
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. 
Proxy Form A. 

 
  เขยีนที_่________________________
  Written at 

         

                                                                                                   วนัที_่______เดอืน  ___ พ.ศ.______ 

                         Date  Month        Year 
 
 

(1)   ขา้พเจา้  
         I/We                                                                                    สญัชาต ิ     
         อยู่บา้นเลขที ่              Nationality  
         Address                  
 
 

(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ บรษัิท ฮานา ไมโครอเิล็คโทรนคิส จ ากัด (มหาชน) 
 being a shareholder of Hana Microelectronics Public Company Limited 
 
 โดยถอืหุน้จ านวนทัง้ส ิน้รวม                          หุน้   และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ     เสยีง  ดงันี้ 
         holding the total amount of              shares and have the rights to vote equal to          votes as    
 follows: 
 
 
(3)  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                                 

       Province              
 
 
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการ
ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 ในวนัศกุร ์28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ส านักงานใหญ่ของบรษัิทฯ เลขที ่

65/98 ซอยวภิาวด-ีรังสติ 64 แยก 2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี ่กรุงเทพมหานคร หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวัน 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 2017 to be held on Friday, 28 April 2017 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. 

 
กจิการใดทีผู่รั้บมอบฉันทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

Any action taken by the Proxy at the meeting shall be deemed as being done by me/us in all respects. 
 

 
 ลงชือ่_____________________________________ผูม้อบฉันทะ 

 Signed                             Grantor 

              (____________________________________) 
 



 

           ลงชือ่________________________________________ผูรั้บมอบฉันทะ 
           Signed                                                                    Proxy 

                  (_______________________________________) 
 

 

           ลงชือ่________________________________________ผูรั้บมอบฉันทะ 
           Signed                                                                    Proxy 

                  (_______________________________________) 
 

 
           ลงชือ่________________________________________ผูรั้บมอบฉันทะ 

           Signed                                                                    Proxy 

                  (_______________________________________) 
 

 
 

หมายเหตุ 

ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ ้รบัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีง

ลงคะแนนไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้

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. 

 

 

 
 

 


