
 
 
 
 

 

วนัท่ี 15 มีนาคม 2562 

เร่ือง ขอเรียนเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 
 บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

เอกสารแนบ  1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 
 2.  รายงานประจ าปี 2561 ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code) 
 3.  รายละเอียดของกรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระและไดรั้บการเสนอช่ือให้กลบัเขา้ด ารง

ต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง และกรรมการท่ีเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ 
 4. รายนามและประวติัโดยสังเขปของผูส้อบบญัชี 

5.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก แบบ ข และแบบ ค (สามารถดาวน์โหลดหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว
ไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ี www.deltathailand.com)  

 6.   เอกสารหรือหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งน ามาแสดงในวนัประชุม 
 7.  ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ (เฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้) 
 8.   แผนท่ีสถานท่ีประชุม 
 9. เอกสารแจง้ความประสงคข์อรับรายงานประจ าปี 2561 (แบบเป็นรูปเล่ม) 
 10. แบบส ารองท่ีนัง่การขอใชบ้ริการรถรับ-ส่งเพื่อเขา้ร่วมประชุม 
 11.  แบบฟอร์มลงทะเบียน (กรุณาน ามาลงทะเบียนในวนัประชุม)  

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ 
“DELTA”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ 
ส านักงานของบริษทัฯ เลขท่ี 909 หมู่ท่ี 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต าบลแพรกษา อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดั
สมุทรปราการ เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 
วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 ไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2561 โดย
บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าว (ตามเอกสารแนบ 1) ใหส้ านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด
แลว้ รวมทั้งไดมี้การเผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.deltathailand.com)  
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่าไดมี้การบนัทึกรายงานการประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้นประจ าปี 2561 ท่ีได้จดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2561 ไวอ้ย่างถูกต้อง จึงให้เสนอรายงานการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 ดงักล่าวใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นรับรอง  

http://www.deltathailand.com/
http://www.deltathailand.com/


 
 
 
 

 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

วาระที ่2 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปี 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษทัฯ ได้สรุปผลการด าเนินงานส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2561 ตามท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี 2561 ในหัวขอ้ “ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานของฝ่ายจดัการ” ซ่ึงไดจ้ดัส่งพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมคร้ังน้ี (เอกสารแนบ 2) 
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรให้เสนอรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 
ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นรับทราบ 
หมายเหตุ เป็นวาระแจง้เพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระน้ี 

วาระที ่3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2561 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้
การแก้ไขเพิ่มเติม) ซ่ึงก าหนดให้บริษัทฯ ต้องจดัท างบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จ ณ วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทัฯ ท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีและผา่นการสอบทาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณา
อนุมติั โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี 2561 ในหัวขอ้ “รายงานและงบการเงิน” ซ่ึงได้
จดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี (เอกสารแนบ 2) 

 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรใหเ้สนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณา
อนุมติังบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัฯ ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และรายงานผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ตามรายละเอียดท่ีไดเ้สนอไวข้า้งตน้ 

 หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ ท่ีไดก้ าหนดให้จ่ายเงินปัน
ผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิ โดยบริษทัฯ อาจเปล่ียนแปลงอตัราดงักล่าวหากบริษทัฯ มี
แผนการลงทุนและ/หรือความจ าเป็นในการใช้เงินทุนท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต ในการน้ี บริษทัฯ จะจ่ายเงิน
ปันผลส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จากก าไรสุทธิของบริษทัฯ ในอตัรา 2.30 บาท
ต่อหุ้น ซ่ึงเป็นอตัราท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ และก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู ้



 
 
 
 

 

ถือหุ้นผูมี้สิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 4 มีนาคม 2562 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 11 
เมษายน 2562 

ทั้งน้ี เม่ือเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กบัอตัรา
การจ่ายเงินปันผลส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

รายละเอยีดการจ่ายเงินปันผล 
รอบปีบัญชีส้ินสุด ณ 
วนัที ่31 ธันวาคม 
ปี 2561 (ปีที่เสนอ) 

