หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy Form A.
เขียนที_
่ ________________________
Written at
วันที_
่ ______เดือน ___ พ.ศ.______
Date
Month
Year
(1)

ขาพเจา
I/We
อยูบานเลขที่
Address

(2)

เปนผูถือหุนของ บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)
being a shareholder of Hana Microelectronics Public Company Limited

สัญชาติ
Nationality

โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม
holding the total amount of
follows:
(3)

หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ
shares and have the rights to vote equal to

เสียง ดังนี้
votes as

ขอมอบฉันทะให
Hereby appoint
(1) ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province
(2) ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province
(3) ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

อายุ
Age

ป อยูบานเลขที่
years, residing at
อําเภอ/เขต
Amphur/Khet

อายุ
Age

ป อยูบานเลขที่
years, residing at
อําเภอ/เขต
Amphur/Khet

อายุ
Age

ป อยูบานเลขที่
years, residing at
อําเภอ/เขต
Amphur/Khet

ตําบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
หรือ
or

ตําบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
หรือ
or

ตําบล/แขวง
Tambol/Khwaeng

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดีย วเปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ หองวีนัส ชั้น 3 โรงแรม มิรา
เคิล แกรนด คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน
เวลา และสถานที่อื่นดวย
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my behalf at the Annual General
Meeting of Shareholder of the year 2013 to be held on Tuesday, 30 April 2013 at 14.00 hrs., at Room
Venus, 3rd Floor, Miracle Grand Convention Hotel, 99 Vibhavadi-Rangsit Road, Laksi, Don Muang,
Bangkok or on any date and at any postponement thereof.
กิจการใดทีผ
่ ูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ
Any action taken by the Proxy at the meeting shall be deemed as being done by me/us in all respects.
ลงชื่อ_____________________________________ผูม
 อบฉันทะ
Signed
Grantor
(_______________________________________)

ลงชื่อ________________________________________ผูรับมอบฉันทะ
Signed
Proxy
(_______________________________________)
ลงชื่อ________________________________________ผูรับมอบฉันทะ
Signed
Proxy
(_______________________________________)
ลงชื่อ________________________________________ผูรับมอบฉันทะ
Signed
Proxy
(_______________________________________)

หมายเหตุ
ผู ถื อ หุ น ที่ ม อบฉั น ทะจะต อ งมอบฉั น ทะให ผู รั บ มอบฉั น ทะเพี ย งรายเดี ย วเป น ผู เ ข า ประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
Remark
A Shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the meeting. A
shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split
votes.

