถือหุ้นรวมจ านวน 1,183,952,759 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.92 จากจ านวนหุ้นท่ีเรียก
ช าระแลว้ทั้งส้ิน 1,247,381,614 หุน้ ซ่ึงครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

กรรมการ ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมอ่ืนๆ ประกอบด้วย 
กรรมการท่ีเขา้ประชุม 

นายอ้ึง กวง มิ้ง ประธานกรรมการและประธานท่ีประชุม 
นายจาง ช่าย ซิง กรรมการ/กรรมการบรรษทัภิบาล 
นายอนุสรณ์ มุทราอิศ กรรมการ/กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน/ 

กรรมการบรรษทัภิบาล 
นายบุญศกัด์ิ เจียมปรีชา กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
นายวฑูิรย ์สิมะโชคดี  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
นางทิพวรรณ ชยติุมนัต ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
นายเซีย เชน เยน  ประธานบริหาร/ประธานกรรมการบรรษทัภิบาล 

กรรมการท่ีลาประชุม 
นายเจ้ิง ผงิ กรรมการ 
นายเคอ จ่ือ ชิง กรรมการ 
นายชู ชี หยวน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 
ผูบ้ริหารท่ีเขา้ประชุม 

นายหย ูเป๋อ เหวนิ  ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงินและบญัชี (CFO) 
นางสาวกุลวดี กวยาวงศ ์ ผูจ้ดัการฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ 
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นางสาววไิลลกัษณ์ ฟุ้งธนะกุล เลขานุการบริษทัฯ 
นางอรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ  ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมอ่ืน 
นายปรีชา อรุณนารา ผูแ้ทนผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
นางสาวพทัธมน พสิิฐบณัฑูรย ์ ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษทั ฮนัตนั แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) 

จ  ากดั (เขา้ร่วมการประชุมผา่นทางโทรศพัท)์ 
นางสาววริษา โสภณพิศ ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษทั ฮนัตนั แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) 

จ  ากดั (เขา้ร่วมการประชุมผา่นทางโทรศพัท)์ 

นางสาววไิลลกัษณ์ ฟุ้งธนะกุล เลขานุการบริษทัฯ (“เลขานุการบริษทัฯ”)ไดก้ล่าวแนะน าผูเ้ขา้ร่วมประชุม ซ่ึง
ประกอบดว้ยคณะกรรมการบริษทัฯ คณะผูบ้ริหาร และนายปรีชา อรุณนารา ผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน อีวาย 
จ ากดั นอกจากน้ี เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางป้องกนัการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า (COVID-19) บริษทัฯ จึงจดั
ให้ท่ีปรึกษาดา้นกฎหมายจากบริษทั ฮนัตนั แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จ  ากดั จ านวน 2 ท่าน ไดแ้ก่ นางสาวพทัธมน 
พิสิฐบณัฑูรย ์และนางสาววริษา โสภณพิศ  เขา้ร่วมการประชุมผา่นทางโทรศพัท ์ 

เลขานุการบริษทัฯ ช้ีแจงวา่ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 มีกรรมการจ านวน 3 ท่าน ลาประชุม 
เน่ืองจากในช่วงเวลา 14 วนัก่อนวนัประชุม กรรมการ 3 ท่าน ดงักล่าว ไดป้ฏิบติัภารกิจของบริษทัฯ อยูใ่นต่างประเทศ
ซ่ึงเป็นประเทศกลุ่มเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของ COVID-19 ดงันั้น จึงไม่ไดเ้ขา้ร่วมในการประชุมเพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรการป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อตามท่ีรัฐบาลก าหนด 