รอบปีบัญชีส้ินสุด ณ 
วนัที ่31 ธันวาคม 

ปี 2560 
1. ก าไรสุทธิ (ตามงบการเงินรวม) (บาท) 5,126,438,772 4,928,832,799 
2. จ  านวนหุน้ (หุน้) 1,247,381,614 1,247,381,614 
3. เงินปันผลจ่ายอตัราต่อหุน้ (บาท) 2.30 2.20 
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (บาท) 2,868,977,712 2,744,239,551 
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ  55.8% 55.7% 

ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินปันผลท่ีไดรั้บจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน
ไปรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได ้ 

 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัการ
จ่ายเงินปันผลส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 จากก าไรสุทธิของบริษทัฯ ในอตัรา 2.30 
บาทต่อหุน้ ตามรายละเอียดท่ีไดเ้สนอไวข้า้งตน้ 

 หมายเหตุ  มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

 วาระที ่5 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้ งท่ีได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 15 ซ่ึงก าหนดว่าในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้
กรรมการออกจากต าแหน่งคิดเป็นจ านวนหน่ึงในสาม ถา้จ านวนท่ีแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ไดก้็ให้
ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม และกรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจาก
ต าแหน่ง ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 น้ี กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระมี
รายช่ือดงัต่อไปน้ี 
 
 
 



 
 
 
 

 

รายช่ือกรรมการทีต้่องออก
จากต าแหน่งตามวาระ 

ต าแหน่ง วนัทีแ่ต่งตั้ง จ านวนการประชุม 
ทีเ่ข้าร่วมในปี 2560 

1. นายเซีย เชน เยน กรรมการบริษทั 13 ส.ค. 2556 6/6 
2. นายอนุสรณ์ มุทราอิศ กรรมการบริษทั 22 ส.ค. 2537 6/6 
3. นายบุญศกัด์ิ เจียมปรีชา กรรมการอิสระ 5 เม.ย. 2559 6/6 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณาคุณสมบติัในดา้นต่างๆ ของผูไ้ดรั้บ
การเสนอช่ือเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และ
ความเช่ียวชาญ รวมถึงผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการท่ีผ่านมา (โปรดดูหลกัเกณฑ์และวิธีการสรร
หากรรมการและคุณสมบติัของกรรมการอิสระโดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี 2561 
ในหัวข้อ “การก ากับดูแลกิจการ” ซ่ึงได้จัดส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี 
(เอกสารแนบ 2))  

คณะกรรมการบริษทัฯได้พิจารณาคุณสมบติัของบุคคลผูไ้ด้รับการเสนอช่ือทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่า
บุคคลทั้ง 3 ท่านน้ี เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้ง
ท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การ
แกไ้ขเพิ่มเติม) และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง (รายละเอียดของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น
พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแลว้ตามเอกสารแนบ 3)  

คณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นควรเสนอให้ท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้ง (1) นายเซีย เชน เยน (2) นายอนุสรณ์ มุทราอิศ และ (3) 
นายบุญศกัด์ิ เจียมปรีชา ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึง  

ทั้ งน้ี นายบุญศกัด์ิ เจียมปรีชา ซ่ึงเสนอให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึงนั้น จะด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษทัฯ ด้วย โดยคุณสมบติัของกรรมการอิสระ (นิยามกรรมการอิสระ) 
ของบริษัทฯ มีรายละเอียดเทียบเท่ากับหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก ากับตลาดทุนก าหนด (โปรดดู
รายละเอียดของคุณสมบติัของกรรมการอิสระ (นิยามกรรมการอิสระ) ของบริษทัฯ ในรายงานประจ าปี 2561
ในหัวขอ้ “โครงสร้างการจดัการขององคก์ร” ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ัง
น้ี (เอกสารแนบ 2)) รวมทั้ งไม่ได้เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือท่ี
ปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ าและไม่เป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทั
ร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ และไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไม่
สามารถท าหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ในช่วงระยะเวลา 2 ปีท่ีผา่นมา 



 
 
 
 

