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บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1
บริษัทที่ออกหลักทรัพย

1. ขอมูลทั่วไป
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักประเภทผลิตและจําหนายชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกสแบบครบวงจร (Electronics Manufacturing Services) โดยมีสํานักงานใหญตั้งอยูเลขที่ 10/4 หมู 3 ถนน
วิภาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 เลขทะเบียนบริษัท บมจ. 0107536000773 เว็บไซตของ
บริษัทคือ http://www.hanagroup.comโทรศัพท 02-551-1297, 02-521-4935 โทรสาร 02-551-1299, 02-552-4906
ณ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวเทากับ 804,878,860 บาท มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
บริษัทไมมีหุนบุริมสิทธิ์
โครงสรางกลุมบริษัทฯ
กลุมฮานา ประกอบดวย บริษัทแม คือ บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) “บริษัท” ซึ่งดําเนิน
ธุรกิจประกอบและจําหนายชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสแบบครบวงจร และประกอบดวยบริษัทยอยซึ่งถือหุนโดยบริษัทฯ
ตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไปทั้งทางตรงและทางออม ดังตอไปนี้
บริษัทยอยที่ถือหุนโดยบริษัทฯ

ประเภทธุรกิจ

จํานวนหุนที่ถือโดยบริษัทฯ /
จํานวนหุนจดทะเบียน
(ชนิดของหุนคือหุนสามัญ)

บริษัทฮานา เซมิคอนดักเตอร (กรุงเทพ) จํากัด
10/4 หมู 3 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท 02-551-1297, 02-521-4935
โทรสาร 02-551-1299, 02-552-4906
บริษัทโอแมค เซลส จํากัด
16E, On Fook Industrial Building, 41-45 Kwai Fung
Crescent, Kwai Chung, N.T., Hong Kong
บริษัทฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส อินเตอรเนชัน่ แนล จํากัด
P.O. Box 71, Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola,
British Virgin Islands
บริษัทฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส อินเวสเมนท จํากัด
P.O. Box 71, Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola,
British Virgin Islands

ผลิตชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกส

99,999,994 / 100,000,000 บาท

จัดซื้อ

99,999 / 100,000 ดอลลารฮอ งกง

จําหนายชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกส

2 / 2 ดอลลารสหรัฐ

ลงทุนและจําหนาย
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส

2 / 2 ดอลลารสหรัฐ
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ลงทุน
บริษัทฮานา เทคโนโลยี่ กรุป จํากัด
P. O. Box 309, Ugland House, George Town, Grand Cayman,
Cayman Islands
ผลิตชิ้นสวน
บริษัทฮานา เซมิคอนดักเตอร (อยุธยา) จํากัด
อิเล็กทรอนิกส
100 หมู 1 ต.บานเลน อ.บางปะอิน จ. อยุธยา 13160
โทรศัพท: (035) 350170-7 โทรสาร: (035) 350805-6

ถือหุนโดยบริษัทยอยของบริษัทฯ

ประเภทธุรกิจ

บริษัทฮานา เซมิคอนดักเตอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
P. O. Box 957, Offshore Incorporations Center, Road Town,
Tortola, British Virgin Islands
บริษัทฮานา เซมิคอนดักเตอร โฮลดิ้ง จํากัด
P. O. Box 957, Offshore Incorporations Center, Road Town,
Tortola, British Virgin Islands
บริษัทฮานา เทคโนโลยี่ อินเวสเมนท จํากัด
P. O. Box 309, Ugland House, George Town, Grand Cayman,
Cayman Islands
บริษัทฮานา ไมโครดิสเพลย เทคโนโลยี่ อิงค จํากัด
2061 Case Parkway South, Unit # 6, Twinsburg, Cleveland,
Ohio 44087, U.S.A.
บริษัทฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส อิงค จํากัด
3130 De La Cruz Boulevard Unit # 10, Santa Clara,
California 95054 U.S.A.
บริษัทฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส เอ็นเตอรไพรส จํากัด
P. O. Box 957, Offshore Incorporations Center, Road Town,
Tortola, British Virgin Islands
บริษัทฮานา มาเกา คอมเมอรเชียล ออฟชอร จํากัด
Rua De Pequim No. 126 EDF. Commercial I TAK C18
Macao
บริษัทฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส (เจียซิง) จํากัด
No#18 Hengnuo Road, Xingcheng Industries Zone, Ziuzhou
district, Jiaxing city, Zhejiang Province, 314000 P.R. China
บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร (อยุธยา) จํากัด
100 หมู 1 ต.บานเลน อ.บางปะอิน จ. อยุธยา 13160
โทรศัพท: (035) 350170-7 โทรสาร: (035) 350805-6

ลงทุน

ลงทุน

ลงทุน

ผลิตชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกส
ตัวแทนจําหนาย

ลงทุน

บริการดานลูกคา

ผลิตชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกส
ผลิตชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกส
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2 / 2 ดอลลารสหรัฐ

69,999,993 / 120,000,000 บาท

จํานวนหุนที่ถือโดยบริษัทยอยของ
บริษัท / จํานวนหุนที่จดทะเบียน
(ชนิดของหุนคือหุนสามัญ)
1,851,283 / 10,000,000 ดอลลารสหรัฐ
ถือโดย บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส
อินเตอรเนชัน่ แนล จํากัด
709,118 / 10,000,000 ดอลลารสหรัฐ
ถือโดย บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส
อินเตอรเนชัน่ แนล จํากัด
100 / 100 ดอลลารสหรัฐ
ถือโดย บริษทั ฮานา เทคโนโลยี่ กรุป จํากัด
437,752 / 437,752 ดอลลารสหรัฐ
ถือโดย บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส
อินเวสเมนท จํากัด
1,000 / 1,000 ดอลลารสหรัฐ
ถือโดย บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส
อินเวสเมนท จํากัด
2 / 2 ดอลลารสหรัฐ
ถือโดย บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส
อินเวสเมนท จํากัด
1 / 1 MOP (Macau Pataca)
ถือโดย บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส
อินเวสเมนท จํากัด
35,000,000 / 35,000,000 ดอลลารสหรัฐ
ถือโดย บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส
เอ็นเตอรไพรส จํากัด
50,000,001 / 120,000,000 บาท
ถือโดย บริษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร
(กรุงเทพ) จํากัด

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

แหลงอางอิง
1. ผูตรวจสอบบัญชี:
บริษัท เอิรนสทแอนดยัง จํากัด
ชั้นที่ 33 อาคารเลครัชดา ออฟฟศ คอมเพล็กซ เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท: 02-264-0777
โทรสาร : 02-264-0790
2. สํานักกฏหมาย:
สํานักงานกฏหมายดํารงธรรม
เลขที่ 63 ซอยสุขุมวิท 8 (ซอยปรีดา) ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท : 02-255-2550-2, 02-653-1133-4
โทรสาร : 02-653-1135, 02-253-3427
3. สํานักงานจดทะเบียนหลักทรัพย:
บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
ชั้น 4, 7- 8 เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท : 02-229-2800
โทรสาร : 02-359-1259
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2. ปจจัยความเสี่ยง
ปจจัยความเสีย่ ง
ก) ความเสี่ยงทางธุรกิจ
บริษัทฯ มีปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ คือการเปลี่ยนแปลงอยางมีสาระสําคัญในกลุมฐานลูกคารายใหญ ซึ่งอาจเกิดจาก
ปจจัยภายนอก เชนการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ การเปลี่ยนเจาของกิจการ หรือการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑที่ทําการผลิต
ถึงแมวากลยุทธของฮานา คือการมีฐานลูกคาที่หลากหลายในอุตสาหกรรมหลายๆประเภท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอยางมี
สาระสําคัญของลูกคารายใหญสามารถสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของกลุมบริษัทฯได นอกจากนี้สภาวะตลาด
ซึ่งเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะทางเศรษฐกิจมีผลตอราคาและอุปสงคในสินคาของบริษัทฯ
ข) ความเสี่ยงทางการผลิต
ความเสี่ยงในการผลิตมีดังตอไปนี้
 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ซึ่งสงผลใหเครื่องจักรอุปกรณที่มีอยูลาสมัย
 ความเสี่ยงจากการเกิดอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ ในกรณีที่เกิดอุทกภัย เชนน้ําทวม แผนดินไหว รวมทั้งการเกิด
อัคคีภัย อาจสงผลใหเกิดความเสียหายกับกลุมบริษัทฯ ได อาทิเชน กรณีโรงงานไดรับความเสียหาย อาจทําให
บริษัทฯ และบริษัทยอยสูญเสียลูกคาและตองใชระยะเวลาหลายเดือนถึงปในการติดตั้งเครื่องจักรและรับคํา
สั่งซื้อของลูกคา
 ความเสี่ยงทางดานการจัดหาแรงงานที่มีคุณภาพ บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงในการสรรหาแรงงานที่มีคุณภาพให
พอเพียงกับความตองการ
 ความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบ คูคาไมสามารถจัดสงวัตถุดิบไดทันเวลาและไมสามารถหาวัตุดิบไดตรงตาม
ขอกําหนด
ค) ความเสี่ยงทางการบริหาร
เนื่องดวยคณะผูบริหารของฮานา ประกอบดวยชาวตางชาติหลายทาน แมวาจะไมมีพนักงานหรือผูบริหารเพียงรายใด
รายหนึ่ง ที่เปนผูรับผิดชอบตอการดําเนินงานและความอยูรอดของกิจการ การสูญเสียผูบริหารระดับสูง รวมทั้งการที่
ตองดําเนินการคัดสรร เลือกหาผูบริหารใหม อาจมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานทางธุรกิจและมูลคาตลาดของกิจการ
ได
ง) ความเสี่ยงทางการเงิน
ความเสี่ ย งอื่ น ๆ ที่ อ าจมี ผ ลกระทบกั บ บริ ษั ท ฯ ได แ ก ความผั น ผวนของค า เงิ น บาท ความเสี่ ย งทางการเมื อ ง การ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและการจัดเก็บหนี้จากลูกคา อยางไรก็ตาม รายไดจากการขายและตนทุนวัตถุดิบของ
____________________________________________________________________________________________________
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บริษัททั้งหมดอยูในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐซึ่งเปนการลดความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน (Natural
Hedge) นอกจากนี้รายจายฝายทุนอยูในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐเชนเดียวกันซึ่งสวนใหญเปนเครื่องจักรที่นําเขาจาก
ตางประเทศ
เนื่องดวยกลุมบริษัท มีรายไดจากการขายในรูปสกุลเงินตางประเทศ (สกุลเงินเหรียญสหรัฐ) และมีตนทุนในรูปสกุลเงิน
ตางประเทศคิดเปนรอยละ 60 ของรายไดจากการขาย การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอเหรียญสหรัฐ
และเงินหยวนของจีนตอเหรียญสหรัฐ จะมีผลกระทบตอผลกําไรของกลุมบริษัทฯ ประมาณ 170 ลานบาทตอไตรมาส
สําหรับทุกๆ รอยละ 10 ของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทตอเหรียญสหรัฐ และเงินหยวนของจีนตอ
เหรียญสหรัฐ ซึ่งก็คือ (1-0.60) X ยอดขาย X 10%
กลุมบริษัทฯ ที่ประเทศไทย งบดุลจะมีความเสี่ยงของสินทรัพยสุทธิที่มูลคาประมาณ 80 ลานเหรียญสหรัฐ ซึ่งไดมีการ
ทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาจํานวน 50 ลานเหรียญสหรัฐเพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ดังกลาว โดยจะทําการตอสัญญาทุกๆ 3 - 6 เดือน
บริษัทและบริษัทยอยไมมีภาระหนี้สินใดๆที่กอใหเกิดดอกเบี้ย ดังนั้นจึงไมมีผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้น

____________________________________________________________________________________________________
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3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ความเปนมา
การจัดตั้งบริษัท
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) “ฮานา หรือ บริษัทฯ” แรกเริ่มจดทะเบียนกอตั้งในนาม
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2521 และแปลงสภาพเปนบริษัทจํากัดมหาชน เมื่อ
วันที่ 26 กรกฎาคม 2536 บริษัทเริ่มกอตั้งโดยนักธุรกิจชาวเนเธอรแลนดชื่อ นายเอส วาย ฮัน (Mr. S.Y. HAN) เพื่อผลิต
Light Emitting Diode (LED) หรือตัวเปลงแสงแสดงตัวเลขบอกเวลา โดยบริษัทฯไดรับการสงเสริมจากคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน ในการผลิตเพื่อสงออกสวนประกอบภายในของนาฬิกาอิเล็กทรอนิกส (Modules for Electronic
Digital Watch) สวนประกอบเครื่องกลไกของนาฬิกา (Mechanical Watch Movement) สวนประกอบภายในของ
เครื่องเลนเกมส (Display Hand-Held Game) เครื่องคิดเลข การประกอบ IC, PCB และการพันคอยล
ทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม และ มูลคาหุนแรกเริ่มที่ตราไว
ฮานา จดทะเบียนแรกเริ่มดวยทุนจดทะเบียน 5 ลานบาท เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2521 แบงเปน หุนสามัญ
จํานวน 500,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท โดยเรียกชําระครั้งแรก รอยละ 25 ของมูลคา ที่ตราไว
ณ วันที่ 14 กันยายน 2543 ฮานาไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนจาก หุนละ 10 บาท เปน หุน
ละ 5 บาท กับกระทรวงพาณิชย
ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2547 ฮานาไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนจาก หุนละ 5 บาท เปนหุน
ละ 1 บาท กับกระทรวงพาณิชย
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญในสวนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการบริหารงาน
สํานักงานเดิมของฮานาตั้งอยูเลขที่ 21 ถนนศาลาแดง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และโรงงาน ตั้งอยูเลขที่
10/4 หมู 7 ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร 10210 ใน พ.ศ. 2535 ฮานาไดยายสํานักงานมาอยู ณ ที่เดียวกับโรงงาน
ในระยะแรกบริษัทฯ มีการผลิตตัวเปลงแสงไดโอด (LED หรือ Light Emitting Diode) สําหรับนาฬิกาขอมือ ตอมาจึงได
นําเทคโนโลยี LCD (Liquid Crystal Display) ขึ้นมาใชแทนที่ LED เนื่องจากใชไฟนอยกวา ทําใหแบตเตอรี่ ใชงานได
นานกวา และผูบริโภคหันมาใหความนิยมแทนนาฬิกาชนิดกลไก ในปจจุบัน ฮานา ไดหยุดทําการผลิต LED และ LCD
ที่ใชสําหรับนาฬิกาขอมือแลว แตยังคงทําการผลิต LED ที่เรียกวา SEVEN SEGMENTS ซึ่งใชเปนสวนประกอบ
อุ ป กรณ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส เช น คอมพิ ว เตอร เครื่ อ งคํ า นวณ เป น ต น หลั ง จากนั้ น ฮานาได เ ป น ผู ริ เ ริ่ ม ผลิ ต แผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส E-Module ซึ่งนําเทคโนโลยีวงจรอิเล็กทรอนิกสผนวกกับกลไกนาฬิกา มาพัฒนาเปนเครื่องนาฬิกาที่เรียก
กันวา Quartz ซึ่งมีความเที่ยงตรงดีเยี่ยม ในปพ.ศ. 2528 มีการจัดตั้งบริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร (กรุงเทพ) จํากัด โดย
ไดรับการสงเสริมจาก คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนในการผลิต IC ตอมาไดจัดตั้งบริษัท ฮานา คอยล เพื่อผลิต
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ขดลวดไฟฟาใชสําหรับนาฬิกาอิเล็กทรอนิกสและในป พ.ศ. 2532 ไดกอตั้งบริษัท ฮานา เทรดิ้ง ขึ้น โดยนําเขานาฬิกา
สําเร็จรูปมาจําหนายในประเทศ (ไดจดทะเบียนเลิกบริษัท ฮานา คอยล จํากัดในป 2544 และเสร็จสิ้นการชําระบัญชี เมื่อ
วันที่ 4 กุมภาพันธ 2551 และไดจดทะเบียนเลิกบริษัทฮานา เทรดิ้ง จํากัด เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2551 และเสร็จสิ้นการ
ชําระบัญชีเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2551)
การเปลี่ยนแปลง การพัฒนาการและเหตุการณที่สําคัญของบริษัทฯ และบริษัทยอยในสวนที่เกี่ยวกับการ
ประกอบธุรกิจ และการบริหารงานในระยะ 3 ปยอนหลัง มีดังนี้
2553

ป 2553 บริ ษั ทฯ มี ก ารก อ สร า งอาคารโรงงาน พื้ น ที่ 5,000 ตารางเมตร ที่ ห น ว ยงานจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา โดยใชงบประมาณ 200 ลานบาท และกอสรางอาคารโรงงาน พื้นที่ 3,000
ตารางเมตรที่หนวยงานจังหวัดลําพูน โดยใชงบประมาณ 100 ลานบาท

2554

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2554 มีมติอนุมัติใหบริษัทฯ
จําหนายหุนสามัญซื้อคืนจํานวน 25,596,100 หุน หรือคิดเปนอัตรารอยละ 3.08 ของจํานวนหุนที่
บริษัทฯออกจําหนายและชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ โดยใหจําหนายหุนสามัญซื้อคืนนี้ผาน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และไดกําหนดระยะเวลาการจําหนายหุนสามัญซื้อคืนตั้งแต
วันที่ 25 สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2554 ทั้งนี้ราคาหุนที่จะจําหนายคืนจะตองไมต่ํากวา
รอยละ 85 ของราคาปดเฉลี่ย 5 วันทําการซื้อขายลาสุด อยางไรก็ตาม จนถึงวันครบกําหนด
ระยะเวลาจําหนายหุนซื้อคืนในวันที่ 2 กันยายน 2554 ยังไมมีการจําหนายหุนสามัญซื้อคืนขางตน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2555 มีมติอนุมัติใหบริษัทฯ จดทะเบียนลดทุนที่ชําระ
แลวตอกระทรวงพาณิชย โดยการตัดหุนที่ซื้อคืนของบริษัท จํานวน 25,596,100 หุน มูลคาที่ตรา
ไว หุ น ละ 1 บาท รวม 25,596,100 บาท โดยลดทุ น ที่ ชํ า ระแล ว จาก 830,474,960 บาท เป น
804,878,860 บาท
ในระหวางไตรมาสที่ 4 ของป 2554 ไดเกิดเหตุการณอุทกภัยอยางรายแรงในประเทศไทย สงผล
ให โรงงานการผลิตของบริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร (อยุธยา) จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของ
บริษัทฯที่ตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดถูกน้ําทวมในชวงตน
เดือนตุลาคม 2554 มีผ ลใหบริษัทยอยไดรับความเสี ยหายอยา งรุนแรงในทรัพยสิน และการ
หยุ ด ชะงั ก ของธุ ร กิ จ บริ ษั ท ย อ ยได สํ า รวจความเสี ย หายและบั น ทึ ก ผลขาดทุ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น จาก
เหตุการณอุทกภัยเปนจํานวน 399 ลานบาท ในสวนของกําไรหรือขาดทุนสําหรับป 2554 ซึ่ง
ประกอบดวยความเสียหายของสินทรัพยถาวรเปนจํานวน 191 ลานบาท ความเสียหายของสินคา
เปนจํานวน 153 ลานบาท และอื่นๆ เปนจํานวน 55 ลานบาท จํานวนนี้ไดรวมมูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพยถาวรที่เสียหายและตองเปลี่ยนแทนไวเต็มจํานวนแลว
บริษัทยอยไดจัดทําประกันภัยครอบคลุมการเสี่ยงภัยทุกชนิดและการหยุดชะงักของธุรกิจและ
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อยูระหวางดําเนินการเรียกรองเงินชดเชยคาประกันความเสียหายในทรัพยสินและการหยุดชะงัก
ทางธุรกิจจากผลของเหตุการณอุทกภัยที่เกิดขึ้น โดยบริษัทยอยไดรับเงินชดเชยคาประกันความ
เสียหายงวดแรกแลวเปนจํานวน 300 ลานบาทในเดือนกุมภาพันธ 2555 ดังนั้น ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน บริษัทยอยจึงไดรับรูเงินชดเชยคาประกันความเสียหายที่ไดรับนี้เปนสินทรัพย
หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินและรับรูจํานวนดังกลาวในสวนของกําไรหรือขาดทุนโดย
แสดงสุทธิกับขาดทุนจากเหตุการณอุทกภัยในงบกําไรขาดทุน ซึ่งคาสินไหมทดแทนที่รับรูไมเกิน
ผลขาดทุนจากความเสียหายของสินทรัพยถาวรและสินคาตามที่กลาวขางตน
บริษัทยอยไดเริ่มดําเนินการผลิตแลวในเดือนมกราคม 2555 และคาดวาจะสามารถเพิ่มกําลังการ
ผลิตอยางตอเนื่องไดในครึ่งแรกของป 2555
2555

