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หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค. (แบบทีใ่ชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ต ัง้ให ้
คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้) 

Proxy Form C. (For foreign shareholder appointing custodian in Thailand) 
  

 
                  เขยีนที_่__________________________ 
                  Written at 
 

                         วนัที ่______ เดอืน __________พ.ศ. ____ 

                     Date          Month                 Year 

 
(1)     ขา้พเจา้___________________________________________________ สญัชาต_ิ_____________________   
          I/We                                                                                             Nationality             
          อยูบ่า้นเลขที_่________ถนน______________________ต าบล/แขวง________________________________ 
          Residing at                 Road                         Sub-district 
          อ าเภอ/เขต___________________จังหวดั_____________________รหสัไปรษณีย_์____________________ 
          District                Province                                  Post Code 
 
ในฐานะผูป้ระกอบธรุกจิเป็นผูรั้บฝากและดแูลหุน้ใหก้บั___________________________________________________ 
Acting as the custodian for  

ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิท ฮานา ไมโครอเิล็คโทรนคิส จ ากดั (มหาชน)  
Being a shareholder of Hana Microelectronics Public Company Limited  
 
โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม________________หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั___________________เสยีง ดังนี:้  
Holding the total amount of          shares and have the rights to vote equal to           votes as follows: 
 หุน้สามัญ_______________________ หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั__________________________ เสยีง  
         Ordinary share            shares and have the right to vote equal to                  votes 
 หุน้บรุมิสทิธ_ิ____________________ หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั __________________________เสยีง 
 Preferred share           shares and have the right to vote equal to                 votes                                 
 
 
 (2)    ขอมอบฉันทะให ้  

Hereby appoint   
 

(1)   ชือ่                                                                อาย ุ                 ปี อยูบ่า้นเลขที ่              
       Name                                               Age                  years, residing at  
       ถนน                                ต าบล/แขวง                  อ าเภอ/เขต                             
       Road                                     Tambol/Kwang                      Amphur/Khet   
       จังหวดั                             หรอื 
       Province                or 

 
(2)   ชือ่                                                                อาย ุ                 ปี อยูบ่า้นเลขที ่              
       Name                                               Age                  years, residing at  
       ถนน                                ต าบล/แขวง                  อ าเภอ/เขต                             
       Road                                    Tambol/Kwang                      Amphur/Khet   
       จังหวดั                             หรอื 
       Province                or 
 
(3)   ชือ่                                                                อาย ุ                 ปี อยูบ่า้นเลขที ่              
       Name                                               Age                  years, residing at  
       ถนน                                ต าบล/แขวง                  อ าเภอ/เขต                             
       Road                                     Tambol/Kwang                      Amphur/Khet   
       จังหวดั                             หรอื 
       Province                or 

 
 
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุม
สามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2566 ในวนัศกุรท์ี ่28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ส านักงานใหญ่ของบรษัิทฯ เลขที ่65/98 ซอย
วภิาวด-ีรังสติ 64 แยก 2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี ่กรงุเทพมหานคร หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ืน่ดว้ย 
 
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of 
Shareholders of the year 2023 to be held on Friday, 28 April 2023 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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(3) ขา้พเจา้ไดม้อบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะในการเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี ้ดังนี ้
      I/we authorize the proxy holder to attend the meeting and votes as follows: 
  (ก)  มอบฉันทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดทีถ่อืและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้หรอื 
       (a)  Equal to the total number of my/our shares and having the right to vote or 
 
  (ข)  มอบฉันทะบางสว่น คอื 

       (b)   Partial of             
 
      หุน้สามัญ_____________________หุน้ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได_้________________________  เสยีง 

           Ordinary share                          shares and having the right to vote equal to                            votes 
 
       หุน้บรุมิสทิธ ิ___________________หุน้ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้_________________________ เสยีง 

          Preferred share                         shares and having the right to vote equal to                            votes 
 
 รวมสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนทัง้หมด_________________________________________________________ เสยีง 
 Total votes are                                                          votes 
 

(4) ขา้พเจา้ไดม้อบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะในการเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี ้ดังนี ้
      I/we authorize the proxy holder to attend the meeting and votes as follows: 
 