 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทัฯ 
อยา่งไรก็ดีไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือบุคคลเขา้เป็นกรรมการของบริษทัฯ 
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทัฯ (ซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ) ไดพ้ิจารณาแลว้
เห็นควร ให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้ง (1) นายเซีย เชน เยน (2) นายอนุสรณ์ มุทราอิศ 
และ (3) นายบุญศกัด์ิ เจียมปรีชา ให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึง ตาม
รายละเอียดท่ีไดเ้สนอไวข้า้งตน้ 
หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน  (ในการพิจารณาเลือกตั้ งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ 
บริษทัฯ จะพิจารณาอนุมติัเป็นรายบุคคล) 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจ าปี 2562 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และเสนอค่าตอบแทนดงักล่าวให้คณะกรรมการบริษทัฯพิจารณา
อนุมติั โดยบริษทัฯ มีนโยบายและแนวทางการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดงัน้ี  
นโยบายและแนวทางการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

1. อตัราค่าตอบแทนตอ้งมีความเหมาะสมเพื่อสามารถดึงดูดและรักษากรรมการท่ีมีความสามารถให้
ท างานกบับริษทัฯ โดยปัจจยัหลกัในการพิจารณาการก าหนดค่าตอบแทนมีดงัน้ี 
 หนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 อตัราค่าตอบแทนกรรมการโดยเฉล่ียของตลาด 
 ผลประกอบการของบริษทัฯ 
 ปัจจัยอ่ืนท่ีอาจพิจารณาเพิ่มเติมโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนหรือ

คณะกรรมการบริษทัฯ 
2.  ประธานกรรมการบริษทัฯ หรือประธานกรรมการชุดย่อยจะไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มข้ึน 

ตามความรับผดิชอบท่ีเพิ่มข้ึน 
3.  กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารจะไดรั้บค่าตอบแทนโดยเทียบเคียงกบัอตัราของตลาดซ่ึงอาจสูงกว่า

กรรมการบริหาร  ทั้ งน้ี เพื่อจูงใจบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถให้เขา้มาเป็นกรรมการท่ีไม่เป็น
ผูบ้ริหารหรือกรรมการอิสระ 

4. โครงสร้างของค่าตอบแทนอาจเป็นแบบคงท่ีทั้งจ  านวนหรือแบบคงท่ีบางส่วนและค่าตอบแทนแปร
ผนับางส่วน โดยอาจมีค่าเบ้ียประชุมหรือค่าตอบแทนอ่ืนๆ ร่วมดว้ย 
ทั้ งน้ี  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้ งท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัฯ จะตอ้งน าเสนอเพื่อขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  



 
 
 
 

 

 ทั้งน้ี รายละเอียดของค่าตอบแทนของกรรมการส าหรับปี 2562 ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัค่าตอบแทน
ของกรรมการส าหรับปี 2561 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

หมายเหตุ  
1. เบ้ียประชุมกรรมการส าหรับปี 2562 เป็นเงินจ านวนเท่ากบั 10,000 บาทต่อการประชุม และเป็น

จ านวนท่ีเท่ากบัเบ้ียประชุมกรรมการส าหรับปี 2561 (บริษทัฯ จะจ่ายเบ้ียประชุมดงักล่าวให้เฉพาะ
ประธานคณะกรรมการบริษทัฯ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารและกรรมการอิสระซ่ึงด ารงต าแหน่งใน
คณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษทัภิบาล และคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท่ีเขา้ประชุม)  

2. ค่าตอบแทนอ่ืน : ไม่มีค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืน 
ความเห็นคณะกรรมการ :  คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั
ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ส าหรับปี 2562 ตามรายละเอียดท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนไดเ้สนอไวข้า้งตน้ 
หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งน้ี กรรมการท่ีเป็นผูถื้อหุ้นจะไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนส าหรับการพิจารณาในวาระน้ี  

วาระที ่7  พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562  
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้
การแกไ้ขเพิ่มเติม) ซ่ึงก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของ
บริษัทฯ ทุกปี โดยส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความ เห็ น ให้ เสนอคณะกรรมการ เพื่ อพิ จารณ าแ ต่ งตั้ งผู ้ส อบบัญ ชีจาก  บ ริษัท  ส านัก งาน  
อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงัต่อไปน้ี  เป็นผูท้  าการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ (ไม่รวมบริษทัยอ่ย) 