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 1/2555 ไดมีมติอนุมัติใหตัด
หุนที่ซื้อคืนและยังจําหนายไมไดทั้งหมดจํานวน 25,596,100 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท และมีมติ
อนุ มั ติ ก ารลดทุ น จดทะเบี ย นในส ว นที่อ อกและชํ า ระแลว ของบริษั ทฯ ซึ่ ง เป น ผลจากการตั ด
จําหนายหุนสามัญซื้อคืน มีผลใหทุนจดทะเบียนของบริษัทฯลดลงจาก 1,000,000,000 บาท (หุน
สามัญ 1,000,000,000 หุน มูลคา หุนละ 1 บาท) เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 974,403,900
บาท (หุนสามัญ 974,403,900 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) และทุนออกจําหนายและชําระแลวลดลง
จาก 830,474,960 บาท (หุ น สามั ญ 830,474,960 หุ น มู ล ค า หุ น ละ 1 บาท) คงเหลื อ จํ า นวน
804,878,860 บาท (หุนสามัญ 804,878,860 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) บริษัทฯไดจดทะเบียนลดทุน
กับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2555
บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร (อยุธยา) จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯที่ตั้งอยูในนิคม
อุตสาหกรรมไฮเทคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไดอยูระหวางดําเนินการเรียกรองเงินชดเชยคา
ประกันความเสียหายในทรัพยสินและการหยุดชะงักทางธุรกิจจากผลของเหตุการณอุทกภัยที่
เกิดขึ้น โดยบริษัทยอยไดรับเงินชดเชยคาประกันความเสียหายในทรัพยสินงวดแรกเปนจํานวน
300 ลานบาทในเดือนกุมภาพันธ 2555 ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทยอยจึงไดรับรูเงิน
ชดเชยคาประกันความเสียหายที่ไดรับนี้เปนสินทรัพยหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินและรับรู
จํานวนดังกลาวในสวนของกําไรหรือขาดทุนโดยแสดงสุทธิกับขาดทุนจากเหตุการณอุทกภัยใน
งบกําไรขาดทุน ซึ่งคาสินไหมทดแทนที่รับรูไมเกินผลขาดทุนจากความเสียหายของสินทรัพย
ถาวรและสินคาตามที่กลาวขางตน
ในระหวางไตรมาสที่ 2 และ ที่ 3 ของป 2555 บริษัทยอยไดรับเงินชดเชยคาประกันความเสียหาย
ในการหยุดชะงักทางธุรกิจเปนจํานวน 204 ลานบาท และ 196 ลานบาท ตามลําดับ บริษัทยอย
รับรูเงินชดเชยคาประกันความเสียหายที่ไดรับดังกลาวเปนรายไดอื่นในงบกําไรขาดทุนสําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอยดําเนินกิจการหลักเดียวกันคือ ธุรกิจ
ประกอบและจําหนายชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส โดยมีสวนงานทางภูมิศาสตรหลักในประเทศไทย ฮองกง สหรัฐอเมริกา
และจีน โดยมีโครงสรางของบริษัทใหญ และบริษัทยอย ดังตอไปนี้
กลุมบริษัท ฮานา
*ขอมูล ณ 31 ธ.ค 2555

การผลิต
ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)
ฮานา เซมิคอนดักเตอร (กรุงเทพ) จํากัด
ฮานา เซมิคอนดักเตอร (อยุธยา) จํากัด
ฮานา ไมโครดิสเพล เทคโนโลยี่ อิงค จํากัด
ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส (เจียซิง) จํากัด

การลงทุน
ฮานา เทคโนโลยี่ กรุป จํากัด
ฮานา เซมิคอนดักเตอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
ฮานา เซมิคอนดักเตอร โฮลดิ้ง จํากัด
ฮานา เทคโนโลยี่ อินเวสทเมนท จํากัด
ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส เอ็นเตอรไพรส จํากัด

การจัดซื้อ
โอแมค เซลส จํากัด

การลงทุนและคาขาย
ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส อินเวสทเมนท จํากัด
9

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)
การจัดจําหนาย
ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส อิงค จํากัด

โครงสรางรายได
แยกตามผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑ

IC ASSEMBLY
CAPTIVE LINES
PCBA
MICRODISPLAY

ดําเนินงานโดย

HS – AYT &
HM – JX
HS – BKK
HM – LPN
HM – JX
HMT

การบริการลูกคา
ฮานา มาเกา คอมเมอรเชียล ออฟชอร จํากัด

% การถือ
หุนของ
บริษัท

2553

(หนวย: ลานบาท)
2555

2554

100%

รายได
6,783

%
40

รายได
5,963

%
36.55

รายได
5,537

%
32

100%

869

5

252

1.54

74

0

100%

9,084

54

9,849

60.37

11,461

67

100%
รวม

222
16,958

1
100

251
16,315

HS-BKK = Hana Semiconductor (BKK) Co., Ltd.
HM-LPN = Hana Microelectronics Public Co., Ltd. (Lamphun)
HMT = Hana Microdisplay Technologies Inc.

1.54 160
100.00 17,232

HS-AYT = Hana Semiconductor (Ayutthaya) Co., Ltd.
HM-JX = Hana Microelectronics (JiaXing) Co., Ltd.

(หนวย: ลานบาท)
รายได

แยกตามบริษัท
บริษัท

โรงงาน/
ที่ตั้ง

ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)
ฮานา เซมิคอนดักเตอร (กรุงเทพ) จํากัด
ฮานา เซมิคอนดักเตอร (อยุธยา) จํากัด

ลําพูน
กรุงเทพฯ
อยุธยา

ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส (เจียซิง) จํากัด

เจียซิง

ฮานา ไมโครดิสเพลย เทคโนโลยี่ อิงค จํากัด
โอแมค เซลส จํากัด
ฮานา เทคโนโลยี่ กรุป จํากัด
ฮานา เซมิคอนดักเตอร อินเวสทเมนท จํากัด

1
100

ลักษณะธุรกิจ
การผลิต PCBA
การผลิต CAPTIVE LINES
การผลิต IC
การผลิต IC
การผลิต PCBA
การผลิต LCoS, RFID

รัฐโอไฮโอ
สหรัฐอเมริกา
ฮองกง
การจัดซื้อ
เคยแมน
การลงทุน
บริติช เวอรจิ้น การลงทุน (ปดบริษัทแลว)
ไอสแลนด
10

2553

2554

2555

6,279
869
5,942
841
2,805
222

6,260
251
5,048
916
3,589
251

7,181
73
4,364
1,174
4,281
160

-

-

-

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)
บริษัท

โรงงาน/
ที่ตั้ง

ลักษณะธุรกิจ

ฮานา เซมิคอนดักเตอร โฮลดิ้ง จํากัด

บริติช เวอรจิ้น
ไอสแลนด
ฮานา เซมิคอนดักเตอร อินเตอรเนชัน่ แนล จํากัด บริติช เวอรจิ้น
ไอสแลนด
ฮานา เทคโนโลยี่ อินเวสทเมนท จํากัด
เคยแมน
ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส เอ็นเตอรไพรส จํากัด บริติช เวอรจิ้น
ไอสแลนด
ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส อินเวสทเมนท จํากัด บริติช เวอรจิ้น
ไอสแลนด
ฮานา มาเกา คอมเมอรเชียล ออฟชอร จํากัด
มาเกา
ฮานา เทรดิ้ง จํากัด
อยุธยา
ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส อินเตอรเนชั่นแนล บริติช เวอรจิ้น
จํากัด
ไอสแลนด
ฮานา เซมิคอนดักเตอร เอ็นเตอรไพรส จํากัด
บริติช เวอรจิ้น
ไอสแลนด
ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส อิงค จํากัด
สหรัฐอเมริกา
รวม

รายได
2553

2554

2555

การลงทุน

-

-

-

การลงทุน

-

-

-

การลงทุน
การลงทุน

-

-

-

การลงทุนและคาขาย

-

-

-

การบริการลูกคา
การจัดจําหนาย (ปดบริษัทแลว)
การจัดจําหนาย

-

-

-

การจัดจําหนาย (ปดบริษัทแลว)

-

-

-

การจัดจําหนาย

16,958 16,315

17,233

หมายเหตุ : บริษัทสวนใหญเปนบริษัทที่จัดตั้งขึ้น โดยมีจุดประสงคเพื่อการลงทุนเทานั้น (Holding company) และบริษัทยอย
อื่นๆ ดังกลาวขางตนไมมรี ายไดใดๆ

นโยบายในการแบงการดําเนินงานของบริษัทในกลุม
ธุรกิจหลักของกลุมบริษัท คือ ประกอบและจําหนายผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส โดยมีผลิตภัณฑหลัก ไดแก ผลิตภัณฑ
PCBA ผลิตโดยบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) มีโรงงานตั้งอยูที่จังหวัดลําพูน และบริษัท ฮานา ไม
โครอิเล็คโทรนิคส (เจียซิง) จํากัด โดยมีโรงงานตั้งอยูที่เมืองเจียซิง ประเทศจีน ผลิตภัณฑ IC มีการประกอบและ
ทดสอบการทํางานโดยบริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร (อยุธยา) จํากัด โดยมีโรงงานตั้งอยูที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และที่โรงงานเจียซิง ผลิตภัณฑ Liquid Crystal on Silicon (LCoS) ผลิตโดยบริษัท ฮานา ไม
โครดิสเพลย เทคโนโลยี่ อิงค จํากัด มีโรงงานตั้งอยูที่รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา
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บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

4. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ หรือ บริการ
1.

ผลิตภัณฑประเภทแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส (PCBA) - Printed Circuit Board Assembly

การประกอบ PCBA เปนการประกอบ IC และ ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ลงบน PCB ซึ่งทําหนาที่เปนฐาน
สําหรับยึดชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสตางๆ โดยอาศัยเทคโนโลยี SMD (Surface Mount Device) การประกอบตองการ
ความละเอียดแมนยําสูง ในการจับวาง IC และ ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ลงบน PCB ซึ่งฮานาไดลงทุนซื้อ
เครื่องจักร Pick and Place ซึ่งมีความแมนยําสูงมาใชในการประกอบ
ผลิตภัณฑประเภท PCBA มีโรงงานที่ลําพูนในประเทศไทย และเจียซิงในประเทศจีนทําการผลิต โรงงานทั้ง
สองแหงมีที่ตั้งที่สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาที่ตองการสงของไดถึงมือลูกคาอยางรวดเร็ว นอกจากนี้ฮา
นา ยังทําการผลิตผลิตภัณฑประเภทอื่นๆ ดังนี้
ก) การประกอบ COB-Chip on Board
การประกอบ COB เปนการประกอบ DIE (ชิ้นวงจรไฟฟา) ลงบน PCB โดยตรง โดยไมตองนํา DIE มาทํา
เปน Package กอน ซึ่งทําใหลดขั้นตอนและตนทุนในการผลิตผลิตภัณฑ วิธีการนี้จะเหมาะกับผลิตภัณฑ ที่ใช
แผงวงจรไฟฟานอยชิ้น เชน เครื่องใชในครัวเรือน สินคาอุปโภคบริโภคบางชนิด อุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม และ
เครื่องมือทางการแพทย เปนตน
ทั้งนี้ ผลิตภัณฑตางๆ ดังกลาวขางตน อันไดแก COB, PCBA จะถูกใชเปนชิ้นสวนในเครื่องใชไฟฟา และ
อิเล็กทรอนิกสตางๆ เชน


อุปกรณปองกันการคัดลอกซอฟแวร



แผงวงจรที่ใชในคอมพิวเตอรสวนบุคคล และคอมพิวเตอร NOTEBOOK, NETBOOK และ TABLET



แผงวงจรสําหรับอุปกรณชวยฟงสําหรับบุคคลที่มีปญหาการไดยิน



วงจรเพิ่มหนวยความจําในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร

ข) ผลิตภัณฑ WIRELESS RADIO FREQUENCY
ผลิตภัณฑ WIRELESS RADIO FREQUENCY เปนอุปกรณโทรคมนาคมที่ใชความถี่สูง การประกอบ
ผลิตภัณฑดังกลาวจําเปนตองใชเทคโนโลยีในการตรวจสัญญาณ และอุปกรณในการตรวจวัดที่มีความถี่สูง ตองการ
ความละเอียดในการประกอบวงจรเปนอยางมาก เนื่องจากวัตถุดิบเปนชิ้นสวนที่มีความละเอียดสูงและมีราคาแพง
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บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

อุปกรณ WIRELESS RADIO FREQUENCY ไดแก ตัวรับและสงสัญญาณคลื่นไมโครเวฟ และมิลิมิเตอร
เวฟ ของอุปกรณโทรคมนาคม ใชสําหรับสถานีรับสงสัญญาณของเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่
ค) ผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ

 ผลิตภัณฑ AIR PRESSURE AND TEMPERATURE CONTROL เปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใช
ควบคุม AIR PRESSURE ในระบบหามลอของรถยนต ระบบถุงลมนิรภัยในรถยนต และอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสสําหรับวัดและควบคุมอุณหภูมิ รวมทั้งมิเตอรวัดความดันตาง ๆ (น้ํา และแกส)
 ผลิตภัณฑ FIBER OPTIC DEVICE เปนอุปกรณสําหรับเชื่อมตออุปกรณคอมพิวเตอรกับสาย FIBER
OPTIC ซึ่งจะสงตอและรับสัญญาณแสงจากสาย FIBER OPTIC และสงผานไปยังอุปกรณคอมพิวเตอร
 ผลิตภัณฑ WIRELESS SENSOR PRODUCT เปนอุปกรณเพื่อรับสงสัญญาณแสง ใชประกอบกับ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ ตัวอยางเชน OPTICAL MOUSE เครื่องพิมพ โทรศัพทมือถือ ฯลฯ
 ผลิตภัณฑ SMART CARD ซึ่งใชในการโทรคมนาคม การบันเทิง การควบคุม เครื่องใชไฟฟาตาง ๆ
บัตรประจําตัวพนักงาน นักศึกษา สตอกการด ฯลฯ
ง) การประกอบ FLEXIBLE CIRCUIT BOARD
ผลิตภัณฑ FLEXIBLE CIRCUIT BOARD เปนการประกอบ IC หรือชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ลงบน
แผงวงจรแบบออน (Flexible Circuit Board) ที่มีความยืดหยุนออนตัว จึงสามารถนําไปประยุกตใชงานไดงาย เชน
ผลิตภัณฑ RFID Tag ที่มีการประยุกตใชในงานเชิงพาณิชย เพื่อทําการสตอกสินคา และการจําหนาย โดยนํามาใชแทน
รหัสบารโคดแบบเดิม งานในดานการจราจร ขนสง การใชระบุเอกลักษณบุคคล งานดานการรักษาความปลอดภัยของ
อาคาร
จ) ผลิตภัณฑ ELECTRONIC PART สําหรับ INTERFACE DEVICE
ผลิตภัณฑ ELECTRONIC PART สําหรับ INTERFACE DEVICE เปนผลิตภัณฑที่ชวยในการถายทอดคําสั่ง
ระหวางผูใชอุปกรณกับอิเล็กทรอนิกส (เชน คอมพิวเตอรสวนบุคคล คอมพิวเตอรแบบพกพา อุปกรณเครื่องเสียงแบบ
พกพา โทรศัพทเคลื่อนที่ หรืออุปกรณเกี่ยวกับความปลอดภัย) โดยผูใชสามารถสัมผัสกับอุปกรณในการถายทอด
คําสั่ง ผานทางหนาจอคอมพิวเตอร แปนคียบอรด เชนเลือกขอมูล เลื่อนตําแหนงขอมูล ปรับระดับสัญญาณ หรือคา
ตางๆ
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โรงงานที่เมืองเจียซิง ประเทศจีน ทําการผลิตผลิตภัณฑ PCBA ตามประเภทตางๆ ดังนี้
ก) การประกอบ COB-Chip on Board
COB เปนเทคโนโลยีการประกอบชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสดวยการนํา Die หรือไมโครชิพติดบนแผงวงจรและ
ทําการเชื่อมตอเขากับวงจรไฟฟาโดยตรง แทนที่จะประกอบตามแบบเดิมหรือที่เปนแบบ IC อิสระ ซึ่งเหมาะสําหรับ
ผลิตภัณฑที่มีความซับซอนของวงจรอิเล็กทรอนิกสของหนวยประมวลผลกลาง เชนเครื่องใชไฟฟา อุปกรณปองกัน
การัคดลอกซอฟตแวร แผงวงจรในคอมพิวเตอร PC และ Notebook เปนตน
ข) อุปกรณคลื่นความถี่วิทยุแบบไรสาย (Wireless Radio Frequency Product)
อุปกรณคลื่นความถี่วิทยุแบบไรสาย เปนอุปกรณโทรคมนาคมที่ใชคลื่นความถี่วิทยุในการเชื่อมตอหรือ
สื่อสารกัน ที่สามารถใชชวงคลื่นตั้งแตระดับมิลลิเมตรจนถึงไมโครเวฟ เชนอุปกรณหลักสําหรับสถานีเครือขาย
โทรศัพทมือถือ
ค) อุปกรณอิเล็กทรอนิกส อื่นๆ
 เครื่องควบคุมแรงดันอากาศและอุณหภูมิเปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสสําหรับควบคุมความกดอากาศ
ของระบบเบรก ระบบถุงลมนิรภัยของรถยนต และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสสําหรับการวัด และควบคุม
อุณหภูมิและรวมทั้งการวัดความดันอื่นๆ (สําหรับน้ําและกาซ)
 อุปกรณ Fiber Optic เปนอุปกรณเชื่อมตอระหวางอุปกรณคอมพิวเตอรและใยแกวนําแสงที่สงและรับ
สัญญาณไฟจากใยแกวนําแสงและสงไปยังอุปกรณคอมพิวเตอร
 Wireless Sensor เปนอุปกรณการสงและรับสัญญาณไฟที่ใชกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ เชน
Optical Mouse เครื่องพิมพ โทรศัพทมือถือ เปนตน
 Smart Card เปนอุปกรณที่ใชสําหรับการสื่อสารโทรคมนาคม บันเทิง การควบคุมเครื่อง และ
อุปกรณไฟฟาอื่นๆ บัตรพนักงาน บัตรนักเรียน ฯลฯ
 ผลิตภัณฑ LED และแผงไฟ LED สําหรับใหแสงสวางดานหลังของรถยนต รถบรรทุก แผงไฟจราจร
ซึ่งใหแสงสวางมากขึ้นกวาหลอดไฟธรรมดา
 อุปกรณทางการแพทย เชน เครื่องชวยฟง เครื่องมือการทดสอบการตั้งครรภ
 อุปกรณ Card Reader และอุปกรณ Embedded Module สําหรับระบบควบคุมประตูเขา-ออกสําหรับที่
พัก สํานักงาน ยานพาหนะเดินทาง โรงงาน หนวยงานของรัฐ โรงแรม และสถานที่สาธารณะตางๆ
ง) อุปกรณ Flexible Circuit Board
อุปกรณ Flexible Circuit Board คือการประกอบ IC หรือสวนอื่นของชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ลงบน
แผงวงจรที่มีความยืดหยุนเพื่อความสะดวกในการใชเชน RFID Tag ซึ่งจะปรับใหเหมาะสมกับการใชในงานเพื่อการ
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พาณิชย การจัดการระบบสินคาคงคลังและการขายซึ่งจะถูกแทนที่ระบบบารโคดแบบเกา ใชในงานจราจร การขนสง
การระบุตัวบุคคล และการรักษาความปลอดภัยอาคาร
จ) อุปกรณ Human Interface Device
อุปกรณ Human Interface Device เปนผลิตภัณฑสําหรับผูใชเพื่อสื่อสารกับเครื่องใชระบบอิเล็กทรอนิกส
ของตนเชน คอมพิวเตอรสวนบุคคล (PC) แล็ปท็อป มินิสเตอริโอ โทรศัพทมือถือหรืออุปกรณอุตสาหกรรมผาน
ทางการสัมผัสหรือเปดเครื่องใชงาน
ฉ) การผลิตคอยล (Micro Coil Winding)
คอยลจะถูกใชเปนชิ้นสวนหลักในอุปกรณไรสาย และโทรคมนาคม อยางเชน สมารทการด (Smart Card)
การด RFID และอุปกรณเพื่อความปลอดภัย ฯลฯ
ช) การผลิต SMT (Surface Mount Technology)
SMT เปนวิธีการในการผลิตวงจรอิเล็กทรอนิกส (IC) ใหสามารถวางลงบนพื้นผิวของแผนวงจร PCB ได
โดยตรง โดยใชสําหรับอุปกรณโทรคมนาคม อุปกรณเครื่องมือวัดตางๆ และเครื่องมือทางการแพทย
2.

