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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก 
Proxy (Form A) 

 
(แบบทั่วไปซ่ึงเป็นแบบที่ง่ายและไม่ซับซ้อน) 

(General and Simple Form) 
 
 
 
เลขทะเบียนผูถื้อหุ้น                                                         เขียนท่ี                                                     
Shareholder registration number Written at               
 วนัท่ี เดือน         พ.ศ  
 Date          Month                        Year 
 
(1) ขา้พเจา้    สญัชาติ                  อยูเ่ลขท่ี                         ซอย     
 I/We     nationality                              residing/located at no.         Soi 
 ถนน   ต าบล/แขวง           อ  าเภอ/เขต                  จงัหวดั       
 Road                    Tambol/Kwaeng           Amphur/Khet                 Province 
 รหสัไปรษณีย ์    
 Postal Code 
 
(2)  เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 
 Being a shareholder of Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited (“Company”) 

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม               หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง ดงัน้ี 
Holding the total number of                                            shares and have the rights to vote equal to                                                votes as follows 

  หุ้นสามญั                หุ้น         ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 
       ordinary share                shares and have the rights to vote equal to                     votes  
  หุ้นบุริมสิทธิ                หุ้น         ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 
       preference share                shares and have the rights to vote equal to                                                votes 

 
(3) ขอมอบฉนัทะให้ (กรุณาเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 
 
 

   1. ช่ือ                                                               อาย ุ                   ปี อยูบ่า้นเลขท่ี      
            Name                                                           age                    years  residing/located at no. 
            ถนน                                       ต  าบล/แขวง                อ  าเภอ    
            Road                                     Tambol/Kwaeng                                 Amphur/Khet 
            จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์             
            Province                                Postal Code                             
            หรือ/Or 

             ช่ือ                                                                 อาย ุ                   ปี อยูบ่า้นเลขท่ี      
Name                                             age                    years residing/located at no. 

                                                                                  ถนน                                       ต  าบล/แขวง                        อ  าเภอ                     
                                                                                  Road                                      Tambol/Kwaeng                              Amphur/Khet   
                                                                                  จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์         
                                                                                  Province                                 Postal Code                                   
 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Please attach stamp duty of Baht 20) 

กรณีเลือกขอ้ 1.  กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
 ท่ี   1.ระบุช่ือผูรั้บมอบอ านาจ 
 
If you make proxy by choosing No.1, 
please mark  at  1. and give the 
details of proxy (proxies). 
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 2.  มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทั Appoint Independent Directors of Company 

 ดร.วิฑูรย ์สิมะโชคดี / Dr. Witoon Simachokedee 

 3. มอบฉนัทะให้กรรมการบริษทั Appoint Directors of Company 

 นายอนุสรณ์ มุทราอิศ / Mr. Anusorn Muttaraid 

(รายละเอียดประวติักรรมการท่ีเป็นผูรั้บมอบฉนัทะปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ของหนงัสือเชิญ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559) (Profiles of the above directors are specified in the 
attachment no. 3 of the Notice of the 2016 Annual General Meeting of Shareholders) 
 

 
เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 ในวนัท่ี 5 เมษายน 2559 เวลา 
10.00 น. ณ ส านกังานของบริษทัฯ เลขท่ี 909 หมู่ท่ี 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต  าบลแพรกษา อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ หรือท่ีจะพึง
เล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2016 Annual General Meeting of Shareholders on April 5, 2016 at 10.00 
hours at the Company’s office located at 909 Moo 4, Bangpoo Industrial Estate, Tambol Prakasa, Amphur Muangsamutprakarn, Samutprakarn, 
Thailand or such other date, time and place as the Meeting may be held.   
 
 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะให้
ถือเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting 
intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 

                                                
 
ลงช่ือ/Signed ……………………………………………   ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

(……………………………………….) 

ลงช่ือ/Signed ……………………………………………   ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
(……………………………………….) 

ลงช่ือ/Signed ……………………………………………   ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
(……………………………………….) 

ลงช่ือ/Signed ……………………………………………   ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
(……………………………………….) 

 
หมายเหตุ/Remark 
 

ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น
ให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her 
votes to different proxies to vote separately. 


