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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
บริษัท เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 

วนั เวลา และสถานทีป่ระชุม 

 การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
(“บริษทัฯ”) ประชุมเม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ส านกังานของบริษทัฯ ตั้งอยูเ่ลขท่ี 909 หมู่ท่ี 4 
ต าบลแพรกษา อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ (“ท่ีประชุม”) 

ผู้ถือหุ้นทีเ่ข้าร่วมประชุม และจ านวนหุ้นทั้งหมดในทีป่ระชุม 

ณ เวลาเปิดประชุม มีผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง 59 ราย ถือหุ้นรวมจ านวน 1,358,631 หุ้น และมีผูรั้บมอบฉันทะ
จากผูถื้อหุ้นมาประชุมจ านวน 249 ราย ถือหุ้นรวมจ านวน 1,007,276,353 หุ้น รวมผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะจากผู ้
ถือหุ้นมาประชุมจ านวน 308 ราย ถือหุ้นรวมจ านวน 1,008,634,984 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.86 จากจ านวนหุ้นท่ีเรียก
ช าระแลว้ทั้งส้ิน 1,247,381,614 หุน้ ซ่ึงครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

กรรมการ ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมอ่ืนๆ ประกอบด้วย 

กรรมการและผูบ้ริหารท่ีเขา้ประชุม 
นายอ้ึง กวง มิ้ง       ประธานกรรมการและประธานท่ีประชุม 
นายหมิง เจ้ิง หวงั     รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบรรษทัภิบาล 
นายเซีย เชน เยน  กรรมการ/ประธานบริหาร/ประธานกรรมการบริหาร/

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/ประธานกรรมการ
เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื/กรรมการบรรษทัภิบาล 

นายเซีย เหิง เซียน กรรมการ 
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 
นางอรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ    ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงินและบญัชี (CFO) 
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นางสาวกุลวดี กวยาวงศ ์    ผูจ้ดัการฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ 
นางสาววไิลลกัษณ์ ฟุ้งธนะกลุ    เลขานุการบริษทัฯ 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมอ่ืน 
นายปรีชา อรุณนารา    ผูแ้ทนผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
นางสาวสวติา ปีตะวรรณ   ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษทั ฮนัตนั แอนดรูส์ เคิร์ท 

(ไทยแลนด)์ จ  ากดั 
นางสาววริษา โสภณพิศ   ท่ีปรึกษากฎหมายและผูแ้ทนจากบริษทั ฮนัตนั แอนดรูส์ 

เคิร์ท (ไทยแลนด)์ จ  ากดั ซ่ึงท าหนา้ท่ีในการตรวจสอบ
การนบัคะแนน 

นางสาววิไลลกัษณ์ ฟุ้งธนะกุล เลขานุการบริษทัฯ ไดก้ล่าวแนะน าคณะกรรมการบริษทั คณะบริหาร รวมถึง
นายปรีชา อรุณนารา ผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั นางสาวสวติา ปีตะวรรณและนางสาววริษา โสภณ
พิศ ท่ีปรึกษาด้านกฎหมายและผูแ้ทนจากบริษทั ฮนัตนั แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จ  ากัด ซ่ึงท าหน้าท่ีในการ
ตรวจสอบการนบัคะแนนต่อท่ีประชุมตามล าดบั จากนั้น นายอ้ึง กวง มิ้ง ประธานกรรมการ (“ประธานฯ”) ไดก้ล่าว
ตอ้นรับผูถื้อหุ้น และนายเซีย เชน เยน ประธานบริหารไดก้ล่าวสรุปโอกาสทางธุรกิจ และผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่าน
มาของบริษทัฯ ใหท่ี้ประชุมรับทราบ  
 
เร่ิมการประชุม 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมประชุมครบทั้ง 9 ท่านคิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีประธานกรรมการ ประธาน
กรรมการตรวจสอบและประธานบริหาร รวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้งในแต่ละวาระ อาทิเช่น ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงินและผูส้อบ
บญัชีของบริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและตอบขอ้ซักถามของผูถื้อหุ้น เลขานุการบริษทัฯ ได้
ช้ีแจงขั้นตอนการประชุม การนบัองค์ประชุม การด าเนินการประชุมจะด าเนินตามวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญ
ประชุม และการนับคะแนนซ่ึงในการนับคะแนนบริษทัฯใช้วิธี 1 หุ้นเท่ากบั 1 เสียง และเพื่อให้กระบวนการนับ
คะแนนเป็นไปอย่างรวดเร็วบริษทัฯ จะท าการจดัเก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะกรณีท่ีมีผูถื้อหุ้นท่ีตอ้งการลงคะแนนไม่
เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงแลว้น ามาหกัออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดในแต่ละวาระเพื่อใหไ้ดค้ะแนนเสียงเห็นดว้ย  และ
ไดแ้จง้องคป์ระชุมและจ านวนผูถื้อหุน้และจ านวนหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมดซ่ึงแบ่งเป็นจ านวนผูถื้อหุ้นและจ านวน
หุ้นรวมของผูท่ี้มาประชุมด้วยตนเองและผูรั้บมอบฉันทะและจ านวนหุ้นรวมของผูรั้บมอบฉันทะท่ีมาประชุมให้ท่ี
ประชุมรับทราบ  

