บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)
65/98 ซอยวิภาวดี-รังสิ ต 64 แยก 2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุ งเทพมหานคร

28 กุมภาพันธ์ 2561
เรื่อง: ประกาศรายชื่อผู้มสี ิ ทธิ์เข้ าเยี่ยมชมโรงงาน
เรียน: ท่ านผู้ถือหุ้นและนักลงทุน บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)
ตามที่ บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิ คส จากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” ได้เรี ยนเชิ ญผูถ้ ือหุ ้นและ/หรื อนัก
ลงทุนที่สนใจในธุ รกิจของบริ ษทั ฯ เข้าเยี่ยมชมโรงงานของบริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จากัด ซึ่ งเป็ น
บริ ษทั ย่อยที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค (บ้านหว้า) จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ในวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 8.45 –
13.00 น. บริ ษทั ฯ ขอประกาศรายชื่ อผูเ้ ข้าร่ วมกิ จกรรมตามรายชื่ อแนบท้ายนี้ พร้อมกับเปิ ดเผยรายชื่ อในเว็บไซต์
ของบริ ษทั ฯ http://www.hanagroup.com ที่หมวดหัวข้อ Investor relation หมวดหัวข้อย่อย SET News
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะทาการติ ดต่ อผูเ้ ข้าร่ วมกิ จกรรมเพื่ อยืนยันการเดิ นทางดังกล่ าว ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ ไม่
สามารถติดต่อผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมได้ บริ ษทั ฯ จะถือว่าสละลิทธิ์ ในการเข้าร่ วมกิจกรรม
หากมีขอ้ สงสัยประการใด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
1. นางสาวจิระภา คงมณี โทร. 02 551-1297-8 ต่อ 117 หรื อ
2. นางสาวเพ็ญพิมล คชภักดี โทร. 02 551 1297-8 ต่อ 226
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
……………………………
(นายเทอร์เรนซ ฟิ ลิป เวียร์)
กรรมการ
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รายชื่อผู้ที่มสี ิ ทธิเข้ าเยีย่ มชมโรงงานของบริษทั ย่ อยที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค (บ้ านหว้ า) จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 8.45 – 13.00 น.
ชื่อ – นามสกุล
1. คุณสมพงษ์ ชิตวัฒนานนท์
2. คุณสุ ณีย ์ ชิตวัฒนานนท์
3. คุณอนุ ว่องสารกิจ
4. คุณวุฒิวตั ร วงศ์ศรี ภูมิเทศ
5. คุณทินกร ใจประสาท
6. คุณกอบกิจ กิตติโสภากูร
7. คุณรสลิน นัมคนิสรณ์
8. คุณชวาพงษ์ วสุ ธาพิทกั ษ์
9. คุณภิญโญ เตือนตรานนท์
10. คุณอัญชลี แซ่อ้ือ
11. คุณสุ บรรณ ใช้เทียมวงษ์
12. คุณสุ รฑิณ จุฬาโอฬาร
13. คุณวิวฒั น์ โภคทรัพย์
14.คุณสุ จิตรา เกษมสุ ขประเสริ ฐ
15. คุณเลิศชัย กิจถาวรอาชีพ
16. คุณอนันต์ ระวีแสงสูรย์
17. คุณบุปผา หัตถกิจจาเริ ญ
18. คุณสมคิด อังคศรี ทองกุล
19. คุณปุญญ์ชนะ ฐิตะเมธากุล

ชื่อ – นามสกุล
20. คุณพิมพาภัทร์ พรหมดวง
21. คุณสมพงษ์ บุญธรรมจินดา
22. คุณสมชาย อารี ย ์
23. คุณวินยั ศรี สุคนธนันท์
24. คุณวิชยั จินดาดารงเวช
25. คุณจุไรรัตน์ กีรติวรนันท์
26. คุณนวพัทธ์ กีรติวรนันท์
27. คุณพิชญา ศรี ยะศักดิ์
28. คุณวิรัช ฐนญาณ
29. คุณกมลรัตน์ แซ่อ้ ึง
30. คุณโกวิท ใบคุณากร
31. คุณบุษกร งามพสุ ธาดล
32. คุณอภิชาติ ว่องคงคาทอง
33. คุณทองคา ปิ ยะธี รวงศ์
34. คุณเยาวพา จ่างจาตุรนต์รัศมี
35. คุณณัฏฐ์ทิตา จันสุ ทธิ รางกูร
36. คุณอัคนิ หวังพิพฒั น์กิจ
37. ดร.สิ ระ สุ ทธิ คา
38. คุณสิ ริมาน สุ ทธิ คา
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