
 
 
 
 

 

วนัท่ี 16 มีนาคม 2563 

เร่ือง ขอเรียนเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 

 บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

เอกสารแนบ  1. สาํเนารายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2562 

 2.  รายงานประจาํปี 2562 ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code) 

 3.  รายละเอียดของกรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระและไดรั้บการเสนอช่ือให้กลบัเขา้ดาํรง

ตาํแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง และกรรมการท่ีเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ 

 4. รายนามและประวติัโดยสังเขปของผูส้อบบญัชี 

 5. รายละเอียด (1) คู่มือการปฏิบติังานสําหรับการทาํธุรกรรมของอนุพนัธ์ทางการเงิน (Operating 

procedure for transactions of derivative financial commodities) (2) คู่มือการปฏิบัติงานสําหรับ

การให้กูย้ืมเงินทุน (Operating Procedures of Fund Lending) และ (3) คู่มือการปฏิบติังานในการ

ไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น (Operating Procedures of Acquisition or Disposal of Assets) 

6.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก แบบ ข และแบบ ค (สามารถดาวน์โหลดหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว

ไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ี www.deltathailand.com/th/การประชุมผูถื้อหุน้)  

 7.   เอกสารหรือหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งนาํมาแสดงในวนัประชุม 

 8.  ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ (เฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้) 

 9.   แผนท่ีสถานท่ีประชุม 

 10. เอกสารแจง้ความประสงคข์อรับรายงานประจาํปี 2562 (แบบเป็นรูปเล่ม) 

 11. แบบสาํรองท่ีนัง่การขอใชบ้ริการรถรับ-ส่งเพื่อเขา้ร่วมประชุม 

 12.  แบบฟอร์มลงทะเบียน (กรุณานํามาลงทะเบียนในวนัประชุม)  

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

“DELTA”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 ในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ 

สํานักงานของบริษทัฯ เลขท่ี 909 หมู่ท่ี 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตาํบลแพรกษา อาํเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดั

สมุทรปราการ เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที ่1/2562 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 ไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2562 โดย

บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งสําเนารายงานการประชุมดงักล่าว (ตามเอกสารแนบ 1) ให้สํานกังานคณะกรรมการกาํกบั

http://www.deltathailand.com/th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%96%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99


 
 
 
 

 

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด

แลว้ รวมทั้งไดมี้การเผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.deltathailand.com/th/การประชุมผูถื้อหุน้)  

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุม

วิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 ท่ีไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2562 ไวอ้ย่างถูกตอ้ง จึงให้เสนอรายงาน

การประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2562 ดงักล่าวใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นรับรอง  

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

วาระที ่2 พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทสําหรับปี 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษทัฯ ได้สรุปผลการดาํเนินงานสําหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2562 ตามท่ีปรากฏในรายงานประจาํปี 2562 ในหัวขอ้ “คาํอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการ

ดาํเนินงานของฝ่ายจดัการ” ซ่ึงไดจ้ดัส่งพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมคร้ังน้ี (เอกสารแนบ 2) 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอรายงานผลการดาํเนินงานของ

บริษทัฯ สาํหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นรับทราบ 

หมายเหตุ เป็นวาระแจง้เพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระน้ี 

วาระที ่3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2562 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้

การแก้ไขเพิ่มเติม) ซ่ึงกําหนดให้บริษัทฯ ต้องจดัทาํงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จ ณ วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทัฯ ท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีและผา่นการสอบทาน

ของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญัประจาํปีเพื่อพิจารณา

อนุมติั โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในรายงานประจาํปี 2562 ในหัวขอ้ “รายงานและงบการเงิน” ซ่ึงได้

จดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี (เอกสารแนบ 2) 

 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นควรให้เสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพื่อ

พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัฯ สําหรับรอบปีบญัชี

ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และรายงานผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี

รับอนุญาตและสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ตามรายละเอียดท่ีไดเ้สนอไวข้า้งตน้ 

 หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

 

http://www.deltathailand.com/th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%96%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99


