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 ขัน้ตอนการเขา้ร่วมประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564  

ประชมุดว้ยตวัเอง  
เอกสารทีต่อ้งใช ้:  
1. แบบแจง้การประชุมุ  

 (เอกสารแนบ 2) 
2. บัตรประชาชนของผูถ้อืหุน้ 

มอบฉนัทะใหผู้อ้ ืน่ 
เอกสารทีต่อ้งใช ้: 
1. แบบแจง้การประชุมุ (เอกสารแนบ 2) 
2. หนังสอืมอบฉันทะ (เอกสารแนบ 8) 
3. ส าเนาเอกสารแสดงตนของผูถ้อืหุน้ 
4. ส าเนาเอกสารแสดงตนของผูรั้บมอบฉันทะ 
5. เอกสารอื่น่ที่ร่ะบุใุนหัวขอ้ “เอกสารประกอบ 

การมอบฉันทะ” 
6. แบบฟอรม์ลงทะเบยีนส าหรับการประชมุฯ  
(เอกสารแนบ 7) 

 มอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระ  
เอกสารที่ต่อ้งใช ้:  
1. แบบแจง้การประชุมุ (เอกสารแนบ 2) 
2. หนังสอืมอบฉันทะ (เอกสารแนบ 8) 
3. ส าเนาเอกสารแสดงตนของผูถ้อืหุน้  
4. เอกสารอื่น่ที่ร่ะบุใุนหัวขอ้ “เอกสารประกอบ 

การมอบฉันทะ” 
5. แบบฟอรม์ลงทะเบยีนส าหรับการประชมุฯ  
(เอกสารแนบ 7) 

 สง่เอกสารมายงับรษิทั  
1. สง่ Soft File มาทีอ่เีมล 

supinya@deltaww.com และ  
2. สง่เอกสารฉบับจรงิมาที่ส่ านักเลขานุการฯ 
ทางไปรษณีย ์ภายในวันที ่25 ม.ีค. 64  

ลงทะเบยีนยนืยนัตวัตน

ผ่า่น  
e-Service Platform 

 สง่เอกสารมายงับรษิทั  
1. สง่ Soft File มาทีอ่เีมล 

supinya@deltaww.com และ  
2. สง่เอกสารฉบับจรงิมาที่ส่ านักเลขานุการฯ 
ทางไปรษณีย ์ภายในวันที ่25 ม.ีค. 64  

บรษัิทตรวจสอบขอ้มลูเพื่อ่ยนืยันตัวตน  
และลงคะแนนใหต้ามทีร่ะบใุนใบมอบ

ฉันทะในวันประชุมุ  

วนัประชุมุ E-AGM  
เขา้สูร่ะบบ (Log-in) ไดตั้ง้แตเ่วลา 9.00 น. ที่ ่ 

https://portal.eservice.set.or.th  
(ใช ้Username และ Password ทีบ่รษัิทสง่ให)้  

 เอกสารไมถูู่ก 

ตอ้งหรอื  
เอกสารไม่

ครบถว้น  

 บรษัิทตรวจสอบขอ้มูลูเพือ่ยนืยันตัวตน 

ผูถ้ือหุน้ 

บรษัิทฯ ท าการจัดสง่ Username & Password 
ไปยังอเีมลที่แ่จง้ลงทะเบยีนไวก้บับรษัิท 

เริ่ม่การประชุมุ E-AGM เวลา 10.00 น. 

อนุมัตกิารยนืยันตัวตน 

QR code ส าหรบั
ลงทะเบยีนยนืยนัตวัตน
ผา่น e-Service Platform  

กรณี

ประสงคใ์ช ้

เอกสารอืน่

ในการยนืยัน
ตวัตน 
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ข้อปฎบัิติส าหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ 
 

1. กรณผู้ีถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม E-AGM ด้วยตนเอง 

1.1  ส ำเนำหลกัฐำนแสดงตวัตนเพื่อยนืยนัสิทธิเขำ้ร่วมประชุม E-AGM ดงัน้ี 

 ส าหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา – ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน / ส ำเนำหนังสือเดินทำง/ ส ำเนำ
เอกสำรอ่ืนซ่ึงออกโดยหน่วยงำนรำชกำรท่ียงัไม่หมดอำยพุร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

 ส าหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล – โปรดแนบหนังสือมอบอ ำนำจหรือหนังสือมอบฉันทะท่ีลงนำมแล้ว
พร้อมเอกสำรประกอบตำมรำยละเอียดท่ีระบุในหัวขอ้ “เอกสำรประกอบกำรมอบฉันทะ” ดำ้นล่ำงและ
โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนส ำหรับกำรประชุมผำ่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (เอกสำรแนบ 7) ท่ี
แนบมำกบัขอ้ปฏิบติัน้ี โดยขอใหท้่ำนระบุอีเมล (e-mail) และหมำยเลขโทรศพัทมื์อถือของท่ำนให้ชดัเจน
ส ำหรับใชใ้นกำรลงทะเบียนเขำ้ร่วมประชุม  

