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ข้อบงัคบัของ 

บริษัท เดลต้า  อเีลคโทรนิคส์  (ประเทศไทย)  จาํกดั  (มหาชน) 

เฉพาะในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 

_____________________ 

ข้อบงัคบัเกีย่วกบัการเลือกตั้งกรรมการ 

ขอ้   ๑๓. 

คณะกรรมการของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ห้า (๕) คน และกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวน

กรรมการทั้งหมดนั้นตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร และจะตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

ใหท่ี้ประชุมใหญ่ผูถื้อหุน้เป็นผูก้าํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ขอ้   ๑๔ . 

ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 

(๑) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

(๒) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดตาม (๑) เลือกตั้งบุคคลหน่ึงคนหรือหลายคนพร้อมกนัตามท่ีไดรั้บ

การเสนอช่ือโดยวธีิการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนพร้อมกนัและผูถื้อหุน้ดงักล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่

ผูห้น่ึงผูใ้ดมากหรือนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(๓) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือ

จะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการ

ท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

ขอ้   ๑๕. 

ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ังใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง หน่ึงในสาม (๑/๓) ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออก

ใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ไดก็้ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (๑/๓) 

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสอง ภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ใหใ้ชว้ธีิจบัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะ

ออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่งกรรมการท่ีจะออกตามวาระน้ี

อาจถูกเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ก็ได ้

ขอ้   ๑๙. 

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ สาม

ในส่ี (๓/๔) ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีถือ

โดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น 

ข้อบงัคบัเกีย่วกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้   ๓๐. 

การประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัใหจ้ดัข้ึน ณ สาํนกังานจดทะเบียนของบริษทั หรือ ณ ท่ีอ่ืนใดตามแตก่รรมการไดก้าํหนด

และแจง้ไวใ้นหนงัสือนดับอกกล่าวเรียกประชุม 

ขอ้   ๓๑. 

(๑) คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายใน ส่ี (๔) เดือนนบัแต่วนัส้ินสุด

รอบปีบญัชีของบริษทั 

(๒) การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากวรรคหน่ึงใหเ้รียกวา่การประชุมวสิามญั 

(๓) คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้สุดแต่จะเห็นสมควรหรือเม่ือผูถื้อหุน้รวมกนันบั

จาํนวนหุน้ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ หน่ึงในหา้(๑/๕) ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดหรือผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ ยีสิ่บหา้ (๒๕) 

คน ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ หน่ึงในสิบ (๑/๑๐) ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดไดเ้ขา้ช่ือกนัทาํหนงัสือ

ขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญั แต่ตอ้งระบุเหตุผลและวตัถุประสงคใ์นการท่ีขอใหเ้รียก

ประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ยในกรณีน้ีคณะกรรมการจะตอ้งจดัการประชุมภายใน หน่ึง (๑) เดือน นบัแต่

วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

 



เอกสารแนบ 7 

ขอ้   ๓๒.  

ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัทาํเป็นหนงัสือนดัประชุมไม่วา่จะเป็นการประชุมสามญัหรือวสิามญัก็ตาม 

พร้อมทั้งระบุ สถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม  และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร 

โดยระบุใหช้ดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณาแลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ

ในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกวา่ เจ็ด (๗) วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาคาํบอกกล่าว

นดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั สาม (๓) วนั ก่อนวนั - ประชุมไม่นอ้ยกวา่สาม (๓) วนั 

ขอ้   ๓๓. 

 ในการประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บหา้ (๒๕) คน 

หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุน้ทั้งหมดและตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ หน่ึงในสาม (๑/๓) ของหุน้ท่ี

จาํหน่ายไดท้ั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ขอ้   ๓๔. 

 ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึงชัว่โมง จาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุม

ไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไว ้หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้นั้นไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงบั

ไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอใหน้ดัประชุมใหม่ และใหส่้งหนงัสือนดัประชุม

ไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่เจด็ (๗) วนั ก่อนวนัประชุมในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ขอ้   ๓๕. 

(๑) ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้อาจมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนซ่ึงบรรลุนิติภาวะแลว้เขา้ประชุมและออกเสียงแทนตน

ในการประชุมก็ได ้หนงัสือมอบฉนัทะจะตอ้งลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ และเป็นไปตามแบบ

ท่ีนายทะเบียนกาํหนด ซ่ึงอยา่งนอ้ยตอ้งมีรายการดงัต่อไปน้ี 

๑. จาํนวนหุน้ท่ีผูม้อบฉนัทะถืออยู ่

๒. ช่ือผูรั้บมอบฉนัทะ 

๓. คร้ังท่ีของการประชุมท่ีมอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

(๒) ผูรั้บมอบฉนัทะท่ีปรากฏช่ือในใบมอบฉนัทะจะตอ้งนาํตราสารแต่งตั้งผูรั้บมอบฉนัทะไปวางต่อผูเ้ป็นประธานหรือ

บุคคลท่ีคณะกรรมการกาํหนด ณ สถานท่ี ท่ีประชุมก่อนผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

(๓) ในกรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะ เป็นผูถื้อหุน้อยูแ่ลว้หรือมิไดเ้ป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั  แต่ไดรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้เกิน

กวา่หน่ึง (๑) ราย ผูรั้บมอบฉนัทะนั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบัคะแนนเสียงของผูท่ี้แต่งตั้งตน

นอกเหนือไปจากสิทธิออกเสียงของตนเองในกรณีท่ีเป็นผูถื้อหุน้ 

ขอ้ ๓๖. 

ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุน้  แต่ถา้ประธานกรรมการไม่อยูห่รือไม่ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีในกรณีท่ีมีรอง

ประธานกรรมการ  ใหร้องประธานกรรมการทาํหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุม  แต่ถา้รองประธานกรรมการไม่มี  หรือถา้มีแต่ไม่

สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีก็ใหท่ี้ประชุมแต่งตั้งผูถื้อหุน้หน่ึงคนข้ึนเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในคราวนั้น 

ขอ้ ๓๗. 

มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้น  ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

(๑) ในกรณีปกติ ใหถื้อเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนัให้

ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

(๒) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ สามในส่ี (๓/๔) ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 

ข. การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 

ค. การทาํแกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญั  การมอบหมายให้

บุคคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั  หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืน  โดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 

ง. การแกไ้ข เพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบับริษทั 

จ. การเพ่ิมหรือลดทุนของบริษทัหรือการออกหุน้กู ้

ฉ. การควบหรือเลิกบริษทั 
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ข้อบงัคบัเกีย่วกบัผู้สอบบญัชี 

ขอ้ ๓๘. 

ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งตั้งและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 

ขอ้ ๓๙. 

ผูส้อบบญัชีซ่ึงพน้จากตาํแหน่งไปนั้นจะเลือกกลบัเขา้รับตาํแหน่งอีกก็ได ้

ขอ้ ๔๐.  

กรรมการหรือผูแ้ทนหรือลูกจา้งของบริษทัขณะอยูใ่นตาํแหน่งนั้นๆ จะเลือกเอาเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัหาไดไ้ม่ 

ขอ้ ๔๑. 

ผูส้อบบญัชีมีอาํนาจตรวจสอบบญัชี  เอกสาร  และหลกัฐานอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัรายได ้ รายจ่าย  ตลอดจนทรัพยสิ์น  หน้ีสินของ

บริษทั  ในระหวา่งเวลาทาํการของบริษทั  ในการน้ีใหมี้อาํนาจสอบถามกรรมการ  พนกังานลูกจา้ง  ผูด้าํรงตาํแหน่งหนา้ท่ีใด ๆ 

ของบริษทั  และตวัแทนของบริษทั  รวมทั้งช้ีแจงขอ้เท็จจริงหรือส่งเอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการดาํเนินกิจการของบริษทัได ้ 

ผูส้อบบญัชีตอ้งทาํรายงานเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีเก่ียวกบับญัชีงบดุล  และบญัชีงบกาํไรขาดทุน  พร้อมทั้ง

รายงานความเห็นของผูส้อบบญัชีในบญัชีงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนท่ีไดต้รวจสอบเรียบร้อยแลว้  เพ่ือแสดงความจริงและความ

ถูกตอ้งของฐานะการดาํเนินการของบริษทั 

ขอ้ ๔๒. 

ผูส้อบบญัชีมีหนา้ท่ีเขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัทุกคร้ังท่ีมีการพิจารณางบดุล  บญัชีกาํไรขาดทุน  

และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษทั   เพ่ือช้ีแจงการตรวจสอบบญัชีต่อผูถื้อหุน้  ใหบ้ริษทัจดัส่งรายงานและเอกสารของบริษทั

ท่ีผูถื้อหุน้จะพึงไดรั้บในการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังน้ีแก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 

ข้อบงัคบัเกีย่วกบัเงนิปันผลและเงนิสํารอง 

ขอ้ ๔๓. 

หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกาํไร ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยูห่า้มมิใหแ้บ่งเงิน

ปันผล 

เงินปันผลใหแ้บ่งตามจาํนวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั การจ่ายเงินปันผลจะตอ้งผา่นการเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นคร้ังคราว ในเม่ือเห็นวา่บริษทัมีผลกาํไรสมควรพอท่ีจะ

ทาํเช่นนั้น และรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

การจ่ายเงินปันผลใหก้ระทาํภายใน หน่ึง  (๑)  เดือน นบัแต่วนัท่ีประชุมผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการลงมติแลว้แต่กรณี ทั้งน้ี

ใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้ และใหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนงัสือพิมพด์ว้ย มิใหคิ้ดดอกเบ้ียแก่

บริษทัหากการจ่ายเงินปันผลนั้นไดก้ระทาํภายใตร้ะยะเวลาท่ีกฏหมายกาํหนด 

ขอ้ ๔๔. 

บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรอง ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละหา้ (๕) ของกาํไรสุทธิประจาํปี หกัดว้ย

ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบ (๑๐) ของทุนจดทะเบียน นอกจากเงิน

สาํรองท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ คณะกรรมการอาจเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหล้งมติเพ่ือจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนสาํรองอยา่งอ่ืนตามท่ี

เห็นสมควรเพ่ือดาํเนินกิจการของบริษทัก็ได ้

 

ทั้งนี ้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อบงัคบัฉบับเตม็ได้จากเวปไซด์บริษัทฯ ที่ www.deltathailand.com/th/about_corp_articles.php 
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