ผลิตและทดสอบการทํางานของแผงวงจรไฟฟา (IC Assembly)
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจรับจางประกอบ และทดสอบแผงวงจรไฟฟาโดยมีโรงงานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และโรงงานที่เมืองเจียซิงเปนฐานการผลิต โดยผลิตภัณฑ IC ถูกนําไปใชเปนชิ้นสวนประกอบในผลิตภัณฑไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกสสําหรับอุตสาหกรรมตางๆ โดยรอยละ 11 ใชในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (Telecom) รอยละ 28
ใชในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร (Memory Computer) สวนที่เหลือใชในภาคอุตสาหกรรม (Industry) การผลิตสินคา
ในกลุมสินคาอุปโภค (Consumer Products) และใชในผลิตภัณฑประเภทสื่อสารทางแสง (Opto Electronics) ซึ่งใชกับ
อุปกรณระบบงานควบคุมทั่วไป
นอกจากนี้โรงงานที่อยุธยา ไดทําการพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ หลายประเภท เชน
ก)
Optical Sensor
ใชสําหรับ Smart phone และ Tablet PC
Module QFN Package
ใชสําหรับอุตสาหกรรมโทรศัพทมือถือ และ PDA
LGA, VSOP, MSOP Package
ใชสําหรับอุตสาหกรรมโทรคมนาคม Note Book
Computer, PDA, DVD and MP3 Player
SOT5x3
ใช สํ า หรั บ โทรศั พ ท มื อ ถื อ
กล อ งถ า ยรู ป Digital
เครื่องใชไฟฟาแบบพกพา
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ข) การประกอบ DC-DC Converter
DC-DC Converter เปน IC ประเภทหนึ่งใชสําหรับขยายแรงดันไฟฟากําลังต่ํา ประกอบอยูในแผงวงจร
ไฟฟา (PCBA) ของอุปกรณอิเล็คโทรนิกสทั่วไป เชน คอมพิวเตอร อุปกรณการแพทย
ค) การประกอบ CNW/OPTO/SO-16/JNP
CNW/OPTO/SO-16/JNP เปน IC ประเภทหนึ่งซึ่งใชเปนตัวเชื่อมโยงสัญญาณทางแสง ใชในงานที่ตองการ
แยกระบบไฟฟาของ Input และ Output ออกจากกัน เชนการเชื่อมโยงการทํางานของวงจรทางดาน Digital กับอุปกรณ
ภายนอก หรือทําหนาที่เปน Switch ซึ่งใชกับระบบงานควบคุมทั่วไป เชน มอเตอร หรืออุปกรณควบคุมที่ใชใน
โรงงานอุตสาหกรรม
ง) การประกอบ RF-AMPLIFER
RF-AMPLIFIER คือชิ้นสวนอุปกรณภาคขยายคลื่นสัญญาณทางอิเล็กทรอนิกส ที่นําไปใชในอุตสาหกรรม
เครื่องเลนเกมสที่มีชื่อเสียงทั้งในอเมริกาและญี่ปุน
จ) การประกอบ Fiber Optic
Fiber Optic คืออุปกรณรับสงขอมูลผานเสนใยแกวนําแสงผานระบบ LAN/SAN และระบบโทรคมนาคม
อื่นๆ ที่ตองการความเร็วและประสิทธิภาพสูง
สําหรับโรงงานที่เมืองเจียซิงไดทําการผลิตผลิตภัณฑ IC และ LED ในรูปแบบที่หลากหลายดังตอไปนี้
ก) ผลิตภัณฑ IC มาตรฐาน
QFN Packages
LGA, MSOP Packages
SC, SOT, TSOT and TO263T
Packages

ใชสําหรับอุตสาหกรรมโทรศัพทมือถือสมารทโฟน, Tablet,
อุปกรณเซ็นเซอรในรถยนต และอุปกรณ Touch Pad
ใชสําหรับอุตสาหกรรมโทรคมนาคม, Note Book Computer,
PDA, DVD and MP3 Player
ใชสําหรับโทรศัพทมือถือ กลองถายรูปดิจิตอล และอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสเคลื่อนที่ (Mobile Electronic)

ข) ผลิตภัณฑ LED สําหรับหลอดไฟที่ใชในอุปกรณยานยนต
นักออกแบบระบบไฟสามารถนําผลิตภัณฑนี้ที่มีคุณสมบัติขนาดเล็กลง มีรูปลักษณที่แตกตางเพื่อที่จะ
นําไปปรับใชในรถยนตไดหลากหลายมากขึ้น และวิศวกรระบบไฟยังสามารถเห็นขอไดเปรียบของหลอดไฟ LED
ชนิดนี้ คือเลนสที่มีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน การกระจายแสง ซึ่งทําใหนักออกแบบสามารถออกแบบสําหรับ
ไฟในรถยนต เชนไฟสูง-ต่ํา ไฟเบรค ไฟใหสัญญาณ และไฟตําแหนงตางๆ
16

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

ค) ผลิตภัณฑแผงไฟฟาโซลารเซลล (Photovoltaic)
ผลิตภัณฑแผงไฟฟาโซลารเซลลที่ประกอบที่หนวยงานเจียซิงเปนชนิด HCPV (High Concentrated
Photovoltaic) ทํางานโดยนําเซลลแสงอาทิตยแบบ III - V Multi-junction มาใชแทนเซลลแสงอาทิตยแบบซิลิโคน
HCPV เปนการบูรณาการของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่มีความแตกตาง ที่รวมถึงเลนสรับแสง การจัดการระบาย
ความรอน เครื่องกล การควบคุมอัตโนมัติ ระบบเซ็นเซอร อุปกรณเซมิคอนดักเตอร วัสดุสังเคราะหวิทยาศาสตร ฯลฯ
ง) หลอด LED แบบรวมแสง (LED Arrays)
หลอด LED แบบรวมแสงมีประสิทธิภาพสูง มีขนาดกะทัดรัด ประหยัดคาใชจายและใหแสงสวางอยาง
สม่ําเสมอ โดยผลิตเพื่อจําหนายในทองตลาดหลอดไฟทั่วไป ผลิตภัณฑ LED ประเภทนี้มีคุณสมบัติและประสิทธิภาพ
สูงรวมทั้งมีอายุการใชงานตลอดชีพ
3.

ผลิตภัณฑประเภท MICRODISPLAY
Microdisplay เปนผลิตภัณฑที่ใชในการเปลี่ยนสัญญาณทางไฟฟาเปนสัญญาณภาพที่มีความละเอียดสูง
ไดแกผลิตภัณฑ LCoS (Liquid Crystal on Silicon) อุปกรณ MEMS หรือ HTP (High-Temperature Polysilicon) ซึ่งใช
เปนชิ้นสวนประกอบผลิตภัณฑที่หลากหลาย เชน Multimedia Projector โทรทัศนระบบฉายภาพจากดานหลัง (Rearprojection television) อุปกรณเลนสปรับคา (Adaptive Optics) และอุปกรณที่ใชในการโทรคมนาคมสื่อสาร โดยมี
ฐานการผลิตที่โรงงานในเมืองทวินสเบิรก รัฐโอไฮโฮ ประเทศสหรัฐอเมริกา และอีกแหงที่โรงงานในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งดําเนินการผลิตมาตั้งแตป 2547
RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION DEVICE (RFID) คืออุปกรณแสดงตําแหนง หรือแสดงตน
(ระบุลักษณะ) ดวยการอานรหัสคลื่นวิทยุ เปนอุปกรณที่ใชสําหรับการรับสงขอมูลอยางรวดเร็วและแบบไรสาย
(Wireless mode) โดยโรงงานฮานา ไมโครดิสเพลย เทคโนโลยี เปนผูผลิตปายฉลากที่ไมตองใชแบตเตอรี่เปนแหลง
พลังงานในการทํางาน (Passive Tag) ที่เมืองทวินสเบิรก รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยปายฉลากประเภทนี้
สามารถอานโดยเครื่องอาน ที่มีการบันทึกขอมูลของวัตถุที่ตองการการระบุตัว การรักษาความปลอดภัย และประวัติ
ขอมูลอื่นๆที่ตองการ ซึ่งสามารถทําการแกไขได (Write mode) โดยเครื่องอาน RFID โครงสรางภายใน RFID Tag
ประกอบดวย IC ทําหนาที่เก็บขอมูลวัตถุในรูปสัญญาณดิจิตอล และเสาอากาศ (Antenna) ทําหนาที่เปนตัวรับและ
สะทอนสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุกลับไปยังเครื่องอานพรอมทั้งขอมูลของวัตถุภายในชิป
การนําเทคโนโลยี RFID ใชในงานปจจุบัน ไดแก
 ระบบลานจอดรถ
 ติดไมโครชิพใหสนุ ัข/ปศุสัตว เพื่อปองกันโรคระบาด
ของสัตว
 ใชติดเสื้อผา เพื่อปองกันการลักขโมยสินคาในราน
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 บัตรชมภาพยนตร
 การปองกันสินคาปลอมแปลง (Anti-Counterfeit)

 การขนสง (Logistics)
 Tire Tag ปายฉลากติดยางรถยนต

กลุมธุรกิจของบริษัทยอย
โอแมค เซลส จํากัด
เปนบริษัทจัดตั้งอยูที่ประเทศฮองกง เพื่อดําเนินงานดานการจัดซื้อ
ฮานา เทคโนโลยี่ กรุป
เปนบริษัทที่จัดตั้งขึ้นที่ประเทศ เคยแมน เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุน
ฮานา เซมิคอนดักเตอร อินเตอรเนชั่นแนล
เปนบริษัทที่จัดตั้งขึ้นที่ประเทศ บริติช เวอรจิ้น ไอสแลนด เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุน
ฮานา เซมิคอนดักเตอร โฮลดิ้ง
เปนบริษัทที่จัดตั้งขึ้นที่ประเทศ บริติช เวอรจิ้น ไอสแลนด เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุน
ฮานา เทคโนโลยี่ อินเวสทเมนท
เปนบริษัทที่จัดตั้งขึ้นที่ประเทศ เคยแมน เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุน
ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส เอ็นเตอรไพรส
เปนบริษัทที่จัดตั้งขึ้นที่ประเทศ บริติช เวอรจิ้น ไอสแลนด เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุน
ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส อินเวสทเมนท
เปนบริษัทที่จัดตั้งขึ้นที่ประเทศ บริติช เวอรจิ้น ไอสแลนด เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุนและคาขาย
ฮานา มาเกา คอมเมอรเชียล ออฟชอร
เปนบริษัทที่จัดตั้งขึ้นที่มาเกา เพื่อประกอบธุรกิจการใหบริการ
ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส อินเตอรเนชั่นแนล
เปนบริษัทที่จัดตั้งขึ้นที่ประเทศ บริติช เวอรจิ้น ไอสแลนด เพื่อประกอบธุรกิจการจัดจําหนาย
ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส อิงค
เปนบริษัทที่จัดตั้งขึ้นที่สหรัฐอเมริกา เพื่อประกอบธุรกิจการจัดจําหนาย และใหบริการ
18

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

ผลิตภัณฑของฮานา จําแนกตามประเภทสินคาขั้นปลายไดดังนี้

Product End Application

หมายเหตุ: แหลงขอมูลฝายขายและการตลาด บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)
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บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

สิทธิหรือขอจํากัดในการประกอบธุรกิจ
(1)
บัตรสงเสริมการลงทุน
สิทธิพิเศษจากการสงเสริมการลงทุน
บริษัทฯ และบริษัทยอยไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการ
อนุมัติของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ภายใตเงื่อนไขบางประการ สิทธิประโยชนที่สําคัญ มีดังนี้ :รายละเอียด
1. บัตรสงเสริมเลขที่
2. เพือ่ สงเสริมการลงทุนในกิจการ

3. สิทธิประโยชนสําคัญที่ไดรับ
3.1 ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
สําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการ
ประกอบกิจการที่ไดรบั การสงเสริม
และไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผล
จากกิจการที่ไดรับการสงเสริมซึ่ง
ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลไป
รวมคํานวณเพือ่ เสียภาษี
3.2 ไดรับอนุญาตใหหักเงินไดพงึ
ประเมินเปนจํานวนเทากับรอยละหา
ของรายไดที่เพิ่มขึ้นจากปกอนจาก
การสงออก
3.3 ไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคล
สําหรับกําไรสุทธิ ที่ไดรับจากการ
ลงทุนในอัตรารอยละหาสิบของ
อัตราปกตินับจากวันทีพ่ นกําหนด
ระยะเวลาตามขอ 3.1
3.4 ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับ
เครื่องจักรตามที่คณะกรรมการ
พิจารณาอนุมัติ
3.5 ไดรับอนุญาตใหหักคาขนสง คาไฟฟา
และคาประปาสองเทาของคาใชจา ย
ดังกลาวนับแตวนั ที่เริ่มมีรายไดจากการ
ประกอบกิจการนัน้
4. วันที่เริ่มใชสิทธิตามบัตรสงเสริม

บริษัทฯ
1842/2539 1341/อ./2544 1455 (1)/2544 1597(1)/2544 1642(2)/2546 1977(2)/2547
ผลิตแผงวงจร ผลิต Fiber Optic ผลิต Wireless ผลิต Smart Card ผลิต Wireless ผลิต Flexible
อิเล็คทรอนิกส Device, Air
Sensor
และ Module for
Sensor
Circuit Board
(PCBA)
Pressure และ
Smart Card
Assembly และ
Temperature
ชิ้นสวน
Control และ
อิเล็คทรอนิกส
Wireless Radio
สําหรับ Interface
Frequency
Device
8 ป
(สิ้นสุดแลว)

8 ป
(สิ้นสุดแลว)

8 ป
(สิ้นสุดแลว)

8 ป
(สิ้นสุดแลว)

10 ป
(สิ้นสุดแลว)

10 ป

-

-

5 ป
(สิ้นสุดแลว)

5 ป

5 ป

5 ป

ไดรับ

ไดรับ

ไดรับ

ไดรับ

10 ป
(สิ้นสุดแลว)

10 ป

10 ป

10 ป

10 ป

10 ป

17 พฤศจิกายน
2544

30 มิถุนายน
2547

2 ธันวาคม
2547

10 มกราคม 17 มกราคม 2545 27 มีนาคม
2545
2540
(รับโอนมาจาก
บริษัท ฮานา ไม
โคร อิเล็คโทรนิคส
(เอ็นอาไออี)
จํากัด
ในป 2545)
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1328(2)/2548 2138(2)/2550 1887(1)/2552
ผลิตแผงวงจร ผลิตแผงวงจร ผลิต Semi
อิเล็คทรอนิกส อิเล็คทรอนิกส Conductor เชน
(PCBA), RFID
(PCBA) Wireless Sensor
TAG Reader

8 ป
8 ป
8 ป
(สิ้นสุดแลว) (ยกเวนภาษี (ยกเวนภาษี
(ยกเวนภาษี ตามจํานวนเงิน ตามจํานวน
ตามจํานวนเงิน
ลงทุน)
เงินลงทุน)
ลงทุน)

-

-

8 ป
(ยกเวนภาษี
ตามจํานวน
เงินลงทุน)

8 ป

-

-

5 ป
(ยกเวนภาษี
ตามจํานวน
เงินลงทุน)

5 ป

ไดรับ

ไดรับ

10 ป

10 ป

10 ป

24 มีนาคม
2549

3 ธันวาคม
2550

2 ธันวาคม
2552

-

5 ป
5 ป
5 ป
(สิ้นสุดแลว) (ยกเวนภาษี (ยกเวนภาษี
(ยกเวนภาษี ตามจํานวนเงิน ตามจํานวน
ตามจํานวนเงิน
ลงทุน)
เงินลงทุน)
ลงทุน)
ไดรับ
ไดรับ
ไดรับ

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

รายละเอียด
1. บัตรสงเสริมเลขที่
2. เพื่อสงเสริมการลงทุนใน
กิจการ
3. สิทธิประโยชนสําคัญที่ไดรับ
3.1 ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติ
บุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ได
จากการประกอบกิจการที่
ไดรับการสงเสริมและไดรับ
ยกเวนไมตองนําเงินปนผลจาก
กิจการที่ไดรับการสงเสริมซึ่ง
ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติ
บุคคลไปรวมคํานวณเพื่อเสีย
ภาษี
3.2 ไดรับยกเวนอากรขาเขา
สําหรับเครื่องจักรตามที่
คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
4. วันที่เริ่มใชสิทธิตามบัตร
สงเสริม

บริษัทยอย
บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร (อยุธยา) จํากัด
1133(4)/2548
2176(4)/2548
1458(1)/2553
1817(2)/2550
1034(2)/2550
ผลิต Integrated Circuit ผลิต Integrated Circuit ผลิต Integrated Circuit ผลิต Integrated Circuit ผลิต Integrated Circuit
(IC) และ Integrated (IC) และ Integrated
(IC)
(IC)
(IC) และ Integrated
Module และสินคากึ่ง Circuit Tested (IC
Circuit Tested (IC Tested)
สําเร็จรูป
Tested)
8 ป

8 ป

8 ป

7 ป

8 ป

ไดรับ

ไดรับ

ไดรับ

ไดรับ

ไดรับ

3
มกราคม
2548

10
มกราคม
2549

10
พฤษภาคม
2553

1
กันยายน
2553

ยังไมเริ่มใชสิทธิประโยชน

(2) สิทธิอื่น
- ไมมี –
(3) ขอจํากัดในการประกอบธุรกิจ
- ไมมี –
การตลาดและภาวะการแขงขัน
กลยุทธในการแขงขันที่สําคัญ
ความไดเปรียบเชิงกลยุทธในการแขงขันที่สําคัญของกลุมฮานา คือ การใหบริการรับจางผลิตและประกอบผลิตภัณฑ
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสที่มีความหลากหลายใหแกลูกคาทั่วโลก เชน IC Packaging, IC Testing, Chip-on-Board,
Surface-Mount Assembly, Hybrid-Assembly, Micro-Coil เปนตน ซึ่งฮานาสามารถใหบริการแบบครบวงจรใหกับ
ลูกคาสวนใหญของเรา การใหบริการที่ครอบคลุมนี้เปนกลยุทธหลักที่ทําใหฮานาไดเปรียบในการแขงขัน นอกจากนี้
การใหความสําคัญกับตลาดที่ตรงกับความตองการของตลาด ทําใหบริษัทฮานาแตกตางจากบริษัทอื่น
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บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

สําหรับ IC Packaging ทางฮานามุงเนนการผลิต ผลิตภัณฑประเภท Low-Pin Count Packages ซึ่งเห็นไดจากปริมาณ
ความตองการที่สูงในกลุมผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสนี้ตั้งแตป 2543 เปนตนมา ทั้งนี้ในป 2554 กําลังการผลิตเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง ถึงแมจะไดรับผลกระทบจากอุทกภัยในปลายป 2554 แต ณ ปจจุบันนี้ ฮานาไดกลับมาฟนตัวและยัง
ดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องตามปกติ
จากความนิยมการใชโทรศัพทแบบ Smart Phone กลองถายรูปแบบดิจิตอล และอุปกรณไฟฟาขนาดเล็ก อุปกรณ IC
ขนาดเล็กจะเปนความตองการหลักๆในอุตสาหรรมนี้ ซึ่งหนวยงานผลิต IC ของฮานาไดมาถูกทางแลว ลูกคาของฮา
นายังคงมุงเนนในอุตสาหกรรมดังกลาวและเทคโนโลยีที่ใชในงานเฉพาะ ฮานาจึงสามารถทําธุรกิจไดอยางมากมาย
โดยเฉพาะกับผูผลิตโทรศัพทมือถือที่มีชื่อเสียง
สําหรับการประกอบผลิตภัณฑไมโครอิเล็กทรอนิกส ฮานามุงเนนการผลิตผลิตภัณฑ Sensors ที่ใชในอุปกรณยานยนต
โดยมีอัตราการเติบโตที่มั่นคง ตลาดอุปกรณยานยนตฟนตัวอยางนาพอใจ โดยเติบโตรอยละ 20 ฮานายังคงไดสวน
แบงการตลาดเพิ่มขึ้นจากสินคาอยาง Touch Pad ที่ใชกับเครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณ Optical Sensor อุปกรณแถบ
สัมผัสที่ใชในโทรศัพทมือถือก็ไดรับสวนแบงเพิ่มขึ้นดวยซึ่งเราจะมุงเนนงานผลิตในปที่จะถึงนี้ โรงงานที่สาขา
จังหวัดลําพูนของเราไดมีการขยายพื้นที่รอยละ 10 ในป 2554 และป 2555 และจะยังขยายตอไปในป 2556 โดยในป
2556 ฮานาจะสรางโรงงานแหงใหมในจังหวัดลําพูน มีพื้นที่ประมาณ 20,000 ตารางเมตร
ฮานามุงเนนผลิตผลิตภัณฑประเภท High-End ซึ่งมีวงจรผลิตภัณฑและมีอายุการใชงานที่ยืนยาว ซึ่งชวยใหฮานา
สามารถกําหนดแผนการธุรกิจที่ชัดเจนในระยะยาวได
หนวยงานการผลิตทั้งหมดของฮานา (ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลําพูน และเมืองเจียซิง ประเทศจีน) ไดใชพื้นที่การ
ผลิตเต็มหมดแลว อยางไรก็ตามก็ยังไมเพียงพอ เรากําลังเดินหนาเต็มที่เพื่อพัฒนาการผลิตของเราตอไป
ลักษณะของลูกคาและความสัมพันธ
นโยบายของฮานาเน น เรื่ อ งคุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละการบริ ก ารที่ ดี แ ก ลู ก ค า ในขณะเดี ย วกั น ทางบริ ษั ท ก็ ใ ห
ความสําคัญกับการรักษาสัมพันธภาพที่ดีและการสรางความไววางใจใหกับลูกคา ฮานามีการรวมมือทางการคากับ
ลูกคาอยางใกลชิดในการวางแผนการผลิต ชวยเหลือในการแกไขปญหาและสรางสัมพันธภาพในระยะยาว สําหรับ
ผลิตภัณฑที่มีเทคโนโลยีและตองการดูแลควบคุมเปนพิเศษ ทางลูกคาไดใหการดูแลสนับสนุนอยางเต็มที่เพื่อใหได
ตามเปาหมายที่ไดวางไว
ผลิตภัณฑของฮานามากกวารอยละ 50 ขายใหลูกคาในประเทศสหรัฐอเมริกา ลูกคาสวนใหญเปนบริษัทขามชาติที่มี
ชื่อเสียง ไดแก Fairchild Semiconductor, Avago Technologies, Texas Instrument, Philips, HP, International
Rectifier, Assa Abloy เปนตน ดวยความใกลชิดกับลูกคาของเรา ถึงแมวาพวกเขาจะมีสํานักงานใหญอยูในประเทศ
สหรัฐอเมริกา แตพวกเขามีสํานักงานสาขาในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ซึ่งการทํางานอยางใกลชิดกับลูกคา ทําใหเขาเรา
ถึงชองทางการสื่อสารและเพิ่มความสัมพันธของเรา
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การจําหนายและชองทางการจัดจําหนาย
โดยปกติ กลุ ม ฮานาจํ า หน า ยสิ น ค า ให แ ก ลู ก ค า โดยตรง ประมาณร อ ยละ 30 ของยอดขายส ง ออกไปยั ง ประเทศ
สหรัฐอเมริกา รอยละ 10 ของยอดขายสงออกไปยังยุโรป และรอยละ 60 ของยอดขายสงออกไปยังเอเซีย ซึ่งสวนใหญ
ยอดขายในเอเชียจะเปนสาขาของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ฮานามีการตั้งตัวแทนจําหนายในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ยุโรป ไตหวัน เกาหลี สิงคโปร และฟลิปปนส เพื่อขยายธุรกิจใหมากขึ้น
สภาพการแขงขันภายในอุตสาหกรรมของกลุมฮานา
ในประเทศไทย มีเพียงไมกี่บริษัทที่ทําธุรกิจเชนเดียวกับฮานา เชน Benchmark, Celestica, SVI, Calcomp และ Star
Micro ในชวงที่เกิดมหาอุทกภัยในป 2554 คูแขงขันสวนใหญประสบปญหาอยางแสนสาหัส อยางไรก็ตาม เพราะมี
โรงงานหลายแหง ฮานาสามารถประสบความสําเร็จในการตอบสนองตอลูกคาในชวงที่เกิดวิกฤติการณมหาอุทกภัย
และไดรับความชื่นชมจากลูกคามากมาย และธุรกิจโดยรวมของฮานาไมไดรับผลกระทบมากนัก
สวนคูแขงในตลาดโลกของฮานา ไดแก Flextronics, Solectron, Plexus, Pemstar, MPI, Unisem, Amkor และ ASE
ในการที่จะแขงขันกับคูแขงรายอื่นๆ ฮานาหลีกเลี่ยงที่จะแขงขันโดยตรงกับคูแขงเหลานี้ โดยมุงเนนการรับจางผลิต
และประกอบชิ้น ส ว นผลิ ต ภั ณ ฑป ระเภทไมโครอิ เ ล็ก ทรอนิก ส ขณะที่ บริ ษัท คู แ ขง รายอื่น เน น การผลิ ตอุ ป กรณ
อิเล็กทรอนิกสสําเร็จรูป (Box Build Assembly) ในแวดวงอุตสาหกรรมการผลิต ปจจุบันนี้ฮานาเปน 1 ใน 50 บริษัท
รับจางผลิตชิ้นสวนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสชั้นนําของโลก ทั้งนี้ลูกคาของเราเห็นวาฮานาเปนผูรับจางผลิตที่มีสวนแบง
การตลาดมากกวารอยละ 50 ในอุปกรณเซ็นเซอรแบบใชแสง (Optical Navigation Sensor) บัตรที่ใชสําหรับการ
ควบคุมการผานเขาออกประตูหรือชองทางเขาออกตางๆที่สามารถอานผานสัญญาณวิทยุ (RFID Access Control Card)
อุปกรณสงความสั่นสะเทือนใชสําหรับการคนหาตําแหนง หรือ ระบบ GPS (Oscillator for GPS) อุปกรณเซ็นเซอร
สําหรับ smart phone และรอยละ 30 สําหรับแปนสัมผัสสําหรับ Laptop คอมพิวเตอร (Touch Screen on Laptop PC)
และแปนสัมผัสหนาจอบน Smart Phone ซึ่งฮานาเปนซัพพลายเออรหลักของผลิตภัณฑเหลานี้สําหรับลูกคาของเรา
ในการที่จะแขงขันกับคูแขงรายอื่นในตลาดโลก ฮานาประเมินสถานะกิจการของบริษัทดังนี้
1.
ฮานาในประเทศไทย เทียบกับประเทศที่มีตนทุนแรงงานต่ํา เชน จีน อินเดีย เวียดนาม เรามีเทคโนโลยี
ที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งระบบสาธารณูปโภคที่ดีกวา ถึงแมวาจะมีการปรับคาจางขึ้น ประเทศไทย
ยังคงมีตนทุนแรงงานที่มีประสิทธิภาพมากกวาประเทศเพื่อนบาน
2.
ฮานาในประเทศจีน มีจุดแข็งที่ตนทุนแรงงานต่ํา เชนเดียวกับประเทศในกลุมที่มีตนทุนแรงงานต่ําอื่น
และยิ่งกวานั้น การบริหารจัดการและความชวยเหลือทางดานเทคนิคในการผลิตจากบริษัทแม ทําให
บริษัทแตกตางจากคูแขงในทองถิ่นรายอื่นๆ
3.
สืบเนื่องจากเรื่องของแรงงาน ฮานายังคงมองหาลูทางเพื่อรับมือกับการเพิ่มขึ้นของคาแรง เรากําลัง
ดําเนินการในการตั้งหนวยการผลิตทั้งในประเทศพมา หรือกัมพูชา ที่จะไดรับประโยชนจากตนทุน
แรงงานต่ํา
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4.
5.

