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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังให 
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) 

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

  
 เขียนที่___________________________ 
 Written at . 

                   วันที่ ________ 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 
ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหกับ___________________________________________________________ 
Acting as the custodian for  
ซ่ึงเปนผูถือหุนของบริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนคิส จํากัด (มหาชน)  

Being a shareholder of Hana Microelectronics Public Company Limited  
โดยถือหุนจํานวนทั้งส้ินรวม_______________________หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากบั__________________เสียง ดังนี้:  
Holding the total amount of          shares and have the rights to vote equal to               votes as follows: 
 หุนสามัญ____________________________ หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากบั___________________________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                            
 
 (2)  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      
  

คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2554 ในวันศุกรที่ 29 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ หองเมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรม มิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น 
เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักส่ี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 



Page 2 of 6 

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 2011 to be held on Friday, 29 April 2010 at 14.00 hrs., at Room Magic 3, 2nd Floor, Miracle 
Grand Convention Hotel, 99 Vibhavadi-Rangsit Road, Laksi, Don Muang, Bangkok or on any data and at any 
postponement thereof. 
 
(3)  ขาพเจาไดมอบฉันทะใหผูรับมอบฉนัทะในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังนี้ ดังนี ้
       I/we authorize the proxy holder to attend the meeting and votes as follows: 
 (ก)  มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถอืและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได หรือ 

        (a)  Equal to the total number of my/our shares and having the right to vote or 
 (ข)  มอบฉนัทะบางสวน คือ 
        (b)   Partial of             
    หุนสามัญ_____________________________หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได_________________________เสียง 

Ordinary share                                  shares and having the right to vote equal to                                 votes 
  หุนบุริมสิทธิ __________________________ หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ________________________ เสียง 
        Preferred share                                 shares and having the right to vote equal to                                votes 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด_____________________________________________เสียง 
 Total votes are             votes 
 
(4) ขาพเจาไดมอบฉันทะใหผูรับมอบฉนัทะในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังนี้ ดังนี ้
      I/we authorize the proxy holder to attend the meeting and votes as follows: 
 
วาระที่  1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครัง้ที่ 17/2553 เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2553 

Agenda 1 To approve the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 17/2010 that was held on 
 April 30, 2010 
    (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ 

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

    (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
     (b)  The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows 
                      เห็นดวย ……................เสียง   ไมเห็นดวย………….……เสียง  งดออกเสียง…………..….เสียง  
                           Approve            Votes      Disagree                          Votes    Abstain                              Votes                   
                                                     
วาระที่  3    พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษทัฯ  ประจําป ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 

Agenda 3    To approve the balance sheet and profit and loss statements for the fiscal period ended December 31, 
      2010 
    (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ 

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

    (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
    (b)    The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 
                      เห็นดวย ……................เสียง   ไมเห็นดวย………….……เสียง  งดออกเสียง…………..….เสียง  
                           Approve               Votes      Disagree                          Votes    Abstain                              Votes                                      
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วาระที่  4     พิจารณาอนุมัตกิารจายเงินปนผลประจําป 2553 

Agenda 4 To approve the dividend payment for the year 2010 
    (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ 

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

   (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
    (b)   The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 
                       เห็นดวย ……................เสียง   ไมเห็นดวย………….……เสียง  งดออกเสียง…………..….เสียง  
                           Approve                Votes      Disagree                          Votes    Abstain                              Votes                                     
วาระที่  5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเขาดํารงตําแหนงแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ 

Agenda 5 To approve the re-appointment of directors in place of those retired by rotation 
    (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ 

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

    (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
    (b)    The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 
     การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด หรอื / Vote for all the nominated candidates as a whole or 
         เห็นดวย ……….............เสียง   ไมเห็นดวย………….……เสียง  งดออกเสียง…………..…เสียง
             Approve                 Votes       Disagree                        Votes     Abstain                         Votes                         
     การแตงตั้งกรรมการเปนรายบคุคล / Vote for an individual nominee 

            5.1.  นายบญัชา ทานพระกร / Mr. Bancha Tarnprakorn 
         เห็นดวย ……….............เสียง   ไมเห็นดวย………….……เสียง  งดออกเสียง…………..…เสียง
              Approve                 Votes      Disagree                         Votes     Abstain                         Votes                         
                             5.2.  นายวรพจน เทพวนาประสิทธ์ิ / Mr. Voraphoj Thepvanaprasiddhi  
         เห็นดวย ……….............เสียง   ไมเห็นดวย………….……เสียง  งดออกเสียง…………..…เสียง
             Approve                 Votes       Disagree                        Votes     Abstain                         Votes                         
วาระที่  6 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2554 

Agenda 6 To approve the directors’ remuneration for 2011 
    (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ 

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

    (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
    (b)  The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 
                      เห็นดวย ……............เสียง   ไมเห็นดวย………….……เสียง  งดออกเสียง……………เสียง  
                          Approve            Votes      Disagree                         Votes    Abstain                         Votes      
วาระที่  7  พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีบริษัทฯ ประจําป 2554 

