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วนัท่ี 7 มิถุนายน 2562 

เร่ือง ขอเรียนเชิญประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2562 

 บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

เอกสารแนบ  1. สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 

 2.  รายละเอียดของกรรมการใหม่ และกรรมการท่ีเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ 

 3.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก แบบ ข และแบบ ค (สามารถดาวน์โหลดหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว

ไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ี www.deltathailand.com)  

 4.   เอกสารหรือหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งนาํมาแสดงในวนัประชุม 

 5.  ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ (เฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้) 

 6.   แผนท่ีสถานท่ีประชุม 

 7. แบบสาํรองท่ีนัง่การขอใชบ้ริการรถรับ-ส่งเพื่อเขา้ร่วมประชุม 

 8.  แบบฟอร์มลงทะเบียน (กรุณานํามาลงทะเบียนในวนัประชุม)  

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ 

“DELTA”) ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 ในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ 

สํานักงานของบริษทัฯ เลขท่ี 909 หมู่ท่ี 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตาํบลแพรกษา อาํเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดั

สมุทรปราการ เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 ไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2562 โดย

บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งสาํเนารายงานการประชุมดงักล่าว (ตามเอกสารแนบ 1) ใหส้ํานกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด

แลว้ รวมทั้งไดมี้การเผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.deltathailand.com)  

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบนัทึกรายงานการประชุม

สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 ท่ีไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2562 ไวอ้ย่างถูกตอ้ง จึงให้เสนอรายงานการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 ดงักล่าวใหท่ี้ประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้นรับรอง  

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

http://www.deltathailand.com/
http://www.deltathailand.com/
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วาระที ่2 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 3/2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 

2562 ได้มีมติเห็นชอบให้นําเสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้ง

บุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือโดย Delta Electronics International (Singapore) Pte. Ltd. ซ่ึงได้ทาํคาํเสนอซ้ือ

หลกัทรัพยท์ั้งหมดของบริษทัฯ โดยสมคัรใจแบบมีเง่ือนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) ระหวา่ง

ว ันท่ี  26 กุมภาพันธ์  2562 ถึงว ัน ท่ี  1 เมษายน 2562 ท่ี ผ่านมา โดย ณ ว ัน ท่ี  25 เมษายน 2562 Delta 

Electronics International (Singapore) Pte. Ltd. ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ จาํนวนทั้ งส้ิน 795,591,896 หุ้น 

หรือคิดเป็นร้อยละ 63.78 ของหุน้สามญัท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ  
 

ในการน้ี Delta Electronics International (Singapore) Pte. Ltd. ไดเ้สนอช่ือ(1) นายเจ้ิง ผิง (Mr. Cheng Ping) 

(2) นายเคอ จ่ือ ซิง (Mr. Ko Tzu-Shing) และ (3) นายแจ็คก้ี ชาง (Mr. Jackie Chang)  ให้เขา้รับการแต่งตั้ง

เป็นกรรมการใหม่ของบริษทัฯ แทนกรรมการท่ีลาออกจาํนวน 3 ท่าน (“บุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ”) โดย

คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบติัของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือทั้ง 3 ท่านแล้ว (ตามรายละเอียดท่ี

ปรากฏตามเอกสารแนบ 2) เห็นว่าเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญอนัเป็น

ประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั 

พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากดั”) พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง   
 

อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือทั้ง 3 ท่านดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืน ซ่ึงอาจ

พิจารณาไดว้า่เขา้ข่ายเป็นกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนักบับริษทัฯ ซ่ึงตามมาตรา 86 ของ พ.ร.บ. บริษทั

มหาชนจาํกดักาํหนดให้มีการแจง้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้งกรรมการดงักล่าว ทั้งน้ี 

หากบุคคลท่ีเสนอเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้แลว้ บริษทัฯ จะ

มีกรรมการจาํนวนรวมทั้งส้ิน 9 ท่าน  

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นควรให้เสนอช่ือ (1) นายเจ้ิง ผิง (Mr. 

Cheng Ping) (2) นายเคอ จ่ือ ซิง (Mr. Ko Tzu-Shing) และ (3) นายแจ็คก้ี ชาง (Mr. Jackie Chang) ให้ ท่ี

ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีลาออก โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี  24 

มิถุนายน 2562 เป็นตน้ไป 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ บริษทัฯ จะพิจารณาอนุมติัเป็นรายบุคคล) 
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วาระที ่3 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

บริษทัฯ ใคร่ขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าว โดยทางบริษทัฯ ได้

เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมในคร้ังน้ีในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

(www.deltathailand.com) ตั้งแต่วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้ผูถื้อหุ้นมีโอกาสพิจารณาวาระต่างๆ โดยในวนั

ประชุม บริษทัฯจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นตั้งแต่เวลา 8.30 น. และเพื่อความสะดวก

รวดเร็วในการลงทะเบียน ใคร่ขอให้ผูถื้อหุ้นและ/หรือผูรั้บมอบฉันทะโปรดกรอกและนําแบบฟอร์มลงทะเบียน  

พร้อมทั้งเตรียมบตัรประจาํตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง หรือ บตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือใบขบัข่ี เพื่อนาํมา

แสดงตนแก่พนกังานลงทะเบียนก่อนเขา้ร่วมการประชุมตามรายละเอียดท่ีปรากฏในรายการเอกสารหรือหลกัฐานท่ี

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งนาํมาแสดงในวนัประชุม (เอกสารแนบ 4)  

หากผูถื้อหุ้นท่านใดประสงค์ท่ีจะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนหรือมอบฉันทะ

ให้กบักรรมการของบริษทัฯ (รายละเอียดกรรมการท่ีเป็นผูรั้บมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 2)  เขา้ร่วมประชุมและออก

เสียงแทนในการประชุมในคร้ังน้ี กรุณากรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข ให้ครบถว้นส่วนผูถื้อ

หุ้นต่างชาติซ่ึงแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนงัสือมอบฉันทะ

ตามแบบ ก หรือแบบ ข หรือ แบบ ค แบบใดแบบหน่ึง ตามเอกสารแนบ 3 หรือสามารถดาวน์โหลดหนงัสือมอบฉันทะ

ดังกล่าวจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี www.deltathailand.com พร้อมทั้ งนําเอกสารประกอบการลงทะเบียนตาม

รายละเอียดท่ีปรากฏในเอกสารหรือหลักฐานท่ีผูเ้ข้าร่วมประชุมต้องนํามาแสดงในวนัประชุม (เอกสารแนบ 4) 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีบริการอากรแสตมป์สําหรับหนงัสือมอบฉนัทะให้แก่ผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาลงทะเบียน

โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และหากผูถื้อหุ้นท่านใดมีคาํถามเก่ียวกบัการประชุมหรือตอ้งการสอบถามขอ้มูลท่ีสําคญัของ

บริษทัฯ ท่านสามารถส่งคาํถามล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมมายงับริษทัฯ หรือผา่นอีเมล ์info@deltathailand.com     

ผูถื้อหุ้นท่ีจะเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นในคร้ังน้ีและตอ้งการใชบ้ริการรถรับ-ส่งของบริษทัฯ โปรดสํารองท่ีนัง่

ล่วงหนา้ ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 และดูรายละเอียดของเวลา สถานท่ีรับ-ส่งและวิธีการสํารองท่ีนัง่ในเอกสาร

แนบ 7 

 

        ลงช่ือ_________________________ 

                                 (นายอนุสรณ์ มุทราอิศ) 

                                 กรรมการ 

http://www.deltathailand.com/
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