ื มอบฉ ันทะ แบบ ค. (แบบทีใ่ ชเ้ ฉพาะกรณีผถ
หน ังสอ
ู้ อ
ื หุน
้ เป็นผูล
้ งทุนต่างประเทศและแต่งตงให้
ั้
ค ัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้ ับฝากและดูแลหุน
้ )
Proxy Form C. (For foreign shareholder appointing custodian in Thailand)
เขียนที_
่ __________________________
Written at
วันที่ ______ เดือน __________พ.ศ. ____
Date
Month
Year
(1)

ข ้าพเจ ้า___________________________________________________ สัญชาติ______________________
I/We
Nationality
อยูบ
่ ้านเลขที_
่ ________ถนน______________________ตําบล/แขวง________________________________
Residing at
Road
Sub-district
อําเภอ/เขต___________________จังหวัด_____________________รหัสไปรษณีย_
์ ____________________
District
Province
Post Code

ในฐานะผู ้ประกอบธุรกิจเป็ นผู ้รับฝากและดูแลหุ ้นให ้กับ___________________________________________________
Acting as the custodian for
ซึง่ เป็ นผู ้ถือหุ ้นของบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จําก ัด (มหาชน)
Being a shareholder of Hana Microelectronics Public Company Limited
้ รวม________________หุ ้น และออกเสียงลงคะแนนได ้เท่ากับ___________________เสียง ดังนี:้
โดยถือหุ ้นจํานวนทัง้ สิน
Holding the total amount of
shares and have the rights to vote equal to
votes as follows:
หุ ้นสามัญ_______________________ หุ ้น ออกเสียงลงคะแนนได ้เท่ากับ__________________________ เสียง
Ordinary share
shares and have the right to vote equal to
votes
ิ ธิ_____________________ หุ ้น ออกเสย
ี งลงคะแนนได ้เท่ากับ __________________________เสย
ี ง
หุ ้นบุรม
ิ สท
Preferred share
shares and have the right to vote equal to
votes
(2)

ขอมอบฉั นทะให ้
Hereby appoint
ื่
(1) ชอ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province
่
(2) ชือ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province
่
(3) ชือ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

หรือ
or

หรือ
or

หรือ
or

อายุ
Age

ปี อยูบ
่ ้านเลขที่
years, residing at
อําเภอ/เขต
Amphur/Khet

อายุ
Age

ปี อยูบ
่ ้านเลขที่
years, residing at
อําเภอ/เขต
Amphur/Khet

อายุ
Age

ปี อยูบ
่ ้านเลขที่
years, residing at
อําเภอ/เขต
Amphur/Khet

ตําบล/แขวง
Tambol/Khwaeng

ตําบล/แขวง
Tambol/Khwaeng

ตําบล/แขวง
Tambol/Khwaeng

ี งลงคะแนนแทนข ้าพเจ ้า ในการประชุม
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็ นผู ้แทนของข ้าพเจ ้า เพื่อเข ้าร่วมประชุมและออกเสย
สามัญผู ้ถือหุ ้นประจําปี 2557 ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ สํานั กงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 65/98 ซอย
ิ 64 แยก 2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส ี่ กรุงเทพมหานคร หรือทีจ
วิภาวดี-รังสต
่ ะพึงเลือ
่ นไปในวัน เวลา และสถานทีอ
่ น
ื่ ด ้วย
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 2014 to be held on Wednesday, 30 April 2014 at 14.00 hrs., at the Company’s Head
Office No. 65/98 Soi Vibhavadi-Rangsit 64 Junction 2, Kwang Talad Bangkhen, Khet Laksi, Bangkok or on any
date and at any postponement thereof.
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ี งลงคะแนนในครัง้ นี้ ดังนี้
(3) ข ้าพเจ ้าได ้มอบฉันทะให ้ผู ้รับมอบฉั นทะในการเข ้าร่วมประชุมและออกเสย
I/we authorize the proxy holder to attend the meeting and votes as follows:
ิ ธิออกเสย
ี งลงคะแนนได ้ หรือ
 (ก) มอบฉั นทะตามจํานวนหุ ้นทัง้ หมดทีถ
่ อ
ื และมีสท
(a) Equal to the total number of my/our shares and having the right to vote or
 (ข) มอบฉั นทะบางส่วน คือ
(b) Partial of
ิ ธิออกเสียงลงคะแนนได ้_________________________ เสียง
 หุ ้นสามัญ_____________________หุ ้น และมีสท
Ordinary share
shares and having the right to vote equal to
votes
ิ ธิออกเสียงลงคะแนนได ้ _________________________ เสียง
 หุ ้นบุรม
ิ สิทธิ ___________________หุ ้น และมีสท
Preferred share
shares and having the right to vote equal to
votes
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทัง้ หมด_________________________________________________________ เสียง
Total votes are
votes
ี งลงคะแนนในครัง้ นี้ ดังนี้
(4) ข ้าพเจ ้าได ้มอบฉันทะให ้ผู ้รับมอบฉั นทะในการเข ้าร่วมประชุมและออกเสย
I/we authorize the proxy holder to attend the meeting and votes as follows:
วาระที่ 1
Agenda 1

