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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเปนแบบที่งายไมซับซอน) 
Proxy Form A. (General)  

 

 เขียนที่    __                                 
 Written at . 

          วันที ่________ เดือน    พ.ศ.  ___ 
                           Date        Month              Year 
 

(1)  ขาพเจา________________________________________________________________________ สัญชาติ_______________________      
       I/We                                                                                                                              Nationality             
อยูบานเลขที_่______________ถนน_________________________________________ตําบล/แขวง________________________________ 
Residing at              Road                                             Sub-district 
อําเภอ/เขต_____________________________จังหวัด______________________________รหัสไปรษณีย___________________________ 
District                     Province                                                Post Code 
 
(2) เปนผูถือหุนของบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จาํกัด (มหาชน)  
      Being a shareholder of Hana Microelectronics Public Company Limited  
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม___________________________หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ_________________________เสียง ดังนี้  
Holding the total amount of         shares and have the rights to vote equal to                votes as follows: 
หุนสามัญ_______________________________________ หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ___________________________________เสียง  
Ordinary share         shares and have the right to vote equal to                  votes 
หุนบุริมสิทธิ____________________________________หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ____________________________________เสียง 
Preferred share                     shares and have the right to vote equal to                 votes                         
 
 (3)  ขอมอบฉันทะให  

Hereby appoint 
  
  (1)   ชื่อ ________________________________________ อายุ        ป อยูบานเลขที่                                             

  Name                                   Age           years, residing at 
  ถนน   ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต                                 
  Road  Sub-district                   District 
  จังหวัด       รหัสไปรษณีย          หรือ 
  Province                                                    Postal Code     or 
 

  (2)   ชื่อ ________________________________________ อายุ        ป อยูบานเลขที่                                             
  Name                                   Age           years, residing at 
  ถนน   ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต                                 
  Road  Sub-district                   District 
  จังหวัด       รหัสไปรษณีย          หรือ 
  Province                                                    Postal Code     or 

 
  (3)   ชื่อ ________________________________________ อายุ        ป อยูบานเลขที่                                             

  Name                                   Age           years, residing at 
  ถนน   ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต                                 
  Road  Sub-district                   District 
  จังหวัด       รหัสไปรษณีย           
  Province                                                    Postal Code      
  

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา ใน การประชุมผูถือหุนสามัญ/
วิสามัญคร้ังที่ 15 /2551 ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2551 เวลา 10.30 น. ณ สํานักงานบริษัทฯ เลขที่ 10/4 หมู 3 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงตลาด
บางเขน เขตหลักสี่ 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 2008 to be held on Wednesday, 30 April 2008 at 10.30 a.m., at the Company’s office No. 10/4 
Moo 3 Vibhavadhi-Rangsit Road, Kwang Talad Bangkhen, Khet Laksi, Bangkok or on any data and at any 
postponement thereof. 
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 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
 Any action taken by the Proxy at the meeting shall be deemed as being done by me/us in all respects. 
 

 ลงชื่อ_____________________________________ผูมอบฉันทะ 
 Signed             Grantor 
              (_______________________________________) 
 
                ลงชื่อ________________________________________ผูรับมอบฉันทะ 
               Signed                                                                Proxy 
                          (_______________________________________) 
 
 ลงชื่อ________________________________________ผูรับมอบฉันทะ 
               Signed                                                                Proxy 
                         (_______________________________________) 
 
 ลงชื่อ________________________________________ผูรับมอบฉันทะ 
               Signed                                                                Proxy 
                         (_______________________________________) 
 

 
หมายเหตุ 
ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยก
จํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
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. 
 
 
 
 
 


