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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

Proxy (Form B.) 
 

     เขียนที่      
เลขทะเบียนผูถือหุน                                             Written at 
Shareholders’ Registration No. 

                                วันที่     เดือน    พ.ศ.   
                                Date    Month   Year 
 

(1)   ขาพเจา  
          I/We                                                                                                                                        สัญชาติ      
          อยูบานเลขที่                          nationality  
          Address                  
 
 
 
 
 
(2) เปนผูถือหุนของ บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนคิส จํากัด (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 
      preference share                            shares  and have the right to vote equal to                                         votes 

 
(3)  ขอมอบฉันทะให (ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทก็ได โดยมีประวัติตามเอกสารแนบ) 

Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director of the company to be the proxy holder. The profile of the 
Independent director is attached for information.) 

 

1.  ชื่อ                                                                  อายุ                  ป อยูบานเลขที่                                
Name                                       Age                  years, residing at  
ถนน                          ตําบล/แขวง        อําเภอ/เขต                               
Road       Tambol/Khwaeng   Amphur/Khet   
จังหวัด                หรือ 
Province                             or 

 
     นายบัญชา ทานพระกร    กรรมการอิสระ    อายุ 73 ป 

   Mr. Bancha Tarnprakorn      Independent Director  Age 73 years 
   อยูบานเลขที่ 57 ซอยพัฒนเวศม 12 สุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110   
   Residing at 57 Soi Pattanawej 12, Sukhumvit 71, North Prakanong, Wattana, Bangkok 10110  

 
    นายวรพจน เทพวนาประสิทธิ์     กรรมการอิสระ    อาย ุ69 ป 

Mr. Voraphoj Thepvanaprasiddhi  Independent Director   Age 69 years 
อยูบานเลขที่ 109 ถนนเสรี 6 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 
Residing at 109 Seri 6 Road, Kwang Suanluang, Khet Suanluang, Bangkok 10250 

 
     นายมารติน เอ็นโน ฮอรน     กรรมการอิสระ    อายุ 65 ป 

Mr. Martin Enno Horn      Independent Director   Age 65 years    
อยูบานเลขที่ 21 ซอยยมราช ถนนศาลาแดง แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
Residing at 21 Soi Yommarat, Saladaeng Road, Kwang Silom, Khet Bang Rak, Bangkok 10500 
 
  

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมเอบีนาฮอลล โรงแรมเอบีนา เฮาส เลขที่ 73/39 ซอยวิภาวดี 64 ถนนวิภาวดี-รังสิต 
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี 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 Shareholders of the 
year 2009 to be held on Thursday, 30 April 2009 at 14.00 hrs., at the Ebina Hall Convention, Ebina House Hotel, 73/39 Soi Vibhavadi 64, 
Vibhavadi-Rangsit Road, Kwang Talad Bangkhen, Khet Laksi, Bangkok or on any data and at any postponement thereof. 

 
 

 
 
 
 

(ปดอากรแสตมป 20 บาท) 

ผูท่ีมาประชุมดวยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบับน้ีมาแสดงตอพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมดวย 
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person. 
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(4)  ขาพเจาไดมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดังน้ี 
       I/we authorize the proxy holder to attend the meeting and votes are as follows: 
 

วาระที่  1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครัง้ที่ 15/2551 เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2551 

Agenda 1  To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 15/2008 that was held on April 30, 2008 

     (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/  Approve         ไมเห็นดวย / Disapprove       งดออกเสียง/ Abstain                                      
วาระที่  2  พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2551 

Agenda 2    To acknowledge the operation results of the Company in 2008     

  (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/  Approve         ไมเห็นดวย / Disapprove       งดออกเสียง/ Abstain 
วาระที่  3    พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษทัฯ  ประจําป ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 

Agenda 3 To approve the balance sheet and profit and loss statements for the fiscal period ended December 31, 2008 

     (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/  Approve         ไมเห็นดวย / Disapprove       งดออกเสียง/ Abstain  
วาระที่  4 พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป 2551 