หลงัจากตรวจสอบองคป์ระชุมวา่ครบถว้นตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ แลว้ ประธานท่ีประชุมไดม้อบหมาย
ให้นายอนุสรณ์ มุทราอิศ เป็นผูด้  าเนินการประชุมเป็นภาษาไทย (“ผูด้  าเนินการประชุม”) และเร่ิมด าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระต่างๆ ท่ีระบุในหนงัสือเชิญประชุม ดงัน้ี 
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วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 ท่ี

ได้จดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2561 ซ่ึงได้จดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแล้ว โดยส าเนา
รายงานการประชุมดงักล่าวได้จดัส่งให้ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดแลว้ รวมทั้งไดมี้การเผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 
(www.deltathailand.com) 

ผูด้  าเนินการประชุมจึงได้เสนอขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 
2561 ท่ีไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2561 และไดข้อใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระน้ีตามรายละเอียดท่ีไดเ้สนอไวข้า้งตน้ 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 ท่ีไดจ้ดัข้ึน
เม่ือเม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2561 โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 1,008,634,984 100 
ไม่เห็นดว้ย -0- -0- 
งดออกเสียง -0- - 
บตัรเสีย -0- - 

วาระที ่ 2  พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปี 2561 
ผูด้  าเนินการประชุมเสนอให้ท่ีประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ส าหรับปี 2561 ตามท่ีปรากฏ

ในรายงานประจ าปี 2561 ในหัวขอ้ “ค าอธิบายและการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของฝ่าย
จดัการ” ซ่ึงไดจ้ดัส่งพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี และไดเ้ชิญนางอรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ ผูอ้  านวยการฝ่าย
การเงินและบญัชี (CFO) มาเป็นผูใ้หร้ายละเอียดผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในปี 2561 ต่อท่ีประชุม 

หมายเหตุ วาระแจง้เพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระน้ี 
 

ท่ีประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ส าหรับปี 2561 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 
2561 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี 

ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ .2535 
(รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) ซ่ึงก าหนดให้บริษทัฯ ตอ้งจดัท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนประจ าปี ณ วนัส้ินสุด
รอบปีบญัชีของบริษทัฯ ท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปี

http://www.deltathailand.com/
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เพื่อพิจารณาอนุมติั โดยรายละเอียดของงบการเงินของบริษทัฯ ดงักล่าวปรากฏในรายงานประจ าปี 2561 ในหัวขอ้ 
“รายงานและงบการเงิน” ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี 

ผูด้  าเนินการประชุมจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จของบริษทัฯ ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และรายงานผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ท่ี
ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ตามรายละเอียดท่ีได้
เสนอไวข้า้งตน้ 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 
 
โดยผูถื้อหุน้มีค าถาม ดงัน้ี 

ค าถาม 1 เหตุใดอตัราก าไรขั้นตน้ (%GP) จึงลดลงอยา่งต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปี 2558 การขาดแคลนวตัถุดิบยงัมี
ผลกระทบต่ออตัราก าไรขั้นตน้อยูห่รือไม่ และบริษทัฯ มีแนวทางในการบริหารจดัการในเร่ืองดงักล่าวอยา่งไร 