จากนั้น นายอ้ึง กวง มิ้ง ประธานกรรมการ (“ประธานฯ”) ไดก้ล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้นและกล่าวถึงสถานการณ์
ส าคญัในปีท่ีผ่านมา หลงัจากนั้น นายเซีย เชน เยน ประธานบริหารไดก้ล่าวถึงผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมาของ
บริษทัฯ รวมถึงแจง้ข่าวท่ีบริษทัฯ ผ่านการรับรองระบบป้องกนัทุจริตจาก CAC ให้ท่ีประชุมรับทราบ และได้กล่าว
แนะน านายจาง ช่าย ซิง (แจ็คก้ี จาง) ประธานบริหารคนใหม่ต่อท่ีประชุม  โดยนายจาง ช่าย ซิง ได้แสดงวิสัยทศัน์
เก่ียวกบัภาพรวมการด าเนินงานในปัจจุบนัและอนาคตดว้ย 

เร่ิมการประชุม 
กรรมการบริษทัฯ ได้เข้าร่วมประชุม 6 ท่าน จากจ านวนกรรมการบริษทัฯ ทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 

66.67 ของจ านวนกรรมการบริษทัฯ ทั้งหมด โดยมีประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและประธาน
บริหาร รวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้งในแต่ละวาระ อาทิเช่น ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงินและผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ได้เขา้ร่วม
ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและตอบขอ้ซักถามของผูถื้อหุ้น เลขานุการบริษทัฯ ไดช้ี้แจงขั้นตอนการประชุม การ
นบัองค์ประชุมตามขอ้บงัคบัขอ้ท่ี 33 ท่ีก าหนดให้ตอ้งมีผูถื้อหุ้นมาเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 คนและนบัจ านวน
หุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมแล้วไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 33.33 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้ว
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ทั้งหมด การด าเนินการประชุมจะด าเนินตามวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม และการนบัคะแนนซ่ึงในการนบั
คะแนนบริษทัฯใช้วิธี 1 หุ้นเท่ากบั 1 เสียง และในวาระการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระจะมีการ
ลงคะแนนเป็นรายบุคคล และเพื่อให้กระบวนการนับคะแนนเป็นไปอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ จะท าการจดัเก็บบัตร
ลงคะแนนเฉพาะกรณีท่ีมีผูถื้อหุ้นท่ีตอ้งการลงคะแนนไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงแลว้น ามาหกัออกจากคะแนนเสียง
ทั้งหมดในแต่ละวาระเพื่อให้ได้คะแนนเสียงเห็นด้วย บริษทัฯ จะท าการแจ้งผลการลงคะแนนหลังจากเก็บบัตร
ลงคะแนนและประมวลผลแล้วเสร็จในแต่ละวาระ ในกรณีท่ีท่านผูถื้อหุ้นน าส่งบัตรลงคะแนนในวาระใดล่าช้า 
บริษทัฯขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่นบัรวมคะแนนในวาระนั้น และไดแ้จง้องคป์ระชุมและจ านวนผูถื้อหุ้นและจ านวนหุ้นท่ี
เขา้ร่วมประชุมทั้งหมดซ่ึงแบ่งเป็นจ านวนผูถื้อหุ้นและจ านวนหุ้นรวมของผูท่ี้มาประชุมด้วยตนเองและผูรั้บมอบ
ฉนัทะและจ านวนหุน้รวมของผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาประชุมใหท่ี้ประชุมรับทราบ  

หลงัจากตรวจสอบองค์ประชุมว่าครบถว้นตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ แลว้ประธานฯ ไดม้อบหมายให้นาย
อนุสรณ์ มุทราอิศ ท าหน้าท่ีเป็นผูด้  าเนินการประชุมภาษาไทย (“ผูด้  าเนินการประชุม”) แทนประธานฯ ผูด้  าเนินการ
ประชุมไดเ้ร่ิมด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ท่ีระบุในหนงัสือเชิญประชุม ดงัน้ี 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที ่1/2562 
ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 ท่ี

ไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2562 ซ่ึงได้จดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนังสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแล้ว โดยส าเนา
รายงานการประชุมดงักล่าวได้จดัส่งให้ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดแลว้ รวมทั้งไดมี้การเผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 
(www.deltathailand.com) 

ผูด้  าเนินการประชุมจึงไดเ้สนอขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2562 
ท่ีไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2562 และไดข้อใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระน้ีตามรายละเอียดท่ีไดเ้สนอไวข้า้งตน้ 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 ท่ีไดจ้ดั
ข้ึนเม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2562 โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 1,182,628,159 100 
ไม่เห็นดว้ย -0- -0-
งดออกเสียง 1,324,600 - 
บตัรเสีย -0- - 

