
 

   

 

 

 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก 

Proxy (Form A) 

 

(แบบทั�วไปซึ�งเป็นแบบที�ง่ายและไม่ซับซ้อน) 

(General and Simple Form) 

 
 
 
เลขทะเบียนผูถื้อหุน้                                                         เขียนที�                                                     
Shareholder registration number Written at               
 วนัที� เดือน         พ.ศ  
 Date          Month                        Year 
 
(1) ขา้พเจา้    สัญชาติ                  อยู่เลขที�                         ซอย     
 I/We     nationality                              residing/located at no.         Soi 
 ถนน   ตาํบล/แขวง           อาํเภอ/เขต                  จงัหวดั       
 Road                    Tambol/Kwaeng           Amphur/Khet                 Province 
 รหสัไปรษณีย ์    
 Postal Code 
 
(2)  เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
 Being a shareholder of Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited (“Company”) 

โดยถือหุน้จาํนวนทั]งสิ]นรวม               หุน้         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง ดงันี]  
Holding the total number of                                            shares and have the rights to vote equal to                                                votes as follows 

�  หุน้สามญั                หุน้         ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 
       ordinary share                shares and have the rights to vote equal to                     votes  
�  หุน้บุริมสิทธิ                หุน้         ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 
       preference share                shares and have the rights to vote equal to                                                votes 

 
(3) ขอมอบฉนัทะให ้(กรุณาเลือกขอ้ใดขอ้หนึ�ง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 
 

 
�   1. ชื�อ                                                               อายุ                    ปี อยู่บา้นเลขที�      
            Name                                                           age                    years  residing/located at no. 
            ถนน                                       ตาํบล/แขวง                อาํเภอ    
            Road                                     Tambol/Kwaeng                                 Amphur/Khet 
            จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์             
            Province                                Postal Code                             
            หรือ/Or 

             ชื�อ                                                                 อายุ                    ปี อยู่บา้นเลขที�      
Name                                             age                    years residing/located at no. 

                                                                                  ถนน                                       ตาํบล/แขวง                        อาํเภอ                     
                                                                                  Road                                      Tambol/Kwaeng                              Amphur/Khet   
                                                                                  จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์         
                                                                                  Province                                 Postal Code                                   
 

คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

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

กรณีเลือกขอ้ 1.  กรุณาทาํเครื�องหมาย 
� ที�  � 1.ระบุชื�อผูรั้บมอบอาํนาจ 
 
If you make proxy by choosing No.1, 
please mark � at � 1. and give the 
details of proxy (proxies). 
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� 2.  มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระคนใดคนหนึ�งของบริษทัคือ 
 Appoint any one of the following Independent Directors of Company 

� ศาสตราจารยก์ติติคุณสุภาพรรณ รัตนาภรณ ์/ Emeritus Professor Supapun Ruttanaporn 
หรือ/Or  

� นายสุพฒัน ์ลิมปาภรณ ์/Mr. Supat Limpaporn 
 
(รายละเอียดประวติักรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ของหนงัสือเชิญประชุมสามัญผูถื้อ
หุ้นประจาํปี 2556) (Profiles of the above directors are specified in the Attachment no. 3 of the 
Notice of the 2013 Annual General Meeting of Shareholders) 
 
ทั] ง นี]  ในกรณีที� กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ� ง  ไม่สามารถเข้าประชุมได ้ 
ใหก้รรมการอิสระที�เหลือเป็นผูรั้บมอบฉนัทะแทนกรรมการอิสระที�ไม่สามารถเขา้ประชุม 
In this regard, in the case where any of such Independent Directors is unable to attend the 
meeting, the other Independent Director shall be appointed as a proxy in stead of the 
Independent Director who is unable to attend the meeting. 
 

 
เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื�อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556 ในวนัที� 29 มีนาคม 2556 เวลา 
10.00 น. ณ สาํนกังานของบริษทัฯ เลขที� 909 หมู่ที� 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตาํบลแพรกษา อาํเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวดัสมุทรปราการ หรือที�จะพึง
เลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2013 Annual General Meeting of Shareholders on March 29, 2013 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.  
 
 

กจิการใดที�ผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที�ผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที�ขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะให้
ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

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. 

                                                
 
 
ลงชื�อ/Signed ……………………………………………ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

(……………………………………….) 
ลงชื�อ/Signed ……………………………………………ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

(……………………………………….) 
ลงชื�อ/Signed ……………………………………………ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

(……………………………………….) 
ลงชื�อ/Signed ……………………………………………ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

(……………………………………….) 
 
หมายเหตุ/Remark 
 

ผูถื้อหุน้ที�มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้
ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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. 

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทําเครื�องหมาย 
� ที�  � 2. และเลือกกรรมการอิสระ
คนใดคนหนึ�ง     
If you make proxy by choosing No. 
2, please mark � at � 2. ,and 
choose one of these independent 
directors 