ตอบ  ปัจจยัท่ีส าคญัซ่ึงส่งผลกระทบต่ออตัราก าไรขั้นตน้ของบริษทัฯ ได้แก่ 1) อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศจากการขยายธุรกิจดา้น Internet of Things (IoT) ใน Regional Business จากเดิมท่ีมีนอ้ยกวา่ร้อยละ 20 แต่
ตั้งแต่ปี 2558 บริษทัฯ ไดมี้การขยายธุรกิจในภูมิภาคดงักล่าวมากข้ึน ส่งผลให้ยอดขายไดรั้บผลกระทบจากการแปลง
ค่าเงินของกลุ่ม Regional Business ค่อนขา้งมาก 2) การขาดแคลนวตัถุดิบยงัคงส่งผลมาตั้งแต่ปี 2561 และ 3) ยอดขาย
ผลิตภณัฑ์ High-End ท่ีมีอตัราก าไรขั้นตน้สูงในไตรมาสท่ี 4 มียอดลดลงจากสถานการณ์ Trade War ระหว่างจีน-
สหรัฐอเมริกา ซ่ึงบริษทัฯ เช่ือมัน่ว่าปัจจยัท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะส่งผลกระทบแค่เพียงชั่วคราวเท่านั้น แต่อย่างไรก็ดี 
บริษทัฯ ไดมี้การบริหารจดัการเพื่อเพิ่มอตัราก าไรขั้นตน้ในส่วนของผลิตภณัฑ์ IoT ให้สูงข้ึนโดยการขยายก าลงัการ
ผลิตและเพิ่มยอดขายดา้น Solution และผลิตภณัฑ ์High End ใหม้ากข้ึน 
 ค าถาม 2 ปัจจุบนัเศรษฐกิจโลกมีอตัราถดถอยลง การขยายก าลงัการส่งออกสินคา้ผลิตภณัฑ ์High-End คงท า
ได้ยาก  บริษทัฯ มีความมัน่ใจหรือไม่ว่าอตัราก าไรขั้นตน้ของบริษทัจะดีข้ึน หรือจะตอ้งเป็นเช่นน้ีต่อไปจนกว่า
เศรษฐกิจโลกจะดีข้ึน 
 ตอบ  ถา้ไม่มีปัจจยัดา้นอตัราแลกเปล่ียนแลว้ผลประกอบการของบริษทัฯ น่าจะตอ้งดีข้ึน ส่วนเศรษฐกิจโลกก็
มีทั้งส่วนได้และส่วนเสียให้กบับริษทัฯ โดยผลดีคือในปีน้ีบริษทัฯ ได้รับค าสั่งผลิตสินคา้จากจีนเพิ่มมากข้ึนจาก
สถานการณ์ Trade War แต่เน่ืองจากเป็นสินคา้ท่ีมีอตัราก าไรขั้นตน้ต ่า หากสถานการณ์ดงักล่าวเกิดข้ึนในระยะสั้ น 
อตัราก าไรขั้นตน้ก็คงเพิ่มไม่สูงมากนกั ท าใหบ้อกไดย้ากวา่อตัราก าไรขั้นตน้ของคร่ึงปีหลงัจะดีกวา่คร่ึงปีแรกหรือไม่ 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ
บริษทัฯ ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และรายงานผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ตามรายละเอียด
ขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
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มติผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 1,007,375,184 100 
ไม่เห็นดว้ย -0- -0- 
งดออกเสียง 1,259,800 - 
บตัรเสีย -0- - 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 

ผูด้  าเนินการประชุมไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯท่ีได้
ก าหนดให้จ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิ โดยบริษทัฯ อาจเปล่ียนแปลงอตัราดงักล่าวหาก
บริษทัฯ มีแผนการลงทุนและ/หรือความจ าเป็นในการใชเ้งินทุนท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต ทั้งน้ี บริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผล
จากก าไรสุทธิของผลส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ในอตัรา 2.30 บาทต่อหุน้ คิดเป็นร้อยละ 55.8 
ของก าไรสุทธิ ซ่ึงเป็นอตัราท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ โดยผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ท่ีมีสิทธิรับ
เงินปันผลจะตอ้งเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นผูมี้สิทธิรับเงินปันผล (Record Date) 
ในวนัท่ี 4 มีนาคม 2562 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 11 เมษายน 2562 

ทั้งน้ี รายละเอียดอตัราการจ่ายเงินปันผลส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 กบัอตัราการ
จ่ายเงินปันผลส 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 (หุ้น) 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% 

 
ในการรับเงินปันผลของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินปันผลท่ีไดรั้บ

จากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนไปรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได ้
ผูด้  าเนินการประชุมจึงเสนอให้ท่ีประชุมอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิของบริษทัฯ ส าหรับรอบปี

บญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัก าหนดรายช่ือผู ้
ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 4 มีนาคม 2562 ในอตัรา 2.30 บาทต่อหุ้น และก าหนด
จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 11 เมษายน 2562 ตามรายละเอียดขา้งตน้ 
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หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิของบริษทัฯ ส าหรับรอบปี
บญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ในอตัรา 2.30 บาทต่อหุน้ ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อ
หุ้น ในวนัท่ี 4 มีนาคม 2562 ซ่ึงเป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และก าหนด
จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 11 เมษายน 2562 ตามรายละเอียดขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 1,008,634,984 100 
ไม่เห็นดว้ย -0- -0- 
งดออกเสียง -0- - 
บตัรเสีย -0- - 

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

ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบงัคบัของบริษทัซ่ึงก าหนดว่าในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีทุกคร้ังให้
กรรมการออกจากต าแหน่งคิดเป็นจ านวนหน่ึงในสาม ถา้จ านวนท่ีแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ไดก้็ให้ออกโดย
จ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม และกรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ส าหรับการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 น้ี กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ มีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

