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หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ข.) 

Proxy (Form B.) 
      
 
  เขยีนที ่      
เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้                                             Written at 
Shareholders’ Registration No.      วนัที ่  _   เดอืน    _ พ.ศ.   

                             Date       Month      Year 
 

(1)   ขา้พเจา้  
         I/We                                                                                        สญัชาต ิ     
         อยูบ่า้นเลขที ่       Nationality  
         Address                  
 
(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั ฮานา ไมโครอเิล็คโทรนคิส จํากดั (มหาชน) 

being a shareholder of Hana Microelectronics Public Company Limited 
 

        โดยถอืหุน้จํานวนทัง้สิน้รวม                            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 
          หุน้บรุมิสทิธิ ์       หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั              เสยีง 
             preference share      shares and have the right to vote equal to             votes 
 
(3)  ขอมอบฉันทะให ้ (ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระของบรษัิทก็ได ้โดยมปีระวัตติามเอกสารแนบ) 

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.  ชือ่                                                          อาย ุ                 ปี อยูบ่า้นเลขที ่                               
        Name                                          Age                  years, residing at  
        ถนน                          ตําบล/แขวง        อําเภอ/เขต                                       
        Road                                 Tambol/Khwaeng    Amphur/Khet   
        จังหวดั                หรอื 
        Province             or 

 
       นายบญัชา ทานพระกร    กรรมการอสิระ         อาย ุ79 ปี                                  หรอื 

   Mr. Bancha Tarnprakorn              Independent Director       Age 78 years                             or 
   อยูบ่า้นเลขที ่57 ซอยพัฒนเวศม ์12 สขุมุวทิ 71 แขวงพระโขนงเหนอื เขตวฒันา กรงุเทพมหานคร 10110   
   Residing at 57 Soi Pattanawej 12, Sukhumvit 71, North Prakanong, Wattana, Bangkok 10110  

 
       นางสลักจติต ์ปรดีาภรณ์                  กรรมการอสิระ         อาย ุ53 ปี                                  หรอื 

   Mrs. Salakchitt Preedaporn    Independent Director       Age 53 years                             or 
   อยูบ่า้นเลขที ่255/24 ซอยสาธปุระดษิฐ ์19 ถนนสาธปุระดษิฐ ์แขวงชอ่งนนทร ีเขตยานนาวา กรงุเทพฯ 10120     
   Residing at 255/24 Soi Sathupradit 19, Sathupradit Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120 

 
       นายยิง่ศกัดิ ์เจนรถา      กรรมการอสิระ         อาย ุ67 ปี 

   Mr.Yingsak Jenratha    Independent Director        Age 67 years    
อยูบ่า้นเลขที ่99/208 หมู ่5 ตําบลสนัทรายนอ้ย อําเภอสนัทราย จังหวดัเชยีงใหม ่50210 
Residing at 99/208 Moo 5, T. Sansai Noi, A. Sansai, Chaingmai 50210 
  
 

คนใดคนหนึง่เพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพือ่เขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชมุ
สามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2557 ในวันพุธที ่30 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ สํานักงานใหญ่ของบรษัิทฯ 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 2014 to be held on Wednesday, 30 April 2014 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 data 
and at any postponement thereof. 

 
 

 
 
 
 

ผูท้ ีม่าประชุมดว้ยตนเอง โปรดนําหนงัสอืฉบบันีม้าแสดงตอ่พนกังานลงทะเบยีนในวนัประชุมดว้ย 
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting 

  (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
   Duty Stamp 20 Baht 
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(4)  ขา้พเจา้ไดม้อบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะในการเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้น้ี ดังน้ี 
       I/we authorize the proxy holder to attend the meeting and votes are as follows: 
 
วาระที ่ 1  พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่20/2556 เม ือ่วนัที ่30 เมษายน 2556 
Agenda 1  To approve the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 20/2013    
  that was held on April 30, 2013 
      (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 /  Approve         ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove       งดออกเสยีง / Abstain 
                                                                                                      
วาระที ่ 3    พจิารณาอนมุตังิบดลุและบญัชกีําไรขาดทนุของบรษิทัฯ  ประจําปีส ิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 
Agenda 3 To approve the balance sheet and profit and loss statements for the fiscal period ended 
 December 31, 2013 
     (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 /  Approve         ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove       งดออกเสยีง / Abstain 
  
