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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 

Proxy (Form B) 
 

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   ตาํบล/แขวง           อาํเภอ/เขต                  จงัหวดั       

 Road                    Tambol/Kwaeng           Amphur/Khet                 Province 

 รหสัไปรษณีย ์    

 Postal Code 
 
(2)  เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 

 Being a shareholder of Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited (“Company”) 

โดยถือหุ้นจาํนวนทั้งส้ินรวม                         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                                       ตาํบล/แขวง                อาํเภอ    

            Road                                     Tambol/Kwaeng                                 Amphur/Khet 

            จงัหวดั                                                                 รหสัไปรษณีย ์         

            Province                                 Postal Code                             

           หรือ/Or 

             ช่ือ                                                                 อาย ุ                   ปี อยูบ่า้นเลขท่ี      

 Name                                            age                     years residing/located at no. 

                                                                                  ถนน                                       ตาํบล/แขวง                        อาํเภอ                        

                                                                                  Road                                     Tambol/Kwaeng                              Amphur/Khet   

                                                                                  จงัหวดั                                                                  รหสัไปรษณีย ์       

                                                                                   Province                                                               Postal Code                                   

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว (Anyone of these persons) 
 

2.  มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทั Appoint Independent Directors of Company 

   นายบุญศกัด์ิ เจียมปรีชา/ Mr. Boonsak Chiempricha 

 นางทิพวรรณ ชยติุมนัต ์/ Mrs. Tipawan Chayutimand 
 
(รายละเอียดประวติักรรมการท่ีเป็นผูรั้บมอบฉนัทะปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ของหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563) (Profiles of the 

above directors are specified in the attachment no. 3 of the Notice of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders) 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกรรมการอิสระผูรั้บมอบฉันทะคนใดคนหน่ึง ไม่สามารถเขา้ประชุมได ้ให้กรรมการอิสระท่ีเหลือเป็นผูรั้บมอบฉันทะแทนกรรมการ
อิสระท่ีไม่สามารถเขา้ประชุม 
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 instead of the Independent Director who is unable to attend the meeting. 

กรณีเลือกขอ้ 1.  กรุณาทาํเคร่ืองหมาย 
 ท่ี   1.ระบุช่ือผูรั้บมอบอาํนาจ 
 
If you make proxy by choosing No.1, 
please mark  at  1. and give the 
details of proxy (proxies). 
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เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 ในวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 เวลา 
10.00 น. ณ สาํนกังานของบริษทัฯ เลขท่ี 909 หมู่ท่ี 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตาํบลแพรกษา อาํเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ หรือท่ีจะพึง
เล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on March 31, 2020 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.  
 
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ีดงัน้ี 

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                           (a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows: 

 

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2562 
Agenda Item No. 1 To consider and certify the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2019 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

         เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 

      Approve              Disapprove            Abstain 

วาระที่ 2  พจิารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษทัสําหรับปี 2562 
Agenda Item No. 2 To consider and acknowledge the Company's operational results for the year 2019 

(ไม่มีการลงมติในวาระน้ี / No casting of votes for this agenda) 

วาระที่ 3  พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงนิ และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงผ่าน
การตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษทัฯ แล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี 

Agenda Item No. 3 To consider and approve the Company's financial statements, the statement of comprehensive income for the year ended 
December 31, 2019 which has been audited by Certified Public Accountant and the auditor’s report 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

         เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 

      Approve              Disapprove            Abstain 

วาระที่ 4  พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลประจําปี 2562 
Agenda Item No. 4 To consider and approve the distribution of dividends for the year 2019 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

         เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 

      Approve              Disapprove            Abstain 

 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 6 
Attachment 6 

 

 3  

 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ 

Agenda Item No. 5 To consider and approve the appointment of directors to replace the directors who will be retired by rotation  

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 แต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 

Vote for all of the directors nominated 

  เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove         Abstain 

 แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

Vote for each nominated director individually 

ช่ือกรรมการ                       นายอ้ึง กวง ม้ิง  

Director’s name                 Mr. Ng Kong Meng  

 เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 Approve  Disapprove         Abstain 

ช่ือกรรมการ                       นายชู ชี หยวน  

Director’s name                 Mr. Chu Chih-yuan  

 เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 Approve  Disapprove         Abstain 

ช่ือกรรมการ                        ดร.วิฑูรย ์สิมะโชคดี  

Director’s name                  Dr. Witoon Simachokedee  

 เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 Approve  Disapprove         Abstain 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจําปี 2563 
Agenda Item No. 6 To consider and approve the determination of remuneration of directors for the year 2020 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

        เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 

            Approve                Disapprove            Abstain 

วาระที่ 7                     พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษทัฯ และกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจําปี 2563 
Agenda Item No. 7 To consider and approve the appointment of the auditor and the determination of their remuneration for the year 2020 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

        เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 

            Approve                Disapprove            Abstain 

วาระที่ 8  พจิารณาอนุมัติการกาํหนด (1) ขั้นตอนการดาํเนินงานสําหรับการทําธุรกรรมของอนุพนัธ์ทางการเงนิ (Operating 
procedure for transactions of derivative financial commodities) (2) ขั้นตอนการดาํเนินงานของการกู้ยืมเงนิ (Operating 
Procedures of Fund Lending) และ (3) ขั้นตอนการดาํเนินงานของการได้มาหรือจําหน่ายสินทรัพย์ (Operating 
Procedures of Acquisition or Disposal of Assets) 

Agenda No. 8 To consider and approve (1) the Operating procedure for transactions of derivative financial commodities, (2) Operating 
procedures of fund lending and (3) Operating procedures of acquisition or disposal of assets 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
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        เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 

              Approve                  Disapprove             Abstain 

วาระที่  9 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
Agenda No. 10 Other Business (if any) 
 
(5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่

ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น 
If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not 
made on my/our behalf as the Company’s shareholders. 

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจา้ไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด 
ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the meeting 
considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of 
any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะให้
ถือเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

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/Remarks 

1.  ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุ้น
ให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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. 

2.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบ
ฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form B. 
provided. 
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

Attachment to Proxy Form (Form B.) 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)   

A proxy is granted by a shareholder of Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited  

 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 ในวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ สาํนกังานของบริษทัฯ เลขท่ี 909 หมู่ท่ี 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู 

ตาํบลแพรกษา อาํเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
For the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on March 31, 2020 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. 

 

 

------------------------------------------------------------------------- 

 

 วาระที่                    เร่ือง             
Agenda Item No.                  Re : 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 

      Approve              Disapprove            Abstain  
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