องคป์ระกอบ
ของค่าตอบแทน 

ปี 2562 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2561 

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 - 



 
 
 
 

 

1.  นายปรีชา อรุณนารา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5800  
(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ) 

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

2.  นางสาวสุพรรณี ตริยานนัทกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4498  
(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ) หรือ 

ผูส้อบบญัชีดงักล่าวมีความเป็นอิสระไม่มีความสัมพนัธ์และ/หรือไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ และ
บริษทัย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว รวมทั้งไม่ไดเ้ป็นผูถื้อหุ้นของ
บริษทัและไม่ได้ให้บริการเป็นท่ีปรึกษาแก่บริษทัฯ นอกจากน้ี ในการปฏิบัติหน้าท่ีของผูส้อบบัญชี
ดงักล่าวพบวา่ไม่มีรายใดปฏิบติัหนา้ท่ีเกิน 7 ปี ซ่ึงรายละเอียดขอ้มูลผูส้อบบญัชีปรากฏตามเอกสารแนบ 4 

โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษทัฯ มีมติเห็นควรให้น าเสนอท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้ง (1) นายปรีชา อรุณนารา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 
5800 หรือ (2) นายณรงค์ พนัตาวงษ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3315 หรือ (3) นางสาวสุพรรณี 
ตริยานนัทกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4498 แห่งบริษทัส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทัฯ ประจ าปี 2562 โดยในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้บริษทั
ส านกังาน อีวาย จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตรายอ่ืนของส านกังาน เพื่อท าหนา้ท่ีตรวจสอบบญัชีและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ แทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ได้ ทั้งน้ี ได้พิจารณาก าหนด
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีเป็นจ านวนเงิน 4,910,000 บาท ในระยะเวลาตรวจสอบจ านวน 5,000 ชั่วโมง ซ่ึง
หากการท างานตอ้งใช้เวลามากกว่าท่ีระบุไวข้า้งตน้ บริษทัฯ จะจ่ายค่าตรวจสอบในอตัราร้อยละ 70 ของ
อตัราค่าจา้งการตรวจสอบตามอตัราปกติของส านกังานผูส้อบบญัชี  

ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2562 เม่ือเปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เป็นดงัน้ี 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รอบปีบัญชีส้ินสุด  
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562  

(ปีทีเ่สนอ) 

รอบปีบัญชีส้ินสุด  
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561* 

1.  ค่าสอบบญัชี (บาท) 4,910,000 4,910,000 
2.  ค่าบริการอ่ืนๆ (บาท) ไม่มี ไม่มี 
หมายเหตุ *ค่าสอบบัญชีท่ีเกิดข้ึนจริงส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เป็นเงิน 
4,910,000 บาทโดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการสอบบญัชี เช่น ค่าเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางและอ่ืนๆ ซ่ึงบริษทัฯ จ่ายใหผู้ส้อบบญัชีตามค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง  



 
 
 
 

 

ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีของบริษทัย่อยบางแห่งเป็นผูส้อบบญัชีจากส านักงานบญัชีเดียวกบัผูส้อบบญัชี
ของบริษทัฯ และบริษทัย่อยบางแห่งไดใ้ช้บริการจากส านกังานบญัชีอ่ืนๆ ทั้งน้ีการเลือกใช้ผูส้อบบญัชี
ของแต่ละบริษทัจะพิจารณาจากคุณภาพการใหบ้ริการและอตัราค่าสอบบญัชีเป็นหลกั 
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทัฯโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควร
เสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ งผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯและก าหนด
ค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชีส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ตามรายละเอียดท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้สนอไวข้า้งตน้ 
หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่8  พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทเพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิม่เติมวตัถุประสงค์ 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : บริษทัฯมีความประสงคจ์ะแกไ้ขวตัถุประสงคจ์  ำนวน 2 ขอ้ และเพิ่มวตัถุประสงค์
อีก 11 ขอ้ เพื่อใหค้รอบคลุมกิจการท่ีด าเนินการ  
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทัฯเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัการ
แกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ดงัน้ี 
แกไ้ขวตัถุประสงค ์ขอ้ 16 และขอ้ 20 จ  านวน 2 ขอ้ ดงัน้ี  