รายช่ือกรรมการทีต้่องออก
จากต าแหน่งตามวาระ 

ต าแหน่ง วนัทีแ่ต่งตั้ง จ านวนการประชุม 
ทีเ่ข้าร่วมในปี 2561 

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 ของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ
เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมดา้นคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเช่ียวชาญ รวมถึงผลการ
ปฏิบติังานในฐานะกรรมการท่ีผ่านมา โดยไดพ้ิจารณาตามหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการและคุณสมบติัของ
กรรมการอิสระซ่ึงมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี 2561 ในหวัขอ้ “การก ากบัดูแลกิจการ”  

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็น
กรรมการของบริษทัฯ ในระหว่างวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอช่ือ
บุคคลใดเขา้เป็นกรรมการของบริษทัฯ 
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คณะกรรมการบริษทัฯไดพ้ิจารณาคุณสมบติัของบุคคลผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือทั้ง 3 ท่านแลว้ เห็นวา่บุคคลทั้ง 3 
ท่านน้ี เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ 
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้ง  

คณะกรรมการบริษทัซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือจึงพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอช่ือ (1) นายเซีย 
เชน เยน (2) นายอนุสรณ์ มุทราอิศ และ (3) นายบุญศกัด์ิ เจียมปรีชาให้ท่ีประชุมอนุมติัแต่งตั้งกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการของบริษทัฯ อีกวาระหน่ึง 

ทั้งน้ี เพื่อให้เป็นไปตามการปฏิบติัตามแนวทางการก ากบักิจการท่ีดี ประธานฯได้ขอให้ท่ีประชุมพิจารณา
แต่งตั้งกรรมการทีละราย โดยผูด้  าเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งบุคคลดงัต่อไปน้ี เป็น
กรรมการของบริษทัฯ เป็นรายบุคคล 

1 .นายเซีย เชน เยน เป็นกรรมการบริษทั 
2 .นายอนุสรณ์ มุทราอิศ เป็นกรรมการบริษทั 
3 .นายบุญศกัด์ิ เจียมปรีชา เป็นกรรมการอิสระ 
หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 
มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัให้แต่งตั้ง บุคคลดงัต่อไปน้ีเป็นกรรมการของบริษทัด้วย

คะแนนเสียง ดงัน้ี 

(1) นายเซีย เชน เยน เป็นกรรมการบริษทั 
มติผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 999,316,628 99.08 
ไม่เห็นดว้ย 9,318,356 0.92 
งดออกเสียง -0- - 
บตัรเสีย -0- - 

(2) นายอนุสรณ์ มุทราอิศ เป็นกรรมการบริษทั 
มติผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 876,482,475 86.90 
ไม่เห็นดว้ย 132,152,509 13.10 
งดออกเสียง -0- - 
บตัรเสีย -0- - 
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(3) นายบุญศกัด์ิ เจียมปรีชา เป็นกรรมการอิสระ 
มติผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 986,466,448 97.80 
ไม่เห็นดว้ย 22,168,536 2.20 
งดออกเสียง -0- - 
บตัรเสีย -0- - 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจ าปี 2562 
ผู ้ด าเนินการประชุมแจ้งต่อท่ีประชุมถึงการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการส าหรับปี 2562 ว่า 

คณะกรรมการบริษทัฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณาค่าตอบแทนของ
กรรมการและเสนอค่าตอบแทนดงักล่าวให้คณะกรรมการบริษทัฯ และท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เพื่อพิจารณา
อนุมติั โดยบริษทัฯ มีนโยบายและแนวทางการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดงัน้ี 

นโยบายและแนวทางการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
1. อตัราค่าตอบแทนตอ้งมีความเหมาะสมเพื่อสามารถดึงดูดและรักษากรรมการท่ีมีความสามารถให้

ท างานกบับริษทัฯ โดยปัจจยัหลกัในการพิจารณาการก าหนดค่าตอบแทนมีดงัน้ี 
 หนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 อตัราค่าตอบแทนกรรมการโดยเฉล่ียของตลาด 
 ผลประกอบการของบริษทัฯ 
 ปัจจัยอ่ืนท่ีอาจพิจารณาเพิ่มเติมโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนหรือ

คณะกรรมการบริษทัฯ 
2.  ประธานกรรมการบริษทัฯ หรือประธานกรรมการชุดย่อยจะไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มข้ึน 

ตามความรับผดิชอบท่ีเพิ่มข้ึน 
3.  กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารจะได้รับค่าตอบแทนโดยเทียบเคียงกับอตัราของตลาดซ่ึงอาจสูงกว่า

กรรมการบริหาร  ทั้ งน้ี เพื่อจูงใจบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถให้เข้ามาเป็นกรรมการท่ีไม่เป็น
ผูบ้ริหารหรือกรรมการอิสระ 