 
 
 
 

 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2562 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ ท่ีไดก้าํหนดให้จ่ายเงินปัน

ผลในอตัราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 30 ของกาํไรสุทธิ โดยบริษทัฯ อาจเปล่ียนแปลงอตัราดงักล่าวหากบริษทัฯ มี

แผนการลงทุนและ/หรือความจาํเป็นในการใชเ้งินทุนท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต ในการน้ี บริษทัฯ จะจ่ายเงินปัน

ผลสําหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จากกาํไรสุทธิของบริษทัฯ ในอตัรา 1.80 บาท (หน่ึง

บาทแปดสิบสตางค)์ ต่อหุ้น ซ่ึงเป็นอตัราท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ และกาํหนด

วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นผูมี้สิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 2 มีนาคม 2563 และกาํหนดจ่ายเงิน

ปันผลในวนัท่ี 9 เมษายน 2563 

ทั้งน้ี เม่ือเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลสําหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กบัอตัรา

การจ่ายเงินปันผลสาํหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

รายละเอยีดการจ่ายเงินปันผล 

รอบปีบัญชีส้ินสุด ณ 

วนัที ่31 ธันวาคม 

ปี 2562 (ปีที่เสนอ) 

รอบปีบัญชีส้ินสุด ณ 

วนัที ่31 ธันวาคม 

ปี 2561 

1. กาํไรสุทธิ (ตามงบการเงินรวม) (บาท) 2,951,662,004 5,126,438,772 

2. จาํนวนหุน้ (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. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ  76.07% 55.96% 

ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลท่ีไดรั้บจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน

ไปรวมคาํนวณเพื่อเสียภาษีเงินได ้

อย่างไรก็ตามสิทธิในการรับเงินปันผลของบริษทัฯ ยงัไม่มีความแน่นอนเน่ืองจากตอ้งรอการอนุมติัจากท่ี

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 

 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติั

การจ่ายเงินปันผลสําหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จากกาํไรสุทธิของบริษทัฯ ในอตัรา 

1.80 บาท (หน่ึงบาทแปดสิบสตางค)์ ต่อหุ้นคิดเป็นร้อยละ 76.07 ของกาํไรสุทธิ ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่าย

ปันผลของบริษทัฯ ตามรายละเอียดท่ีไดเ้สนอไวข้า้งตน้ 

 หมายเหตุ  มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 



 
 
 
 

 

 วาระที ่5 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกจากตําแหน่งตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) 

และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 15 ซ่ึงกาํหนดวา่ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออก

จากตาํแหน่งคิดเป็นจาํนวนหน่ึงในสาม ถา้จาํนวนท่ีแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ไดก้็ให้ออกโดยจาํนวน

ใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม และกรรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง สําหรับการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 น้ี กรรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 
 
รายช่ือกรรมการทีต้่องออก

จากตาํแหน่งตามวาระ 

ตาํแหน่ง 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 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณาคุณสมบติัในด้านต่างๆ ของผูไ้ดรั้บการ

เสนอช่ือเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการผ่านกระบวนการกลั่นกรองต่างๆโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้าน

คุณวุฒิ ประสบการณ์และความเช่ียวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการท่ีผ่านมา (โปรดดู

หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการและคุณสมบติัของกรรมการอิสระโดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏใน

รายงานประจาํปี 2562 ในหัวข้อ “การกาํกับดูแลกิจการ” ซ่ึงได้จดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญ

ประชุมในคร้ังน้ี (เอกสารแนบ 2))  

คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาคุณสมบติัของบุคคลผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือทั้ง 3 ท่านอย่างรอบคอบ 

ระมดัระวงัแลว้ เห็นวา่บุคคลทั้ง 3 ท่านน้ี เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญอนั

เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน

จาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 

2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง (รายละเอียดของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอ

ช่ือไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแลว้ตามเอกสารแนบ 3)  

คณะกรรมการบริษทัซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นควรเสนอให้ท่ี

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้ง (1) นายอ้ึง กวง มิ้ง (2) นายชู ชี หยวน และ (3) ดร.วฑูิรย ์