พิจารณาร ับรองรายงานการประชุมสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ครงที
ั้ ่ 20/2556 เมือ
่ ว ันที่ 30 เมษายน 2556
To approve the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 20/2013
that was held on April 30, 2013
ิ ธิพจ
 (ก) ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร หรือ
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as
deemed appropriate. or
 (ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
 เห็นด ้วย ……….............เสียง  ไม่เห็นด ้วย………….……เสียง  งดออกเสียง………….……เสียง
Approve
Votes Disagree
Votes Abstain
Votes

วาระที่ 3
Agenda 3

ี ําไรขาดทุนของบริษ ัทฯ ประจําปี สน
ิ้ สุด ณ ว ันที่ 31 ธ ันวาคม 2556
พิจารณาอนุม ัติงบดุลและบ ัญชก
To approve the balance sheet and profit and loss statements for the fiscal period
ended December 31, 2013
ิ ธิพจ
 (ก) ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร หรือ
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as
deemed appropriate. or
 (ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
 เห็นด ้วย ……................เสียง  ไม่เห็นด ้วย………….……เสียง  งดออกเสียง………….……เสียง
Approve
Votes
Disagree
Votes Abstain
Votes

วาระที่ 4
Agenda 4

พิจารณาอนุม ัติการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2556
To approve the dividend payment for the year 2013
ิ ธิพจ
 (ก) ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร หรือ
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as
deemed appropriate. or
 (ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
 เห็นด ้วย ……................เสียง  ไม่เห็นด ้วย………….……เสียง  งดออกเสียง…………..….เสียง
Approve
Votes
Disagree
Votes Abstain
Votes

วาระที่ 5
Agenda 5

พิจารณาอนุม ัติเลือกตงกรรมการเข้
ั้
าดํารงตําแหน่งแทนกรรมการทีค
่ รบกําหนดออกตามวาระ
To approve the re-appointment of directors in place of those retired by rotation
ิ ธิพจ
 (ก) ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร หรือ
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as
deemed appropriate. or
ี งลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้
 (ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสย
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
 การแต่งตงกรรมการท
ั้
งชุ
ั้ ด หรือ / Vote for all the nominated candidates as a whole or
 เห็นด ้วย …….............เสียง  ไม่เห็นด ้วย………………เสียง  งดออกเสียง………….……เสียง
Approve
Votes Disagree
Votes Abstain
Votes
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 การแต่งตงกรรมการเป
ั้
็ นรายบุคคล / Vote for an individual nominee
1. นายบ ัญชา ทานพระกร / Mr. Bancha Tarnprakorn
ี ง  ไม่เห็นด ้วย………………เสย
ี ง  งดออกเสย
ี ง………….…เสย
ี ง
 เห็นด ้วย ……..............เสย
Approve
Votes
Disagree
Votes Abstain
Votes
2. นางสล ักจิตต์ ปรีดาภรณ์ / Mrs. Salakchitt Preedaporn
 เห็นด ้วย ……...............เสียง  ไม่เห็นด ้วย………………เสียง  งดออกเสียง………….…เสียง
Approve
Votes
Disagree
Votes Abstain
Votes
วาระที่ 6
Agenda 6

พิจารณาอนุม ัติคา่ ตอบแทนกรรมการประจําปี 2557
To approve the directors’ remuneration for the year 2014
ิ ธิพจ
 (ก) ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร หรือ
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as
deemed appropriate. or
ี งลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้
 (ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสย
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
ี ง  ไม่เห็นด ้วย………….……เสย
ี ง  งดออกเสย
ี ง………….……เสย
ี ง
 เห็นด ้วย ……................เสย
Approve
Votes Disagree
Votes Abstain
Votes