(ไม่มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากตอนเร่ิมเปิดประชุม) 
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วาระที ่ 2  พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปี 2562 
ผูด้  าเนินการประชุมเสนอให้ท่ีประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ส าหรับปี 2562 ตามท่ีปรากฏ

ในรายงานประจ าปี 2562 ในหัวขอ้ “ค าอธิบายและการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของฝ่าย
จัดการ” ซ่ึงได้จัดส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี และได้มอบหมายให้นางอรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ 
ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี เป็นผูส้รุปผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในปี 2562 ต่อท่ีประชุม 

หมายเหตุ วาระแจง้เพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระน้ี 

ท่ีประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ส าหรับปี 2562 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 
2562 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี 

ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ .2535 
(รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) ซ่ึงก าหนดให้บริษทัฯ ตอ้งจดัท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนประจ าปี ณ วนัส้ินสุด
รอบปีบญัชีของบริษทัฯ ท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปี
เพื่อพิจารณาอนุมติั โดยรายละเอียดของงบการเงินของบริษทัฯ ดงักล่าวปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 ในหัวขอ้ 
“รายงานและงบการเงิน” ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี 

ผูด้  าเนินการประชุมจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จของบริษทัฯ ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และรายงานผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ท่ี
ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ตามรายละเอียดท่ีได้
เสนอไวข้า้งตน้ 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จของ
บริษทัฯ ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และรายงานผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ตามรายละเอียด
ขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 1,183,897,459 100 
ไม่เห็นดว้ย -0- -0-
งดออกเสียง 55,300 - 
บตัรเสีย -0- - 

(ไม่มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากตอนเร่ิมเปิดประชุม) 
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วาระที ่4 พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 

ผูด้  าเนินการประชุมไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯท่ีได้
ก าหนดให้จ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิ โดยบริษทัฯ อาจเปล่ียนแปลงอตัราดงักล่าวหาก
บริษทัฯ มีแผนการลงทุนและ/หรือความจ าเป็นในการใชเ้งินทุนท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต ทั้งน้ี บริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผล
จากก าไรสุทธิของผลส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ในอตัรา 1.80 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 
76.07 ของก าไรสุทธิ ซ่ึงเป็นอตัราท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ โดยผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ท่ีมี
สิทธิรับเงินปันผลจะต้องเป็นผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ ท่ีมีรายช่ือ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นผูมี้สิทธิรับเงินปันผล 
(Record Date) ในวนัท่ี 2 มีนาคม 2563 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 9 เมษายน 2563 

ทั้งน้ี รายละเอียดอตัราการจ่ายเงินปันผลส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กบัอตัราการ
จ่ายเงินปันผลส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 สามารถแสดงไดด้งัน้ี  

รายละเอยีดการจ่ายเงินปันผล 
รอบปีบัญชีส้ินสุด ณ 
วนัที ่31 ธันวาคม 
ปี 2562 (ปีที่เสนอ) 

รอบปีบัญชีส้ินสุด ณ 
วนัที ่31 ธันวาคม 

ปี 2561 
1. ก าไรสุทธิ (ตามงบการเงินรวม) (บาท) 2,951,662,004 5,126,438,772 
2. จ านวนหุน้ (หุน้) 1,247,381,614 1,247,381,614 
3. เงินปันผลจ่ายอตัราต่อหุน้ (บาท) 1.80 2.30 
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (บาท) 2,245,286,905 2,868,977,712 
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ 76.07% 55.96% 

ในการรับเงินปันผลของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินปันผลท่ีไดรั้บ
จากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนไปรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได ้