4. โครงสร้างของค่าตอบแทนอาจเป็นแบบคงท่ีทั้งจ  านวนหรือแบบคงท่ีบางส่วนและค่าตอบแทนแปร
ผนับางส่วน โดยอาจมีค่าเบ้ียประชุมหรือค่าตอบแทนอ่ืนๆ ร่วมดว้ย 

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

 ทั้งน้ี รายละเอียดของค่าตอบแทนของกรรมการส าหรับปี 2562 ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนของ
กรรมการส าหรับปี 2561 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 
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หมายเหตุ  
1. เบ้ียประชุมกรรมการส าหรับปี 2562 เป็นเงินจ านวนเท่ากบั 10,000 บาทต่อการประชุม และเป็นจ านวนท่ีเท่ากบั

เบ้ียประชุมกรรมการส าหรับปี 2561 (บริษทัฯ จะจ่ายเบ้ียประชุมดงักล่าวใหเ้ฉพาะประธานคณะกรรมการบริษทัฯ 
กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารและกรรมการอิสระซ่ึงด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษทัภิบาล และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท่ีเขา้ประชุม)  

2. ค่าตอบแทนอ่ืน : ไม่มีค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืน 

ผูด้  าเนินการประชุมจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการส าหรับปี 
2562 ตามรายละเอียดท่ีไดเ้สนอไวข้า้งตน้ 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งได้รับการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม และกรรมการท่ีเป็นผูถื้อหุ้นไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนส าหรับการพิจารณา
วาระน้ี 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการส าหรับปี 2562 ตามท่ี
เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 1,008,634,984 100 
ไม่เห็นดว้ย -0- -0- 
งดออกเสียง -0- -0- 
ไม่มีสิทธิออกเสียง -0- -0- 
บตัรเสีย -0- - 

วาระที ่7 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 

ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) ซ่ึงก าหนดใหท่ี้ประชุมแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ 
ทุกปี โดยส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้เสนอ

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 - 
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คณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ โดย
ก าหนดให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงัต่อไปน้ี เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ 
(ไม่รวมบริษทัยอ่ย) 

1.  นายปรีชา อรุณนารา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5800 หรือ 
(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ) 

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

3.  นางสาวสุพรรณี ตริยานนัทกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4498  
(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ) 

ผูส้อบบญัชีดงักล่าวมีความเป็นอิสระไม่มีความสัมพนัธ์และ/หรือไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 
ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งไม่ได้เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัและไม่ได้
ให้บริการเป็นท่ีปรึกษาแก่บริษทัฯ นอกจากน้ี ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูส้อบบญัชีดงักล่าวพบวา่ไม่มีรายใดปฏิบติั
หนา้ท่ีเกิน 7 ปี 

โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษทัฯ  มีมติเห็นควรให้น าเสนอท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้ง (1) นายปรีชา อรุณนารา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5800 หรือ (2) นาย
ณรงค ์พนัตาวงษ ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3315 หรือ (3) นางสาวสุพรรณี ตริยานนัทกุล ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4498 แห่งบริษทัส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2562 โดยในกรณี
ท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหบ้ริษทัส านกังาน อีวาย จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
รายอ่ืนของส านกังาน เพื่อท าหน้าท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ แทนผูส้อบบญัชี
ดงักล่าวขา้งตน้ได้ ทั้งน้ี ได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีเป็นจ านวนเงิน 4,910,000 บาท ในระยะเวลา
ตรวจสอบจ านวน 5,000 ชัว่โมง ซ่ึงหากการท างานตอ้งใชเ้วลามากกวา่ท่ีระบุไวข้า้งตน้ บริษทัฯ จะจ่ายค่าตรวจสอบใน
อตัราร้อยละ 70 ของอตัราค่าจา้งการตรวจสอบตามอตัราปกติของส านกังานผูส้อบบญัชี 

ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 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 
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หมายเหต ุ*ค่าสอบบญัชีท่ีเกิดข้ึนจริงส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เป็นเงิน 4,910,000 บาทโดยไม่รวม
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการสอบบญัชี เช่น ค่าเอกสาร ค่าใชจ่้ายในการเดินทางและอ่ืนๆ ซ่ึงบริษทัฯ จ่ายให้ผูส้อบบญัชี
ตามค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยบางแห่งเป็นผูส้อบบญัชีจากส านกังานบญัชีเดียวกบัผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
และบริษทัย่อยบางแห่งได้ใช้บริการจากส านักงานบญัชีอ่ืนๆ ทั้งน้ีการเลือกใช้ผูส้อบบญัชีของแต่ละบริษทัจะ
พิจารณาจากคุณภาพการใหบ้ริการและอตัราค่าสอบบญัชีเป็นหลกั 