สิมะโชคดี ใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึง  

ทั้งน้ี นายชู ชี หยวน และดร.วิฑูรย ์สิมะโชคดี ซ่ึงเสนอให้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง

นั้น จะดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษทัฯ ด้วย ซ่ึงคณะกรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลท่ีจะ



 
 
 
 

 

เสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี

เก่ียวขอ้ง โดยคุณสมบติัของกรรมการอิสระ (นิยามกรรมการอิสระ) ของบริษทัฯ มีรายละเอียดเทียบเท่ากบั

หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนด (โปรดดูรายละเอียดของคุณสมบติัของกรรมการอิสระ 

(นิยามกรรมการอิสระ) ของบริษทัฯ ในรายงานประจาํปี 2562 ในหวัขอ้ “โครงสร้างการจดัการขององคก์ร” ซ่ึง

ไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี (เอกสารแนบ 2)) รวมทั้งไม่ไดเ้ป็นกรรมการท่ีมี

ส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํและไม่เป็นผูใ้ห้บริการทาง

วิชาชีพของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ และไม่มี

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนัยสําคญัอนัอาจมีผลทาํให้ไม่สามารถทาํหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระกับบริษทัฯ 

บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในช่วงระยะเวลา 2 ปีท่ีผา่นมา 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทัฯ 

อยา่งไรก็ดีไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือบุคคลเขา้เป็นกรรมการของบริษทัฯ 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทั (ซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ) ไดพ้ิจารณาแลว้

เห็นควรให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้ง (1) นายอ้ึง กวง มิ้ง (2) นายชู ชี หยวน และ 

(3) ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ให้กลับเข้าดํารงตาํแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึง ตาม

รายละเอียดท่ีไดเ้สนอไวข้า้งตน้ 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

บริษทัฯ จะพิจารณาอนุมติัเป็นรายบุคคล) 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจําปี 2563 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน

พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และเสนอค่าตอบแทนดงักล่าวให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั โดย

บริษทัฯ มีนโยบายและแนวทางการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดงัน้ี  

นโยบายและแนวทางการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

1. อตัราค่าตอบแทนตอ้งมีความเหมาะสมเพื่อสามารถดึงดูดและรักษากรรมการท่ีมีความสามารถให้

ทาํงานกบับริษทัฯ โดยปัจจยัหลกัในการพิจารณาการกาํหนดค่าตอบแทนมีดงัน้ี 

• หนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย 

• อตัราค่าตอบแทนกรรมการโดยเฉล่ียของตลาด 

• ผลประกอบการของบริษทัฯ 

• ปัจจัยอ่ืนท่ีอาจพิจารณาเพิ่มเติมโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนหรือ

คณะกรรมการบริษทัฯ 



 
 
 
 

 

2.  ประธานกรรมการบริษทัฯ หรือประธานกรรมการชุดย่อยจะไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มข้ึน 

ตามความรับผดิชอบท่ีเพิ่มข้ึน 

3.  กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารจะไดรั้บค่าตอบแทนโดยเทียบเคียงกบัอตัราของตลาดซ่ึงอาจสูงกว่า

กรรมการบริหาร  ทั้ งน้ี เพื่อจูงใจบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถให้เขา้มาเป็นกรรมการท่ีไม่เป็น

ผูบ้ริหารหรือกรรมการอิสระ 

4. โครงสร้างของค่าตอบแทนอาจเป็นแบบคงท่ีทั้งจาํนวนหรือแบบคงท่ีบางส่วนและค่าตอบแทนแปร

ผนับางส่วน โดยอาจมีค่าเบ้ียประชุมหรือค่าตอบแทนอ่ืนๆ ร่วมดว้ย 

ทั้ งน้ี  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้ งท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัฯ จะตอ้งนาํเสนอเพื่อขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  

 ทั้งน้ี รายละเอียดของค่าตอบแทนของกรรมการสําหรับปี 2563 ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัค่าตอบแทน

