บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)
65/98 ซอยวิภาวดี-รังสิ ต 64 แยก 2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุ งเทพ 10210
โทรศัพท์ 02 551 1297-8 โทรสาร 02 551 1299

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่อง กําหนดวันประชุมใหญ่ สามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2562 และการจ่ ายเงินปันผล
เรียน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิ เล็คโทรนิ คส จํากัด (มหาชน) ได้จัดประชุ มคณะกรรมการครั้ งที่
1/2562 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 11.00-12.00 น. ณ สํานักงานใหญ่ของบริ ษทั ฯ
เลขที่ 65/98 ซอยวิภาวดี-รังสิ ต 64 แยก 2 แขวงตลาด บางเขน เขตหลักสี่ กรุ งเทพมหานคร 10210 ที่
ประชุมมีมติดงั ต่อไปนี้
1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2561 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม
2561
2. รับทราบรายงานผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และให้
เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี เพือ่ รับทราบ
3. อนุมตั ิงบการเงินประจําปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และให้เสนอที่ประชุมใหญ่
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
4. อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2561 ในอัตราหุ ้นละ 1.00 บาท โดยกําหนดรายชื่ อผูถ้ ือ
หุ ้นเพื่อสิ ทธิ ในการรับเงินปั นผล (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 และกําหนด
จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 โดยเงินปั นผลจํานวน 0.50 บาท
จ่ายจากกําไรสุ ทธิ และกําไรสะสมที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน ซึ่งผูร้ ับเงินปั นผลจะได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้ จึงไม่หกั ภาษี ณ ที่จ่าย แต่เงินปั นผลจํานวน 0.50 บาท จ่ายจากกําไรสุ ทธิ
และกําไรสะสมที่ไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน จึงต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% ดังนั้นเงิน
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ปั นผลจ่ายสุ ทธิจะเป็ น 0.95 บาทต่อหุ น้ ทั้งนี้การให้สิทธิ ดงั กล่าวของบริ ษทั ฯ ยังมีความไม่
แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 บริ ษทั ได้ประกาศจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาล สําหรับกําไร
สุ ทธิ จากการดําเนินงานในรอบ 6 เดือนแรกของปี 2561 ในอัตราหุน้ ละ 1.00 บาท โดยเงิน
ปั นผลจํานวน 0.30 บาท จ่ายจากกําไรสุ ทธิ และกําไรสะสมที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน
ซึ่ งผูร้ ับเงินปั นผลได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ จึงไม่หกั ภาษี ณ ที่จ่าย แต่เงินปั นผลจํานวน 0.70
บาท จ่ายจากกําไรสุ ทธิ และกําไรสะสมที่ไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน จึงต้องหักภาษี ณ
ที่จ่าย 10% ซึ่งเงินปั นผลระหว่างกาลสุ ทธิคิดเป็ น 0.93 บาทต่อหุน้
ดังนั้นเงินปั นผลรวมประจําปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จะเป็ น 2.00 บาทต่อหุ ้น หรื อ
สุ ทธิ 1.88 บาทต่อหุ ้น โดยให้เสนอที่ ประชุ มใหญ่ สามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี รั บทราบการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลประจําปี
5. อนุ มตั ิให้แต่งตั้งกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ คือนายวินสัน มุง ชู ฮุ ย และนาย
เทอร์เรนซ ฟิ ลิป เวียร์โดยให้กรรมการทั้ง 2 ท่านเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ หารอีกวาระ
หนึ่ง ตามความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา ทั้งนี้จะเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือ
หุน้ ประจําปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
6. อนุ ม ตั ิ ก าํ หนดค่ า ตอบแทนของกรรมการประจํา ปี 2562 ในอัต ราดัง นี้ และให้เ สนอที่
ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี พิจารณาอนุมตั ิ
ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ ษทั

กรรมการอิสระ

เบีย้ ประชุม (บาท)
92,000 บาท

55,000 บาท

โบนัส
อย่างน้อย 1 เท่าของเบี้ย
ประชุมขึ้นอยูก่ บั ผล
ประกอบการบริ ษทั ฯ
อย่างน้อย 1 เท่าของเบี้ย
ประชุมขึ้นอยูก่ บั ผล
ประกอบการบริ ษทั ฯ
ไม่มี

วงเงินสู งสุ ด

ไม่เกิน
5,000,000 บาท

กรรมการบริ หาร*
ไม่มี
*กรรมการบริ หารจะไม่ ไ ด้ รั บ ค่ า ตอบแทนกรรมการในฐานะกรรมการบริ ษั ท เนื่ องจาก
กรรมการบริ หารจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ฯ
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7. อนุ มตั ิให้แต่งตั้งนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ทะเบี ยนผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่
4377 และ/หรื อนางสริ นดา หิ รัญประเสริ ฐวุฒิ ทะเบียนผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 4799
และ/หรื อนายวิชาติ โลเกศกระวี ทะเบียนผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 แห่ งสํานักงาน
เอิ นส์ ท แอนด์ ยัง เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯในปี 2562 โดยกําหนดค่า ตอบแทนเป็ น
จํานวนเงิ น 2,450,000 บาท และให้เสนอที่ประชุ มใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี พิจารณา
อนุมตั ิ
8. อนุ มตั ิกาํ หนดวันประชุ มใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 26/2562 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน
2562 เวลา 14.00 น. ณ สํานักงานใหญ่ของบริ ษทั ฯ เลขที่ 65/98 ซอยวิภาวดี-รังสิ ต 64 แยก
2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุ งเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1
วาระที่ 2
วาระที่ 3
วาระที่ 4
วาระที่ 5
วาระที่ 6
วาระที่ 7
วาระที่ 8

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 25/2561 ที่
ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561
รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2561
พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจําปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
พิจารณาการจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2561
พิจารณาเลื อกตั้งกรรมการเข้าดํา รงตํา แหน่ งแทนกรรมการที่ ออกตาม
วาระ
กําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562
พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีประจําปี 2562 และกําหนดค่าตอบแทน
พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ามี)

โดยกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุ มผูถ้ ือหุ ้น (Record Date) ในวันที่ 15
มีนาคม 2562

ขอแสดงความนับถือ
……………………..
(นายเทอร์เรนซ ฟิ ลิป เวียร์)
กรรมการ

หน้า 3 จาก 3