ผูด้  าเนินการประชุมเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ งผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ และก าหนด
ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ตามรายละเอียดท่ีไดเ้สนอไวข้า้งตน้ 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ ลงมติอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และก าหนดค่าตอบแทน
ของผูส้อบบญัชีส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ตามท่ีเสนอดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 1,001,003,813 99.24 
ไม่เห็นดว้ย 7,631,171 0.76 
งดออกเสียง -0- - 
บตัรเสีย -0- - 

 
วาระที ่8 พจิารณาและอนุมัติการแก้ไขและเพิม่เติมวตัถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์

สนธิข้อ 3 ของบริษัทเพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิม่เติมวตัถุประสงค์ 

ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ต่อท่ีประชุมวา่บริษทัฯ มีความประสงคจ์ะแกไ้ขวตัถุประสงคจ์  านวน 2 ขอ้ และ
เพิ่มวตัถุประสงคอี์ก 11 ขอ้ เพื่อใหค้รอบคลุมกิจการท่ีด าเนินการ จึงไดข้อเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการแกไ้ข
เพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ดงัน้ี 

แกไ้ขวตัถุประสงค ์ขอ้ 16 และขอ้ 20 จ  านวน 2 ขอ้ ดงัน้ี  

เดิม 

“ข้อ 16 : ประกอบธุรกิจให้บริการและรับเป็นท่ีปรึกษาเก่ียวกบัการออกแบบ ติดตั้งระบบการอนุรักษ์
หรือประหยดัพลงังาน พลงังานแสงอาทิตย์ พลงังานทดแทนและหมุนเวียน หรือการแก้ไขปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มจากการใชห้รือผลิตพลงังานรวมถึงการซ้ือขาย ประมูล ให้เช่า น าเขา้หรือส่งออกเคร่ืองมือ
อุปกรณ์ต่างๆ เก่ียวกบัการอนุรักษห์รือประหยดัพลงังานพลงังานแสงอาทิตยแ์ละพลงังานทดแทนอ่ืนๆ 
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ข้อ 20 : ประกอบกิจการรับเป็นผูฝึ้ก อบรม สอน ฝึกหดัเก่ียวกบังานควบคุมระบบไฟฟ้า และงานระบบ
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด ทั้งน้ี ไม่เก่ียวกบัการเรียนการสอนท่ีประกอบเป็นอาชีพปกติ” 

ใหม่ 

“ข้อ 16 : ประกอบธุรกิจให้บริการเก่ียวกบัผลิตภณัฑไ์ฟฟ้า ผลิตภณัฑอิ์เล็กทรอนิกส์และรับเป็นท่ีปรึกษา
เก่ียวกบัการออกแบบ ติดตั้งระบบการอนุรักษ์หรือผลิตภณัฑ์ประหยดัพลงังาน พลงังานแสงอาทิตย์ 
พลงังานทดแทนและหมุนเวียน หรือการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มจากการใช้หรือผลิตพลงังานรวมถึงการ
ซ้ือขาย ประมูล ให้เช่า น าเข้าหรือส่งออกเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่างๆ เก่ียวกับการอนุรักษ์หรือประหยดั
พลงังานพลงังานแสงอาทิตยแ์ละพลงังานทดแทนอ่ืนๆ 

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

เพิ่มเติมวตัถุประสงค ์จ านวน 11 ขอ้ ดงัน้ี 

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

ข้อ 24 : ประกอบกิจการคา้อุปกรณ์และเคร่ืองมือแพทย ์เคร่ืองอลัตร้าซาวด์ เคร่ืองเอ็กซ์เรย ์เคร่ืองรังสี
วินิจฉยั เคร่ืองรังสีบ าบดัรักษา เคร่ืองตรวจวินิจฉยัโรคเอ็กซ์เรยค์อมพิวเตอร์ เคร่ืองตรวจวินิจฉยัโรคดว้ย
คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า และอุปกรณ์และเคร่ืองมือแพทยทุ์กชนิด เคร่ืองเวชภณัฑ์ เคมีภณัฑ์ เภสัชกรรมและ
ทนัตกรรม เคร่ืองมือและอุปกรณ์หัตถการทางการแพทยทุ์กชนิด อุปกรณ์และเคร่ืองมือส่ือสาร เคร่ืองใช้
ส านกังาน เคร่ืองครัว เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองดูดอากาศ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เคร่ืองมือและอุปกรณ์ส่ือสารและ
โทรคมนาคม เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการศึกษา คอมพิวเตอร์ เคร่ืองท าความเยน็ เคร่ืองจกัร เคร่ืองยนต์ 
เคร่ืองมือกล เคร่ืองทุ่นแรง เคร่ืองก าเนิดพลงังาน ยานพาหนะ อุปกรณ์ประปา อุปกรณ์วิทยุและโทรทศัน์ 
เคร่ืองเฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองมือเคร่ืองใชท้างวิทยาศาสตร์ เคร่ืองมือและอุปกรณ์การก่อสร้าง ผลิตภณัฑ์ส่อง
สวา่งและท าความสว่างทุกชนิด เคร่ืองค านวณ ผลิตภณัฑ์และอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด 
รวมทั้งช้ินส่วนและอะไหล่ของสินคา้ดงักล่าวขา้งตน้ 