ของกรรมการสาํหรับปี 2562 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

หมายเหตุ  

1. เบ้ียประชุมกรรมการสาํหรับปี 2563 เป็นเงินจาํนวนเท่ากบั 10,000 บาทต่อการประชุม และเป็นจาํนวนท่ีเท่ากบั

เบ้ียประชุมกรรมการสําหรับปี 2562 (บริษทัฯ จะจ่ายเบ้ียประชุมดังกล่าวให้เฉพาะประธานกรรมการบริษัท 

กรรมการท่ีไม่เป็นผู ้บริหารและกรรมการอิสระซ่ึงดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษทัภิบาล และคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนท่ีเขา้ประชุม)  

2. ค่าตอบแทนอ่ืน : ไม่มีค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืน 

ความเห็นคณะกรรมการ :  คณะกรรมการบริษทัเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ สําหรับปี 2563 ตามรายละเอียดท่ีคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทนไดเ้สนอไวข้า้งตน้ 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียง

ทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งน้ี กรรมการท่ีเป็นผูถื้อหุ้นจะไม่มีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนสาํหรับการพิจารณาในวาระน้ี  

องคป์ระกอบ

ของค่าตอบแทน 

ปี 2563 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2562 

ประธาน

กรรมการ

บริษทั 

กรรมการ 

ท่ีไม่เป็น

ผูบ้ริหาร 

กรรมการ

อิสระ /

ประธาน

กรรมการ

ตรวจสอบ 

กรรมการ

อิสระ /

ประธาน

กรรมการ

สรรหาและ

กาํหนด

ค่าตอบแทน 

กรรมการ

อิสระ/

กรรมการ

ตรวจสอบ 

กรรมการ 

ท่ีเป็น

ผูบ้ริหาร 

ประธาน

กรรมการ

บริษทั 

กรรมการ 

ท่ีไม่เป็น

ผูบ้ริหาร 

กรรมการ

อิสระ /

ประธาน

กรรมการ

ตรวจสอบ 

กรรมการ

อิสระ /

ประธาน

กรรมการ

สรรหาและ

กาํหนด

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 - 



 
 
 
 

 

วาระที ่7  พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจําปี 2563  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้

การแกไ้ขเพิ่มเติม) ซ่ึงกาํหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีของ

บริษัทฯ ทุกปี โดยสําหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมี

ความเห็นให้เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั สํานกังาน อีวาย จาํกดั เป็น

ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ โดยกาํหนดให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงัต่อไปน้ี  เป็นผูท้าํการตรวจสอบและ

แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ (ไม่รวมบริษทัยอ่ย) 

1.  นายปรีชา อรุณนารา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5800  

(เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ ปี 2562) หรือ 

2.  นายณรงค ์พนัตาวงษ ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3315  

(เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ ปี 2557 – ปี 2561) หรือ 

2.  นางสาวสุพรรณี ตริยานนัทกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4498 

(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ)  

ผูส้อบบญัชีดงักล่าวมีความเป็นอิสระไม่มีความสัมพนัธ์และ/หรือไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ และ

บริษทัย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว รวมทั้งไม่ไดเ้ป็นผูถื้อหุ้นของ

บริษทัและไม่ได้ให้บริการเป็นท่ีปรึกษาแก่บริษทัฯ นอกจากน้ี ในการปฏิบัติหน้าท่ีของผูส้อบบัญชี

ดงักล่าวพบวา่ไม่มีรายใดปฏิบติัหนา้ท่ีเกิน 7 ปี ซ่ึงรายละเอียดขอ้มูลผูส้อบบญัชีปรากฏตามเอกสารแนบ 4 

โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษทัฯ มีมติเห็นควรให้นาํเสนอท่ี

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้ง (1) นายปรีชา อรุณนารา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 

5800 หรือ (2) นายณรงค์ พนัตาวงษ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3315 หรือ (3) นางสาวสุพรรณี 

ตริยานนัทกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4498 แห่งบริษทัสํานกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชี

ของบริษทัฯ ประจาํปี 2563 โดยในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้บริษทั