6.

ฮานามีผลิตภัณฑที่หลากหลายและมีฐานการผลิตหลายแหงซึ่งแตกตางจากคูแขงรายอื่นๆที่ถึงแมจะมี
ฐานการผลิตหลายแหงแตมีผลิตภัณฑที่หลากหลายนอยกวา
ในขณะที่เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ําทั่วโลก ฮานามีเงินสดสํารองที่แข็งแกรงซึ่งอยูในฐานะที่มั่นคงเมื่อ
เทียบกับคูแขงรายอื่นๆ ซึ่งเปนบริษัทที่มั่นคงและมีศักยภาพที่ดีพรอมในการดําเนินธุรกิจการผลิต
แบบครบวงจร
ฮานามีโรงงานหลายแหงซึ่งสามารถเปนทางเลือกในการผลิต ถาที่ใดมีเหตุการณที่ไมคาดคิดเกิดขึ้น

สถานภาพในการแขงขันของกลุมบริษัทฮานา
ดวยการวางกลยุทธทางการตลาดที่ถูกตองโดยการเสนอผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและหลากหลายในราคาที่ดึงดูด ทําใหฮา
นาสามารถมีกลุมลูกคาเฉพาะ สงผลใหบริษัทประสพความสําเร็จ มีสวนแบงการตลาดและมีความสามารถในการ
แขงขันกับผูผลิตรายอื่นๆ ในตลาดอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส
โรงงานที่จังหวัดลําพูนและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไดเสร็จสิ้นการขยายพื้นที่เพิ่มเติมสําหรับทางธุรกิจใหม
แต ล ะป ฮ านายั ง คงเพิ่ ม ศั ก ยภาพทางด า นเทคโนโลยี ใ นแต ล ะหน ว ยการผลิ ต อย า งต อ เนื่ อ ง ด ว ยศั ก ยภาพและ
ความสามารถในการผลิตที่สูงขึ้นและมีตนทุนการผลิตที่ต่ําลง เปนปจจัยสําคัญที่ดึงดูดลูกคาตอธุรกิจของเรา
ดวยการมีทีมการจัดการที่พิสูจนอยางชัดเจนวาดี ฮานามีชื่อเสียงที่ดีมากในการใหความพึงพอใจตอลูกคา
แนวโนมภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแขงขันในอนาคต
จากขอมูลของ SIA (Semiconductor Industry Association) ยอดขายเซมิคอนดักเตอรทั่วโลกในป 2555 เทากับ 291.6
พันลานเหรียญสหรัฐ ลดลงรอยละ 2.7 จากป 2554 ที่เทากับ 299.5 พันลานเหรียญสหรัฐ ถึงแมอุตสาหกรรมเซมิคอน
ดักเตอรไดประสบเรื่องทาทายที่สําคัญ แตผลประกอบการในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอรทั่วโลกมียอดขายสูงตลอด
ทั้งป 2555 โดยเฉพาะที่อเมริกา มีความแข็งแกรงมาก และอุตสาหกรรมนี้อยูในตําแหนงที่ดีที่จะประสบความสําเร็จ
ตอไปในป 2556 โดยเฉพาะอุปกรณกลุม Optoelectronic ที่ใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและมีราคาถูกในอุปกรณ
หลายๆ อยาง เชน อุปกรณที่ใชในโทรศัพทมือถือ และกลองถายรูป อุปกรณ USB Flash Drive อุปกรณ Memory Card
และอุปกรณที่เกี่ยวของในการสงแลกเปลี่ยนขอมูล
ถึงแมจะมีความไมแนนอนในภาวะเศรษฐกิจและนโยบายของรัฐบาลของประเทศสหรัฐฯ แตตลาดของอุตสาหกรรม
เซมิคอนดักเตอรยังแสดงใหเห็นถึงความแข็งแกรง โดยเฉพาะในเดือนธันวาคมที่ผานมา เติบโตไดอยางประทับใจ
โดยพื้นฐานของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสสมัยใหมทั้งหมดซึ่งมีอุปกรณเซมิคอนดักเตอรเปนสวนประกอบที่สําคัญ และ
มีความสําคัญตอความเขมแข็งของเศรษฐกิจ รวมถึงความปลอดภัยในประเทศ และความสามารถในการแขงขันใน
ระดับโลกของประเทศสหรัฐฯ เมื่อพิจารณาจากการวัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และตัดเรื่องความไมแนนอน
ออกไป อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอรยังคงมีความแข็งแกรงตอไปในป 2556 และปตอๆ ไป
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* แหลงขอมูล: Press Release- Semiconductor Association (http://www.sia-online.org)
การผลิต หรือ การจัดหาผลิตภัณฑเพื่อจําหนาย
โรงงานผลิต
ปจจุบัน ฮานาและบริษัทยอยมีโรงงานซึ่งใชเปนฐานการผลิต 4 แหง ดังนี้
1. โรงงานจังหวัดลําพูน - บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) - ซึ่งมีพื้นที่ใชสอยประมาณ 32,480
ตารางเมตร ตั้งอยูในเขตอุตสาหกรรมสงออกที่จังหวัดลําพูนโรงงานนี้ทําการผลิตชิ้นสวนใชในกลองถายรูป,
RFID (Radio-Frequency Devices), สมารทการด, COB (Chip-on-Board), SMD (Surface Mount Device), Fiber
Optics, Led Assemble, Automotive Sensors, Flexible Circuit Board, Electronics Part for Interface Device,
PCB assemble รวมทั้งอุปกรณ โทรคมนาคมที่ใชความถี่สูง ชิ้นสวนคอมพิวเตอรและผลิตภัณฑทางการแพทย
2. โรงงานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร (อยุธยา) จํากัด ตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรม
ไฮเทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่ประมาณ 40,300 ตารางเมตร โดยโรงงานแหงนี้ทําการประกอบและ
ทดสอบการทํางานของวงจรไฟฟา (IC)
3. โรงงานที่เมืองทวินสเบิกรส มลรัฐโอไฮโฮประเทศ สหรัฐอเมริกา - บริษัท ฮานา ไมโครดิสเพลย เทคโนโลยี่
อิงค มีพื้นที่ประมาณ 28,000 ตารางฟุต โดยโรงงานแหงนี้ทําการผลิต LCoS (Liquid Crystal on Silicon) และ
ปายฉลาก RFID (RFID Tag)
4. โรงงานที่เมืองเจียซิง ประเทศจีน - บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (เจียซิง) - ขนาดพื้นที่ 91,151 ตาราง
เมตร ซึ่งดําเนินการผลิตตั้งแตเดือนมิถุนายน ป 2548 โดยโรงงานแหงนี้ดําเนินการการประกอบและทดสอบ IC
และผลิตภัณฑ PCBA ซึ่งยายมาจากฐานการผลิตที่โรงงานเซี่ยงไฮ
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กําลังการผลิต
กําลังการผลิตรวมป 2555 มีดังนี้
หนวยงาน

ป 2555
กําลังการผลิต

ปริมาณการผลิตจริง

(พันลานชิ้นตอป)

(พันลานชิ้นตอป)

A) IC
- โรงงานอยุธยา

1,427

1,023

- โรงงานเจียซิง

1,680

1,427

- โรงงานลําพูน

1,093

517

- โรงงานเจียซิง

184

160

C) MICRODISPLAY - โรงงานสหรัฐอเมริกา

586

192

B) PCBA

วัตถุดิบและผูจําหนายวัตถุดิบ
ฮานามีทั้งการสั่งซื้อวัตถุดิบเอง และลูกคาเปนผูจัดสงใหฮานา (Consignment) โดยวัตถุดิบที่ลูกคาเปนผูจัดสงใหฮานา
จะไมบันทึกเปนตนทุนการผลิต สัดสวนการซื้อวัตถุดิบตางประเทศและในประเทศคิดเปนรอยละ 95 และรอยละ 5
ตามลําดับ ฮานานําเขาวัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตโดยนําเขาโดยตรงและผานตัวแทนจําหนายจากตางประเทศ (ซึ่ง
การซื้อวัตถุดิบในประเทศ เปนการซื้อผานตัวแทนจําหนาย ซึ่งตองนําเขาวัตถุดิบมาจากตางประเทศ) ทั้งนี้การซื้อ
วัตถุดิบจากผูจําหนายทั้งในและตางประเทศรวมโดยประมาณ 250 ราย ซึ่งไมมีผูจําหนายรายใดที่ฮานาทําการจัดซื้อ
วัตถุดิบเปนมูลคาเกินกวารอยละ 30 ของยอดการสั่งซื้อวัตถุดิบรวม
บริษัทฯ จะวางแผนในการสั่งซื้อวัตถุดิบลวงหนาตามการวางแผนการผลิตเพื่อใหสอดคลองกับคําสั่งซื้อของลูกคา
ทั้งนี้วัตถุดิบบางชนิดที่ราคาอิงกับตลาดโลก เชนวัตถุดิบที่มีปโตรเคมีหรือทองคําเปนสวนประกอบ หรือวัตถุดิบ
จําพวก Metal Part เชน เหล็ก ทองแดง เงิน ราคาอาจคอนขางผันผวน ซึ่งผูจําหนายจะทําการแจงลวงหนาในกรณีที่มี
การเปลี่ยนแปลงราคา อยางไรก็ตามฮานาไมมีนโยบายในการผลักภาระใหกับลูกคา เพราะกลยุทธทางการตลาดอยา
หนึ่งของฮานา คือการรักษาสัมพันธภาพระยะยาวกับลูกคาเพื่อคงไวซึ่งสวนแบงทางการตลาด
นอกจากนี้ ฮานาจะมีขั้นตอนในการทดสอบคุณภาพทางวิศวกรรมของวัตถุดิบ กอนนําวัตถุดิบไปประกอบเปน
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหมั่นใจวาสินคาที่ผลิตจะไดมาตรฐาน และขอกําหนดระหวางประเทศ
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ผลของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีตอการใชวัตถุดิบ
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ผานมา สวนใหญเป นการเปลี่ยนแปลงลักษณะการประกอบหรือแมพิมพ ซึ่ ง
สายการผลิตของฮานาสามารถรองรับการผลิตไดหลายรูปแบบ (Flexible) ทําใหผลกระทบดังกลาวมีเพียงเล็กนอย
อยางไรก็ตามวัตถุดิบยังคงใชในลักษณะเดิม ซึ่งไมไดรับผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
สภาพปญหาเกี่ยวกับวัตถุดิบ
โดยปกติ ฮานาจะทําการทดสอบคุณภาพของวัตถุดิบโดยวิศวกรของบริษัท กอนเริ่มทําการประกอบ และการจัดซื้อ
วัตถุดิบหลักของแตละผลิตภัณฑจะสั่งซื้อตามขอกําหนดเฉพาะ (Specification) ของลูกคา กับผูจําหนายที่ไดรับการ
อนุมัติจากลูกคา การแกไขปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบไดมีการหาแหลงผูจําหนายสํารองหลายๆ แหง และสราง
สั ม พั น ธภาพระยะยาวกั บ ผู จํ า หน า ย รวมทั้ ง มี ก ารเจรจากั บ ลู ก ค า ในการหาวั ต ถุ ดิ บ ทดแทน กรณี วั ต ถุ ดิ บ ตาม
Specification ของลูกคาขาดแคลน พิจารณาเสนอตอลูกคาในการจัดหาวัตถุดิบจากผูจําหนายรายอื่น หรือยี่หออื่นซึ่งมี
คุณสมบัติใกลเคียงกัน แตทั้งนี้ตองคํานึงการยอมรับและตกลงของลูกคาเปนสําคัญ
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
สําหรับโรงงานที่กรุงเทพ ไดดําเนินการเพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมโดยควบคุมการปลอยมลพิษทางน้ํา อากาศ
และกากของเสียใหอยูภายใตกฎหมายและคามาตรฐานที่กําหนดไวโดยหนวยงานราชการตางๆ เชน กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม นอกจากนั้นยังไดดําเนินการสงเสริมการคัดแยกขยะ เพื่อลดปริมาณของเสียที่จะสงออกไปกําจัดนอก
บริเวณโรงงาน ตลอดถึงการนําของเสียที่ใชแลวกลับมาใชประโยชนใหม
เนื่องจากขบวนการผลิต IC มีขั้นตอนการผลิตที่สามารถทําใหเกิดของเสียที่เปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม บริษัท ฮานา
เซมิคอนดักเตอร (อยุธยา) จํากัด เปนบริษัทที่ไดทําการเปลี่ยนสารเคมีจาก CFC เปน NON-CFC ตลอดขบวนการผลิต
และในป 2547 ขบวนการชุบขา IC ซึ่งในอดีตเปนการชุบดวยสารผสมตะกั่วก็จะเปลี่ยนมาเปนชุบดวยดีบุก 100% การ
ชุบขาดวยดีบุกจะเปนการลดสารที่เปนอันตรายตอสิ่งแวดลอมลงไดสวนหนึ่ง แตก็ยังมีสารละลายทางเคมีที่เปน
อันตรายตอสภาวะแวดลอม บริษัทมีระบบกําจัดสารเคมีและน้ําเสียที่ทันสมัย ภายใตการควบคุมดูแลโดยวิศวกรเคมี
ของบริษัท นอกจากนี้บริษัทไดรับการรับรองคุณภาพระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม ISO 14001 มาตั้งแตป 2542
ซึ่งแสดงใหเห็นวาการควบคุมของเสียจากการผลิต IC และผลิตภัณฑเปนไปตามมาตรฐานสากลที่กําหนด
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) ผานการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 และระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอม ISO 14001 ซึ่งบงบอกถึงคุณภาพขององคกรและบริการของเรา ที่เห็นถึงความใสใจตอสิ่งแวดลอมที่
ทางบริ ษั ท มี ต อ สั ง คม ได กํ า หนดเป า หมายลดผลกระทบต อ สิ่ ง แวดล อ ม ด ว ยการวางเป า ลดการปล อ ยก า ซ
คารบอนไดออกไซด เปลี่ยนหลอดไฟฟาแสงสวางในโรงงานและสํานักงานจากหลอดฟลูออเรสเซนท เปนหลอด
ประหยัดไฟLED เพื่อลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด อันเปนสาเหตุของภาวะโลกรอน
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บริษัทไดมีโครงการลดการใชทรัพยากรน้ําและการนําน้ํากลับมาใชใหม ตัวอยางเชนการนําน้ําที่ผาน Saw Sub-State
process, RO Concentrate Water รวมการนําน้ํากลับมาใชใหมได 32%ของน้ําที่ตองจายเขาโรงงานจากการนิคม
อุตสาหกรรม
บริ ษั ท ฯได รั บ การสนั บ สนุ น จากสํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรม (สศอ.) ในการเตรี ย มความพร อ มเพื่ อ การ
ประยุกตใชมาตรฐาน ISO50001 ของระบบการจัดการพลังงานมาใชในองคกร บริษัทฯมีระบบสําหรับการจัด
การพลังงานแลวและพรอมที่จะไดรับการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO50001 ในป 2555 เรามีโครงการลดการใช
พลังงานหลายโครงการ ผลของการปฏิบัติทําใหบริษัทฯประสบความสําเร็จในการประหยัดไฟฟาไดประมาณ 2.7
ลานบาทตอป
นอกจากนี้ในป 2555 บริษัทฯมีโครงการนําน้าํ กลับมาใชใหม สงผลใหมีการนําน้ําที่ใชแลว นํากลับมาใชใหม เพิ่มขึ้น
กวารอยละ 32 อีกทั้งเรายังประสบความสําเร็จตอโครงการนํากระดาษบันทึก (note pad) ที่ใชแลวกลับมาใชใหม
นอกจากนั้น บริษัท ฮานา ไดผานการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมไทย มาตรฐานยุโรปดาน RoHS
วัตถุอันตรายและมาตรฐานสากลจากหลายหนวยงาน รวมทั้งผานการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย OHSAS/TIS 18001 ซึ่งชวยเสริมสรางความปลอดภัยในการทํางาน ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ และลด
ปญหาสิ่งแวดลอมในองคกรและสังคมโดยรวม และเปนที่ยอมรับทั่วโลก
ผลของการไดรับการสนับสนุนอยางตอเนื่องจากผูบริหารระดับสูง และการมีสวนรวมของพนักงานทุกคน ทําใหมี
การนําไปปฏิบัติในทุกระดับขององคกร ซึ่งสงผลใหบริษัทฯ สามารถลดมลภาวะทางอากาศ น้ํา และสามารถวาง
ระบบกําจัดขยะโดยนําขยะไปกําจัดโดยบริษัทรับกําจัดขยะอุตสาหกรรมที่ไดรับอนุญาตโดยเฉพาะ ทําใหบริษัท
สามารถปฎิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับที่ตั้งของโรงงาน สภาพแวดลอมของโรงงานตาม พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.
2535 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดทํารายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษ ที่ระบายออกจาก
โรงงาน พ.ศ. 2540 ทุกประการ
การควบคุมผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ในการตั้ ง โรงงานอุ ต สาหกรรม ฮานาต อ งยื่ น ขอใบอนุ ญ าตตั้ ง โรงงานซึ่ ง จะต อ งแสดงกรรมวิ ธี ก ารผลิ ต เพื่ อ
ประกอบการพิจารณา ถาหากกรรมวิธีการผลิตมีสิ่งที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เชน น้ําเสีย อากาศเสีย จะตองผาน
การพิจารณาและไดรับอนุญาตจากกองสิ่งแวดลอมโรงงาน นอกจากนั้นหลังจากกอสรางโรงงานเสร็จ กอนการ
ประกอบกิจการจะตองใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมตรวจสอบและออกใบอนุญาตประกอบกิจการ ซึ่งเจาหนาที่จะมา
ตรวจสอบวาเปนไปตามที่บริษัทขออนุญาตไวหรือไมกอนที่จะใหใบอนุญาต และ ใบอนุญาตนี้ไมใชใบอนุญาตที่ให
ใชไดตลอดไป แตจะตองมีการตออายุเปนระยะๆ ทุกๆ 3 ป ซึ่งการตออายุแตละครั้ง จะตองมีการตรวจสอบกอนที่จะ
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ใหตออายุ โดยกองควบคุมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม สําหรับกรณีที่มีขบวนการผลิตที่ตองมีการชุบตะกั่วนั้น
บริษัทมีการดําเนินการขออนุญาตที่เขตทุกป
บริษัท ฮานาฯ เองไดรับผลประโยชนอยางมากมายจากการจัดการสิ่งแวดลอม มากวา 10 ปแลว เราสามารถประหยัด
คาใช จายได ห ลายล านบาท มี ปริ มาณผลผลิ ตที่ ดีเ พิ่ มมากขึ้น โดยเฉพาะอยา งยิ่ ง การดํ าเนิ นกิ จ การที่ เป นมิ ตรต อ
สิ่งแวดลอม จนทําใหบริษัทไดรับการยอมรับจากผูคนในทองถิ่น วาโรงงานของบริษัทฯ ไมเคยสงผลกระทบตอ
สิ่งแวลดลอมและวิถีชีวิตของคนในชุมชนเลย
การจัดการดานสิ่งแวดลอม
บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยและกฎหมายสิ่งแวดลอม ที่กําหนดโดยกระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคม กระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพพลานามัยของพนักงาน ผูเขามาติอตอหรือดําเนินธุรกิจกับบริษัทฯ โดย
ใหมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด บริษัทฯ มีแผนงานการจัดการสิ่งแวดลอมและเราไดรับมาตรฐานสากลดาน
การจัดการสิ่งแวดลอม ซึ่งเราจะมุงมั่นในการพัฒนารักษาสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง ที่ผานมาบริษัทไดดําเนินการหลาย
อยางในการเปลี่ยนมาใชเครื่องมืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพมากกวาในโครงการประหยัดพลังงาน และลดการใช
พลังงานในระบบไฟฟา ระบบบําบัดนํ้าเสีย และระบบกาซ
จากนโยบายสิ่งแวดลอมและการใหความสําคัญกับปญหาภาวะโลกรอน ฮานาไดใชความพยายามเพื่อจะชวยลด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ดวยการใชมาตรการ “ลด การใช การใชซ้ํา และการนํากลับมาใชใหม” ซึ่งเรายังคง
ดําเนินงานตามนโยบายลดการใชพลังงานในสถานที่ทํางานอยางตอเนื่อง ทั้งสวนสํานักงานและสวนการผลิตโดยทํา
การปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ เชน ปรับอุณหภูมิของระบบปรับอากาศ ลดการใชไฟฟาใน
ชวงเวลาที่มีการคิดคาการใชไฟฟาในอัตราสูงสุด (On-Peak) ลดการใชทรัพยากรและสารเคมี รวมถึงการนํานํ้าที่ใช
แลวนํากลับไปใชใหม
การดําเนินการของบริษัทเพื่อลดผลกระทบและผลการปฏิบัติจริงเมื่อเทียบกับอัตราสูงสุดที่กฎหมายกําหนด
บริษัทไดปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตใหประกอบกิจการโรงงาน ตามมาตรา 12 วรรค 5 แหงพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งกําหนดเงื่อนไขที่ผูประกอบกิจการโรงงานจะตองปฏิบัติเปนพิเศษไว ดังนี้
1.