วาระที ่ 1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 เมือ่วนัที ่29 เมษายน 2565 
Agenda 1 To approve the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders year 2022 that 

was held on 29 April 2022 
                 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร หรอื 

          (a)  The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as  
               deemed appropriate. or 
 

                 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้

                   (b)  The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 
 
                                   เห็นดว้ย ……….............เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย………….……เสยีง  งดออกเสยีง………….……เสยีง 

                                 Approve                    Votes    Disagree                   Votes    Abstain                     Votes                   
 

วาระที ่ 3    พจิารณาอนมุตังิบการเงนิประจ าปีส ิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2565 
Agenda 3 To approve the financial statements for the fiscal year ended 31 December 2022 
                 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร หรอื 

          (a)  The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as  
               deemed appropriate. or 
 

                 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้

                   (b)  The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 
 
                                   เห็นดว้ย ……................เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย………….……เสยีง  งดออกเสยีง………….……เสยีง

                            Approve                    Votes     Disagree                  Votes   Abstain                      Votes                   
 

วาระที ่ 4 พจิารณาอนมุตักิารจา่ยเงนิปนัผลประจ าปี 2565 
Agenda 4 To approve the dividend payment for the year 2022 
                 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร หรอื 

          (a)  The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as  
               deemed appropriate. or 
 

                 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้

                   (b)  The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 
 
                                   เห็นดว้ย ……................เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย………….……เสยีง  งดออกเสยีง…………..….เสยีง

                            Approve                     Votes     Disagree                  Votes    Abstain                    Votes                   
 

วาระที ่ 5 พจิารณาอนมุตัเิลอืกต ัง้กรรมการเขา้ด ารงต าแหนง่แทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ 
Agenda 5 To approve the re-appointment of directors in place of those retired by rotation 
                 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร หรอื 

          (a)  The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as  
               deemed appropriate. or 
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                 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้

                   (b)  The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 
                          
             การแตง่ต ัง้กรรมการท ัง้ชุด หรอื / Vote for all the nominated candidates as a whole or 
                                       เห็นดว้ย …….............เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย………………เสยีง  งดออกเสยีง………….……เสยีง 

                                     Approve             Votes    Disagree                  Votes   Abstain                      Votes                   
 

  การแตง่ต ัง้กรรมการเป็นรายบคุคล / Vote for an individual nominee 

1.  นายจอหน์ ทอมพส์นั / Mr. John Thompson 
                                         เห็นดว้ย ……..............เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย………………เสยีง  งดออกเสยีง………….…เสยีง 

                                      Approve               Votes     Disagree                 Votes    Abstain                   Votes     
               

2.  นางสนุนัท ์ทองใบ / Mrs. Sunun Thongbai 
   เห็นดว้ย ……...............เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย………………เสยีง  งดออกเสยีง………….…เสยีง 

                                      Approve               Votes      Disagree                 Votes   Abstain                   Votes  
 

3.  นายสเตฟานสั โจเซฟสั เฮนดรคิสั เบรเดอร ์/ Mr. Stephanus Josephus Hendrikus  
     Brader 

                                         เห็นดว้ย ……..............เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย………………เสยีง  งดออกเสยีง………….…เสยีง 

                                      Approve               Votes     Disagree                 Votes    Abstain                   Votes      
 
วาระที ่ 6 พจิารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2566 
Agenda 6 To approve the directors’ remuneration for the year 2023 
                 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร หรอื 

          (a)  The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as  
              deemed appropriate. or 
 

                 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้

                   (b)  The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 
 
                                   เห็นดว้ย ……................เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย………….……เสยีง  งดออกเสยีง………….……เสยีง

                            Approve                     Votes    Disagree                  Votes    Abstain                    Votes                   
 

วาระที ่ 7 พจิารณาแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชบีรษิทัฯ ประจ าปี 2566 
Agenda 7 To approve the appointment of the Company’s auditors for the year 2023 and to fix 
 their remuneration 
                 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร หรอื 

          (a)  The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as  
               deemed appropriate. or 
 

                 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้

                   (b)  The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 
 
                                   เห็นดว้ย ……................เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย………….……เสยีง  งดออกเสยีง…………..….เสยีง

                            Approve                     Votes    Disagree                   Votes   Abstain                    Votes                   
 