ผูด้  าเนินการประชุมจึงเสนอให้ท่ีประชุมอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิของบริษทัฯ ส าหรับรอบปี
บญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัก าหนดรายช่ือผู ้
ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 2 มีนาคม 2563 ในอตัรา 1.80 บาทต่อหุ้น และก าหนด
จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 9 เมษายน 2563 ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิของบริษทัฯ ส าหรับรอบปี
บญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ในอตัรา 1.80 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผูถื้อหุน้ท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อ
หุ้น ในวนัท่ี 2 มีนาคม 2563 ซ่ึงเป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล (Record Date) และก าหนด
จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 9 เมษายน 2563 ตามรายละเอียดขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
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มติผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 1,183,952,759 100 
ไม่เห็นดว้ย -0- -0-
งดออกเสียง -0- - 
บตัรเสีย -0- - 

(ไม่มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากตอนเร่ิมเปิดประชุม) 

วาระที ่5 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่าตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ี

ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคบัของบริษทัซ่ึงก าหนดว่าในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปีทุกคร้ังให้
กรรมการออกจากต าแหน่งคิดเป็นจ านวนหน่ึงในสาม ถา้จ านวนท่ีแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ไดก้็ให้ออกโดย
จ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม และกรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ส าหรับการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 น้ี กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ มีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

รายช่ือกรรมการทีต้่องออก
จากต าแหน่งตามวาระ 

ต าแหน่ง วนัทีแ่ต่งตั้ง การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 

คณะกรรมการ ประชุมผู้ถือหุ้น 

1. นายอ้ึง กวง มิ้ง กรรมการบริษทั 3 พ.ค. 2533 6/6 2/2 

2. นายชู ชี หยวน กรรมการอิสระ 
30 เม.ย. 2531 

(ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ
อิสระเม่ือ 27 ต.ค. 2558) 

6/6 2/2 

3. ดร.วฑูิรย ์สิมะโชคดี กรรมการอิสระ 30 มี.ค. 2558 6/6 2/2 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณาคุณสมบติัในดา้นต่างๆ ของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ
เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมดา้นคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเช่ียวชาญ รวมถึงผลการ
ปฏิบติังานในฐานะกรรมการท่ีผ่านมา โดยไดพ้ิจารณาตามหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการและคุณสมบติัของ
กรรมการอิสระซ่ึงมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 ในหวัขอ้ “การก ากบัดูแลกิจการ”  

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็น
กรรมการของบริษทัฯ ในระหว่างวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอช่ือ
บุคคลใดเขา้เป็นกรรมการของบริษทัฯ 

คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาคุณสมบติัของบุคคลผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือทั้ง 3 ท่านอยา่งรอบคอบ ระมดัระวงั
แลว้ เห็นวา่บุคคลทั้ง 3 ท่านน้ี เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การ
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แกไ้ขเพิ่มเติม) พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) และ
กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง  

คณะกรรมการบริษทัซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้ง (1) นายอ้ึง กวง มิ้ง (2) นายชู ชี หยวน และ (3) ดร.วิฑูรย ์สิมะโชคดี ให้
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึง 

ทั้งน้ี นายชู ชี หยวน และดร.วิฑูรย ์สิมะโชคดี ซ่ึงเสนอให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึงนั้น จะ
ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษทัฯ ด้วย ซ่ึงคณะกรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลท่ีจะเสนอช่ือให้เป็น
กรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง โดยคุณสมบติัของ
กรรมการอิสระ (นิยามกรรมการอิสระ) ของบริษทัฯ มีรายละเอียดเทียบเท่ากบัหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุนก าหนด (โปรดดูรายละเอียดของคุณสมบัติของกรรมการอิสระ (นิยามกรรมการอิสระ) ของบริษัทฯ ในรายงาน
ประจ าปี 2562 ในหัวขอ้ “โครงสร้างการจดัการขององค์กร”) รวมทั้งไม่ได้เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
พนักงาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ าและไม่เป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทั
ยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ และไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนัยส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไม่
สามารถท าหน้าท่ีไดอ้ย่างเป็นอิสระกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้
ในช่วงระยะเวลา 2 ปีท่ีผา่นมา 