วาระที ่ 4 พจิารณาอนมุตักิารจา่ยเงนิปนัผลประจําปี 2556 
Agenda 4 To approve the dividend payment for the year 2013 
              (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 /  Approve         ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove       งดออกเสยีง / Abstain 
 
วาระที ่ 5 พจิารณาอนมุตัเิลอืกต ัง้กรรมการเขา้ดาํรงตําแหนง่แทนกรรมการทีค่รบกําหนดออกตามวาระ 
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 

             (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 /  Approve         ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove    งดออกเสยีง / Abstain
  

  การแตง่ต ัง้กรรมการเป็นรายบคุคล / Vote for an individual nominee 
1.  นายบญัชา ทานพระกร / Mr. Bancha Tarnprakorn 
 เห็นดว้ย /  Approve         ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove    งดออกเสยีง / Abstain
  
2.  นางสลกัจติต ์ปรดีาภรณ ์/ Mrs. Salakchitt Preedaporn 

             เห็นดว้ย /  Approve        ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove    งดออกเสยีง / Abstain
  
 
วาระที ่ 6 พจิารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2557 
Agenda 6 To approve the directors’ remuneration for the year 2014 
      (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 /  Approve         ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove         งดออกเสยีง / Abstain  
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วาระที ่ 7 พจิารณาแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละกําหนดคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชบีรษิทัฯ ประจําปี 2557 
Agenda 7 To approve the appointment of the Company’s auditor for the year 2014 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/  Approve         ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove       งดออกเสยีง/ Abstain  
 
วาระที ่8        พจิารณาวาระอืน่ๆ (ถา้ม)ี 
Agenda 8     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 /  Approve         ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove       งดออกเสยีง / Abstain  
 
(5) การลงคะแนนเสยีงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดทีไ่มเ่ป็นไปตามทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืมอบฉันทะนี้ใหถ้อืวา่ การลงคะแนนเสยีง
นัน้ไมถ่กูตอ้งและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

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) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณีทีท่ี่
ประชมุมกีารพจิารณาเลอืกลงมตใินเรือ่งใดนอกเหนือจากเรือ่งทีร่ะบไุวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิ
ขอ้เท็จจรงิประการใด 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 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. 

 
กจิการใดทีผู่รั้บมอบฉันทะไดก้ระทําไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีทีม่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุใน

หนังสอืมอบฉันทะใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทําเองทกุประการ 
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. 
 
 

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

 
 
หมายเหต ุ/ Remark 
1.  ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถ

แบง่แยกจํานวนหุน้ใหผู้ร้ับมอบฉันทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้
 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. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 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.  ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชมุมากกวา่วาระทีร่ะบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบเุพิม่เตมิไดใ้นใบประจําตอ่

แบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ 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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ใบประจําตอ่หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. 
Annex attached to the Proxy Form B. 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิท ฮานา ไมโครอเิล็คโทรนคิส จํากดั (มหาชน) 
The Proxy of the shareholder of Hana Microelectronics Public Company Limited 
 
ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2557 ในวันพุธที ่30 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ สํานักงานของบรษัิทฯ เลขที ่65/98 
ซอยวภิาวด-ีรังสติ 64 แยก 2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี ่กรุงเทพมหานคร หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ืน่
ดว้ย 
At the Annual General Meeting of Shareholders of the year 2014 to be held on Wednesday, 30 April 2014 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 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 /  Approve     ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove    งดออกเสยีง / Abstain 
  
     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 /  Approve     ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove    งดออกเสยีง / Abstain 
  
     วาระที ่................ เรือ่ง  เลอืกตัง้กรรมการ (ตอ่)  
       Agenda               Election of directors (Continued) 
 
   ชือ่กรรมการ .......................................................................................................................................... 
  Director name   
          เห็นดว้ย /  Approve         ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove       งดออกเสยีง / Abstain  
   
  ชือ่กรรมการ .......................................................................................................................................... 
  Director name   
          เห็นดว้ย /  Approve         ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove       งดออกเสยีง / Abstain  
    
  ชือ่กรรมการ .......................................................................................................................................... 
  Director name   
          เห็นดว้ย /  Approve         ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove       งดออกเสยีง / Abstain  
       
  ชือ่กรรมการ .......................................................................................................................................... 
  Director name   
          เห็นดว้ย /  Approve         ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove       งดออกเสยีง / Abstain 