 
วาระที ่ 8 พจิารณาอนมุตัแิผนการเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ แบบมอบอ านาจท ัว่ไป (General Mandate) 
Agenda 8 To approve the plan for the increase of the Company’s registered capital under a 

general mandate 
                 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร หรอื 

          (a)  The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as  
               deemed appropriate. or 
 

                 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้

                   (b)  The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 
 
                                   เห็นดว้ย ……................เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย………….……เสยีง  งดออกเสยีง…………..….เสยีง

                            Approve                     Votes    Disagree                   Votes   Abstain                    Votes                   
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วาระที ่ 9 พจิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จ านวน 169,525,040 บาท จากทนุจดทะเบยีนเดมิ

จ านวน 974,403,900 บาท เป็นจ านวน 804,878,860 บาท และอนุมตัแิกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณห์
สนธขิอ้ 4. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ 

 
Agenda 9 To approve the decrease of the registered capital by Baht 169,525,040 from the 

existing registered capital of Baht 974,403,900 to Baht 804,878,860 and to amend 
Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to be in accordance with 
the decrease of the registered share capital 

                 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร หรอื 

          (a)  The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as  
               deemed appropriate. or 
 

                 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี้ 

                   (b)  The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 
 
                                   เห็นดว้ย ……................เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย………….……เสยีง  งดออกเสยีง…………..….เสยีง

                            Approve                     Votes    Disagree                   Votes   Abstain                    Votes                   
 
วาระที ่ 10 พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จ านวน 80,487,886 บาทจากทุนจดทะเบยีนเดมิ

จ านวน 804,878,860 บาท เป็นจ านวน 885,366,746 บาท เพือ่รองรบัการออกหุน้ และจดัสรรหุน้
สามญัเพิม่ทนุแบบมอบอ านาจท ัว่ไป (General Mandate) และอนุมตัแิกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณห์
สนธขิอ้ 4. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ 

 
Agenda 10 To approve the increase of the registered capital by Baht 80,487,886 from Baht 

804,878,860 to Baht 885,366,746 to support the issuance and allocation of newly 
issued ordinary shares under general mandate and to amend Clause 4 of the 
Memorandum of Association of the Company to be in accordance with the increase of 
the registered share capital 

                 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร หรอื 

          (a)  The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as  
               deemed appropriate. or 
 

                 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้

                   (b)  The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 
 
                                   เห็นดว้ย ……................เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย………….……เสยีง  งดออกเสยีง…………..….เสยีง

                            Approve                     Votes    Disagree                   Votes   Abstain                    Votes                   
 
วาระที ่ 11 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุของบรษิทัฯ แบบมอบอ านาจท ัว่ไป (General Mandate) 

โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทนุจ านวนไมเ่กนิ 80,487,886 หุน้ (หรอืเทา่กบัประมาณรอ้ยละ 10 ของทนุ
จดทะเบยีนช าระแลว้ของบรษิทัฯ) มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพือ่เสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากดั 
(Private Placement) 

 
Agenda 11 To approve the allocation of the Company’s newly issued ordinary shares in the amount 

of not exceeding 80,487,886 shares with a par value of Baht 1.00 per share to Private 
Placement under general mandate 

                 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร หรอื 

          (a)  The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as  
               deemed appropriate. or 
 

                 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้

                   (b)  The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 
 
                                   เห็นดว้ย ……................เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย………….……เสยีง  งดออกเสยีง…………..….เสยีง

                            Approve                     Votes    Disagree                   Votes   Abstain                    Votes                   
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วาระที ่12        พจิารณาวาระอืน่ ๆ (ถา้ม)ี 
Agenda 12     To consider any other business (If any) 
                 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร หรอื 

          (a)  The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as  
               deemed appropriate. or 
 

                 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้

                   (b)  The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 
 
                                    เห็นดว้ย ……................เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย………….……เสยีง  งดออกเสยีง…………..….เสยีง 

                                 Approve                      Votes    Disagree                  Votes    Abstain                   Votes                   
 
 (5) การลงคะแนนเสยีงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดทีไ่มเ่ป็นไปตามทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืมอบฉันทะนี้ใหถ้อืวา่ การลงคะแนน
เสยีงนัน้ไมถ่กูตอ้งและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

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 
 
(6) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรอืในกรณีทีท่ี่
ประชุมมีการพจิารณาเลือกลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิม่เตมิขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

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. 

