
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2561 (ครั้งที่ 25)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

Proxy (Form B.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholders’ Registration No.

(1) ข้าพเจ้า   สัญชาติ   
 I/We   Nationality   

 อยู่บ้านเลขที่  
 Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ�ากัด (มหาชน)
 being a shareholder of Hana Microelectronics Public Company Limited

 โดยถือหุ้นจ�านวนทั้งสิ้นรวม   หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ   เสียง ดังนี้
 holding the total amount of   shares and have the rights to vote equal to   votes as follows:

  หุ้นสามัญ   หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ   เสียง
  ordinary share   shares and have the right to vote equal to   votes

  หุ้นบุริมสิทธิ์   หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ   เสียง
  preference share   shares and have the right to vote equal to   votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ 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.)

 ชื่อ   อายุ   ปี อยู่บ้านเลขที่  
 Name   Age   years, residing at  

 ถนน   ต�าบล/แขวง   อ�าเภอ/เขต  
 Road    Tambol/Kwang   Amphur/Khet

 จังหวัด   หรือ
 Province   or

ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท

Duty Stamp 20 Baht

เขียนที่  
Written at

วันที่   เดือน   พ.ศ.  
Date  Month  Year

 เอกสารแนบ 7
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 เอกสารแนบ 7

 นายจอห์น ทอมพ์สัน กรรมการอิสระ อายุ 53 ปี หรือ
 Mr. John Thompson Independent Director Age 53 years or
 อยู่บ้านเลขที่ 28/8 ซอยพัฒนเวศม์ 12 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 Residing at 28/8 Soi Pattanawej 12, Kwang Phra Khanong Nuea, Khet Wattana, Bangkok 10110

 นางสลักจิตต์ ปรีดาภรณ์ กรรมการอิสระ อายุ 57 ปี หรือ
 Mrs. Salakchitt Preedaporn Independent Director Age 57 years or
 อยู่บ้านเลขที่ 255/24 ซอยสาธุประดิษฐ์ 19 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120    
    Residing at 255/24 Soi Sathupradit 19, Sathupradit Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120

 นายยิ่งศักดิ์ เจนรถา กรรมการอิสระ   อายุ 71 ปี
    Mr. Yingsak Jenratha Independent Director   Age 71 years   
 อยู่บ้านเลขที่ 99/208 หมู่ 5 ต�าบลสันทรายน้อย อ�าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
 Residing at 99/208 Moo 5, T. Sansai Noi, A. Sansai, Chaingmai 50210

 คนใดคนหนึง่เพยีงคนเดยีวเปน็ผูแ้ทนของข้าพเจา้ เพือ่เข้าร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจา้ ในการประชุมสามัญผูถ้อืหุน้
ครัง้ที ่25/2561 ในวนัจนัทร์ที ่30 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ สำานกังานใหญ่ของบรษิทัฯ เลขที ่65/98 ซอยวภิาวดี-
รังสิต 64 แยก 2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

 Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 
No. 25/2016 to be held on Monday, 30 April 2018 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.

(4) ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
 I/we authorize the proxy holder to attend the meeting and votes are as follows:

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24/2560 วันที่ 28 เมษายน 2560
Agenda 1  To approve the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 24/2017 that was  

 held on 28 April 2017

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

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

  เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำาปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
Agenda 3 To approve the financial statements for the fiscal period ended 31 December 2017

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

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

  เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำาปี 2560
Agenda 4  To approve the dividend payment for the year 2017

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

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

  เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าดำารงตำาแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำาหนดออกตามวาระ
Agenda 5 To approve the re-appointment of directors in place of those retired by rotation

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

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

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

   เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Vote for an individual nominee

 1.  นายริชาร์ด เดวิด ฮัน / Mr. Richard David Han

   เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

 2.  นายยิ่งศักดิ์ เจนรถา / Mr. Yingsak Jenratha

   เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำาปี 2561
Agenda 6  To approve the directors’ remuneration for 2018

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

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

  เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain
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วาระที่ 7  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ประจำาปี 2561
Agenda 7  To approve the appointment of the Company’s auditor for the year 2018 and to fix their  

 remuneration

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

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

  เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda 8 To consider any other business (If any)

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

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

  เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนังสอืมอบฉนัทะน้ีให้ถือว่า การลงคะแนนเสยีงน้ันไม่ถูกต้อง 
และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

 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) ในกรณีทีข้่าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้หรอืระบไุว้ไม่ชดัเจน หรอืในกรณีท่ีท่ีประชมุมกีารพิจารณา
เลือกลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับ
มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

 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.

 เอกสารแนบ 7
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กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท�าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีมีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ 
ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท�าเองทุกประการ
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   ผู้มอบฉันทะ/Grantor

 (   )

 ลงชื่อ/Signed   ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

 (   )

 ลงชื่อ/Signed   ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

 (   )

 ลงชื่อ/Signed   ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

 (   )

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จ�านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

 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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 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. ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระทีร่ะบไุว้ข้างต้น ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเตมิได้ในใบประจ�าต่อแบบหนงัสอื
มอบฉันทะแบบ 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.

 เอกสารแนบ 7
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ใบประจำาต่อหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Annex attached to the Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ�ากัด (มหาชน)
The Proxy of the shareholder of Hana Microelectronics Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25/2561 วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ส�านักงานของบริษัทฯ เลขที่ 65/98 ซอยวิภาวดี-
รังสิต 64 แยก 2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
At the Annual General Meeting of Shareholders No. 25/2018 to be held on Monday, 30 April 2018 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 on any date and at any 
postponement thereof.

 

 วาระที่   เรื่อง  
 Agenda   Subject

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

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

  เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

 วาระที่   เรื่อง  
 Agenda   Subject

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

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

  เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

 เอกสารแนบ 7

32

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ�ากัด (มหาชน)



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2561 (ครั้งที่ 25)

 วาระที่   เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
 Agenda   Election of directors (Continued)

 ชื่อกรรมการ  
 Director name

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

 ชื่อกรรมการ  
 Director name

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

 ชื่อกรรมการ  
 Director name

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

 ชื่อกรรมการ  
 Director name

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

 เอกสารแนบ 7

33

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ�ากัด (มหาชน)