กรณีท่ีประสงค์จะใช้เอกสำรอ่ืน อำทิ บตัรทำงรำชกำรอ่ืน / หนงัสือเดินทำง ในกำรยืนยนัตวัตนขอให้ท่ำนส่ง
แบบฟอร์มลงทะเบียนส ำหรับกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์และหลกัฐำนแสดงตวัตนดงักล่ำวขำ้งตน้ให้
บริษทัฯ ภำยในวนัท่ี 25 มีนำคม 2564 ผำ่นช่องทำง ดงัน้ี 
 e-mail: supinya@deltaww.com / wilailak@deltaww.com หรือ  
 โทรสำร : 02-709-2827 หรือ 
 ทำงไปรษณีย ์: น.ส.วไิลลกัษณ์ ฟุ้งธนะกุล (ส ำนกัเลขำนุกำรบริษทั)  

บริษทั เดลตำ้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) เลขท่ี 909 ซอย 9 หมู่ 4 นิคมอุตสำหกรรม
บำงปู ต ำบลแพรกษำ อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร จงัหวดัสมุทรปรำกำร 10280 

1.2  บริษทัฯ จะด ำเนินกำรตรวจสอบเอกสำรเพื่อยืนยนัสิทธิเขำ้ร่วมประชุม โดยเม่ือผ่ำนกำรตรวจสอบสิทธิแล้ว
บริษทัฯ จะจดัส่งช่ือผูใ้ช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) พร้อม WebLink ในกำรเขำ้สู่ระบบกำรประชุม 
E-AGM ให้แก่ผู ้ถือหุ้นไปยงัอีเมลท่ีท่ำนได้ระบุไวใ้นแบบฟอร์มลงทะเบียนส ำหรับกำรประชุมผ่ำนส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์  (E-AGM) ทั้ งน้ี  ขอควำมกรุณำให้ท่ ำนผู ้ถือหุ้นงดให้ ช่ือผู ้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน 
(Password) ของท่ำน แก่บุคคลอ่ืนซ่ึงไม่มีสิทธิตำมกฎหมำยในกำรเขำ้ร่วมประชุม เน่ืองจำกผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 
หรือผูรั้บมอบฉันทะเท่ำนั้นท่ีมีสิทธิเขำ้ร่วมประชุม และกำรให้ช่ือผูใ้ช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) 
แก่บุคคลอ่ืนท่ีไม่มีสิทธิตำมกฎหมำยในกำรเขำ้ร่วมประชุมอำจท ำให้ท่ำน และ/หรือบุคคลซ่ึงไม่มีสิทธิเขำ้ร่วม
ประชุมนั้นมีควำมรับผดิตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม) 1 รวมถึง
กฎหมำยอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งได ้

กรณีท่ีช่ือผูใ้ช้ (Username) และรหัสผำ่น (Password) ของท่ำนสูญหำย หรือยงัไม่ไดรั้บภำยในวนัท่ี 29 มีนำคม 
2564 กรุณำติดต่อบริษทัฯ โดยทนัที 

                                                                        
1 มำตรำ 218 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 ก ำหนดวำ่  

“ผูใ้ดเขำ้ร่วมในท่ีประชุมจดัตั้งบริษทัหรือในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นและลงคะแนนออกเสียงโดยลวงว่ำตนเป็นผูจ้องหุ้น ผูถื้อหุ้น หรือผูมี้สิทธิออกเสียงแทน
ผูจ้องหุ้น หรือผูถื้อหุ้น ตอ้งระวำงโทษปรับไม่เกินสองหม่ืนบำท 

ผูใ้ดให้อุปกำระแก่กำรกระท ำควำมผิดในวรรคหน่ึง โดยส่งมอบเอกสำรแสดงกำรจองหุ้นหรือใบหุ้นซ่ึงไดใ้ชเ้พ่ือกำรดงักล่ำวแลว้ ตอ้งระวำงโทษ
เช่นเดียวกนั” 

mailto:supinya@deltaww.com
mailto:wilailak@deltaww.com
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1.3  บริษทัฯ จะจดัส่งรำยละเอียด ไดแ้ก่ ช่ือผูใ้ช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ไปให้กบัท่ำนพร้อมจดัส่ง
ไฟล์คู่มือวิธีกำรใช้งำนระบบกำรประชุม E-AGM ไปพร้อมกนั ขอให้ท่ำนโปรดศึกษำคู่มือวิธีกำรใช้งำนโดย
ละเอียดจำกอีเมล (e-mail) ท่ีบริษทัฯ ไดส่้งให้ท่ำน ทั้งน้ี ระบบจะเปิดใหท้่ำนลงทะเบียนเขำ้ร่วมประชุมล่วงหนำ้ 
60 นำทีก่อนเร่ิมกำรประชุม อยำ่งไรก็ตำมกำรถ่ำยทอดสดจะเร่ิมในเวลำ 10.00 น. 