ทั้งน้ี เพื่อให้เป็นไปตามการปฏิบติัตามแนวทางการก ากบักิจการท่ีดี ประธานฯได้ขอให้ท่ีประชุมพิจารณา
แต่งตั้งกรรมการทีละราย โดยผูด้  าเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งบุคคลดงัต่อไปน้ี เป็น
กรรมการของบริษทัฯ เป็นรายบุคคล 

1 .นายอ้ึง กวง มิ้ง เป็นกรรมการบริษทั 
2 .นายชู ชี หยวน เป็นกรรมการอิสระ 
3 .ดร.วฑูิรย ์สิมะโชคดี เป็นกรรมการอิสระ 
หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 
มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมติัให้แต่งตั้ง บุคคลดงัต่อไปน้ีเป็นกรรมการของบริษทัดว้ย

คะแนนเสียง ดงัน้ี 

(1) นายอ้ึง กวง มิ้ง เป็นกรรมการบริษทั
มติผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 1,178,246,974 99.52 
ไม่เห็นดว้ย 5,705,785 0.48 
งดออกเสียง -0- - 
บตัรเสีย -0- -
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(2) นายชู ชี หยวน เป็นกรรมการอิสระ
มติผูถื้อหุน้ จ านวน (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 จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 1,180,862,759 99.74 
ไม่เห็นดว้ย 3,090,000 0.26 
งดออกเสียง -0- - 
บตัรเสีย -0- - 

(ไม่มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากตอนเร่ิมเปิดประชุม) 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจ าปี 2563 
ผู ้ด าเนินการประชุมแจ้งต่อท่ีประชุมถึงการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการส าหรับปี 2563 ว่า 

คณะกรรมการบริษทัฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณาค่าตอบแทนของ
กรรมการและเสนอค่าตอบแทนดงักล่าวให้คณะกรรมการบริษทัฯ และท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เพื่อพิจารณา
อนุมติั โดยบริษทัฯ มีนโยบายและแนวทางการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดงัน้ี 

นโยบายและแนวทางการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
1. อตัราค่าตอบแทนตอ้งมีความเหมาะสมเพื่อสามารถดึงดูดและรักษากรรมการท่ีมีความสามารถให้

ท างานกบับริษทัฯ โดยปัจจยัหลกัในการพิจารณาการก าหนดค่าตอบแทนมีดงัน้ี
 หนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย
 อตัราค่าตอบแทนกรรมการโดยเฉล่ียของตลาด
 ผลประกอบการของบริษทัฯ
 ปัจจัยอ่ืนท่ีอาจพิจารณาเพิ่มเติมโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนหรือ

คณะกรรมการบริษทัฯ
2. ประธานกรรมการบริษทัฯ หรือประธานกรรมการชุดย่อยจะไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มข้ึน

ตามความรับผดิชอบท่ีเพิ่มข้ึน

เอกสารแนบ 1
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3. กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารจะได้รับค่าตอบแทนโดยเทียบเคียงกับอัตราของตลาดซ่ึงอาจสูงกว่า
กรรมการบริหาร  ทั้ งน้ี เพื่อจูงใจบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถให้เข้ามาเป็นกรรมการท่ีไม่เป็น
ผูบ้ริหารหรือกรรมการอิสระ

4. โครงสร้างของค่าตอบแทนอาจเป็นแบบคงท่ีทั้งจ  านวนหรือแบบคงท่ีบางส่วนและค่าตอบแทนแปร
ผนับางส่วน โดยอาจมีค่าเบ้ียประชุมหรือค่าตอบแทนอ่ืนๆ ร่วมดว้ย

ทั้ งน้ี  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้ งท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัฯ จะตอ้งน าเสนอเพื่อขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

ทั้ งน้ี รายละเอียดของค่าตอบแทนของกรรมการส าหรับปี 2563 ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของ
กรรมการส าหรับปี 2562 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

หมายเหตุ 
1. เบ้ียประชุมกรรมการส าหรับปี 2563 เป็นเงินจ านวนเท่ากบั 10,000 บาทต่อการประชุม และเป็นจ านวนท่ีเท่ากบั