เดิม 

“ข้อ 16 : ประกอบธุรกิจให้บริการและรับเป็นท่ีปรึกษาเก่ียวกบัการออกแบบ ติดตั้งระบบการอนุรักษ์
หรือประหยดัพลังงาน พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานทดแทนและหมุนเวียน หรือการแก้ไขปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มจากการใชห้รือผลิตพลงังานรวมถึงการซ้ือขาย ประมูล ให้เช่า น าเขา้หรือส่งออกเคร่ืองมือ
อุปกรณ์ต่างๆ เก่ียวกบัการอนุรักษห์รือประหยดัพลงังานพลงังานแสงอาทิตยแ์ละพลงังานทดแทนอ่ืนๆ 

ข้อ 20 : ประกอบกิจการรับเป็นผูฝึ้ก อบรม สอน ฝึกหดัเก่ียวกบังานควบคุมระบบไฟฟ้า และงานระบบ
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด ทั้งน้ี ไม่เก่ียวกบัการเรียนการสอนท่ีประกอบเป็นอาชีพปกติ” 

ใหม่ 

“ข้อ 16 : ประกอบธุรกิจให้บริการเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ไฟฟ้า ผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์และรับเป็นท่ีปรึกษา
เก่ียวกับการออกแบบ ติดตั้งระบบการอนุรักษ์หรือผลิตภณัฑ์ประหยดัพลังงาน พลังงานแสงอาทิตย ์
พลงังานทดแทนและหมุนเวียน หรือการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มจากการใชห้รือผลิตพลงังานรวมถึงการ
ซ้ือขาย ประมูล ให้เช่า น าเข้าหรือส่งออกเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่างๆ เก่ียวกับการอนุรักษ์หรือประหยดั
พลงังานพลงังานแสงอาทิตยแ์ละพลงังานทดแทนอ่ืนๆ 

ข้อ 20 : ประกอบกิจการรับเป็นผูฝึ้ก อบรม สอน ฝึกหัดเก่ียวกบังานควบคุมระบบไฟฟ้า และงานระบบ
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด การใช้เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ระบบ เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล ทั้งน้ี ไม่เก่ียวกบั
การเรียนการสอนท่ีประกอบเป็นอาชีพปกติ”  



 
 
 
 

 

เพิ่มเติมวตัถุประสงค ์จ านวน 11 ขอ้ ดงัน้ี 

“ข้อ 23 : ประกอบธุรกิจเก่ียวกับการผลิต จ าหน่าย น าเข้า ส่งออก รวมทั้ งให้บริการติดตั้ ง ซ่อมแซม 
บ ารุงรักษา บรรดาเคร่ืองมือส่ือสารเครือข่ายแบบมีสาย/ไร้สาย เคร่ืองโทรคมนาคม เคร่ืองรับ-ส่งวิทย ุและ
อุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด 

ข้อ 24 : ประกอบกิจการคา้อุปกรณ์และเคร่ืองมือแพทย ์เคร่ืองอลัตร้าซาวด์ เคร่ืองเอ็กซ์เรย ์เคร่ืองรังสี
วินิจฉยั เคร่ืองรังสีบ าบดัรักษา เคร่ืองตรวจวินิจฉัยโรคเอ็กซ์เรยค์อมพิวเตอร์ เคร่ืองตรวจวินิจฉัยโรคดว้ย
คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า และอุปกรณ์และเคร่ืองมือแพทยทุ์กชนิด เคร่ืองเวชภณัฑ์ เคมีภณัฑ์ เภสัชกรรมและ
ทนัตกรรม เคร่ืองมือและอุปกรณ์หัตถการทางการแพทยทุ์กชนิด อุปกรณ์และเคร่ืองมือส่ือสาร เคร่ืองใช้
ส านกังาน เคร่ืองครัว เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองดูดอากาศ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เคร่ืองมือและอุปกรณ์ส่ือสารและ
โทรคมนาคม เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการศึกษา คอมพิวเตอร์ เคร่ืองท าความเยน็ เคร่ืองจกัร เคร่ืองยนต ์
เคร่ืองมือกล เคร่ืองทุ่นแรง เคร่ืองก าเนิดพลงังาน ยานพาหนะ อุปกรณ์ประปา อุปกรณ์วิทยุและโทรทศัน์ 
เคร่ืองเฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ทางวิทยาศาสตร์ เคร่ืองมือและอุปกรณ์การก่อสร้าง ผลิตภณัฑ์ส่อง
สว่างและท าความสวา่งทุกชนิด เคร่ืองค านวณ ผลิตภณัฑ์และอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด 
รวมทั้งช้ินส่วนและอะไหล่ของสินคา้ดงักล่าวขา้งตน้ 