 
กจิการใดทีผู่รั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีทีม่ผีูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุใน

หนังสอืมอบฉันทะใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
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. 
 
 
ลงชือ่/Signed...................................................................ผูม้อบฉันทะ/Grantor 
 
                 (....................................................................) 
 
 
ลงชือ่/Signed...................................................................ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
 
                 (.....................................................................) 
 
 
ลงชือ่/Signed...................................................................ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
 
                 (.....................................................................) 
 
 
ลงชือ่/Signed...................................................................ผูรั้บมอบฉันทะ/Proxy 
 
                 (.....................................................................) 
 
 

หมายเหต ุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใชเ้ฉพาะกรณีที่ผูถ้ือหุน้ทีป่รากฎชือ่ในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้ัส
โตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดแูลหุน้ใหเ้ทา่นัน้ 
2. หลักฐานทีต่อ้งแนบพรอ้มกบัหนังสอืมอบฉันทะ คอื 
    (1) หนังสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้ัสโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้ าเนนิการลงนามในหนังสอืมอบฉันทะแทน 
    (2) หนังสอืยนืยันวา่ผูล้งนามในหนังสอืมอบฉันทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธรุกจิคัสโตเดยีน (Custodian) 
3. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถ 
  แบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้ับมอบฉันทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้
4. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
5. ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชมุมากกวา่วาระทีร่ะบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบเุพิม่เตมิไดใ้นใบประจ าต่อ 
  แบบหนังสอมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
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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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ใบประจ าตอ่หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. 
Annex attached to the Proxy Form C. 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิท ฮานา ไมโครอเิล็คโทรนคิส จ ากดั (มหาชน) 
The Proxy of the shareholder of Hana Microelectronics Public Company Limited 
 
ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2566 ในวนัศกุรท์ี ่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ส านักงานของบรษัิทฯ เลขที ่
65/98 ซอยวภิาวด-ีรังสติ 64 แยก 2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี ่ กรงุเทพมหานคร หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และ
สถานทีอ่ืน่ดว้ย 
At the Annual General Meeting of Shareholders of the year 2023 to be held on Friday, 28 April 2023 at 14.00 
hrs., at 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. 
 
 

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

     วาระที ่................ เรือ่ง ................................................................................................................  

  Agenda               Subject 
        (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร หรอื 

  (a)   The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as  
         deemed appropriate. or 
 

              (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้

    (b)   The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 
 
                         เห็นดว้ย ……..............เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย………….……เสยีง  งดออกเสยีง……..………...เสยีง

                        Approve                  Votes     Disagree                  Votes    Abstain                      Votes                                                                
   
 
   วาระที ่................ เรือ่ง .....................................................................................................................  

  Agenda               Subject 
        (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร หรอื 

  (a)   The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as  
         deemed appropriate. or 
 

         (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้
              (b)   The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 
 
                             เห็นดว้ย ……..............เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย………….…….เสยีง   งดออกเสยีง………..………เสยีง

                            Approve                   Votes    Disagree                   Votes    Abstain                     Votes 
 
 
    วาระที ่................ เรือ่ง  เลอืกตัง้กรรมการ (ตอ่)  

  Agenda               Election of directors (Continued) 
    
 ชือ่กรรมการ/Director name....................................................................................................................... 
 
                       เห็นดว้ย ……..............เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย…………..…..…เสยีง   งดออกเสยีง…..…….…..…เสยีง

                          Approve                Votes     Disagree                     Votes    Abstain                       Votes                                                                
  
 ชือ่กรรมการ/Director name....................................................................................................................... 
 
                       เห็นดว้ย ……..............เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย………..….…….เสยีง   งดออกเสยีง……..…….….เสยีง

                          Approve                Votes     Disagree                     Votes    Abstain                       Votes                                                                
  
 ชือ่กรรมการ/Director name....................................................................................................................... 
 
                       เห็นดว้ย ……..............เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย………….…..….เสยีง   งดออกเสยีง………….……เสยีง 

                              Approve                Votes     Disagree                     Votes    Abstain                      Votes 