ข้อ 25 : ใหบ้ริการทางวิศวกรรมและเทคนิคท่ีเก่ียวกบัระบบทางการแพทย ์ระบบรักษาความปลอดภยั การ
ขนส่งดา้นพลงังาน ระบบอุตสาหกรรม การส่ือสารและโทรคมนาคม การก่อสร้าง และการควบคุมการ
ท างานของระบบต่างๆ ในบา้น อาคารและโรงงานอุตสาหกรรม 

ข้อ 26 : ใหบ้ริการประกอบ ออกแบบ ติดตั้ง บ ารุงรักษาและซ่อมแซมเคร่ืองจกัร เคร่ืองกล และอุปกรณ์ใน
ธุรกิจต่างๆ เช่น ระบบทางการแพทย ์ดา้นการพลงังาน ระบบอุตสาหกรรม การส่ือสารและโทรคมนาคม 
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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
เครดิตดว้ยวิธีการอ่ืน โดยจะมีหลกัประกนัหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลกัหลงัตัว๋เงิน 
หรือตราสารท่ีเปล่ียนมือไดอ้ยา่งอ่ืน เวน้แต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ 

ข้อ 32 : ประกอบกิจการผลิต แอคทูเอเตอร์ (Actuator) ไดแ้ก่ อุปกรณ์ท่ีใชส้ าหรับควบคุมการท างานของ
วาล์ว และผลิต คาร์ทีเซียน โรบอท (Cartesian Robot) ได้แก่ หุ่นยนต์แขนกล ส าหรับใช้ในกิจการ
อุตสาหกรรม ผลิต เบลท ์ไดร์ฟ (Belt Drive) มลัติ แอ๊กซิส และ เทเบิล ทอ้ป โมเดล (Multi Axis and Table 
Top Model) อี เลคโตร-ทรัสท์ ไซลินเดอร์  (Electro-Thrust Cylinder) เทเลสโคฟิค ลิฟต้ิง 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 ใหบ้ริการวางแผนระบบโซลูชัน่ดาตา้เซ็นเตอร์ 
(Solution Data Center) ส าหรับการจดัการพลังงาน 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 
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จากเดิม 
“ขอ้ 3. วตัถุประสงคข์องบริษทัมีจ านวน 22 ขอ้ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ท่ีแนบ” 

แกไ้ขเป็น 
“ขอ้ 3. วตัถุประสงคข์องบริษทัมีจ านวน 33 ขอ้ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ท่ีแนบ” 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
 

โดยผูถื้อหุน้มีค าถาม ดงัน้ี 

ค าถาม 3 บริษทัฯ ท าการแกไ้ขและเพิ่มเติมวตัถุประสงคเ์พื่อใหธุ้รกิจของบริษทัฯ ท าไดห้ลากหลายมากข้ึน
แต่ยกเวน้ธุรกิจประกนัใช่หรือไม่ 

 ตอบ บริษทัฯ ตอ้งการเพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ เพื่อใหค้รอบคลุมการด าเนินงานในอนาคต 

มติที่ประชุม   ท่ีประชุมอนุมติัการแก้ไขและเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ของบริษทัฯ และการแก้ไขเพิ่มเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 3 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มเติมวตัถุประสงค ์ตามท่ีเสนอดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 1,008,634,984 100 
ไม่เห็นดว้ย -0- -0- 
งดออกเสียง -0- - 
ไม่มีสิทธิออกเสียง -0- - 
บตัรเสีย -0- - 

 
วาระที ่9 พจิารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ 

ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ต่อท่ีประชุมวา่บริษทัฯ มีความประสงคจ์ะแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ท่ี 31(3) 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัค าสั่งหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 21/2560 ลงวนัท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2560 เร่ือง การ
แกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ จึงไดข้อเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการ
แกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 31(3) ดงัน้ี 

เดิม 
ขอ้ 31  

(3) คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้สุดแต่จะเห็นสมควรหรือ
เม่ือผูถื้อหุน้รวมกนันบัจ านวนหุ้นไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในห้า (๑/๕) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด
หรือผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกวา่ยี่สิบห้า (๒๕) คน ซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ หน่ึงในสิบ (๑/๑๐) ของ
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จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดไดเ้ขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็น
การประชุมวิสามญั แต่ตอ้งระบุเหตุผลและวตัถุประสงค์ในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนใน
หนงัสือดงักล่าวดว้ยในกรณีน้ีคณะกรรมการจะตอ้งจดัการประชุมภายใน หน่ึง (๑) เดือน นบัแต่วนัท่ี
ไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ใหม่ 
ขอ้ 31 