ข้อ 25 : ให้บริการทางวิศวกรรมและเทคนิคท่ีเก่ียวกบัระบบทางการแพทย ์ระบบรักษาความปลอดภยั การ
ขนส่งด้านพลงังาน ระบบอุตสาหกรรม การส่ือสารและโทรคมนาคม การก่อสร้าง และการควบคุมการ
ท างานของระบบต่างๆ ในบา้น อาคารและโรงงานอุตสาหกรรม 

ข้อ 26 : ให้บริการประกอบ ออกแบบ ติดตั้ง บ ารุงรักษาและซ่อมแซมเคร่ืองจกัร เคร่ืองกล และอุปกรณ์ใน
ธุรกิจต่างๆ เช่น ระบบทางการแพทย ์ดา้นการพลงังาน ระบบอุตสาหกรรม การส่ือสารและโทรคมนาคม 
การขนส่ง การก่อสร้างระบบขนส่งจราจรทางบก ทางน ้ าและทางอากาศ ระบบโครงข่าย ระบบการผลิต 
ระบบส่องสวา่ง และระบบรักษาความปลอดภยัและการควบคุมการท างานของระบบต่างๆ ในบา้น อาคาร
และโรงงานอุตสาหกรรม 

ข้อ 27 : ใหบ้ริการออกแบบและพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ข้อ 28 : ประกอบกิจการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกิจทุกชนิดทุกประเภท พฒันาและวางระบบ
พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 

ข้อ 29 : ท าการประมูลเพื่อขายสินคา้และให้บริการตามวตัถุท่ีประสงคใ์ห้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล 
ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ และองคก์ารของรัฐทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

ข้อ 30 : เป็นนายหน้า ตวัแทน ตวัแทนคา้ต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เวน้แต่ในธุรกิจประกนัภยั 
การหาสมาชิกใหส้มาคม และการคา้หลกัทรัพย ์



 
 
 
 

 

ข้อ 31 : กูย้ืมเงิน เบิกเงินเกินบญัชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบนัการเงินอ่ืน และให้กูย้ืมเงิน หรือให้
เครดิตด้วยวิธีการอ่ืน โดยจะมีหลกัประกนัหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลกัหลงัตัว๋เงิน 
หรือตราสารท่ีเปล่ียนมือไดอ้ยา่งอ่ืน เวน้แต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ 

ข้อ 32 : ประกอบกิจการผลิต แอคทูเอเตอร์ (Actuator) ไดแ้ก่ อุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับควบคุมการท างานของ
วาล์ว และผลิต คาร์ที เซียน โรบอท (Cartesian Robot) ได้แก่ หุ่นยนต์แขนกล ส าหรับใช้ในกิจการ
อุตสาหกรรม ผลิต เบลท์ ไดร์ฟ (Belt Drive) มลัติ แอ๊กซิส และ เทเบิล ทอ้ป โมเดล (Multi Axis and Table 
Top Model) อี เลคโตร-ทรัสท์  ไซลินเดอร์  (Electro-Thrust Cylinder) เท เลสโคฟิค ลิฟ ต้ิง คอลัมน์ 
(Telescopic Lifting Column) ผลิต บอลล์สกรู (Ball screw) และลีดสกรู (Lead screw) ของผลิตภัณฑ์
ดงักล่าวทั้งหมด จ าหน่ายผลิตภณัฑ์ และอุปกรณ์ท่ีผลิตได้ดังกล่าว ทั้งภายในประเทศและส่งออกไป
จ าหน่ายยงัต่างประเทศ 

