
 
 
 
 

 

วนัท่ี 16 มีนาคม 2564 

เร่ือง ขอเรียนเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
 บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

เอกสารแนบ  1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 
 2.  รายงานประจ าปี 2563 ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code) 
 3.  รายละเอียดของกรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระและไดรั้บการเสนอช่ือให้กลบัเขา้ด ารง

ต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง และกรรมการท่ีเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ 
 4. รายนามและประวติัโดยสังเขปของผูส้อบบญัชี 
 5. ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ (เฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้) 
 6.   ขอ้ปฏิบติัส าหรับการเขา้ประชุมผูถื้อหุน้ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉนัทะ  
 7. แบบฟอร์มการลงทะเบียนส าหรับการประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
 8. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก แบบ ข และแบบ ค (สามารถดาวน์โหลดหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว

ไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ี www.deltathailand.com/th/การประชุมผูถื้อหุน้) 
 9. ค าบอกกล่าวการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ส าหรับการประชุมผูถื้อหุน้ 
 10.  เอกสารแจง้ความประสงคข์อรับรายงานประจ าปี 2563 (แบบเป็นรูปเล่ม) 
   

เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (“โควิด-19”) ระลอกใหม่ บริษทัฯ มี
ความตระหนกัและห่วงใยต่อสุขภาพ และความปลอดภยัของผูถื้อหุน้ รวมถึงผูท่ี้มีส่วนร่วมในการจดัประชุมเป็นอยา่งยิ่ง   
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดงันั้น คณะกรรมการของบริษทั เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “DELTA”) จึงได้มีมติให้ เรียกประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี  2564 ผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชก าหนดวา่ดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและ
กฎระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. โดยถ่ายทอดสดจากส านักงานของบริษทัฯ 
เลขท่ี 909 หมู่ท่ี 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต าบลแพรกษา อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ เพื่อพิจารณา
เร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 

วาระที ่1 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับปี 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษทัฯ ได้สรุปผลการด าเนินงานส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2563 ตามท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 ในหัวขอ้ “ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานของฝ่ายจดัการ” ซ่ึงไดจ้ดัส่งพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมคร้ังน้ี (เอกสารแนบ 2) 

http://www.deltathailand.com/th/การประชุมผู้ถือหุ้น


 
 
 
 

 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอรายงานผลการด าเนินงานของ
บริษทัฯ ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นรับทราบ 
หมายเหตุ เป็นวาระแจง้เพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระน้ี 

วาระที ่2  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2563 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้
การแก้ไขเพิ่มเติม) ซ่ึงก าหนดให้บริษัทฯ ต้องจดัท างบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จ ณ วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทัฯ ท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีและผา่นการสอบทาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ แลว้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณา
อนุมติั โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 ในหัวขอ้ “รายงานและงบการเงิน” ซ่ึงได้
จดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี (เอกสารแนบ 2) 

 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นควรให้เสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัฯ ส าหรับรอบปีบญัชี
ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และรายงานผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตและสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ตามรายละเอียดท่ีไดเ้สนอไวข้า้งตน้ 

 หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ ท่ีไดก้ าหนดให้จ่ายเงินปัน
ผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิ โดยบริษทัฯ อาจเปล่ียนแปลงอตัราดงักล่าวหากบริษทัฯ มี
แผนการลงทุนและ/หรือความจ าเป็นในการใชเ้งินทุนท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต ในการน้ี บริษทัฯ จะจ่ายเงินปัน
ผลส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 จากก าไรสุทธิของบริษทัฯ ในอตัรา 3.30 บาท (สาม
บาทสามสิบสตางค์) ต่อหุ้น ซ่ึงเป็นอตัราท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ และก าหนด
วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นผูมี้สิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 5 มีนาคม 2564 และก าหนดจ่ายเงิน
ปันผลในวนัท่ี 8 เมษายน 2564 

ทั้งน้ี เม่ือเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กบัอตัรา
การจ่ายเงินปันผลส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 



 
 
 
 

 

รายละเอยีดการจ่ายเงินปันผล 
รอบปีบัญชีส้ินสุด ณ 
วนัที ่31 ธันวาคม 
ปี 2563 (ปีที่เสนอ) 