วาระที่ 7
Agenda 7

ี ละกําหนดค่าตอบแทนของผูส
ี ริษ ัทฯ ประจําปี 2557
พิจารณาแต่งตงผู
ั้ ส
้ อบบ ัญชแ
้ อบบ ัญชบ
To approve the appointment of the Company’s auditor for the year 2014 and to fix
their remuneration
ิ ธิพจ
 (ก) ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร หรือ
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as
deemed appropriate. or
 (ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
 เห็นด ้วย ……................เสียง  ไม่เห็นด ้วย………….……เสียง  งดออกเสียง…………..….เสียง
Approve
Votes Disagree
Votes Abstain
Votes

วาระที่ 8
Agenda 8

พิจารณาวาระอืน
่ ๆ (ถ้ามี)
To consider any other business (If any)
ิ ธิพจ
 (ก) ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร หรือ
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as
deemed appropriate. or
 (ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
 เห็นด ้วย ……................เสียง  ไม่เห็นด ้วย………….……เสียง  งดออกเสียง…………..….เสียง
Approve
Votes Disagree
Votes Abstain
Votes

(5) การลงคะแนนเสียงของผู ้รับมอบฉั นทะในวาระใดทีไ่ ม่เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว ้ในหนั งสือมอบฉั นทะนี้ให ้ถือว่า การลงคะแนน
เสียงนัน
้ ไม่ถก
ู ต ้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข ้าพเจ ้าในฐานะผู ้ถือหุ ้น
Voting for the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid
and not my/our voting as a shareholder
ี งลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไว ้ไม่ชด
ั เจน หรือในกรณีทท
(6) ในกรณีทข
ี่ ้าพเจ ้าไม่ได ้ระบุความประสงค์ในการออกเสย
ี่ ี่
ประชุมมีการพิจารณาเลือ กลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ ะบุไว ้ข ้างต ้น รวมถึงกรณี ทม
ี่ ีการแก ้ไขเปลี่ย นแปลงหรือ
ิ ธิพจ
เพิม
่ เติมข ้อเท็จจริงประการใด ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
In case I/we have not declared a voting intention in any agenda or my/our determination is not clear or
in case the meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those agendum specified above,
including the case that there is any amendment, modification or addition of any fact, the proxy holder shall
have the right to consider and vote as to his/her consideration.
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ี งตามทีข
กิจการใดทีผ
่ ู ้รับมอบฉั นทะได ้กระทําไปในการประชุม เว ้นแต่กรณีทม
ี่ ผ
ี ู ้รับมอบฉั นทะไม่ออกเสย
่ ้าพเจ ้าระบุใน
ื มอบฉันทะให ้ถือเสมือนว่าข ้าพเจ ้าได ้กระทําเองทุกประการ
หนังสอ
Any business carried on by the proxy holder in the said meeting, except the proxy holder does not vote
as I/we specify in the proxy form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all
respects.
่ /Signed...................................................................ผู ้มอบฉั นทะ/Grantor
ลงชือ
(....................................................................)
่ /Signed...................................................................ผู ้รับมอบฉันทะ/Proxy
ลงชือ
(.....................................................................)
ื่ /Signed...................................................................ผู ้รับมอบฉันทะ/Proxy
ลงชอ
(.....................................................................)
่ /Signed...................................................................ผู ้รับมอบฉันทะ/Proxy
ลงชือ
(.....................................................................)