ข้อ 33 : ประกอบกิจการโครงการต่างๆ ในระบบอุตสาหกรรมอตัโนมติั (Industrial Automation Solution 
Projects) ออกแบบ ด าเนินการผลิต ติดตั้ง ผลิตภณัฑ์ต่างๆ ให้บริการวางแผนระบบโซลูชัน่ดาตา้เซ็นเตอร์ 
(Solution Data Center) ส าหรับการจัดการพลังงาน การผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ การผลิตช้ินส่วน
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า หุ่นยนต์อุตสาหกรรม ให้บริการระบบออโตเมชั่น (Automation systems) 
ไดแ้ก่ เคร่ืองจกัรกลอตัโนมติั โรงงานอตัโนมติั กระบวนการผลิตอตัโนมติั หุ่นยนตอ์ตัโนมติั เพื่อควบคุม
คุณภาพในการผลิตสินคา้ และควบคุมตน้ทุนสินคา้ เพื่อประหยดัแรงงาน และประหยดัพลงังานให้แก่
ธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ” 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือ
บริคณห์สนธิขอ้ 3 เร่ืองวตัถุประสงค ์เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มเติมวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
จากเดิม 

“ขอ้ 3. วตัถุประสงคข์องบริษทัมีจ านวน 22 ขอ้ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ท่ีแนบ” 
แกไ้ขเป็น 

“ขอ้ 3. วตัถุประสงคข์องบริษทัมีจ านวน 33 ขอ้ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ท่ีแนบ” 
หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งได้รับการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่9  พจิารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯมีความประสงค์จะแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อท่ี 31(3) เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 21/2560 ลงวนัท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2560 เร่ือง 
การแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  



 
 
 
 

 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทัฯเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัการ
แกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 31(3) ดงัน้ี 
เดิม 
ขอ้ 31  

(3) คณะกรรมกำรจะเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นกำรประชุมวสิำมญัเม่ือใดก็ได ้สุดแต่จะเห็นสมควรหรือ
เม่ือผูถื้อหุ้นรวมกนันบัจ ำนวนหุ้นไดไ้ม่นอ้ยกวำ่หน่ึงในห้ำ (๑/๕) ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดท้ั้งหมด
หรือผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกวำ่ยี่สิบห้ำ (๒๕) คน ซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวำ่ หน่ึงในสิบ (๑/๑๐) ของ
จ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดท้ั้งหมดไดเ้ขำ้ช่ือกนัท ำหนงัสือขอให้คณะกรรมกำรเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็น
กำรประชุมวิสำมญั แต่ตอ้งระบุเหตุผลและวตัถุประสงค์ในกำรท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชัดเจนใน
หนงัสือดงักล่ำวดว้ยในกรณีน้ีคณะกรรมกำรจะตอ้งจดักำรประชุมภำยใน หน่ึง (๑) เดือน นบัแต่วนัท่ี
ไดรั้บหนงัสือจำกผูถื้อหุน้ 

ใหม่ 
ขอ้ 31 

(3) ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลำยคนซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบของจ ำนวนหุ้นท่ี
จ ำหน่ำยไดท้ั้งหมดจะเขำ้ช่ือกนัท ำหนงัสือขอให้คณะกรรมกำรเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นกำรประชุม
วิสำมญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผลในกำรท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนังสือ
ดงักล่ำวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมกำรตอ้งจดัให้มีกำรประชุมผูถื้อหุ้นภำยในส่ีสิบห้ำวนันบัแต่
วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจำกผูถื้อหุน้  

ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรไม่จดัให้มีกำรประชุมภำยในก ำหนดระยะเวลำตำมวรรคหน่ึง ผูถื้อหุ้น
ทั้งหลำยซ่ึงเขำ้ช่ือกนัหรือผูถื้อหุ้นคนอ่ืน ๆ รวมกนัไดจ้  ำนวนหุ้นตำมท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุม
เองก็ไดภ้ำยในส่ีสิบห้ำวนันบัแต่วนัครบก ำหนดระยะเวลำตำมวรรคหน่ึง ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือวำ่เป็น
กำรประชุมผูถื้อหุ้นท่ีคณะกรรมกำรเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยอนัจ ำเป็นท่ีเกิด
จำกกำรจดัใหมี้กำรประชุมและอ ำนวยควำมสะดวกตำมสมควร 