ตองมีและใชระบบขจัดน้ําทิ้ง ที่เกิดขึ้นจากกรรมวิธีการผลิตที่มีขนาดและประสิทธิภาพเพียงพอ ไมกอใหเกิด
เหตุเดือดรอนหรือเปนอันตรายตอผูปฏิบัติงานและผูอยูอาศัยใกลเคียง

2.

ตองมีมาตราการควบคุมและปองกันไอสารเคมีที่เกิดขึ้นจากกรรมวิธีการผลิต ไมกอใหเกิดเหตุเดือดรอนหรือ
เปนอันตรายตอผูปฏิบัติงานและผูอยูอาศัยใกลเคียง
29

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

3.

ตองมีและใชเครื่องปรับอากาศหรือพัดลมระบายอากาศ หรือพัดลมดูดอากาศ ใหมีขนาดเพียงพอตอกิจการ
และเหมาะสมตอสภาพการทํางาน โดยจะตองเปดตลอดเวลาทํางาน

4.

ใบอนุญาตประกอบกิจการนี้อาจถูกเพิกถอนได หากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ไดรับการรองขอจากหนวย
ราชการที่เกี่ยวของ เนื่องจากมีการใชอาคารโรงงานผิดประเภทจากที่ไดรับอนุญาตไว

5.

ตองมีและใชระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว หรือใชบริการของศูนยบริการกําจัดกากอุตสาหกรรม
และตองไดรับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมดวย

ประวัติการกระทําผิดเกี่ยวกับสิง่ แวดลอม
- ไมมี แนวทางแกไข (ถามี)
- ไมมี –
งานที่ยังไมสงมอบ
- ไมมี –
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5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
สินทรัพยที่ฮานา และบริษัทยอยเปนเจาของ มีดังนี้
สินทรัพย

ที่ดินและโรงงานที่จังหวัดลําพูน

ที่ดินและโรงงานที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อาคาร 6 ชั้น

ที่ดินและโรงงานที่เจียซิง

อาคารสํานักงาน
บริษัท ฮานา มาเกา คอมเมอรเชียล
ออฟชอร จํากัด
ที่ดินใหมที่เขตหลักสี่
สําหรับเปนสํานักงานแหงใหม

ที่ตั้ง

ประเภทของ
การถือสิทธิ

ภาระ
ผูกพัน

มูลคาตามบัญชี
(ลานบาท)
ณ 31 ธ.ค. 2555

เลขที่ 101/2 หมู 4
เขตอุตสาหกรรมสงออกนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ
ตําบลบานกลาง
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค
อําเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กรรมสิทธิ์

-

ที่ดิน – 126.2
อาคาร – 550.3

กรรมสิทธิ์

-

ที่ดิน – 106.4
อาคาร – 428.3

เลขที่ 10/4 หมู 3
ถนนวิภาวดี-รังสิต
แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เมืองเจียซิง เขตเซินเจิ้น
ประเทศจีน

กรรมสิทธิ์

-

อาคารบนทีด่ ินเชา
–

กรรมสิทธิ์

-

ที่ดิน – 16.9
อาคาร – 410.4

Rua de Peqim No. 126 EDF.
Commercial I TAK C18,
Macau
แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

กรรมสิทธิ์

-

สิ่งปลูกสราง - 5

กรรมสิทธิ์

-

ที่ดิน – 121.6

_____________________________________________________________________________
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สินทรัพยที่ฮานา และบริษัทยอยเชา มีดังนี้
สินทรัพย

ที่ตั้ง

ที่ดิน

เลขที่ 10/4 หมู 3
ถนนวิภาวดี-รังสิต
แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
อาคาร สํานักงานและโรงงาน 2061 Case Parkway
สหรัฐอเมริกา
South Twinsburg, Ohio,
USA
3130 De La Cruz
อาคารสํานักงาน
Boulevard
บริษัท ฮานา ไมโคร
Unit # 10, Santa Clara,
อิเล็คโทรนิคส อิงค
California ,USA

ประเภทของการถือ
สิทธิ

ภาระผูกพัน

มูลคาตามบัญชี
(ลานบาท)
ณ 31 ธ.ค. 2555

สิทธิการเชา
อายุสัญญา 25 ป

-

-

สิทธิการเชา
อายุสัญญา 3 ป

-

-

สิทธิการเชา
อายุสัญญา 3 ป

-

-

หมายเหตุ สินทรัพยที่ฮานาและบริษัทยอยเชา มิไดทําการบันทึกบัญชีเปนสิทธิการเชา มีเพียงแตการรับรูคาเชาตามงวดบัญชีเทานั้น

รายละเอียดสัญญาเชา
1. สิทธิการเชาชวงที่ดิน ถ.วิภาวดี ประกอบดวยสัญญาเชาชวง 3 สัญญา คือ
1.1 สัญญาเชาชวงระหวาง นายปลุก วัชราภัย และ บริษัท โอแมค จํากัด มีรายละเอียดดังนี้
คูสัญญา ผูใหเชา: นายปลุก วัชราภัย
ผูเชา: บริษัท โอแมค จํากัด
อายุสัญญา: 25 ป (1 มีนาคม 2529 เปนตนไป)
ตอสัญญา: สิ้นสุด 28 กุมภาพันธ 2557
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1.2 สัญญาเชาชวงระหวาง บริษัทโอแมค จํากัด และบริษัทฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) มีรายละเอียดดังนี้
คูสัญญา ผูใหเชาชวงคือ บริษัท โอแมค จํากัด
ผูเชาชวงคือ บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)
อายุสัญญา: 3 ป (1 มีนาคม 2554 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2557)
1.3 สัญญาเชาชวงระหวาง บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทฮานา เซมิคอนดักเตอร
(กรุงเทพ) จํากัด มีรายละเอียดดังนี้
คูสัญญา ผูใหเชาชวง คือ บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)
ผูเชาชวง คือ บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร (กรุงเทพ) จํากัด
อายุสัญญา: 2 ป (1 มกราคม 2554 – 31 ธันวาคม 2555)
1.4 สัญญาเชาชวงระหวาง บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทฮานา เซมิคอนดักเตอร
(อยุธยา) จํากัด มีรายละเอียดดังนี้
คูสัญญา ผูใหเชาชวง คือ บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)
ผูเชาชวง คือ บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร (อยุธยา) จํากัด
อายุสัญญา: 15 เดือน (1 มกราคม 2555 – 30 กันยายน 2556)
2. สัญญาเชาโรงงานและอาคารสํานักงานที่สหรัฐอเมริกา
2.1 คูสัญญา: บริษัท ออกซฟอรด บิสิเนส พารค (Oxford Business Park) จํากัด (ผูใหเชา) และ บริษัท ฮานา
ไมโครอิเล็คโทรนิคส อิงค (ผูเชา)
อายุสัญญา : 16 ตุลาคม 2554 - 30 พฤศจิกายน 2556
2.2 คูสัญญา : บริษัท เจ ซี เจ (J.C.J) จํากัด (ผูใหเชา) และ ฮานา ไมโครดิสเพลย เทคโนโลยี่ อิงค (ผูเชา)
อายุสัญญา : 1 เมษายน 2555 – 31 มีนาคม 2558
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เงื่อนไขการเชา: หลังจากหมดสัญญาแลว หากผูเชามีความประสงคจะเชาตอสามารถยืดระยะเวลาการเชา
ออกไปไดอีก 2 ป ทั้งนี้จะตองแจงความประสงคแกผูใหเชาลวงหนา 4 เดือนกอนวันหมดสัญญา โดยใชอัตราคาเชา ณ
ราคาตลาดปจจุบัน (Current Market Rate)
มูลคาตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ของฮานาและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
รายการ
ที่ดิน
อาคาร
สิ่งปรับปรุงสินทรัพยเชา
สิ่งติดตั้ง
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องตกแตงและอุปกรณสํานักงาน
ยานพาหนะ
งานระหวางกอสรางและเครื่องจักรระหวางติดตั้ง
รวม

มูลคา
(ลานบาท)
345.2

1,399.7
46.5
251.8
4,202.0
138.3
15.2
214
6,621.7

นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
บริษัทฯ มีอํานาจในการจัดการควบคุมดูแลบริษัทยอยแตละแหง ฝายปฏิบัติการของแตละบริษัทยอยจะอยู
ภายใตการดูแลของผูจัดการโรงงานทั่วไป ซึ่งจะรายงานผลการดําเนินงานกับหัวหนาฝายบริหารของบริษัทฯ
รายจายฝายทุนและการบริหารจัดการทางการเงินจะถูกควบคุมดูแลโดยฝายบริหารของบริษัทฯ ซึ่งจะไดรับการ
พิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทฯ
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6. ขอพิพาททางกฎหมาย
(1) ในระหว างป 2546 บริ ษั ทฯได รั บหนั งสื อแจ งการประเมิ นภาษี เงิ นได นิ ติ บุคคลสํ าหรั บป 2540 จาก
กรมสรรพากรจากการที่บริษัทฯ มิไดเฉลี่ยรายจายดอกเบี้ยจายและผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศของเงิน
กูยืมใหกับกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน ทําใหภาระภาษีของบริษัทฯสําหรับป 2540 พรอมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มต่ําไป
จํานวนประมาณ 150 ลานบาท บริษัทฯไมเห็นดวยกับการประเมินดังกลาวและไดยื่นอุทธรณตอคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ ในเดือนพฤศจิกายน 2550 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณไดพิจารณายกอุทธรณคัดคานการประเมินของเจา
พนักงานประเมิน ซึ่งปจจุบันบริษัทฯอยูในขั้นตอนของการยื่นคัดคานผลการประเมินภาษีตอศาลฎีกา บริษัทฯคาดวาศาลฎีกา
จะกลับผลการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณและมีผลใหบริษัทฯไมตองจายภาระภาษีดังกลาว
ในระหวางไตรมาสที่ 2 และที่ 3 ของป 2555 บริษัทฯไดรับหนังสือแจงการประเมินภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับ
ป 2544 และ 2545 จากกรมสรรพากรจากการที่บริษัทฯเฉลี่ยคาใชจายในการบริหาร ดอกเบี้ยจายและผลขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศใหกับกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนสูงไป และไดนําผลขาดทุนสุทธิมาถือเปนรายจาย
สูงไป ทําใหภาระภาษีของบริษัทฯสําหรับป 2544 และ 2545 พรอมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มต่ําไปรวมเปนจํานวนเงินประมาณ 20
ลานบาท และ 44 ลานบาท ตามลําดับ บริษัทฯไมเห็นดวยกับการประเมินดังกลาวและไดยื่นอุทธรณตอคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2555 และวันที่ 28 กันยายน 2555 บริษัทฯคาดวาคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณจะ
กลับผลการพิจารณาของกรมสรรพากรและมีผลใหบริษัทฯไมตองจายภาระภาษีดังกลาว
อยางไรก็ตาม บริษัทฯไดตั้งประมาณการภาระภาษีที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกประเมินภาษีขางตนไวแลวในบัญชี
ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจํานวนประมาณ 215 ลานบาท (2554: 150 ลานบาท) รวมทั้งบริษัทฯ ไดวางหนังสือค้ํา
ประกันของธนาคารเปนประกันการถูกประเมินภาษีดังกลาวดวย
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7. โครงสรางเงินทุน
(1) หลักทรัพยของบริษัท
(ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจํานวน 974,403,900 บาท และทุนที่ชําระ
แลวเทากับ 804,878,860 บาท แบงเปนหุนสามัญ 804,878,860 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท* จากการดําเนินการจด
ทะเบียนลดทุนทั้งทุนจดทะเบียนและทุนที่ชําระแลวตอกระทรวงพาณิชย โดยการตัดหุนที่ซื้อคืน** ของบริษัท
จํานวน 25,596,100 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท รวม 25,596,100 บาท ในวันที่ 5 มีนาคม 2555***
* ไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวจาก 5 บาทเปน 1 บาท ณ 27 พฤษภาคม 2547
* * โครงการซื้อหุนคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2551
* * * การจดทะเบียนลดทุนโดยการตัดหุนที่ซื้อคืนที่จําหนายไมได ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2555
(ข) โครงการซื้อหุนคืน (Treasury Stock) เพื่อการบริหารทางการเงิน
จากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2551 มีมติอนุมัติโครงการซื้อ
หุนคืนเพื่อบริหารการเงินนั้น บริษัทไดดําเนินการซื้อหุนคืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เริ่มตั้งแต
วันที่ 22 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 22 เมษายน 2552 เปนจํานวนทั้งสิ้น 25,596,100 หุน คิดเปน 3.08% ของทุน
ชําระแลว ทั้งนี้ระยะเวลาการจําหนายและการตัดหุนที่ซื้อคืน เริ่มตั้งแต 24 ตุลาคม 2552 และสิ้นสุดวันที่ 24
ตุลาคม 2555
จากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2554 คณะกรรมการบริษัทมี
มติจําหนายหุนที่ซื้อคืน โดยการขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กําหนดระยะเวลาในการซื้อขายหุนที่
ซื้อคืนตั้งแตวันที่ 25 สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2554 ซึ่งเมื่อครบกําหนดระยะเวลาการจําหนายหุนที่
ซื้อคืนแลว บริษัทฯ จําหนายหุนที่ซื้อคืนไมได ดังนั้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2555 จากที่ประชุมคณะกรรมการ
ครั้งที่ 1/2555 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติลดทุนโดยการตัดหุนจดทะเบียนที่ซื้อคืนดังกลาว และไดดําเนินการ
จดทะเบียนลดทุนตอกระทรวงพาณิชยในวันที่ 5 มีนาคม 2555 ดังนั้นโครงการซื้อหุนคืน (Treasury Stock)
เพื่อการบริหารทางการเงินครั้งนี้ไดสิ้นสุดลงแลว
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(2) ผูถือหุน
รายชื่อผูถอื หุนใหญ 10 รายแรก ณ วันปดสมุดทะเบียนลาสุด (ณ วันที่ 21 มีนาคม 2555)
ลําดับ
1.

จํานวนหุน

(%)

253,419,360

31.49

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG
HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) SA, SINGAPORE BRANCH

91,890,600
83,131,100

11.42
10.33

STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

54,203,200
30,143,525

6.73
3.75

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH

21,147,200

2.63

8.
9.

HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด
NORTRUST NOMINEES LTD.

18,604,310
14,164,427
11,910,600

2.31
1.76
1.48

10.

กองทุนเปด อเบอรดีนหุนระยะยาว

7,829,400

0.97

2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื่อ
OMAC (HK) LIMITED, บริษัท โอแมค จํากัด, RAINBOW JOY LIMITED

หมายเหตุ: - ลําดับ (1) คือผูถือหุนกลุมเดียวกันตามมาตรา 258 แหงพรบ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2551
- กลุมตระกูลฮัน ถือหุนใน OMAC (HK) Limited และ บริษัท โอแมค จํากัด คิดเปนรอยละ 99.98 และ 99.99 ตามลําดับ ดัง
รายละเอียดดังนี้
 OMAC (HK) Limited ประกอบดวย
นายซุยหย่ํา แซหั่น ถือหุนในอัตรารอยละ 49.99

นางซิลวี่ แซหาน ถือหุนในอัตรารอยละ 49.99

 บริษัท โอแมค จํากัด ประกอบดวย
น.ส. เจนีน มากาเร็ต ฮัน ถือหุนในอัตรารอยละ 33.33 ด.ญ. อลินา ซิลวี่ ฮัน ถือหุน ในอัตรารอยละ 18.05
นายริชารด เดวิด ฮัน ถือหุนในอัตรารอยละ 15.28 กองทุ น มิ เ ชลล ไทยแลนด ออทอไรซ เพอร โ พส ทรั ส ต
(บาฮามาส) โดยน.ส. มิเชลส วี ฮัน ถือหุนในอัตรารอยละ 33.33
นอกจากนั้น กลุมตระกูลฮัน ซึ่งประกอบดวย นายซุยหย่ํา แซหั่น นางซิลวี่ แซหาน นายริชารด เดวิด ฮัน และ น.ส.มิเชลส วี ฮัน
ยังดํารงตําแหนงกรรมการของ Rainbow Joy Ltd. ทั้งหมด ดังนั้นทั้งสามบริษัทดังกลาวจึงจัดเปนผูถือหุนกลุมเดียวกันตาม
มาตรา 258 แหงพ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พ.ศ. 2535 กลุมดังกลาวถือหุนในบริษัทรวมทั้งสิ้น
รอยละ 30.73
- นอกจากอันดับที่ 1 แลว บริษัทฯ ไมมีผูถอื หุนรายใหญใน 10 อันดับที่เหลือ มีสวนเกี่ยวของกับบริษทั ฯ
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(3) นโยบายการจายเงินปนผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลประมาณรอยละ 30 – 100 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหัก
เงินสํารองตางๆ ทุกประเภทที่กฏหมายและบริษัทไดกําหนดไว อยางไรก็ตาม อัตราการจายเงินปนผลดังกลาวจะขึ้นอยู
กับกระแสเงินสดและแผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทยอยรวมถึงขอจํากัดทางกฏหมายและความจําเปนอื่นๆ
และนโยบายในการจายเงินปนผลของบริษัทยอยที่จะจายใหบริษัทฯ คือรอยละ 0 – 100 ของกําไรที่จัดสรรได
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8. การจัดการ
1) โครงสรางการจัดการ
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โครงสรางกรรมการบริษัทฯ
โครงสรางกรรมการบริษัทฯ คือคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการสรรหา ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
คณะกรรมการบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัท มีกรรมการทั้งหมด 6 ทานประกอบดวย
1. นายบัญชา ทานพระกร

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายริชารด เดวิด ฮัน

กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา

3. นายวินสัน มุง ชู ฮุย

กรรมการบริหาร

4. นายเทอรเรนซ ฟลิป เวียร

กรรมการบริหาร

5. นายวรพจน เทพวนาประสิทธิ์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา

6. นายมารติน เอ็นโน ฮอรน

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา

เลขานุการบริษัทฯ:

น.ส. จิระภา คงมณี

กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัทฯ
คือกรรมการ 2 ทานตามรายนามขางตน ลงนามและประทับตราสําคัญของบริษัทฯ
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ
ตามหนังสือขอบังคับของบริษัท ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ มีดังนี้
1.