หมายเหตุ
ื มอบฉั น ทะแบบ ค. นี้ ใชเฉพาะกรณี
้
ื่ ในทะเบีย นเป็ นผู ้ลงทุน ต่า งประเทศและแต่งตั ง้ ให ้คั ส
1. หนั งส อ
ทผ
ี่ ู ้ถือหุ ้นทีป
่ รากฎชอ
โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู ้รับฝากและดูแลหุ ้นให ้เท่านัน
้
ื มอบฉั นทะ คือ
2. หลักฐานทีต
่ ้องแนบพร ้อมกับหนังสอ
ื มอบอํานาจจากผู ้ถือหุ ้นให ้คัสโตเดียน (Custodian) เป็ นผู ้ดําเนินการลงนามในหนังสอ
ื มอบฉั นทะแทน
(1) หนังสอ
(2) หนังสือยืนยันว่าผู ้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได ้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู ้ถือหุ ้นทีม
่ อบฉั นทะจะต ้องมอบฉันทะให ้ผู ้รับมอบฉั นทะเพียงรายเดียวเป็ นผู ้เข ้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจํานวนหุ ้นให ้ผู ้รับมอบฉั นทะหลายคนเพือ
่ แยกการลงคะแนนเสียงได ้
4. วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
5. ในกรณีทม
ี่ วี าระทีจ
่ ะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ ะบุไว ้ข ้างต ้น ผู ้มอบฉั นทะสามารถระบุเพิม
่ เติมได ้ในใบประจําต่อ
แบบหนังสอมอบฉั นทะแบบ ค. ตามแนบ
Note
1. Proxy Form C. is only for the case of shareholder having the name on the Registration Book as the foreign
shareholder who appoints the custodian in Thailand.
2. The evidence documents that must be enclosed with the Proxy form:
(1) The power of attorney from the shareholder authorizing the custodian to sign the Proxy Form on behalf
of the shareholder
(2) The Letter certifying that the person signing the Proxy Form is licensed to engage in custodian business
3. A Shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the meeting. A shareholder can not
split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.
4. In agenda regarding the election of directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a
whole or for an individual director.
5. In case that there any further agenda apart from specified above brought into consideration in the meeting,
the proxy holder may use the Annex attached to Proxy Form C.
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ื มอบฉ ันทะแบบ ค.
ใบประจําต่อหน ังสอ
Annex attached to the Proxy Form C.
การมอบฉั นทะในฐานะเป็ นผู ้ถือหุ ้นของบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)
The Proxy of the shareholder of Hana Microelectronics Public Company Limited
ในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจําปี 2557 ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ สํานักงานของบริษัทฯ เลขที่
65/98 ซอยวิภาวดี-รังสิต 64 แยก 2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร หรือทีจ
่ ะพึงเลือ
่ นไปในวัน เวลา และ
สถานทีอ
่ น
ื่ ด ้วย
At the Annual General Meeting of Shareholders of the year 2014 to be held on Wednesday, 30 April 2014 at
14.00 hrs., at the Auditorium Meeting Room, 2rd Floor, the Company’s Head Office 65/98 Soi Vibhavadi-Rangsit
64 Junction 2, Kwang Talad Bangkhen, Khet Laksi, Bangkok or on any date and at any postponement thereof.
--------------------------------------------------------

วาระที่ ................ เรือ
่ ง ................................................................................................................
Agenda
Subject
ิ ธิพจ
 (ก) ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร หรือ
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as
deemed appropriate. or
ี งลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้
 (ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสย
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
 เห็นด ้วย ……..............เสียง  ไม่เห็นด ้วย………….……เสียง  งดออกเสียง……..………...เสียง
Approve
Votes
Disagree
Votes Abstain
Votes

 วาระที่ ................ เรือ
่ ง .....................................................................................................................
Agenda
Subject
ิ ธิพจ
 (ก) ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร หรือ
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as
deemed appropriate. or
ี งลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้
 (ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสย
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
ี ง  ไม่เห็นด ้วย………….…….เสย
ี ง  งดออกเสย
ี ง………..………เสย
ี ง
 เห็นด ้วย ……..............เสย
Approve
Votes Disagree
Votes Abstain
Votes



วาระที่ ................ เรือ
่ ง เลือกตัง้ กรรมการ (ต่อ)
Agenda
Election of directors (Continued)
่ กรรมการ/Director name.......................................................................................................................
ชือ
ี ง  ไม่เห็นด ้วย…………..…..…เสย
ี ง  งดออกเสย
ี ง…..…….…..…เสย
ี ง
 เห็นด ้วย ……..............เสย
Approve
Votes Disagree
Votes Abstain
Votes
ื่ กรรมการ/Director name.......................................................................................................................
ชอ
ี ง  ไม่เห็นด ้วย………..….…….เสย
ี ง  งดออกเสย
ี ง……..…….….เสย
ี ง
 เห็นด ้วย ……..............เสย
Approve
Votes
Disagree
Votes Abstain
Votes
่ กรรมการ/Director name.......................................................................................................................
ชือ
 เห็นด ้วย ……..............เสียง  ไม่เห็นด ้วย………….…..….เสียง  งดออกเสียง………….……เสียง
Approve
Votes
Disagree
Votes Abstain
Votes
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