เบ้ียประชุมกรรมการส าหรับปี 2562 (บริษทัฯ จะจ่ายเบ้ียประชุมดังกล่าวให้เฉพาะประธานกรรมการบริษัท
กรรมการท่ีไม่เป็นผู ้บริหารและกรรมการอิสระซ่ึงด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษทัภิบาล และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท่ีเขา้ประชุม)

2. ค่าตอบแทนอ่ืน : ไม่มีค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืน

ผูด้  าเนินการประชุมจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการส าหรับปี 
2563 ตามรายละเอียดท่ีไดเ้สนอไวข้า้งตน้ 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งได้รับการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม  

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการส าหรับปี 2563 ตามท่ี
เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

องคป์ระกอบ
ของค่าตอบแทน 

ปี 2563 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2562 

ประธาน
กรรมการ
บริษทั 

กรรมการ 
ท่ีไม่เป็น
ผูบ้ริหาร 

กรรมการ
อิสระ /
ประธาน
กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ
อิสระ /
ประธาน
กรรมการ
สรรหาและ
ก าหนด

ค่าตอบแทน 

กรรมการ
อิสระ/

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ 
ท่ีเป็น

ผูบ้ริหาร 

ประธาน
กรรมการ
บริษทั 

กรรมการ 
ท่ีไม่เป็น
ผูบ้ริหาร 

กรรมการ
อิสระ /
ประธาน
กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ
อิสระ /
ประธาน
กรรมการ
สรรหาและ
ก าหนด

ค่าตอบแทน 

กรรมการ
อิสระ/

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ
ท่ีเป็น
ผูบ้ริหาร 

ค่าตอบแทน 
ต่อปี (บาท/คน) 

1,650,000 1,150,000 1,250,000 1,250,000 1,150,000 500,000 1,650,000 1,150,000 1,250,000 1,250,000 1,150,000 500,000 

เบ้ียประชุม 
(บาท/คน/คร้ัง) 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 - 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 - 

เอกสารแนบ 1



10 

มติผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 1,183,872,759 99.99 
ไม่เห็นดว้ย -0- -0-
งดออกเสียง 80,000 0.01 
ไม่มีสิทธิออกเสียง -0- -0-
บตัรเสีย -0- - 

 (ไม่มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากตอนเร่ิมเปิดประชุม) 

วาระที ่7 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 

ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) ซ่ึงก าหนดให้ท่ีประชุมแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ 
ทุกปี โดยส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้เสนอ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ โดย
ก าหนดให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงัต่อไปน้ี เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ 
(ไม่รวมบริษทัยอ่ย) 

1. นายปรีชา อรุณนารา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5800 หรือ
(เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ ปี 2562)

2. นายณรงค ์พนัตาวงษ ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3315
(เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ ปี 2557 – ปี 2561) หรือ

3. นางสาวสุพรรณี ตริยานนัทกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4498
(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ)

ผูส้อบบญัชีดงักล่าวมีความเป็นอิสระไม่มีความสัมพนัธ์และ/หรือไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 
ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว รวมทั้งไม่ไดเ้ป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัและไม่ไดใ้ห้บริการ
เป็นท่ีปรึกษาแก่บริษทัฯ นอกจากน้ี ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูส้อบบญัชีดงักล่าวพบวา่ไม่มีรายใดปฏิบติัหนา้ท่ีเกิน 7 ปี 

โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษทัฯ  มีมติเห็นควรให้น าเสนอท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้ง (1) นายปรีชา อรุณนารา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5800 หรือ (2) นาย
ณรงค์ พนัตาวงษ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3315 หรือ (3) นางสาวสุพรรณี ตริยานนัทกุล ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4498 แห่งบริษทัส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2563 โดยในกรณี
ท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้บริษทัส านกังาน อีวาย จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
รายอ่ืนของส านกังาน เพื่อท าหน้าท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ แทนผูส้อบบญัชี
ดงักล่าวข้างตน้ได้ ทั้ งน้ี ได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีเป็นจ านวนเงิน 4,910,000 บาท ในระยะเวลา