สาํนกังาน อีวาย จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตรายอ่ืนของสํานกังาน เพื่อทาํหนา้ท่ีตรวจสอบบญัชีและ

แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ แทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ได้ ทั้งน้ี ได้พิจารณากาํหนด

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 4,910,000 บาท ในระยะเวลาตรวจสอบจาํนวน 5,000 ชั่วโมง ซ่ึง

หากการทาํงานตอ้งใช้เวลามากกว่าท่ีระบุไวข้า้งตน้ บริษทัฯ จะจ่ายค่าตรวจสอบในอตัราร้อยละ 70 ของ

อตัราค่าจา้งการตรวจสอบตามอตัราปกติของสาํนกังานผูส้อบบญัชี  

ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2563 เม่ือเปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด 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) - - 
หมายเหตุ *ค่าสอบบญัชีท่ีเกิดข้ึนจริงสาํหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เป็นเงิน 4,910,000 บาท โดย

ไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการสอบบญัชี เช่น ค่าเอกสาร ค่าใชจ่้ายในการเดินทางและอ่ืนๆ ซ่ึงบริษทัฯ จ่ายให้

ผูส้อบบญัชีตามค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง นอกจากน้ี มีค่าสอบบญัชีบริษทัยอ่ยอีก 4 แห่งท่ีไดจ่้ายให้สาํนักงานสอบบญัชี

เดียวกนัน้ีรวมเป็นเงิน 1,485,000 บาท 

ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีของบริษทัย่อยบางแห่งเป็นผูส้อบบญัชีจากสํานักงานบญัชีเดียวกบัผูส้อบบญัชี

ของบริษทัฯ และบริษทัย่อยบางแห่งไดใ้ช้บริการจากสํานกังานบญัชีอ่ืนๆ ทั้งน้ีการเลือกใชผู้ส้อบบญัชี

ของแต่ละบริษทัจะพิจารณาจากคุณภาพการให้บริการและอตัราค่าสอบบญัชีเป็นหลกั โดยคณะกรรมการ

บริษทัจะดูแลใหส้ามารถจดัทาํงบการเงินไดท้นัตามกาํหนดระยะเวลา 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทัโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีได้

พิจารณากลัน่กรองอย่างเหมาะสม เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้ง

ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯและกาํหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีสําหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 ตามรายละเอียดท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดเ้สนอไวข้า้งตน้ 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่8  พิจารณาอนุมัติการกําหนด (1) คู่มือการปฏิบัติงานสําหรับการทําธุรกรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน 

(Operating procedure for transactions of derivative financial commodities) (2) คู่มือการปฏิบัติงาน

สําหรับการให้กู้ ยืมเงินทุน (Operating Procedures of Fund Lending) และ (3) คู่มือการปฏิบัติงานใน

การได้มาหรือจําหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สิน (Operating Procedures of Acquisition or Disposal of Assets) 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เน่ืองดว้ย บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทั

ยอ่ยของ Delta Electronics, Inc. ประเทศไตห้วนั จะตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัขอ้ท่ี 7 ของ "ระเบียบวา่ดว้ยการ

ไดม้าและการจาํหน่ายสินทรัพยข์องบริษทัมหาชน (Regulations Governing the Acquisition and Disposal of 

Assets by Public Companies)" และขอ้ท่ี 10 ของ "ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการกูย้ืมเงินของกองทุนและการรับรอง / 

การคํ้ าประกันโดยบริษัทมหาชน (Regulations Governing Loaning of Funds and Making of Endorsements/ 

Guarantees by Public Companies)" ซ่ึงประกาศโดย Financial Supervisory Commission R.O.C. (Taiwan) ซ่ึง

ตามขอ้กาํหนดของระเบียบดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯ จะตอ้งจดัทาํคู่มือการปฏิบติังานสําหรับการทาํธุรกรรม

ของอนุพนัธ์ทางการเงิน คู่มือการปฏิบติังานสําหรับการให้กูย้ืมเงินทุน และคู่มือการปฏิบติังานในการไดม้า

หรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น ซ่ึงคู่มือดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อนําเสนอเพื่ออนุมติัต่อท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ และจะตอ้งทาํเช่นเดียวกนัหากมีการแกไ้ขคู่มือดงักล่าว 



 
 
 
 

 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทัเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติั (1) คู่มือ

การปฏิบติังานสําหรับการทาํธุรกรรมของอนุพนัธ์ทางการเงิน (Operating procedure for transactions of 

derivative financial commodities) (2) คู่ มื อก ารป ฏิ บั ติ งาน สํ าห รับ ก ารให้ กู้ยืม เงิน ทุ น  (Operating 

Procedures of Fund Lending) และ (3) คู่มือการปฏิบัติงานในการได้มาหรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สิน 

(Operating Procedures of Acquisition or Disposal of Assets) ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ 5 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่9 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

บริษทัฯ ใคร่ขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าว โดยทางบริษทัฯ ได้

เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมในคร้ังน้ีในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

(www.deltathailand.com/th/การประชุมผูถื้อหุ้น) ตั้งแต่วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2563 เพื่อให้ผูถื้อหุ้นมีโอกาสพิจารณา

วาระต่างๆ โดยในวนัประชุม บริษทัฯจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. และ

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ใคร่ขอใหผู้ถื้อหุน้และ/หรือผูรั้บมอบฉนัทะโปรดกรอกและนําแบบฟอร์ม

ลงทะเบียน (เอกสารแนบ 12) พร้อมทั้งเตรียมบตัรประจาํตวัประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือ บตัรประจาํตวั

ขา้ราชการ หรือใบขบัข่ี เพื่อนาํมาแสดงตนแก่พนกังานลงทะเบียนก่อนเขา้ร่วมการประชุมตามรายละเอียดท่ีปรากฏ

ในรายการเอกสารหรือหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งนาํมาแสดงในวนัประชุม (เอกสารแนบ 7)  

หากผูถื้อหุ้นท่านใดประสงค์ท่ีจะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนหรือมอบฉันทะ

ให้กบักรรมการของบริษทัฯ (รายละเอียดกรรมการท่ีเป็นผูรั้บมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 3)  เขา้ร่วมประชุมและออก

เสียงแทนในการประชุมในคร้ังน้ี กรุณากรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข ให้ครบถว้นส่วนผูถื้อ

หุ้นต่างชาติซ่ึงแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนงัสือมอบฉันทะ

ตามแบบ ก หรือแบบ ข หรือ แบบ ค แบบใดแบบหน่ึง ตามเอกสารแนบ 6 หรือสามารถดาวน์โหลดหนงัสือมอบฉันทะ

ดงักล่าวจากเว็บไซต์ของบริษทัฯ ท่ี www.deltathailand.com/th/การประชุมผูถื้อหุ้น พร้อมทั้งนําเอกสารประกอบการ

ลงทะเบียนตามรายละเอียดท่ีปรากฏในเอกสารหรือหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งนาํมาแสดงในวนัประชุม (เอกสาร

แนบ 7) นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้จดัให้มีบริการอากรแสตมป์สําหรับหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผูรั้บมอบฉันทะท่ีมา

ลงทะเบียนโดยไม่คิดค่าใชจ่้าย และหากผูถื้อหุ้นท่านใดมีคาํถามเก่ียวกบัการประชุมหรือตอ้งการสอบถามขอ้มูลท่ีสําคญั

ของบริษทัฯ ท่านสามารถส่งคาํถามล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมมายงับริษทัฯ หรือผา่นอีเมล ์info@deltathailand.com     

ผูถื้อหุ้นท่ีจะเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นในคร้ังน้ีและต้องการใช้บริการรถรับ-ส่งของบริษทัฯ โปรดสํารองท่ีนั่ง

ล่วงหนา้ ภายในวนัที ่27 มีนาคม 2563 และดูรายละเอียดของเวลา สถานท่ีรับ-ส่งและวธีิการสาํรองท่ีนัง่ในเอกสารแนบ 11 

 

        ลงช่ือ_________________________ 

                                (นายอนุสรณ์ มุทราอิศ) 

                                 กรรมการ 
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