Agenda 4 To approve the dividend payment for the year 2008 

     (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/  Approve         ไมเห็นดวย / Disapprove       งดออกเสียง/ Abstain 
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 
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     (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
     (b)  The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 

  การแตงตั้งกรรมการท้ังชุด หรือ / Vote for all the nominated candidates as a whole or 

          เห็นดวย/  Approve         ไมเห็นดวย / Disapprove    งดออกเสียง/ Abstain  

  การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล / Vote for an individual nominee 

1.  นายริชารด เดวิด ฮัน / Mr. Richard David Han 

 เห็นดวย/  Approve       ไมเห็นดวย / Disapprove    งดออกเสียง/ Abstain  
2.  นายมารติน เอ็นโน ฮอรน/ Mr. Martin Enno Horn 

             เห็นดวย/  Approve         ไมเห็นดวย / Disapprove    งดออกเสียง/ Abstain  
วาระที่  6 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2552 

Agenda 6 To approve the directors’ remuneration for 2009 

     (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/  Approve         ไมเห็นดวย / Disapprove       งดออกเสียง/ Abstain  
วาระที่  7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีบริษัทฯ ประจําป 2552 

Agenda 7 To approve the appointment of the Company’s auditor for the year 2009 and to fix the auditor’s remuneration 

     (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/  Approve         ไมเห็นดวย / Disapprove       งดออกเสียง/ Abstain  
วาระที่  8 พิจารณาหักกลบสวนเกินของราคาเงินลงทุนท่ีสูงกวามูลคาตามบัญชีของบริษัทยอย จํานวน 154,975,555 บาท กับกําไรสะสมที่ยัง 
 ไมไดจัดสรรในสวนของผูถือหุนในงบการเงินรวม 

Agenda 8 To approve the offset of excess cost of investment over net book value of the subsidiary companies in the amount 
 of Baht 154,975,555 from the un-appropriated profits in consolidated equity 

     (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/  Approve         ไมเห็นดวย / Disapprove       งดออกเสียง/ Abstain  
วาระที่  9 พิจารณาเรื่องอ่ืนฯ (ถามี) 

Agenda 9 To consider any other business (If any) 

     (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ 
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   (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/  Approve         ไมเห็นดวย / Disapprove       งดออกเสียง/ Abstain  
 
(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่มเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉนัทะน้ีใหถอืวา การลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและ
ไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถอืหุน 

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 หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา
เลือกลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมี
สิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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 consider 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. 

กิจการใดทีผู่รับมอบฉนัทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณทีีมี่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะใหถือ
เสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

Any business carried on by he 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...................................................................ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 
     (..................................................................) 

 

ลงชื่อ/Signed...................................................................ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 
     (..................................................................) 

 

ลงชื่อ/Signed...................................................................ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 
     (..................................................................) 

 
หมายเหตุ / Remark 
1.  ผูถือหุนที่มอบฉนัทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนให

ผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
 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. 
2. วาระเลอืกต้ังกรรมการสามารถเลอืกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลอืกต้ังกรรมการเปนรายบคุคล 
 In agenda regarding the election of directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole of for an individual nominee. 
3.  ในกรณีที่มีวาระทีจ่ะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระท่ีระบไุวขางตน ผูมอบฉนัทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบ

ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
 In case that there is 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. 
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ใบประจําตอหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Annex attached to the Proxy Form B. 

 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 
The Proxy of the shareholder of Hana Microelectronics Public Company Limited 
 

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมเอบีนาฮอลล โรงแรมเอบีนา เฮาส เลขที่ 
73/39 ซอยวิภาวดี 64 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 
At the Annual General Meeting of Shareholders of the year 2009 to be held on Thursday, 30 April 2009 at 14.00 hrs., at the Ebina Hall Convention, Ebina House 
Hotel, 73/39 Soi Vibhavadi 64, Vibhavadi-Rangsit Road, Kwang Talad Bangkhen, Khet Laksi, 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/  Approve         ไมเห็นดวย / Disapprove       งดออกเสียง/ Abstain  

     วาระที ่................ เร่ือง .............................................................................................................................  
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