เอกสารแนบ 1
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ตรวจสอบจ านวน 5,000 ชัว่โมง ซ่ึงหากการท างานตอ้งใชเ้วลามากกวา่ท่ีระบุไวข้า้งตน้ บริษทัฯ จะจ่ายค่าตรวจสอบใน
อตัราร้อยละ 70 ของอตัราค่าจา้งการตรวจสอบตามอตัราปกติของส านกังานผูส้อบบญัชี 

ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
เป็นดงัน้ี 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รอบปีบัญชีส้ินสุด 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 

(ปีทีเ่สนอ) 

รอบปีบัญชีส้ินสุด 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562* 

1. ค่าสอบบญัชี (บาท) 4,910,000 4,910,000 
2. ค่าบริการอ่ืนๆ (บาท) ไม่มี ไม่มี 

หมายเหตุ *ค่าสอบบญัชีท่ีเกิดข้ึนจริงส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เป็นเงิน 4,910,000 บาท โดยไม่
รวมค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการสอบบญัชี เช่น ค่าเอกสาร ค่าใชจ่้ายในการเดินทางและอ่ืนๆ ซ่ึงบริษทัฯ จ่ายให้ผูส้อบ
บญัชีตามค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง นอกจากน้ี มีค่าสอบบญัชีบริษทัยอ่ยอีก 4 แห่งท่ีไดจ่้ายใหส้ านกังานสอบบญัชีเดียวกนัน้ีรวม
เป็นเงิน 1,485,000 บาท 

ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยบางแห่งเป็นผูส้อบบญัชีจากส านกังานบญัชีเดียวกบัผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
และบริษทัย่อยบางแห่งได้ใช้บริการจากส านักงานบญัชีอ่ืนๆ ทั้ งน้ี การเลือกใช้ผูส้อบบัญชีของแต่ละบริษทัจะ
พิจารณาจากคุณภาพการใหบ้ริการและอตัราค่าสอบบญัชีเป็นหลกั โดยคณะกรรมการบริษทัจะดูแลใหส้ามารถจดัท า
งบการเงินไดท้นัตามก าหนดระยะเวลา 

ผูด้  าเนินการประชุมเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ งผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯ และก าหนด
ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ตามรายละเอียดท่ีไดเ้สนอไวข้า้งตน้ 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ ลงมติอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และก าหนดค่าตอบแทน
ของผูส้อบบญัชีส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ตามท่ีเสนอดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 1,180,285,318 99.69 
ไม่เห็นดว้ย 3,667,441 0.31 
งดออกเสียง -0- - 
บตัรเสีย -0- - 

(ไม่มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากตอนเร่ิมเปิดประชุม) 

เอกสารแนบ 1
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการก าหนด (1) คู่มือการปฏิบัติงานส าหรับการท าธุรกรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน 
(Operating procedure for transactions of derivative financial commodities) (2) คู่มือการปฏิบัติงาน
ส าหรับการให้กู้ ยืมเงินทุน (Operating Procedures of Fund Lending) และ (3) คู่มือการปฏิบัติงานใน
การได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สิน (Operating Procedures of Acquisition or Disposal of Assets) 

ผูด้  าเนินการประชุมแจ้งต่อท่ีประชุมว่าเน่ืองด้วย บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ Delta Electronics, Inc. ประเทศไต้หวนั จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับข้อท่ี  7 ของ 
"ระเบียบว่าด้วยการได้มาและการจ าหน่ายสินทรัพยข์องบริษทัมหาชน (Regulations Governing the Acquisition and 
Disposal of Assets by Public Companies)" และขอ้ท่ี 10 ของ "ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการกูย้ืมเงินของกองทุนและการรับรอง / 
การค ้ าประกันโดยบริษัทมหาชน (Regulations Governing Loaning of Funds and Making of Endorsements/ Guarantees 
by Public Companies)" ซ่ึงประกาศโดย Financial Supervisory Commission R.O.C. (Taiwan) ซ่ึงตามข้อก าหนดของ
ระเบียบดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯ จะตอ้งจดัท าคู่มือการปฏิบติังานส าหรับการท าธุรกรรมของอนุพนัธ์ทางการเงิน คู่มือ
การปฏิบติังานส าหรับการให้กูย้ืมเงินทุน และคู่มือการปฏิบติังานในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น ซ่ึงคู่มือ
ดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อน าเสนอเพื่ออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และจะตอ้งท าเช่นเดียวกนัหากมีการ
แกไ้ขคู่มือดงักล่าว 