ในกรณีท่ีปรำกฏว่ำกำรประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเป็นกำรเรียกประชุมเพรำะผูถื้อหุ้นตำมวรรคสองคร้ังใด
จ ำนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมำร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตำมท่ีก ำหนดไว ้ผูถื้อหุ้นตำมวรรคสองตอ้ง
ร่วมกนัรับผดิชอบชดใชค้่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดจำกกำรจดัใหมี้กำรประชุมในคร้ังนั้นให้แก่บริษทั 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่10 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 



 
 
 
 

 

บริษทัฯ ใคร่ขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าว โดยทางบริษทัฯ ได้
เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารต่างๆ  ท่ี เก่ียวข้องกับการประชุมในคร้ังน้ีในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
(www.deltathailand.com) ตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2562 เพื่อให้ผูถื้อหุ้นมีโอกาสพิจารณาวาระต่างๆ โดยในวนัประชุม 
บริษทัฯจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นตั้งแต่เวลา 8.30 น. และเพื่อความสะดวกรวดเร็วใน
การลงทะเบียน ใคร่ขอให้ผูถื้อหุ้นและ/หรือผูรั้บมอบฉันทะโปรดกรอกและน าแบบฟอร์มลงทะเบียน (เอกสารแนบ 
11) พร้อมทั้งเตรียมบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง หรือ บตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือใบขบัข่ี เพื่อ
น ามาแสดงตนแก่พนักงานลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมการประชุมตามรายละเอียดท่ีปรากฏในรายการเอกสารหรือ
หลกัฐานท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งน ามาแสดงในวนัประชุม (เอกสารแนบ 6)  

หากผูถื้อหุ้นท่านใดประสงค์ท่ีจะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนหรือมอบฉันทะ
ให้กบักรรมการของบริษทัฯ (รายละเอียดกรรมการท่ีเป็นผูรั้บมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 3)  เขา้ร่วมประชุมและออก
เสียงแทนในการประชุมในคร้ังน้ี กรุณากรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข ให้ครบถว้นส่วนผูถื้อ
หุ้นต่างชาติซ่ึงแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนงัสือมอบฉันทะ
ตามแบบ ก หรือแบบ ข หรือ แบบ ค แบบใดแบบหน่ึง ตามเอกสารแนบ 5 หรือสามารถดาวน์โหลดหนงัสือมอบฉันทะ
ดังกล่าวจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี www.deltathailand.com พร้อมทั้ งน าเอกสารประกอบการลงทะเบียนตาม
รายละเอียดท่ีปรากฏในเอกสารหรือหลักฐานท่ีผูเ้ข้าร่วมประชุมต้องน ามาแสดงในวนัประชุม (เอกสารแนบ 6) 
นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีบริการอากรแสตมป์ส าหรับหนงัสือมอบฉนัทะให้แก่ผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาลงทะเบียน
โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และหากผูถื้อหุ้นท่านใดมีค าถามเก่ียวกบัการประชุมหรือตอ้งการสอบถามขอ้มูลท่ีส าคญัของ
บริษทัฯ ท่านสามารถส่งค าถามล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมมายงับริษทัฯ หรือผา่นอีเมล ์info@deltathailand.com     

ผูถื้อหุ้นท่ีจะเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นในคร้ังน้ีและตอ้งการใชบ้ริการรถรับ-ส่งของบริษทัฯ โปรดส ารองท่ีนัง่
ล่วงหน้า ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2562 และดูรายละเอียดของเวลา สถานท่ีรับ-ส่งและวิธีการส ารองท่ีนัง่ในเอกสาร
แนบ 10 

 

 

        ลงช่ือ_________________________ 
                                   (นายเซีย เชน เยน) 
                    กรรมการ/ประธานบริหาร 
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