ใหคณะกรรมการจัดการธุรกิจของบริษัทฯ ตามกฎหมายและวัตถุประสงคที่ตราไวในหนังสือบริคณห
สนธิของบริษัท และมีอํานาจที่จะประกอบกิจการตางๆที่ระบุไวในหนังสือบริคณหสนธิดังกลาว
ทั้งหมด หรือที่เกี่ยวของกับกิจการตางๆ เหลานั้นรวมทั้งมติของที่ประชุมผูถือหุน

2.

ใหคณะกรรมการมีอํานาจจัดหามา ซื้อ ขาย จํานอง หรือ จํานํา สังหาริมทรัพย หรืออสังหาริมทรัพย
เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการดํ า เนิ น ธุ ร กิจ ของบริ ษั ท และออกหลั ก ประกั น ทางพาณิ ช ย ชนิ ด อื่ น ๆเพื่ อ
ประโยชนโดยทั่วๆ ไปของบริษัท หรือเพื่อเปนหลักประกันสําหรับหนี้ความรับผิด หรือภาระผูกพัน
ของ บริษัท หรือบุคคลภายนอกใดๆ

3.

ใหคณะกรรมการมีอํานาจที่จะเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพยเปนระยะเกินกวาและสั้นกวา 3 ป และ
คณะกรรมการมีอํานาจทําการจดทะเบียนกับหนวยราชการ กรม กอง กระทรวง หรือ หนวยงานใดๆ
ทั้งในประเทศและนอกประเทศได

40

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

4.

ใหคณะกรรมการมีอํานาจออกหรือใหการค้ําประกันและผูกพันบริษัท ในฐานะเปนผูค้ําประกัน หรือ
นายประกันในนามของบริษัทเพื่อประกันบุคคลใดๆไมวาเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล

5.

ใหคณะกรรมการมีอํานาจยื่นเรื่องราวตออนุญาโตตุลาการเขาประนีประนอมยอมความ ดําเนินคดี ฟอง
คดีและสูคดีในศาลในประเทศใดๆ ก็ได รวมทั้งใหมีอํานาจเขาเปนฝายในคดีลมละลาย การเขาจัด
กิจการใหมและกระบวนการการชําระบัญชีของลูกหนี้รายเดียวหรือหลายรายของบริษัท และรับเงิน
หรือทรัพยสินจากบุคคลธรรมดา นิติบุคคล ศาล หรือ หนวยราชการใดๆ

นอกจากนี้เพื่อใหสอดคลองกับการมีระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทฯ มีหนาที่ ดังนี้
1. รับรองวิสัยทัศน แผนการดําเนินงานและแผนงานทางธุรกิจของบริษัท
2. ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของหัวหนาฝายบริหาร เพื่อใหแนใจวาคณะกรรมการบริหารไดดําเนินการ
ปฏิบัติงานภาระกิจประจําวันตามนโยบายที่วางไวอยางเหมาะสม
3. ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงวาไดมีการดําเนินการอยางถูกตอง
และมีประสิทธิผล
4. สอบทานรายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน เพื่อใหเปนไปตามกฏขอบังคับใน
ปจจุบัน
5. สอบทานและรับรองรายงานทางการเงินที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต
6. ตรวจสอบการเปดเผยขอมูลของบริษัท ตอสาธารณชนใหมีความถูกตองครบถวนภายในเวลาที่กําหนด
7. กรรมการทุกทานจะตองไมนําขอมูลภายในของบริษัท ไปใชเพื่อประโยชนสวนตน
ในการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ กรรมการและผูบริหารจะตองปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง
และด ว ยความซื่ อ สั ต ย และจะต อ งปฏิ บั ติ ต ามกฏหมาย วั ต ถุ ป ระสงค ข อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท มติ ข องที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการ และมติที่ประชุมของผูถือหุน
ขอบเขตอํานาจหนาที่กรรมการอิสระ
1. สอบทานการดําเนินงานของบริษัท ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฏหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
2. สอบทานการทํารายการระหวางกัน รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจนํามาซึ่งความขัดแยงทาง
ผลประโยชน ใหสอดคลองกับขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย รวมทั้งพิจารณาการเปดเผยขอมูลใน
กรณีการทํารายการระหวางกันใหมีความถูกตอง โปรงใส
3. ปฏิบัติงาน รวมทั้งใหขอคิดเห็น เสนอแนะแกคณะกรรมการบริหารในกิจการใดๆ ที่ไดรับมอบหมาย
4. สอบทานประสิทธิภาพและความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
5. จัดทํารายงานสรุปความคิดเห็นของกรรมการบุคคลภายนอกเกี่ยวกับรายการระหวางกัน โดยเปดเผยใน
รายงานประจําปของบริษัท
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คณะกรรมการตรวจสอบ: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัท มีกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 3 ทานประกอบดวย
1. นายบัญชา ทานพระกร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายมารติน เอ็นโน ฮอรน
กรรมการตรวจสอบ
3. นายวรพจน เทพวนาประสิทธิ์
กรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ ประสานงานกับผูตรวจสอบ
ภายนอกและผูบริหารในการจัดทํารายงานทางการเงินประจําไตรมาสและรายป
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
พิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณา
แตงตั้งโยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท
และเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการ
เขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง
5. พิ จ ารณารายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น หรื อ รายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย ง ทางผลประโยชน ให เ ป น ไปตาม
กฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและ
เปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท
6. จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําป
ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิ บัติ ก ารอื่น ใดตามที่ คณะกรรมการของบริ ษัท มอบหมายด ว ยความเห็ นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
8. ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทําซึ่ง
อาจมีผลกระทบอยางมีนั ยสําคัญตอฐานะการเงิ นและผลการดําเนินงานของบริษัทคณะกรรมการ
ตรวจสอบต อ งรายงานต อ คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง แก ไ ขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการบริษัท หรือผูบริหารไมดําเนินการใหมีการ
ปรั บ ปรุ ง แก ไ ขภายในเวลาที่ ส มควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ ง อาจรายงานว า มี
รายการหรือการกระทําดังกลาวตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
หรือตลาดหลักทรัพย
คณะกรรมการสรรหา: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีกรรมการสรรหาทั้งหมด 3 ทาน โดยเปนกรรมการอิสระ
จํานวน 2 ทาน และกรรมการบริหาร จํานวน 1 ทาน ดังตอไปนี้
42

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

1. นายวรพจน เทพวนาประสิทธิ์
2. นายมารติน เอ็นโน ฮอรน
3. นายริชารด เดวิด ฮัน

ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการสรรหา
กรรมการสรรหา

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหา
1. ตรวจสอบขั้นตอน กระบวนการแตงตั้งกรรมการบริษัทใหมีความถูกตอง โปรงใส
2. ใหคําแนะนํา เสนอการแตงตั้งกรรมการที่ไมใชผูบริหาร
3. สอบทานทุกๆ ปในเรื่องขนาดและองคประกอบของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งใหขอเสนอแนะตางๆ
ผูบริหาร:
1.
2.
3.
4.

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีผูบริหารทั้งหมด 4 ทาน ประกอบดวย
นายริชารด เดวิด ฮัน
รองประธาน ประธานบริหาร และ หัวหนาฝายบริหาร
นายวินสัน มุง ชู ฮุย
ประธานอํานวยการและหัวหนาฝายปฏิบัติการ
นายเทอรเรนซ ฟลิป เวียร
รองประธานบริหารและหัวหนาฝายการเงิน
นายเชาว วิง เกิง
รองประธานและผูจัดการโรงงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง:
คณะกรรมการไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อชวยพิจารณาความพอเพียงของกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงและรายงานตอคณะกรรมการอยางนอยปละครั้งหรือเมื่อจําเปน คณะกรรมการใหความสนใจกับรายการที่อาจสง
สัญญาณเตือนภัยลวงหนาและรายการผิดปกติที่รายงานโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
รายละเอียดการเขารวมประชุมคณะกรรมการและประชุมผูถอื หุน
การประชุม
จํานวนครั้งการประชุมในป 2555
จํานวนครั้งที่เขารวมประชุมในป 2555
กรรมการบริหาร:
นายริชารด เดวิด ฮัน
นายวินสัน มุง ชู ฮุย
นายเทอรเรนซ ฟลิป เวียร
กรรมการอิสระ:
นายบัญชา ทานพระกร
นายวรพจน เทพวนาประสิทธ
นายมารติน เอ็นโน ฮอรน*

คณะกรรมการ
บริษัทฯ
4

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
4

คณะกรรมการ
สรรหา
1

สามัญ
ผูถือหุน
1

4
4
4

4
n/a
4

1
n/a
n/a

1
1
1

4
4
4

4
4
4

n/a
1
1

1
1
1

*นายมารติน รวมประชุมทางโทรศัพทจากตางประเทศ 1 ครั้ง
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การมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee Members)
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2545 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2545 ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบ
เขารวมประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee Members)
ซึ่งประกอบไปดวยผูบริหารในตําแหนง ดังตอไปนี้
1. ประธานบริหารและหัวหนาฝายบริหาร (Chief Executive Officer)
2. หัวหนาฝายปฏิบัติการ (Chief Operating Officer)
3. หัวหนาฝายการเงิน (Chief Financial Officer)
โดยมีอํานาจในการบริหารงานทั่วไปตามปกติธุรกิจของบริษทั ตามขอบเขตอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
1. กํ า หนดนโยบาย ทิ ศ ทาง กลยุ ท ธ และโครงสร า งการบริ ห ารงานหลั ก ในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ที่
กําหนดใหสอดคลองและสนับสนุนตอสภาพทางเศรษฐกิจและการแขงขัน
2. กําหนดแผนธุรกิจงบประมาณและอํานาจการบริหารตางๆ ของบริษัท ซึ่งเปนไปตามตารางการอนุมัติวงเงิน
คาใชจายในเรื่องตางๆ
3. ตรวจสอบ ติดตามการดําเนินนโยบาย ของบริษัทที่กําหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
4. ตรวจสอบ ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทที่กําหนดใหเปนไปตามแผนธุรกิจ
5. พิจารณาโครงการลงทุนขนาดใหญของบริษัท เชนการเขารวมลงทุนกับบริษัทอื่น การกอสรางโรงงานแหง
ใหม เปนตน แตทั้งนี้จะตองมีการนําเรื่องดังกลาวเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
อนุมัติ
6. ดําเนินการในเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย
การประเมินผลงานของหัวหนาฝายบริหาร (Chief Executive Officer)
การประเมิ น ผลงานของหั ว หน า ฝ า ยบริ ห าร จะถู ก ประเมิ น โดยกรรมการที่ ไ ม ใ ช ผู บ ริ ห าร (Non-executive
directors) ปละครั้ง
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การอํานาจอนุมตั ิวงเงินคาใชจายในเรื่องตางๆแบงตามลําดับขั้นของตําแหนง มีดังนี้
(หนวย: บาท)

รายละเอียด

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ผูจัดการอาวุโส
หรือ
ผูอํานวยการ

รองประธาน หรือ ประธานบริ ห ารและ
ผูจัดการทั่วไป
หั ว หน า ฝ า ยบริ ห าร
หรื อ ประธานอํ า นาย
การและหั ว หน า ฝ า ย
ปฏิ บั ติ ก ารหรื อ รอง
ประธานบริ ห ารและ
หัวหนาฝายการเงิน

ป ร ะ ธ า น บ ริ ห า ร
และ หั ว ห น า ฝ า ย
บ ริ ห า ร แ ล ะ
ประธานอํานายการ
และ หั ว ห น า ฝ า ย
ปฏิบัติการและรอง
ป ร ะ ธ า น บ ริ ห า ร
และ หั ว ห น า ฝ า ย
การเงิน

1. วั ต ถุ ดิ บ : วั ต ถุ ดิ บ ที่ ใ ช ใ นการ 100,000 ผลิตโดยตรง *
1,000,000

>1,000,000 10,000,000

>10,000,000

N/A**

2. สินทรัพยอื่นๆที่ใชในการผลิต 50,000
เชน เครื่องมือ และคาใชจายลงทุน

>50,000 1,000,000

>1,000,000 4,000,000

>4,000,000

>10,000 100,000

>100,000 - 400,000 >400,000

ประเภทสินคาที่เกีย่ วกับการผลิต

ประเภทสินคาที่ไมเกี่ยวกับการ
ผลิต
3. สินทรัพยอื่นๆและคาใชจาย
ทั่วไป

10,000

* หมายเหตุ: ประเภทสินคาที่เกี่ยวกับการผลิตจําพวกวัตถุดิบ ประธานบริหารและหัวหนาฝายบริหาร หรือประธานอํานวยการและหัวหนาฝาย
ปฏิบัติการ หรือ รองประธานบริหารและหัวหนาฝายการเงินบุคคลใดบุคคลหนึ่ง มีอํานาจอนุมัติไดมากกวา 10 ลานบาท (หรือวงเงินไมจํากัด)
สวนสินทรัพยอื่นๆที่ใชในการผลิต ประธานบริหารและหัวหนาฝายบริหาร หรือประธานอํานวยการและหัวหนาฝายปฏิบัติการ หรือ รอง
ประธานบริหารและหัวหนาฝายการเงินบุคคลใดบุคคลหนึ่ง มีอํานาจอนุมัติในวงเงินมากกวา 1 ลานบาท แตไมเกิน 4 ลานบาท ในกรณีที่
วงเงินเกิน 4 ลานบาท จะตองผานความเห็นชอบจากทั้ง 3 ทาน สวนประเภทสินคาที่ไมเกี่ยวกับการผลิต ประธานบริหารและหัวหนาฝาย
บริหารหรือประธานอํานวยการและหัวหนาฝายปฏิบัติการ หรือรองประธานบริหารและหัวหนาฝายการเงินบุคคลใดบุคคลหนึ่ง มีอํานาจ
อนุมัติในวงเงินมากกวา 1 แสนบาทแตไมเกิน 4 แสนบาท ในกรณีที่วงเงินเกิน 4 แสนบาทจะตองไดรับความเห็นชอบจากทั้ง 3 ทาน
** N/A หมายถึงมีอํานาจพิจารณาอนุมัติวงเงินโดยไมจํากัด
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การอนุมัติวงเงินคาใชจายดังกลาว เปนคาใชจายที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท และบริษัทยอย
(Day-to-Day Operation) เทานั้น เชนการสั่งซื้อประเภทสินคาที่เกี่ยวกับการผลิต จะเปนการอนุมัติสั่งซื้อวัตถุดิบ
เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณที่ใชในการผลิต สวนการสั่งซื้อประเภทสินคาที่ไมเกี่ยวกับการผลิต ซึ่งไดแกสินทรัพย
อื่นๆและคาใชจายทั่วไปจะเปนการสั่งซื้อพวกอุปกรณเครื่องใชสํานักงานและคาบํารุงรักษาอุปกรณตางๆของโรงงาน
เปนตน ซึ่งโดยเฉลี่ยขนาดของรายการเทากับระดับ 2 ตามตารางขางตน โดยในกรณีที่เปนการอนุมัติรายการตางๆที่
นอกเหนือจากการดําเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทยอย จะตองนําเรื่องเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ
ทั้งนี้การมอบอํานาจดังกลาว จะไมเปนการมอบอํานาจที่ทําใหผูรับมอบอํานาจสามารถอนุมัติรายการที่ตน
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดทํารายการกับ
บริษัท หรือบริษัทยอย
(2) วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแตงตั้งเปนกรรมการ
บุคคลที่จะดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท เปนผูซึ่งมีความรู ความสามารถในการจัดการและบริหารธุรกิจ มี
ความซื่อสัตยสุจริตและมีความพรอมในการบริหารงานในหนาที่ของตน อยางนอยที่สุดสมาชิกในคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 1 ทานจะตองมีความรู ความสามารถทางการเงินและที่สําคัญกรรมการบริษัท จะตองเปนบุคคลที่ไมขัดตอ
ขอกําหนดใดๆของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือขอบังคับบริษัท คณะกรรมการจะเปนผูพิจารณาแตงตั้ง
ตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาเสนอ กอนที่จะขออนุมัติตอผูถือหุน
กรรมการที่เขาใหม จะไดรับการอธิบายเพื่อใหทราบและเขาใจถึงธุรกิจ หนาที่ความรับผิดชอบของกรรมการ
จากประธานบริหาร หัวหนาฝายการเงินหรือผูที่ไดรับมอบหมายและเลขานุการบริษัท จะเปนผูใหขอมูลเบื้องตนที่
จําเปนอื่นๆ
ในการประชุมสามัญประจําปผูถือ หุนทุกครั้ง กรรมการจํานวน 1 ใน 3 โดยผูที่ดํารงตําแหนงนานที่สุด
จะตองออกจากตําแหนง แตกรรมการบุคคลดังกลาวยังคงสามารถที่จะถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมได ทั้งนี้ผูถือ
หุนมีสิทธิเลือกกรรมการของบริษัทตามขอบเขตและกฎเกณฑดังนี้
1) ผูถือหุนหนึง่ คนมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
2) การเลือกตั้งกรรมการจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเปนรายบุคคลหรือหลายคนพรอมกันเต็มตามจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดที่จะตองเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได โดยในการออกเสียงลงคะแนน บุคคลแตละคนที่ผูถือหุนออกเสียง
เลือกตั้งจะไดรับคะแนนเสียงจากผูถือหุนตามจํานวนหุนนั้นมีอยูทั้งหมดตาม (1)โดยผูถือหุนดังกลาวจะแบง
คะแนนเสียงใหแกบุคคลหนึ่งบุคคลใด มากนอยเพียงใดไมได
3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวน กรรมการที่จะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากัน เกิน
จํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด
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การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น
เพื่อใหมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติ งานตามหนาที่และความรับผิดชอบที่ ไดรับมอบหมาย กรรมการบริษัทและ
ประธานฝายบริหาร ควรจะจํากัดจํานวนบริษัทในการที่ตนจะเขารับตําแหนงเปนกรรมการ ไมเกินกวา 3 บริษัทใน
บริษัทจดทะเบียนนอกเหนือจากบริษัทในเครือของฮานา
การประเมินผลคณะกรรมการและกรรมการผูจ ัดการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดดําเนินการประเมินตนเองสําหรับผลการทํางานตามเกณฑที่วางไวเปนประจําในทุกป ทั้งนี้
กรรมการทุ ก ๆท า นสามารถให ข อ เสนอแนะอย า งเป น อิ ส ระ เพื่ อ ที่ จ ะปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการทํ า งานของ
คณะกรรมการบริษัทฯ สวนกรรมการผูจัดการไดมีการประเมินผลการทํางานโดยกรรมการอิสระทุกป ในป 2554
เกณฑการประเมินผลงานของกรรมการผูจัดการไดนําเกณฑจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมาประยุกตใช
แผนการสืบทอดตําแหนง
คณะกรรมการจะดําเนินการเพื่อใหมั่นใจไดวา มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเขามารับผิดชอบในตําแหนงกรรมการ
และฝายบริหารที่สําคัญอยางเหมาะสมและสอดคลองกับนโยบายแผนการสืบทอดตําแหนงกรรมการและผูบริหาร
ระดับสูงที่วางไว โดยคณะกรรมการสรรหามีหนาที่เสนอแตงตั้งกรรมการและผูบริหารระดับสูง (หัวหนาฝายบริหาร
หัวหนาฝายปฎิบัติการ หัวหนาฝายการเงิน) โดยกระบวนการสรรหามาจากการพิจารณาบุคคลทั้งจากภายในและ
ภายนอกบริษัท
เลขานุการบริษัท
เลขานุการบริษัททําหนาที่ประสานงานเบื้องตนระหวางกรรมการบริษัท และฝายบริหาร คณะกรรมการไดแตงตั้ง
เลขานุการบริษัทเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2551 โดยมีหนาที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย
ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551 ในมาตรา 89/15 โดยเลขานุการบริษัทฯ จะตองปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และ
ดวยความซื่อสัตยและจะตองปฏิบัติตามกฏหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท มติของที่ประชุมคณะกรรมการ
และมติที่ประชุมของผูถือหุน
(3) คาตอบแทนผูบริหาร
รายละเอี ย ดปรากฏตามหลั ก การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การ ข อ 5 ความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการ ในหั ว ข อ
คาตอบแทนกรรมการ หนา 59
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(4) การกํากับดูแลกิจการ
บริษัทที่ประสบความสําเร็จสามารถวัดไดจากการไดรับการสงเสริมและสนับสนุนที่ดีจากลูกคา ผูลงทุน พนักงาน คู
คาทางธุรกิจและสังคม บริษัทเชื่อมั่นวาการกํากับดูแลกิจการที่ดี จะนํามาซึ่งประโยชนสูงสุดแกบริษัทและผูถือหุน
รวมทั้งผูมีสวนไดเสียอื่นๆที่เกี่ยวของ โดยบริษัทมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีซึ่งเปดเผยไวใน Website ของ
บริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการจะดําเนินการตอไปเพื่อใหมีพื้นฐานการกํากับดูแลกิจการที่แข็งแกรงยิ่งขึ้นตอไป
ในป 2555 บริษัทไดปฏิบัติตามหลักการดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
1. สิทธิของผูถือหุน
ฮานาตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิของผูถือหุนมาโดยตลอดและมีนโยบายในการปฏิบัติตอผูถือหุน ไมวาจะเปน
นักลงทุนสถาบันหรือนักลงทุนทั่วไป อยางเทาเทียม เปนธรรม และเปนไปตามกฎหมายและประกาศของหนวยงานที่
เกี่ยวของเชนสิทธิในการซื้อขาย โอนหุน รับเงินปนผล การไดรับขาวสารขอมูลตางๆ สิทธิในการเขา รวมประชุมผูถือ
หุน การออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการมอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุมแทน เปนตน บริษัทฯไมมีการลิดรอนสิทธิของ
ผูถือหุนในการศึกษาขอมูลที่ตองเปดเผยตามขอกําหนดตางๆ รวมถึงไมลิดรอนสิทธิใดๆ ในการเขาประชุมผูถือหุน
เชนไมเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงวาระการประชุมโดยไมแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา นอกจากนี้บริษัทฯดูแลผูถือหุน
มากกวาสิทธิตามกฏหมาย เชนการจัดใหผูถือหุนเขาเยี่ยมชมกิจการโรงงาน
ในการประชุมผูถือหุน บริษัทฯไดมีการดําเนินการตางๆ เพื่อใหสิทธิผูถือหุนดังนี้
กอนวันประชุมผูถือหุน บริษัทฯจัดประชุมผูถือหุนสามัญประจําปภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นงวดบัญชีประจําป ใน
ป 2555 ไดจัดประชุมวันที่ 30 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมที่อยูตรงขามกับสํานักงานใหญของบริษัทฯ
โดยมอบใหบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนนายทะเบียนหุนของบริษัทฯเปนผูจัดสงหนังสือ
เชิญประชุมใหแกผูถือหุน ลวงหนากอนวันประชุม 20 วันเพื่อใหผูถือหุนมีระยะเวลาในการพิจารณา โดยหนังสือเชิญ
ประชุมระบุรายละเอียดของวาระการประชุมอยางชัดเจนวาเปนเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา
แล ว แต ก รณี รวมทั้ ง ความเห็ น ของคณะกรรมการในแต ล ะวาระพร อ มเอกสารข อ มู ล ประ กอบการประชุ ม ที่ มี
รายละเอียดครบถวนเพียงพอ นอกจากการจัดสงหนังสือเชิญประชุมใหกับผูถือหุนโดยตรงแลว บริษัทฯ ไดเผยแพร
หนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซตของบริษัทฯ (www.hanagroup.com) 30 วันลวงหนากอนการประชุม และผานระบบ
ELCID ของตลาดหลักทรัพยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีขอมูลเหมือนกับที่บริษัทฯจัดสงใหผูถือหุน
วันประชุมผูถือหุน ในการประชุมผูถือหุน บริษัทฯมีการแจงรายละเอียดเกี่ยวกับองคประชุมและวิธีการลงคะแนน
และนับคะแนนใหผูเขารวมประชุมทราบกอนเริ่มการประชุม และระหวางการประชุมไดมีการเปดโอกาสใหผูถือหุ
นทุกคนมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามภายในเวลาที่เหมาะสม การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555
มีก รรมการจํา นวน 6 ทานจาก 6 ท า นไดเ ขา รว มประชุม (100%) ได แก ประธานกรรมการบริ ษัทฯและประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ หัวหนาฝายบริหาร และประธานคณะกรรมการสรรหาเขารวมประชุม นอกจากนี้ยังมีผู
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อํานวยการฝายการเงินและผูสอบบัญชีภายนอก เขารวมประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นและตอบขอซักถามของผูถือ
หุนดวย
คณะกรรมการเปดโอกาสใหผูถือหุนเลือกกรรมการเปนรายบุคคล ในการออกเสียง บริษัทฯจะใชบัตรลงคะแนนและ
เก็บบัตรลงคะแนนเหลานี้ไวเพื่อใหสามารถตรวจสอบไดภายหลัง ผูถือหุนมีโอกาสไดซักถาม และแสดงความเห็นใน
เรื่องการบริหารธุรกิจของบริษัทฯหรือในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของ อยางเทาเทียมกัน
ภายหลังวันประชุมผูถือหุน บริษัทฯมีการบันทึกรายงานการประชุม โดยบันทึกรายละเอียดวาระการประชุม วิธีการ
ลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน สรุปผลการลงคะแนนของผูถือหุนแตละวาระ และมติในที่ประชุมผูถือหุน พรอมทั้ง
ประเด็ นซั ก ถามของผู ถื อ หุ น โดยรายงานได จั ดทํ า อย า งถู กต อ ง ครบถว น เสร็จ สมบู รณ เ พื่อ ใหผู ถือ หุ น สามารถ
ตรวจสอบได รายงานการประชุมที่จัดในป 2555 ไดเปดเผยบน Website ของบริษัทฯ หลังประชุมภายใน 1 วันทําการ
พรอมกับที่สงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในกรณีที่ผูถือหุนมีขอสงสัยหรือขอเสนอแนะเกี่ยวกับรายงานการ
ประชุมดังกลาว ผูถือหุนสามารถติดตอสอบถามไดที่เลขานุการของบริษัทฯซึ่งจะเปนผูประสานงาน อธิบายขอ
ซักถามและดําเนินการตามความเหมาะสมตอไป รายงานการประชุมไดถูกจัดเก็บรักษาที่สํานักงานใหญของบริษัทฯ
เพื่อสะดวกตอการใชอางอิง
2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
บริษัทฯ ใหความสําคัญตอผลประโยชนของเจาของบริษัทซึ่งคือผูถือหุนของบริษัทฯ บริษัทฯมีวิธีการปฏิบัติตอผูถือ
หุนทุกประเภท อยางเทาเทียมดังนี้
การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
บริษัทฯใหความสําคัญกับผูถือหุนทุกคนโดยไมคํานึงถึงขนาดของการถือหุน ผูถือหุนตางประเทศและผูถือหุนราย
ยอย (ผูถือหุนเสียงสวนนอย) ผูถือหุนที่เปนสถาบันและผูถือหุนทั่วไป จะไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน ผูถือหุน
ทุกทานไดรับเงินปนผลในอัตราที่เทากัน รวมถึงการมีสิทธิเทาเทียมกันเมื่อมีการเพิ่มทุน การจัดประชุมผูถือหุนของ
บริษัทฯเปดโอกาสใหผูถือหุนทุกคนเขารวมประชุม โดยผูถือหุนมีสิทธิออกเสียงเทาเทียมกัน ผูถือหุนที่เขารว ม
ประชุมเองไมได สามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระเขาประชุมและลงคะแนนเสียงแทน โดยแบบมอบฉันทะเปน
แบบที่ผูถือหุนสามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได นอกจากนี้บริษัทฯใหสิทธิผูถือหุนสวนนอยโดยหนึ่ง
ในมาตรการที่สงเสริมการใหสิทธิผูถือหุนเสนอเพิ่มวาระการประชุมลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุนและเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการเปนการลวงหนา โดยในการประชุมป 2555 บริษัทฯเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอ
เพิ่มวาระและมติหรือเสนอชื่อ บุคคลเขาเปนกรรมการเปนลายลักษณอักษรมาที่บริษัทฯไดตั้งแตเดือนตุลาคม –
ธันวาคม 2554 กอนมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวาระและมติเพื่อเสนอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ ซึ่งบริษัทฯ
ไดเปดเผยนโยบายและหลักเกณฑตางๆที่เปดเผยอยูใน website ของบริษัทฯ อยางไรก็ตามในป 2555 ไมมีผูถือหุน
ทานใดสงเรื่องใดมาใหกรรมการพิจารณา เรื่องที่นํามาพิจารณาเปนวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนไดเรียงลําดับ
ตามที่ระบุไวในจดหมายเชิญประชุมผูถือหุน
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การหามการซื้อขายหลักทรัพยโดยการใชขอมูลภายใน