(3) ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายไดท้ั้งหมดจะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุม
วิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนังสือ
ดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นภายในส่ีสิบห้าวนันบัแต่
วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้  

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ผูถื้อหุ้น
ทั้งหลายซ่ึงเขา้ช่ือกนัหรือผูถื้อหุน้คนอ่ืน ๆ รวมกนัไดจ้  านวนหุน้ตามท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเอง
ก็ไดภ้ายในส่ีสิบห้าวนันบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือวา่เป็นการ
ประชุมผูถื้อหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจาก
การจดัใหมี้การประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

 ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นตามวรรคสองคร้ังใดจ านวนผู ้
ถือหุน้ซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้ผูถื้อหุ้นตามวรรคสองตอ้งร่วมกนัรับผดิชอบชดใช้
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมในคร้ังนั้นให้แก่บริษทั 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

มติทีป่ระชุม   ท่ีประชุมอนุมติัแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 31(3) ตามท่ีเสนอดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
 

มติผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 1,008,634,984 100 
ไม่เห็นดว้ย -0- -0- 
งดออกเสียง -0- - 
ไม่มีสิทธิออกเสียง -0- - 
บตัรเสีย -0- - 
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วาระที ่10 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 
 ค าถาม 4 จากสารของคณะกรรมการบริษทัในรายงานประปี 2561 ท่ีกล่าววา่ ในปี 2562 บริษทัฯ จะเร่ิม
ธุรกิจรับจา้งผลิตสินคา้ใหก้บักลุ่มบริษทัเดลตา้ เพื่อขยายธุรกิจดา้น Internet of Things จึงอยากทราบวา่รายไดใ้น
ส่วนน้ีคาดวา่จะมีมูลค่ามากนอ้ยเพียงใด และในปี 2561 ท่ีผา่นมาบริษทัมีการรับรู้รายไดส่้วนน้ีหรือยงั 
 ตอบ ในปี 2561 บริษทัยงัไม่มีการรับรู้รายไดใ้นส่วนน้ี แต่คาดวา่ในปี 2562 จะมีค าสั่งผลิตเขา้มาอยา่ง
ต่อเน่ือง ทั้งน้ี ยงัไม่สามารถทราบจ านวนล่วงหนา้ได ้ 
 ค าถาม 5 เพราะเหตุใดกลุ่มบริษทัเดลตา้ถึงใหบ้ริษทัฯ ท าการผลิตสินคา้ให้ 
 ตอบ  เพราะเป็นสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบั Internet of Things ซ่ึงกลุ่มบริษทัเดลตา้มีแนวทางตอ้งการขยายธุรกิจ
เพิ่ม และประเทศไทยอยูใ่นจุดภูมิศาสตร์ท่ีจะเป็นฐานการผลิตท่ีส าคญั 

ค าถาม 6 ขอทราบมุมมองของผูบ้ริหารเก่ียวกบัการท า Tender Offer ว่าจะส่งผลดีและ ผลเสียกบับริษทั
อยา่งไร  นโยบายดา้นการบริหาร และการด าเนินงานภายหลงัการท า Tender Offer จะเป็นไปในทิศทางใด 

 ตอบ การท่ีเดลตา้ไตห้วนัเขา้มาซ้ือกิจการเดลตา้ประเทศไทยน่าจะเป็นผลดี  โดยอาจมองไดใ้น 2 กรณีคือ 1) 
เพื่อให้การท างานผสานกนัมากข้ึนเน่ืองจากธุรกิจดา้น Internet of Things ในอนาคตจะกลายมาเป็นธุรกิจหลกัของ
กลุ่มเดลตา้ และ 2) เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งทางธุรกิจในการเป็นผูผ้ลิตระดบัโลก เพื่อรับมือกบัความไม่แน่นอนของ
เสถียรภาพทางการคา้ระหวา่งประเทศ และเติบโตไปดว้ยกนัอยา่งกา้วกระโดด  

ค าถาม 7 หลงัการท า Tender Offer แลว้โครงสร้างผูบ้ริหารจะมีการเปล่ียนแปลงหรือไม่ 
ตอบ มีความเป็นไปไดท่ี้จะมีการเปล่ียนแปลงในอนาคต 
 
ทั้งน้ี ไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามในประเด็นต่างๆ เพิ่มเติมและเน่ืองจากไม่มีผูถื้อหุ้นซ่ึงถือหุ้นรวมกนัไม่นอ้ยกวา่

หน่ึงในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด ขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไวใ้น
หนงัสือเชิญประชุม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูเ้ขา้ร่วมประชุมและปิดการประชุมเวลาประมาณ 12.30 น. 
 
 
 
______________________  
(นายอนุสรณ์ มุทราอิศ) 
กรรมการ 
โดยการมอบหมายจากประธานกรรมการบริษทัฯ 
 
 