รอบปีบัญชีส้ินสุด ณ 
วนัที ่31 ธันวาคม 

ปี 2562 
1. ก าไรสุทธิ (ตามงบการเงินรวม) (บาท) 7,101,638,109 2,959,960,371 
2. จ  านวนหุน้ (หุน้) 1,247,381,614 1,247,381,614 
3. เงินปันผลจ่ายอตัราต่อหุน้ (บาท) 3.30 1.80 
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (บาท) 4,116,359,326 2,245,286,905 
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ  57.96% 75.86% 

ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินปันผลท่ีไดรั้บจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน
ไปรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได ้

อย่างไรก็ตามสิทธิในการรับเงินปันผลของบริษทัฯ ยงัไม่มีความแน่นอนเน่ืองจากตอ้งรอการอนุมติัจากท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 

 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติั
การจ่ายเงินปันผลส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 จากก าไรสุทธิของบริษทัฯ ในอตัรา 
3.30 บาท (สามบาทสามสิบสตางค)์ ต่อหุ้นคิดเป็นร้อยละ 58 ของก าไรสุทธิ ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปัน
ผลของบริษทัฯ ตามรายละเอียดท่ีไดเ้สนอไวข้า้งตน้ 

 หมายเหตุ  มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

 วาระที ่4 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) 
และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 15 ซ่ึงก าหนดวา่ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออก
จากต าแหน่งคิดเป็นจ านวนหน่ึงในสาม ถา้จ านวนท่ีแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ไดก้็ให้ออกโดยจ านวน
ใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม และกรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ส าหรับการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 น้ี กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

รายช่ือกรรมการทีต้่องออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ 

ต าแหน่ง วนัทีแ่ต่งตั้ง การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 

คณะกรรมการ ประชุมผู้ถือหุ้น 

1. นายอนุสรณ์ มุทราอิศ กรรมการบริษทั 22 ส.ค.37  
(26 ปี 7 เดือน) 

5/5  
(100%) 1/1 

2. นายบุญศกัด์ิ เจียมปรีชา กรรมการอิสระ 5 เม.ย 59  
(4 ปี 11 เดือน) 

5/5  
(100%) 1/1 

3. นางทิพวรรณ ชยติุมนัต ์ กรรมการอิสระ 2 เม.ย 61  
(2 ปี 11 เดือน) 

5/5  
(100%) 1/1 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณาคุณสมบติัในด้านต่างๆ ของผูไ้ดรั้บการ
เสนอช่ือเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการผ่านกระบวนการกลั่นกรองต่างๆโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้าน
คุณวุฒิ ประสบการณ์และความเช่ียวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการท่ีผ่านมา (โปรดดู
หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการและคุณสมบติัของกรรมการอิสระโดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏใน
รายงานประจ าปี 2563 ในหัวข้อ “การก ากับดูแลกิจการ” ซ่ึงได้จดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมในคร้ังน้ี (เอกสารแนบ 2))  

คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาคุณสมบติัของบุคคลผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือทั้ง 3 ท่านอย่างรอบคอบ 
ระมดัระวงัแลว้ เห็นวา่บุคคลทั้ง 3 ท่านน้ี เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญอนั
เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 
2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง (รายละเอียดของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอ
ช่ือไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแลว้ตามเอกสารแนบ 3)  

คณะกรรมการบริษทัซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นควรเสนอให้ท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้ง (1) นายอนุสรณ์ มุทราอิศ (2) นายบุญศกัด์ิ เจียมปรีชา 
และ (3) นางทิพวรรณ ชยติุมนัต ์ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึง  

ทั้งน้ี นายบุญศกัด์ิ เจียมปรีชา และนางทิพวรรณ ชยุติมนัต ์ซ่ึงเสนอให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปอีก
วาระหน่ึงนั้น จะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษทัฯ ด้วย ซ่ึงคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า
บุคคลท่ีจะเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยคุณสมบติัของกรรมการอิสระ (นิยามกรรมการอิสระ) ของบริษทัฯ มีรายละเอียด
เทียบเท่ากับหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก ากับตลาดทุนก าหนด (โปรดดูรายละเอียดของคุณสมบัติของ
กรรมการอิสระ (นิยามกรรมการอิสระ) ของบริษทัฯ ในรายงานประจ าปี 2563 ในหวัขอ้ “โครงสร้างการจดัการ
ขององคก์ร” ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี (เอกสารแนบ 2)) รวมทั้งไม่ได้
เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ าและไม่เป็นผู ้
ให้บริการทางวิชาชีพของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ และ



 
 
 
 

 

ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระกบับริษทัฯ 
บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในช่วงระยะเวลา 2 ปีท่ีผา่นมา 