1.4  ส ำหรับวิธีกำรลงคะแนนระหว่ำงกำรประชุม E-AGM ท่ำนจะสำมำรถลงคะแนนในแต่ละวำระโดยลงคะแนน 
“เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีท่ีท่ำนไม่ลงคะแนนส ำหรับวำระใด ๆ ระบบจะนับ
คะแนนของท่ำนเป็น “เห็นดว้ย” โดยอตัโนมติั 

1.5  บริษทัจะระบุช่องทำงติดต่อกรณีท่ีท่ำนประสบปัญหำทำงดำ้นเทคนิคในกำรใชร้ะบบกำรประชุม E-AGM ก่อน 
หรือระหวำ่งกำรประชุม ไวใ้นอีเมลท่ีไดส่้งช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหสัผำ่น (Password) ใหท้่ำน 

 
2.  กรณผู้ีถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะเพ่ือเข้าร่วมประชุม E-AGM 

ส ำหรับผูถื้อหุ้นท่ีไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุม E-AGM ด้วยตนเองได้ ผูถื้อหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนหรือ
กรรมกำรอิสระของบริษทัฯ ดงัต่อไปน้ี เขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนตำมรำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 3 
ของหนงัสือเชิญประชุมฯ ท่ีไดน้ ำส่งใหผู้ถื้อหุน้แลว้ 

 ดร.วฑูิรย ์สิมะโชคดี  
 นำยบุญศกัด์ิ เจียมปรีชำ 
 นำงทิพวรรณ ชยติุมนัต ์

กรรมกำรอิสระไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษใดๆ ในทุกวำระกำรประชุม ทั้งน้ี โปรดกรอกขอ้ควำมและลงลำยมือช่ือในหนงัสือ
มอบฉันทะ ปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 8 ในหนังสือเชิญประชุมฯ และส่งหนังสือมอบฉันทะและส ำเนำเอกสำร
ประกอบกำรมอบฉนัทะ (ตำมท่ีระบุดำ้นล่ำงน้ี) ใหบ้ริษทัฯ ภำยในวนัท่ี 25 มีนำคม 2564 ผำ่นช่องทำงดงัน้ี 

 e-mail: supinya@deltaww.com / wilailak@deltaww.com หรือ โทรสำร : 02-709-2827 และ 
 ส่งเอกสำรตวัจริงทำงไปรษณีย ์:  

ส่งถึง น.ส.วไิลลกัษณ์ ฟุ้งธนะกุล (ส ำนกัเลขำนุกำรบริษทั)  
บริษทั เดลตำ้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) เลขท่ี 909 ซอย 9 หมู่ 4 นิคมอุตสำหกรรม
บำงปู ต ำบลแพรกษำ อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร จงัหวดัสมุทรปรำกำร 10280 
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เอกสารประกอบการมอบฉันทะ 
1. บุคคลธรรมดา 

1.1  ผู้ถือหุ้นทีม่ีสัญชาติไทย 
(ก)  หนงัสือมอบฉนัทะท่ีกรอกขอ้มูลและลงนำมครบถว้น 
(ข) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือส ำเนำใบขบัข่ีท่ียงัไม่หมดอำยุของผูถื้อหุน้ผูม้อบฉนัทะ และ 
(ค)  ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนหรือหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงชำติ) ของผูรั้บมอบฉนัทะ 
(หำกมีกำรเปล่ียนช่ือ และ/หรือนำมสกุล ใหย้ืน่หลกัฐำนประกอบดว้ย) 

1.2  ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ 
(ก)  หนงัสือมอบฉนัทะท่ีกรอกขอ้มูลและลงนำมครบถว้น 
(ข)  ส ำเนำหนงัสือเดินทำงของผูถื้อหุน้ผูม้อบฉนัทะ และ 
(ค)  ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนหรือหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของผูรั้บมอบฉนัทะ 

2. นิติบุคคล 
2.1  นิติบุคคลทีจ่ดทะเบียนในประเทศ 

(ก)  หนงัสือมอบฉนัทะท่ีกรอกขอ้มูลและลงนำมครบถว้น 
(ข)  ส ำเนำหนงัสือรับรองบริษทั / ห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ 

กระทรวงพำณิชย ์และ 
(ค)  ส ำเนำบตัรประชำชนหรือหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของกรรมกำร ผูมี้อ  ำนำจท่ีไดล้ง

นำมในหนงัสือมอบฉันทะพร้อมส ำเนำบตัรประชำชนหรือหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) 
ของผูรั้บมอบฉนัทะ 

2.2  นิติบุคคลทีจ่ดทะเบียนในต่างประเทศ 
(ก)  หนงัสือมอบฉนัทะท่ีกรอกขอ้มูลและลงนำมครบถว้น 
(ข)  หนงัสือรับรองบริษทั / หำ้งหุน้ส่วนนิติบุคคล / กองทุนรวม และ 
(ค)  ส ำเนำบตัรประชำชนหรือหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจท่ีไดล้ง

นำมในหนงัสือมอบฉันทะพร้อมส ำเนำบตัรประชำชนหรือหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) 
ของผูรั้บมอบฉนัทะ 