ผูด้  าเนินการประชุมจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติอนุมัติ (1) คู่มือการปฏิบัติงานส าหรับการท า
ธุรกรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน  (Operating procedure for transactions of derivative financial commodities) (2) 
คู่มือการปฏิบติังานส าหรับการใหกู้ย้ืมเงินทุน (Operating Procedures of Fund Lending) และ (3) คู่มือการปฏิบติังาน
ในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น (Operating Procedures of Acquisition or Disposal of Assets) 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน  

มติที่ประชุม   ท่ีประชุมอนุมติัการก าหนด (1) คู่มือการปฏิบติังานส าหรับการท าธุรกรรมของอนุพนัธ์ทาง
การเงิน (Operating procedure for transactions of derivative financial commodities) (2) คู่มือการปฏิบติังานส าหรับ
การให้กูย้ืมเงินทุน (Operating Procedures of Fund Lending) และ (3) คู่มือการปฏิบติังานในการไดม้าหรือจ าหน่าย
ไปซ่ึงทรัพยสิ์น (Operating Procedures of Acquisition or Disposal of Assets) ตามท่ีเสนอดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 1,183,952,759 100 
ไม่เห็นดว้ย -0- -0-
งดออกเสียง -0- - 
บตัรเสีย -0- - 

(ไม่มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากตอนเร่ิมเปิดประชุม) 

เอกสารแนบ 1
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วาระที ่9 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
-ไม่มี-

หลงัจากเสร็จส้ินการพิจารณาครบทุกวาระแลว้ เลขานุการบริษทัฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ปัจจุบนับริษทัจด
ทะเบียนหลายแห่งไม่มีการเสนอวาระรับรองรายงานการประชุมให้ผูถื้อหุน้พิจารณาในวนัประชุม เน่ืองจากภายหลงั
การประชุมผูถื้อหุ้นเสร็จส้ินลง บริษทัฯ ตอ้งด าเนินการจดัท ารายงานการประชุมผูถื้อหุ้นภายใน 14 วนั นบัจากวนั
ประชุมผูถื้อหุ้นและเปิดเผยต่อผูถื้อหุน้ผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพื่อให้ผูถื้อหุ้นพิจารณา รับทราบและเปิดโอกาสให้
ผูถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็นและแกไ้ขเพิ่มเติมรายงานการประชุมได ้โดยผูถื้อหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นหรือขอ
แกไ้ขรายงานการประชุมภายในระยะเวลา 1 เดือนนบัจากวนัท่ีเผยแพร่รายงานดงักล่าว และหลงัจากนั้นบริษทัฯ จะ
ท าการเผยแพร่รายงานการประชุมฉบบัปรับปรุงแกไ้ขแลว้ต่อไปบนเวบ็ไซดข์องบริษทัฯ  ดงันั้นในการประชุมผูถื้อ
หุ้นคร้ังถดัไป บริษทัฯ จะไม่มีการเสนอวาระรับรองรายงานการประชุมให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาต่อไป จึงขอแจง้ให้ท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบล่วงหนา้ 

ทั้งน้ี ไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามในประเด็นต่างๆ เพิ่มเติมและเน่ืองจากไม่มีผูถื้อหุ้นซ่ึงถือหุ้นรวมกนัไม่นอ้ยกวา่
หน่ึงในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด ขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไวใ้น
หนงัสือเชิญประชุม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูเ้ขา้ร่วมประชุมและปิดการประชุมเวลา 11.30 น. 

______________________ 
(นายอ้ึง กวง มิ้ง) 
ประธานกรรมการบริษทัฯ 

เอกสารแนบ 1