ทั้งน้ี ในระหวา่งวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2563 ถึง 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น
เสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทัฯ อยา่งไรก็ดีไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือบุคคล
เขา้เป็นกรรมการของบริษทัฯ 
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทั (ซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ) ไดพ้ิจารณาแลว้
เห็นควรให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้ง (1) นายอนุสรณ์ มุทราอิศ (2) นายบุญศกัด์ิ 
เจียมปรีชา และ (3) นางทิพวรรณ ชยุติมนัต์ ให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีก
วาระหน่ึง ตามรายละเอียดท่ีไดเ้สนอไวข้า้งตน้ 
หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน  (ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ 
บริษทัฯ จะพิจารณาอนุมติัเป็นรายบุคคล) 

วาระที ่5 พจิารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจ าปี 2564 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และเสนอค่าตอบแทนดงักล่าวให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั โดย
บริษทัฯ 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 2564 ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัค่าตอบแทน
ของกรรมการส าหรับปี 2563 เพิ่มข้ึน ดงัน้ี 
1. ค่าตอบแทนประจ าปีของกรรมการ 

         ต  าแหน่ง           ปี 2564     ปี 2563 
 ประธานคณะกรรมการ    2,475,000 1,650,000 
 กรรมการอิสระ/ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร  1,495,000 1,150,000 
 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร       650,000    500,000 
 กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 1,750,000 1,250,000 
 กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร/ ประธานคณะกรรมการ 1,750,000 1,250,000 

สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน                    
2. เบ้ียประชุม 

ก าหนดค่าเบ้ียประชุมของกรรมการบริษทัฯ ประจ าปี 2564 เพิ่มข้ึนจากเบ้ียประชุมกรรมการบริษทัฯ 
ประจ าปี 2563 ดงัน้ี 

         ต  าแหน่ง                    เบ้ียประชุม/คร้ัง 
คณะกรรมการบริษทั         ปี 2564 ปี 2563 
ประธานคณะกรรมการ         25,000 10,000 
กรรมการอิสระ/ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร       20,000 10,000 
กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร                  -          - 
คณะกรรมการชุดยอ่ย 
ประธานคณะกรรมการชุดยอ่ย           22,000 10,000 
คณะกรรมการชุดยอ่ย            20,000 10,000 

3. โบนสัประจ าปี 
ก าหนดการจ่ายเงินโบนสัให้แก่กรรมการบริษทัฯ ร้อยละ 25 ของค่าตอบแทนประจ าปี 2564 

หมายเหตุ  
1. เบ้ียประชุมกรรมการ บริษทัฯ จะจ่ายเบ้ียประชุมดงักล่าวให้เฉพาะประธานกรรมการบริษทั กรรมการท่ีไม่เป็น

ผูบ้ริหารและกรรมการอิสระซ่ึงด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บรรษทัภิบาล และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท่ีเขา้ประชุม  

2. ค่าตอบแทนอ่ืน : ไม่มีค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืน 



 
 
 
 

 

ความเห็นคณะกรรมการ :  คณะกรรมการบริษทัเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั
ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ส าหรับปี 2564 ตามรายละเอียดท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนไดเ้สนอไวข้า้งตน้ 
หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

วาระที ่6  พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564  
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้
การแกไ้ขเพิ่มเติม) ซ่ึงก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของ
บริษัทฯ ทุกปี โดยส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นให้เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ โดยก าหนดให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงัต่อไปน้ี  เป็นผูท้  าการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ (ไม่รวมบริษทัยอ่ย) 

1.  นายปรีชา อรุณนารา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5800  
(เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ ปี 2562-2563) หรือ 

2.  นางสาวสุพรรณี ตริยานนัทกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4498  
(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ) หรือ 

3. นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3930  
(เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ ปี 2553 – ปี 2556) 

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) นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4498 หรือ (3) นายศุภชัย 
ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3930 แห่งบริษทัส านักงาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทัฯ ประจ าปี 2564 โดยในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งต้นไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ 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 านักงานผูส้อบบญัชี และมีค่าธรรมเนียมส าหรับการสอบ
ทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งปีเพื่อประกอบการจดัท างบการเงินของบริษทัแม่จ  านวน 500,000 บาท และ
มีค่าสอบบญัชีบริษทัยอ่ยอีก 4 แห่งเป็นจ านวน 1,485,000 บาท 

ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2564 เม่ือเปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เป็นดงัน้ี 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รอบปีบัญชีส้ินสุด  
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564  