Agenda 7 To approve the appointment of the Company’s auditor for the year 2011and to fix their 
 remuneration 
    (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ 

  (a)   The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as  
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                 deemed appropriate. or 
    (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
     (b)   The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 
               เห็นดวย ……............เสียง   ไมเห็นดวย………….……เสียง  งดออกเสียง……………เสียง  
                          Approve            Votes      Disagree                         Votes    Abstain                         Votes                                               
 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแกไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงคของบริษทัฯ 

Agenda 8 To approve the amendment of the Company’s objective 
   (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ 

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

    (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
    (b)   The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 
               เห็นดวย ……............เสียง   ไมเห็นดวย………….……เสียง  งดออกเสียง……………เสียง  
                          Approve            Votes      Disagree                         Votes    Abstain                         Votes                                               
 
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอ่ืนฯ (ถามี) 

Agenda 9 To consider any other business (If any) 
   (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ 

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

    (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
    (b)   The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 
               เห็นดวย ……............เสียง   ไมเห็นดวย………….……เสียง  งดออกเสียง……………เสียง  
                          Approve            Votes      Disagree                         Votes    Abstain                         Votes                                               
                                                             
(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวา การลงคะแนนเสียง
นั้นไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

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) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาเลือกลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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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กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่มีผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุใน
หนังสือมอบฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

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. 

 
ลงชื่อ/Signed...................................................................ผูมอบฉันทะ/Grantor 
                    (....................................................................) 
 
ลงชื่อ/Signed...................................................................ผูรับมอบฉนัทะ/Proxy 
                   (.....................................................................) 
 
ลงชื่อ/Signed...................................................................ผูรับมอบฉนัทะ/Proxy 
                   (.....................................................................) 
 
ลงชื่อ/Signed...................................................................ผูรับมอบฉนัทะ/Proxy 
                   (.....................................................................) 
 

หมายเหตุ 
1. หนังสือมอบฉนัทะแบบ ค. นี้ใชเฉพาะกรณทีี่ผูถือหุนที่ปรากฎชื่อในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น 
2. หลักฐานที่ตองแนบพรอมกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ 
     (1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถอืหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
     (2)  หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนญุาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 
3.  ผูถอืหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถ
แบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสียงได 

4. วาระเลอืกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลอืกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
5. ในกรณทีี่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เติมไดในใบประจําตอ
แบบหนังสอมอบฉันทะแบบ 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 B. 



Page 6 of 6 

ใบประจําตอหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Annex attached to the Proxy Form C. 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 
The Proxy of the shareholder of Hana Microelectronics Public Company Limited 
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ในวันศกุรที่ 29 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ หองเมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรม มิราเคิล แก
รนด คอนเวนชัน่ เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลกัส่ี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลือ่นไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ื่น
ดวย 
At the Annual General Meeting of Shareholders of the year 2011 to be held on Friday, 29 April 2010 at 14.00 hrs., at 
Room Magic 3, 2nd Floor, Miracle Grand Convention Hotel, 99 Vibhavadi-Rangsit Road, Laksi, Don Muang, Bangkok or 
on any date and at any postponement thereof. 

--------------------------------------------------------- 
     วาระที ่................ เร่ือง .............................................................................................................................  
  Agenda               Subject 
        (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ 

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

  (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
    (b)   The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 
                         เห็นดวย ……..............เสียง   ไมเห็นดวย………….……เสียง  งดออกเสียง……..………เสียง  
                                 Approve         Votes        Disagree                         Votes     Abstain                         Votes                               
     วาระที ่................ เร่ือง .............................................................................................................................  
  Agenda               Subject 
        (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ 

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

    (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
    (b)   The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 
                                    เห็นดวย ……............เสียง   ไมเห็นดวย………….……เสียง  งดออกเสียง……………เสียง  
                                       Approve         Votes      Disagree                          Votes    Abstain                         Votes                                 
          วาระที่ ................ เร่ือง  เลือกต้ังกรรมการ (ตอ)  
        Agenda               Election of directors (Continued) 
   ชื่อกรรมการ/Director name........................................................................................................................ 
                      เห็นดวย ……............เสียง   ไมเห็นดวย………….……เสียง  งดออกเสียง……………เสียง  
                          Approve            Votes      Disagree                         Votes      Abstain                       Votes                                               
  ชื่อกรรมการ/Director name........................................................................................................................ 
                      เห็นดวย ……............เสียง   ไมเห็นดวย………….……เสียง  งดออกเสียง……………เสียง  
                           Approve            Votes      Disagree                         Votes     Abstain                        Votes                                               
  ชื่อกรรมการ/Director name........................................................................................................................ 
                      เห็นดวย ……............เสียง   ไมเห็นดวย………….……เสียง  งดออกเสียง……………เสียง  
                          Approve            Votes      Disagree                         Votes     Abstain                        Votes 