(ปีทีเ่สนอ) 

รอบปีบัญชีส้ินสุด  
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563* 

1.  ค่าสอบบญัชี (บาท) 4,910,000 4,910,000 
2.  ค่าบริการอ่ืนๆ (บาท) - - 
หมายเหตุ *บริษทัฯ จ่ายค่าสอบบญัชีให้แก่ส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดัในรอบปี 2563 เป็นเงิน 4,910,000 
บาท และค่าธรรมเนียมสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างปีเพ่ือประกอบการจัดท างบการเงินของบริษัทจ านวน 
500,000 บาท ซ่ึงยงัไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเบิกตามจริง (Out of pocket expenses) เช่น ค่าเอกสาร ค่าเดินทาง ค่าขนส่ง
และอ่ืนๆ นอกจากน้ี มีค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยอีก 4 แห่งท่ีได้จ่ายให้ส านักงานสอบบัญชีเดียวกันน้ีรวมเป็นเงิน 
1,485,000 บาท  

ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีของบริษทัย่อยบางแห่งเป็นผูส้อบบญัชีจากส านักงานบญัชีเดียวกบัผูส้อบบญัชี
ของบริษทัฯ และบริษทัย่อยบางแห่งไดใ้ช้บริการจากส านกังานบญัชีอ่ืนๆ ทั้งน้ีการเลือกใช้ผูส้อบบญัชี
ของแต่ละบริษทัจะพิจารณาจากคุณภาพการให้บริการและอตัราค่าสอบบญัชีเป็นหลกั โดยคณะกรรมการ
บริษทัจะดูแลใหส้ามารถจดัท างบการเงินไดท้นัตามก าหนดระยะเวลา 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทัโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีได้
พิจารณากลัน่กรองอย่างเหมาะสม เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯและก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2564 ตามรายละเอียดท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดเ้สนอไวข้า้งตน้ 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่7 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

บริษทัฯ ใคร่ขอเรียนเชิญผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุม ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวนัและเวลาท่ีระบุไว้
ขา้งตน้ โดยบริษทัฯ จะเปิดระบบลงทะเบียนเพื่อเขา้ร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวนัประชุม ทั้งน้ี หากผูถื้อหุ้น
ไม่สะดวกประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ บริษทัฯ แนะน าให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเขา้ร่วม
ประชุมดว้ยตนเอง โดยสามารถดูขอ้ปฏิบติัส าหรับการเขา้ประชุมผูถื้อหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการ
มอบฉนัทะ ตามเอกสารแนบ 6 

 



 
 
 
 

 

ท่านผูถื้อหุ้นท่ีประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ขอให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะส่ง
แบบฟอร์มการลงทะเบียนส าหรับการประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
แนบ 7 และเอกสารยืนยนัตวัตนโดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนงัสือเชิญประชุมมายงับริษทั ภายในวนัท่ี 25 มีนาคม 
2564 ท่ี Email: supinya@deltaww.com หรือ wilailak@deltaww.com โดยเม่ือบริษทัฯ ได้ตรวจสอบกบัรายช่ือผูถื้อ
หุ้น ณ วนัท่ี 5 มีนาคม 2564 ซ่ึงเป็นวนัก าหนดรายช่ือผูท่ี้มีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 
(Record Date) แลว้ บริษทัฯ จะจดัส่งช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหสัผา่น (Password) ส าหรับการเขา้ใชโ้ปรแกรมการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ผา่นทางอีเมลท่ีไดแ้จง้บริษทัฯ ไว ้ 

อน่ึง โปรแกรมการจดัประชุมผูถื้อหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) คร้ังน้ีเป็นของบริษทั ดิจิทลั แอค
เซส แพลตฟอร์ม จ ากดั ซ่ึงเป็นผูใ้ห้บริการระบบควบคุมการประชุมท่ีไดรั้บการรับรองจากส านกังานพฒันาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีบริการอากรแสตมป์ส าหรับหนงัสือมอบฉันทะโดยไม่คิดค่าใชจ่้าย หากผูถื้อหุ้นท่านใดมี
ค าถามเก่ียวกบัการประชุมหรือตอ้งการสอบถามขอ้มูลท่ีส าคญัของบริษทัฯ ท่านสามารถส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวนั
ประชุมมายงับริษทัฯ หรือผา่นอีเมล ์info@deltathailand.com     

 
 

        ลงช่ือ_________________________ 
                                (นายอนุสรณ์ มุทราอิศ) 
                                 กรรมการ 
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