บริษัทฯมีมาตรการปองกันกรรมการและผูบริหารใชขอมูลภายในเพื่อหาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอื่นในทางมิ
ชอบ การใชขอมูลภายในเพื่อทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทเปนสิ่งที่ตองหาม บริษัทฯมีระบบในการปองกันการ
ใชขอมูลภายในเพื่อประโยชนสวนตน ดังนี้
 มีการสื่อสารในเรื่องนโยบายจริยธรรมธุรกิจสําหรับคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน โดยกรรมการและ
ผูบริหารจะตองลงนามปละครั้ง เพื่อรับทราบและปฏิบัติตามนโยบาย
 ดําเนินการสงจดหมายเวียนแจงกรรมการและผูบริหารที่ทราบขอมูลภายในเปนประจําทุกไตรมาส ถึงชวงเวลาที่
ไมควรซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท เปนระยะเวลา 1 เดือนกอนวันที่งบการเงินเผยแพรตอสาธารณชน และอยาง
นอย 24 ชั่วโมงภายหลังขอมูลไดเผยแพรตอสาธารณชนแลว
 กรรมการและผูบริหารมีการยืนยันสถานะภาพการถือครองหลักทรัพยเปนรายบุคคล และมีการรายงานการถือ
ครองหลักทรัพยตอคณะกรรมการเดือนละครั้ง
ในป 2555 คณะกรรมการและผูบริหารไดปฏิบัติตามนโยบายอยางเครงครัด ไมปรากฏวามีการซื้อขายหุนในชวงที่
หามเลย
ขอบังคับเรื่องการมีสวนไดสวนเสีย (ความขัดแยงทางผลประโยชน)
คณะกรรมการไดกําหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติสําหรับกรรมการและผูบริหารในการรายงานความขัดแยง
ทางผลประโยชน เพื่อใหมั่นใจวากรรมการและผูบริหารปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวัง ซื่อสัตยสุจริตในการ
ตัดสินใจ โดยไมมีผลประโยชนสวนตนไมวาทั้งทางตรงหรือทางออม โดยกําหนดมาตรการใหกรรมการและผูบริหาร
เปดเผยขอมูลถึงการมีผลประโยชนสวนตนตอการทําธุรกรรมใดๆ ที่อาจจะมีผลกระทบกับบริษัทฯ โดยผานทาง
แบบฟอรมที่ไดรับการ อนุมัติจากคณะกรรมการ โดยกรรมการหรือผูบริหารดังกลาวจะถูกยกเวน ไมใหเขารวม
กระบวนในการตัดสินใจเพื่อพิจารณาธุรกรรมที่ตนมีสวนไดสวนเสียหรือเกี่ยวของ โดยมีเลขานุการบริษัทฯเปนผูรับ
รายงานการเปดเผยการมีสวนไดสวนเสียของกรรมการและผูบริหารและผูที่เกี่ยวของนําสงประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งในป 2555 ไมมีกรณีความขัดแยงทางผลประโยชนของกรรมการและผูบริหารมา
นําเสนอใหกรรมการพิจารณา
3. สิทธิของผูมสี วนไดเสีย
ฮานาคํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสีย โดยคณะกรรมการเชื่อมั่นวาการเคารพตอการคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย จะ
เปนประโยชนตอทุกฝายในระยะยาว เรามีแนวทางการปฏิบัติระหวางบริษัทฯและผูมีสวนไดเสีย ดังนี้
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ผูถือหุน
บริษัทฯพยายามที่จะบรรลุผลสําเร็จในการสรางการเติบโตของรายไดสําหรับผูถือหุนในระยะยาว กรรมการและ
ผูบริหารแตละทานจะตองมีคุณสมบัติเหมาะสมตามตําแหนง รวมทั้งมีความเขาใจชัดเจนในบทบาทหนาที่ของตนใน
การกํากับดูแลกิจการ และใชวิจารณญาณในการดําเนินธุรกิจเพื่อผลประโยชนที่ดีที่สุดของบริษัทฯและผูถือหุน การ
ปฏิบัติตอผูถือหุนของบริษัทฯจะดําเนินตามกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสิทธิและการปฏิบัติตอผูถือหุนทุก
คนอยางเทาเทียมกัน การเปดเผยขอมูลจะอยูบนพื้นฐานความเทาเทียมกัน มีความครบถวนและถูกตองตอเรื่องที่
เกี่ยวกับสถานะภาพของบริษัทฯ ทั้งผลการดําเนินงาน งบการเงิน การบัญชีและรายงานอื่นๆ บริษัทฯไดปฏิบัติตาม
หลักการกํากับกิจการที่ดีในการจัดประชุมผูถือหุนประจําป โดยในป 2555 บริษัทฯไดคะแนน “ดีเยี่ยม” ในการ
ประเมิ น ผลการประชุ ม สามั ญ ประจํ า ป ผู ถื อ หุ น ซึ่ ง จั ด โดยสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาด
หลักทรัพย (ก.ล.ต.) และสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย
ลูกคา
ฮานาใหความสําคัญอยางที่สุดตอลูกคาของบริษัทฯ บริษัทฯมีจุดมุงหมายที่จะตอบสนองหรือใหบริการที่เหนือกวา
ความคาดหวังของลูกคา ทางดานคุณภาพของสินคา การจัดสงมอบสินคา ความเชื่อมั่น ไววางใจและราคาที่สมเหตุผล
บริษัทฯ มีแผนกลูกคาสัมพันธ (Customer Services Department) ซึ่งทําหนาที่ประสานงานกับลูกคา ในการรับ
ขอเสนอแนะติชม รวมทั้งตรวจสอบความคืบหนาในการดําเนินงานตามที่ไดวางไว ในป 2555 บริษัทฯไดรับรางวัล
จากลูกคารายหลักของเราเนื่องจากผลงานเปนไปตามดังที่คาดหวัง
บริษัทฯปกปองการใชทรัพยสินที่มีตัวตนและทรัพยสินทางปญญาของคูคาทางธุรกิจ และจะปฏิบัติตามระเบียบหรือ
ขอตกลงตามสัญญาของการใชทรัพยสินทุกประการ
คูคา คูแขงทางการคา และเจาหนี้
บริษัทฯสงเสริมการแขงขันทางการคาอยางเสรี และยุติธรรมรวมถึงมีเปาหมายในการพัฒนาความสัมพันธระยะยาว
กับหุนสวนซัพพลายเออรและคูสัญญา บริษัทฯคํานึงถึงการแขงขันอยางมีจริยธรรม ทั้งนี้การจัดซื้อสินคา และบริการ
จะพิจารณาปจจัยทางดานราคา คุณภาพ การบริการ และการสงมอบสินคาเปนสําคัญ บริษัทฯไดปฏิบัติตามขอตกลงที่
มีตอคูคาและเจาหนี้ตามเงื่อนไขที่มีตอคูคาและเจาหนี้อยางเครงครัด คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน
ปฏิบัติงานอยางขยันขันแข็งเต็มความสามารถในหนาที่ของตนตอหุนสวนธุรกิจ รวมทั้งเจาหนี้ทุกๆราย บริษัทฯได
ประพฤติตามกรอบกติกาของการแขงขันที่เปนธรรมและไมใชวิธีการที่ไมสุจริต เพื่อทําลายชื่อเสียงของผูแขงขันหรือ
ละเมิดความลับทางการคาของคูแขงขัน
การซื้อสินคาและจัดหาบริการจากซัพพลายเออร บริษัทฯ มีนโยบายใหมีการปฏิบัติอยูบนแบบแผนแหงความมี
จริยธรรมอยางเครงครัดที่สุด ซึ่งทําใหมั่นใจไดในคุณภาพของผลิตภัณฑขั้นสุดทาย พรอมกันนี้ตองมีความเชื่อมั่นให
ลูกคา ซัพพลายเออร และสาธารณะชน การซื้อสินคาหรือวาจางงานบริการนั้นตองอยูบนพื้นฐานของสิ่งเหลานี้ ไดแก
ราคา คุณภาพ บริการ และการสงมอบ โดยการปฏิบัติบนหลักการดังตอไปนี้:51
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มีความยุติธรรมในการคัดเลือกซัพพลายเออร และผูรับเหมาที่มีความสามารถ และมีความรับผิดชอบ
ปลอยใหมีการแขงขันเสรีกันอยางเต็มที่
ปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับที่เกี่ยวของ และขอผูกพันของสัญญา
ใชระบบการตรวจสอบติดตาม และการควบคุมการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ในการสืบหา และปองกันการให
สินบน การฉอโกง หรือการปฏิบัติที่ไมถูกตองอื่นๆ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจางและประมูล

ผูบริหารและพนักงานทุกคนจะไมถูกชักจูงหรือไดรับอิทธิพลจากของขวัญของกํานัลประเภทใดๆก็ตามจากซัพพลาย
เออร หรือคูคาทางธุรกิจอื่นๆ บริษัทฯมีนโยบายกําหนดใหผูบริหารและพนักงานจะไมรับของขวัญ ของกํานัล หรือ
เงินรางวัลเพื่อผลประโยชนทางธุรกิจของบริษัทฯ พนักงานทุกคนตองปฏิบัติตามนโยบายของขวัญ และเงินรางวัล
อยางเครงครัด
พนักงาน
บริษัทฯมีนโยบายที่จะไมเกี่ยวของกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และใหความเทาเทียมกันในการใหโอกาสพนักงาน
ทุกทานในเรื่องสวนตัวทุกๆ เรื่อง รวมทั้งการจางบุคลากร การฝกอบรม การเลื่อนตําแหนง การโยกยาย ผลตอบแทน
และการไลออก เปนตน โดยไมแบงแยกดานชนชาติ สีผิว ศาสนา เพศ อายุ เชื้อชาติ หรือสภาพความบกพรองทาง
รางกาย พนักงานทุกทานจะไดรับการปฏิบัติโดยเสมอภาคตามแตบุคคล โดยการพิจารณาตามความสามารถของผล
การทํางานเปนหลัก นโยบายการใชมาตรการทางวินัยของบริษัทฯจะกําหนดไวชัดเจนและสื่อสารใหพนักงานได
ทราบ จะไมมีการปฏิบัติที่ขาดมนุษยธรรมหรือละเมิดสิทธิมนุษยชน คาจางที่จายใหพนักงานจะเปนไปตามกฎหมาย
ซึ่งรวมถึงคาจางขั้นต่ํา จํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาและผลประโยชนอื่นๆ ที่กฎหมายกําหนด นอกจากนี้บริษัทฯมี
โครงการสวัสดิการตางๆเพื่อพนักงาน เชน คารักษาพยาบาล เงินชวยเหลือเพื่อการศึกษาของบุตร สําหรับพนักงานที่
ไดรับเงินเดือนนอย คาอาหาร ประกันชีวิตกลุม การมอบรางวัลใหกับพนักงานที่อยูรวมกับองคกรมายาวนาน เปนตน
นอกจากนี้บริษัทฯมีโครงการสวัสดิการระยะยาวที่รักษาและจูงใจพนักงานคือกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเพื่อใหพนักงาน
มีเงินเก็บออมไวใชในยามเกษียณอายุ ไรความสามารถ เจ็บปวยหรือตกงาน เปนตน เงินออมนั้นมาจากการหัก
เงินเดือนหรือคาจางของพนักงานในอัตราตามที่กําหนด และบริษัทฯสมทบใหในอัตราเดียวกันกับที่หักจากพนักงาน
พนักงานจะไดรับผลประโยชนของเงินออมที่มาจากการบริหารจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพในรูปแบบของการ
ลงทุนดานตางๆ
นอกจากนี้โครงการพัฒนาตําแหนงงาน (Career Path Development Program) จัดตั้งขึ้นเพื่อใหพนักงานไดพัฒนา
ทักษะความรู ความสามารถ และศักยภาพใหเหมาะสมตามแตละบุคคล และวางแผนความกาวหนาในสายงานอาชีพ
ใหสอดคลองกับการเติบโตไปพรอมกับองคกร กระบวนการพัฒนาบุคลากรนี้สงผลดีทั้งบริษัทฯและพนักงาน โดย
บริษัทฯไดกําหนดนโยบายและคณะทํางานตางๆเพื่อประเมินพนักงาน มีการกําหนดวิธีการและคุณสมบัติหลักในการ
ประเมินและวัดผล รวมทั้งวิเคราะหจุดเดน จุดดอย ของพนักงานที่ไดรับการคัดเลือกเพื่อบรรจุกับตําแหนงงานที่
เหมาะสมหรือเตรียมความพรอมเพื่อความกาวหนาในอนาคต นอกจากนี้คณะทํางานยังตองวางแผนการพัฒนา
ฝกอบรมพรอมทั้งรูปแบบและวิธีการพัฒนาบุคคลากรดานอื่นๆดวย
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การฝกอบรมพนักงานเปนสิ่งที่สําคัญในการพัฒนาบุคคลากร แผนการฝกอบรมประจําปไดกําหนดสําหรับพนักงาน
ทั้งรายเดือนและรายวัน ในป 2555 บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) ไดตั้งเปาหมายการฝกอบรมไว
คือ พนักงานรายวัน ตองไดรับการอบรม อยางนอย 5 ชั่วโมง เปนจํานวนรอยละ 60 ของพนักงานรายวันทั้งหมด ซึ่ง
ในป 2555 บริษัทฯทําไดรอยละ 66 สวนพนักงานรายเดือน ตองไดรับการอบรม อยางนอย 15 ชั่วโมง เปนจํานวนรอย
ละ 60 ของพนักงานรายเดือนทั้งหมด ซึ่งในป 2555 บริษัทฯทําไดรอยละ 46.8
บริ ษั ท ฯกํ า หนดเป น นโยบายถึ ง การสร า งและจั ด การกั บ สภาพแวดล อ มการทํ า งานให มี ค วามปลอดภั ย และถู ก
สุขอนามัย รวมทั้งการดําเนินธุรกิจในแนวทางที่คํานึงถึงสิ่งแวดลอม บริษัทฯไดจัดสถานที่ทํางานซึ่งปราศจากวัตถุ
อันตรายตอความปลอดภัยและสุขภาพ หรือหากมี จะทําการควบคุมวัตถุอันตรายดังกลาวใหอยูในเกณฑที่ยอมรับได
ในป 2012 บริษัทฯมีการบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่ 10 ครั้ง ซึ่งนับวาลดลงตามลําดับจากปที่ผานๆมา เนื่องจาก
บริษัทฯไดมีการสอบสวนหาตนเหตุที่แทจริงและไดมีการปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง นอกจากนี้บริษัทฯจัดใหมีการ
ตรวจสุขภาพประจําปแกพนักงาน และตรวจสภาพแวดลอมการทํางาน เชน ตรวจวัดเสียง แสง และสารเคมี โครงการ
การจัดการดานความปลอดภัยในรูปแบบตางๆไดนํามาปฏิบัติเชนการปรับปรุงสภาพแวดลอมการทํางานจากการตรวจ
วิเคราะหอากาศ การประเมินความเสี่ยง การปรับปรุงสถานที่ใชและเก็บสารเคมี เปนตน นอกจากนี้บริษัทฯยังจัดใหมี
การฝกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานที่ทํางานสําหรับพนักงานที่เขาใหมและพนักงานเดิม เพื่อใหรับทราบ
และตระหนักถึงความสําคัญในการบริหารจัดการและลดความเสี่ยงดานตางๆ เชนการอบรมเรื่องการหกรั่วไหลของ
สารเคมี การอพยพหนีไฟและแผนดินไหว เปนตน
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม
บริษัทฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) มีนโยบายจะปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย และกฎหมาย
สิ่ ง แวดล อ มที่ กํ า หนดโดยกระทรวงแรงงานและสวั ส ดิ ก ารสั ง คม กระทรวงอุ ต สาหกรรม ประกาศการนิ ค ม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย และสุขภาพพลานามัย ของ
พนั ก งานบริ ษั ทฯ ตลอดจนผู ที่ เ ข า มาดํ า เนิ น การติ ด ต อ หรื อ ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ กั บ บริ ษั ท ฯ เพื่ อ ใช เ ป น แนวทางในการ
ดําเนินงานควบคูไปกับการดําเนินธุรกิจและการปรับปรุงอยางตอเนื่อง ดังนี้
1. อนุรักษทรัพยากรและพลังงาน โดยการใชอยางมีประสิทธิภาพ ปองกันการเกิดมลพิษ และควบคุมการปลอย
ของเสียใหมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด
2. จั ด สถานที่ ทํ า งานและจั ด หาอุ ป กรณ เ พื่ อ ความปลอดภั ย และป อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ อุ บั ติ ก ารณ อย า งเต็ ม
ความสามารถ
3. ปฏิบัติตามกฎหมาย ขอกําหนด กฏระเบียบอื่นๆ ขอกําหนดของมาตรฐานแรงงานและกฎหมายแรงงานที่
เกี่ยวของ รวมทั้งใหการสนับสนุนขอกําหนดของลูกคา ซึ่งเกี่ยวของกับชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดลอม
ตลอดจนความรับผิดชอบทางสังคมและแรงงาน
บริ ษั ท ฯได รั บ การสนั บ สนุ น จากสํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรม (สศอ.) ในการเตรี ย มความพร อ มเพื่ อ การ
ประยุกตใชมาตรฐาน ISO50001 ของระบบการจัดการพลังงานมาใชในองคกร บริษัทฯมีระบบสําหรับการจัด
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การพลังงานแลวและพรอมที่จะไดรับการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO50001 ในป 2555 เรามีโครงการลดการใช
พลังงานหลายโครงการ ผลของการปฏิบัติทําใหบริษัทฯประสบความสําเร็จในการประหยัดไฟฟาไดประมาณ 2.7
ลานบาทตอป
นอกจากนี้ในป 2555 บริษัทฯมีโครงการนําน้ํากลับมาใชใหม สงผลใหมีการนําน้ําที่ใชแลว นํากลับมาใชใหม เพิ่มขึ้น
กวารอยละ 32 อีกทั้งเรายังประสบความสําเร็จตอโครงการนํากระดาษบันทึก (note pad) ที่ใชแลวกลับมาใชใหม
หนวยงานภาครัฐและองคการที่เกี่ยวของ
บริษัทฯกําหนดใหผูบริหารระดับสูง กรรมการบริษัทฯ และพนักงานมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฏหมาย ขอบังคับ
นโยบาย และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวของกับตนเองในการปฏิบัติงานตามหนาที่
ชองทางการรองเรียน/รองทุกข
บริษัทฯจัดใหมีชองทางการรองทุกข ผูมีสวนไดเสียที่ตองการแจงเบาะแสตอคณะกรรมการบริษัทฯในประเด็นการทํา
ผิดกฏหมายหรือรองทุกขในเรื่องตางๆของบริษัทฯ พนักงาน คูคา สามารถแจงเรื่องตอกรรมการตรวจสอบไดโดยตรง
โดยขั้นตอนการแจงเบาะแสรองทุกข (นโยบายการรับเรื่องราวรองทุกขจากผูมีสวนไดสวนเสียกับบริษัท) ไดเปดเผย
อยูใน website ของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯมีกลองรับเรื่องคําแนะนํา/คํารองทุกข ติดตั้งอยูในแตละโรงงานทองที่
ของบริษัทฯ เพื่อเปดโอกาสรับเรื่องรองทุกขจากผูไมประสงคจะเปดเผยนาม และคํารองทุกขที่เปนความลับจาก
พนั ก งานเพื่ อ รายงานการฉ อ ฉล การกระทํ า ผิ ด กฏหมาย หรื อ ข อ เสนอแนะอื่ น ๆต อ กรรมการอิ ส ระ ในป 2555
กรรมการอิสระไมไดรับเรื่องการรองทุกขใดๆ
4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
บริษัทฯมีนโยบายที่จะเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของตรงเวลาตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตามขอกําหนดของการ
เปดเผยขอมูล ซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหผูลงทุนมีขอมูลที่เพียงพอที่จะวิเคราะหหรือประเมินการลงทุน บริษัทฯจึง
พยายามที่จะเปดเผยขอมูลอยางทั่วถึง ครบถวน โปรงใสผานทางชองทาง สื่อตางๆ เพื่อใหผูลงทุนทุกทานมีความเสมอ
ภาคในการรับขอมูล ขอมูลสําคัญที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ จะถูกเปดเผยตอตลาดทันที เพื่อใหผู
ลงทุนและผูที่เกี่ยวของไดรับทราบ โดยผานทั้งชองทางและสื่อการเผยแพรขอมูลตางๆของตลาดหลักทรัพยและ
Website ของบริษัทฯ ในป 2555 บริษัทฯไมถูกสํานักงานก.ล.ต.หรือตลาดหลักทรัพยฯ ดําเนินการเนื่องมาจากการ
เปดเผยขอมูลไมเปนไปตามขอกําหนด และการเปดเผยงบการเงินของบริษัทฯตรงตามเวลาที่กําหนดในชวงปที่ผานมา
บริษัทฯยังไมจัดตั้งหนวยงานดานผูลงทุนสัมพันธขึ้นเฉพาะ แตผูบริหารของบริษัทฯจะทําหนาที่ทางดานผูลงทุน
สัมพันธอยางตอเนื่อง เพราะบริษัทฯเชื่อวาความสามารถในการเสนอขอมูลและสรางความเชื่อมั่นเปนทักษะที่สําคัญ
ยิ่งเชนเดียวกับความสามารถทางดานเทคนิคและการบริหารจัดการ หนวยงาน Corporate Affairs ก็เปนอีกชองทางที่
เปนผูใหขอ มูลขาวสารทั่วไปตามที่ ตองการ บริษัทฯจัดใหมีการแถลงผลการดําเนินงานทุกๆ ไตรมาส (Analyst
Meeting) เพื่อชี้แจงผลการดําเนินงาน และตอบขอซักถามตางๆของผูลงทุนสถาบัน กองทุน นักวิเคราะหนักขาวและผู
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ที่สนใจ สําหรับกิจกรรมในป 2555 บริษัทฯไดจัดใหมีการแถลงผลการดําเนินงาน 4 ครั้ง นอกเหนือจากนี้ยังเปด
โอกาสใหนักวิเคราะห ผูลงทุนที่สนใจ สามารถเยี่ยมชม พบผูบริหาร เพื่อสอบถามขอมูลตางๆของบริษัทฯอีกดวย
(Company Visit) นอกจากนี้ ผูลงทุนสามารถรับทราบขอมูลทางการเงินของบริษัทฯผานสื่อการเผยแพรขอมูลตางๆ
ของตลาดหลักทรัพยฯ และ Website ของบริษัทฯที่ Website: http://www.hanagroup.com หรือสามารถติดตอบุคคล
ตางๆตามรายนามดังนี้
ชื่อ
นายเทอรเรนซ ฟลิป
เวียร
น.ส. จิระภา คงมณี

แผนก
การเงิน

Corporate
Affairs
น.ส. เพ็ญพิมล คชภักดี Corporate
Affairs

อี-เมล
terry@hanabk.th.com

โทรศัพท
02-5511297

โทรสาร
02-5511299

jirapak@hanabk.th.com

02-5511297
117
02-5511297
226

ext. 02-5511299

penpimol_k@hanabk.th.com

ext. 02-5511299

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีจํานวนทั้งสิ้น 6 ทาน โดยเปนกรรมการบริหาร 3 ทานและกรรมการอิสระ 3 ทาน ประธาน
กรรมการไมเปนบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจัดการและเปนกรรมการอิสระ คณะกรรมการไดพิจารณาแลว วา
โครงสรางคณะกรรมการปจจุบันเมื่อเทียบกับภาระหนาที่มีความเหมาะสม กรรมการที่เปนผูบริหารเปนผูที่มีความ
เชี่ ย วชาญและมี ป ระสบการณ สู ง ในธุ ร กิ จ ส ว นกรรมการที่ ไ ม เ ป น ผู บ ริ ห ารก็ เ ป น ผู มี ค วามรู ความสามารถใน
อุตสาหกรรม กรรมการทุกทานมีการอุทิศเวลาใหอยางเต็มที่โดยเฉพาะในการตัดสินใจที่สําคัญๆในเรื่องผลประโยชน
ของบริ ษั ท ทั้ งนี้ ค ณะกรรมการไดม อบหมายอํ า นาจหน า ที่ ความรั บผิ ด ชอบให แ กค ณะกรรมการบริ ห ารในการ
ดําเนินการจัดการธุรกิจของบริษัท โดยที่คณะกรรมการมีบทบาทหนาที่ในการกําหนดนโยบายตางๆเชนทิศทางธุรกิจ
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการจะทําการทบทวนนโยบายทุกป รวมทั้งกําหนดนโยบายจรรยาบรรณ
ธุรกิจ พิจารณาการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารระดับสูง คณะกรรมการไดมีการอนุมัติการ
แบงแยกหนาที่และอํานาจของคณะกรรมการบริหารและการจัดการ เชนกําหนดอํานาจอนุมัติวงเงินคาใชจายตางๆใน
การบริหารธุรกิจตามปกติของบริษัท แตอยางไรก็ตามผูมีอํานาจนั้นตองไมอนุมัติรายการที่ตนอาจเขาไปเกี่ยวพันกับ
บริษัทหรือบริษัทในเครือซึ่งกอใหเกิดการขัดแยงทางผลประโยชน
ในการคัดเลือกกรรมการ คณะกรรมการมุงเนนถึงความโปรงใสในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เขามาดํารง
ตําแหนงกรรมการ โดยบริษัทฯมีนโยบายในการใหสิทธิผูถือหุนเสนอรายชื่อผูที่เหมาะสมมาเปนกรรมการ และบริษัท
ฯมีคณะกรรมการสรรหา เพื่อชวยพิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมของผูสมัครหรือกรรมการที่ครบกําหนด
ออกตามวาระ ซึ่งในป2555 ไมมีการเสนอชื่อกรรมการโดยผูถือหุน เพื่อใหคณะกรรมการสรรหาพิจารณา คณะ
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กรรมการฯจึงพิจารณาจากกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ โดยพิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ ผลงานในปที่
ผานมา และความเต็มใจและการอุทิศเวลาที่จะกลับเขามาดํารงตําแหนงกรรมการตออีกวาระ
เพื่ อ ให มั่ น ใจว า คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ประกอบด ว ยกรรมการผู ซึ่ ง สามารถปฏิ บั ติ ง านโดยใช ดุ ล ยพิ นิ จ ตาม
ความสามารถที่ดีที่สุดของตน กรรมการอิสระทุกทานจะตองมีคุณสมบัติตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยกรรมการอิสระจะตองเปนกรรมการผูซึ่ง
1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ในบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูม ีอํานาจควบคุม
ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจําหรือ
ผูมีอํานาจควบคุมจากบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุม เวนแตจะได
พนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป
ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปนบิดามารดา คูสมรส พี่
นองและบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่ไดรับ
การเสนอชื่อใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควมคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย
ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปน
หรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทยอย
บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว
มาแลวไมนอยกวาสองป ทั้งนี้รวมถึงการทํารายการคาที่ทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ การเชาหรือใหเชา
อสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการหรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดวย
การรับหรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน
ซึ่งเปนผลใหบริษัทหรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละสามของสินทรัพยที่มี
ตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแตยี่สิบลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา
ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัยผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชี
ของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะได
พนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป
ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทยอย ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทาง
วิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป
ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือ
หุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
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8)

9)

ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย
หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวม บริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่
ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
อื่น ซึ่งประกอบการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย
ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท

คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อชวยปฏิบัติหนาที่ที่สําคัญตางๆ คณะอนุกรรมการมีทั้งหมด 4 ชุดคือ
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการสงเสริมใหกรรมการที่ไมไชกรรมการบริหาร มีการจัดประชุมโดยที่ไมมีฝายบริหารเขาประชุม โดย
กรรมการที่ไมไชกรรมการบริหารสามารถพิจารณากําหนดการประชุมแยกเปนการเฉพาะเพื่อพิจารณา แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและปรึกษาหารือโดยที่ไมมีฝายบริหารเขารวมประชุมดวย
ความขัดแยงทางผลประโยชน
คณะกรรมการบริษัทฯมีหนาที่จัดการ ดําเนินและตัดสินใจดานธุรกิจในดุลพินิจตามหลักเหตุและผลเพื่อประโยชน
สูงสุดขององคกร คณะกรรมการถูกคาดหวังวาจะหลีกเลี่ยงการกระทําที่กอใหเกิดความขัดแยงดานผลประโยชน
นอกเหนือจากความสัมพันธอื่นทั้งทางดานธุรกิจและครอบครัวของกรรมการ ที่อาจจะสงผลใหเกิดความขัดแยงดาน
ผลประโยชนกับบริษัท กรรมการตองรายงานความสัมพันธดังกลาว บริษัทฯไดมีการกําหนดมาตรการและขั้นตอน
การอนุมัติการทํารายการระหวางกัน ซึ่งในการเขาทําสัญญากับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน จะตอง
ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และจากคณะกรรมการบริษัทฯ
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายการธุรกิจกับบริษัทฯที่เกี่ยวของกันในรายงานและงบการเงินรวม ซึ่งไดเปดเผย
ขอมูลโดยสรุปรายการระหวางกันของบริษัทฯ และบริษัทยอยตางๆที่เกิดขึ้น รายการที่เกิดขึ้นเปนรายการธุรกิจปกติ
กับบริษัทยอย ซึ่งไมกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนใดๆ ทั้งนี้รายการระหวางกันที่เกิดกับบริษัทที่เกี่ยวของ
กันคือ รายการเชาทรัพยสินระหวางกัน โดยบริษัทฯ ไดตกลงทําสัญญาเชาชวงที่ดินจากบริษัท โอแมค จํากัด ซึ่ง
กรรมการอิสระมีความเห็นวาเงื่อนไขตางๆที่ระบุไวในสัญญาเชา สอดคลองตามหลักปฏิบัติทั่วไป และ อัตราคาเชา
เป น ราคาที่ ยุ ติ ธ รรม เนื่ อ งจากเป น อั ต ราเดี ย วกั บ ค า เช า ที่ บ ริ ษั ท โอแมค จํ า กั ด จ า ยให กั บ เจ า ของที่ ดิ น ซึ่ ง เป น
บุคคลภายนอกที่ไมมีความเกี่ยวของใดๆ กับบริษัทฯ
ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการมีหนาที่รับผิดชอบในการกําหนดและรักษาระบบการควบคุมภายใน ในป 2555 คณะกรรมการมีการ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยทําการประเมินตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทฯดวยตนเอง (self assessment) โดยคําถามไดปรับปรุงมาจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย ซึ่งไดมีการสอบทานความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในสวนหลักๆคือ องคกรและสภาพแวดลอม
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การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล รวมทั้งระบบ
การติดตาม ทั้งนี้บริษัทฯมีแผนกตรวจสอบภายในที่รายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อดําเนินการติดตามให
มีการปฏิบัติตามระบบที่วางไว คณะกรรมการบริษัทฯไดมีการพิจารณารวมกับผูตรวจสอบภายในและผูบริหารถึง
ความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน นอกจากนี้คณะกรรมการไดแตงตั้งใหมีคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงเพื่อดําเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและมั่นใจวาบริษัทฯมีการ
ประเมิน บริหารและควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได
คณะกรรมการเห็นวาระบบการควบคุมภายในที่มีอยูบรรลุจุดมุงหมายและสามารถใหความมั่นใจในความถูกตองของ
ขอมูลทางการเงิน การปองกันรักษาทรัพยสินของบริษัทฯจากการสูญหายหรือการใชโดยมิชอบ รวมทั้งรายการตางๆ
ใหมีการปฏิบัติตามระเบียบและขอกําหนดของบริษัทฯ
จริยธรรมธุรกิจ
คณะกรรมการคาดหวังที่จะประกอบธุร กิจโดยใหมีมาตรฐานสูงสุดทั้งทางดานจริยธรรมและการปฏิบัติตามขอ
กฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ บริษัทฯตองการอยางยิ่งที่จะใหผูบริหาร คณะกรรมการบริษัทฯ และพนักงานคํานึงถึงความ
ซื่อสัตยสุจริตในการดําเนินธุรกิจเปนหลักสําคัญ ดังนั้นจึงไดมีการกําหนดใหมีนโยบายและระเบียบปฏิบัติเรื่อ ง
จริยธรรมธุรกิจ เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติหรือแกปญหาทางดานหลักจริยธรรมและกฎหมายในการดําเนินธุรกิจ
ขององคกรและไดเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ ผูบริหารและพนักงานทุกทานถูกสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑที่วางไว การติดตามการปฏิบัติตามหลักเกณฑจะดําเนินการโดยผูบริหารระดับสูง บริษัทฯไมยอมใหมีการ
กระทําที่ขัดตอกฎหมายและศีลธรรม พนักงานที่ฝาฝนระเบียบปฏิบัติเรื่องจริยธรรมธุรกิจ จะไดรับการลงโทษทาง
วินัย ซึ่งอาจรวมถึงการถูกสิ้นสุดการเปนพนักงาน พนักงานทุกระดับชั้นสามารถแจงขอรองเรียนผานสื่อตางๆ ที่ทาง
บริษัทฯกําหนดขึ้น
การประชุมคณะกรรมการ
ในการประชุมจะตองมีคณะกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค
ประชุม ในป 2555 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯรวม 4 ครั้ง ประธานคณะกรรมการและประธานบริหารจะเปน
ผูกําหนดวาระการประชุม กรรมการทานอื่นสามารถแนะนําเรื่องที่ควรจะประชุมเพิ่มเติม ทั้งนี้เอกสารและขอมูลการ
ประชุมจะสงใหกรรมการฯ ทุกทานพิจารณาเปนการลวงหนา เพื่อเปนการเตรียมตัวกอนเขาประชุม กรณีที่ตองการให
มีการพิจารณาวาระใดเพิ่มเติม กรรมการสามารถติดตอแจงกับเลขานุการ ในการประชุมจะมีการกําหนดเวลาการ
ประชุมอยางเพียงพอเพื่อใหกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาหรือตัดสินใจตอเรื่องตางๆอยางเต็มที่ ซึ่งรายงาน
การประชุมจะมีการจัดทําขึ้นอยางเสร็จสมบูรณ และบรรจุสาระสําคัญ เชนวัน เวลาเริ่มตนและสิ้นสุดการประชุม
รายชื่อกรรมการผูเขารวมประชุมและที่ขาดประชุม สาระสําคัญของเรื่องที่พิจารณาและมติที่ประชุม ผูบันทึกการ
ประชุมและผูรับรองรายงาน ในการจัดเก็บเอกสารการประชุมคณะกรรมการนั้น มีการเก็บรักษาที่สํานักงานใหญของ
บริษัทฯ โดยไมสามารถแกไขบันทึกการประชุม โดยไมผานการอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการ
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คาตอบแทนกรรมการ
บริษัทฯใหคาตอบแทนกรรมการสําหรับกรรมการอิสระ สวนกรรมการบริหารไดรับคาตอบแทนในฐานะพนักงาน
ของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯจึงไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ทั้งนี้คณะกรรมการทั้งคณะจะเปนผู
พิจาณาคาตอบแทนของกรรมการ โดยบริษัทฯมีนโยบายจายคาตอบแทนกรรมการที่ใหเฉพาะกับกรรมการอิสระใน
รู ป ของเบี้ ย ประชุ ม และโบนั ส ซึ่ ง อั ต ราการจ า ยจะขึ้ น อยู กั บ ขอบเขตความรั บ ผิ ด ชอบของแต ล ะบุ ค คล ทั้ ง นี้
ค า ตอบแทนกรรมการได มี ก ารเปรี ย บเที ย บกั บ อุ ต สาหกรรมผนวกกั บ โครงสร า งค า ตอบแทนของบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง
คาตอบแทนกรรมการไดรับการอนุมัติโดยที่ประชุมผูถือหุนเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555
รายละเอียดคาตอบแทนของกรรมการแยกเปนรายบุคคล มีดังนี้
ชื่อ
ตําแหนง

เบี้ยประชุม
(บาท)
535,500

โบนัส (บาท)

1. นายบัญชา ทานพระกร

ประธานกรรมการ, กรรมการ
อิสระ, ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

2. นายวรพจน เทพวนา
ประสิทธิ์

กรรมการอิสระ, กรรมการ
ตรวจสอบ, ประธานกรรมการ
สรรหา

288,750

52,500

3. นายมารติน เอ็นโน ฮอรน

กรรมการอิสระ, กรรมการ
ตรวจสอบ, กรรมการสรรหา
กรรมการบริหาร, กรรมการสรร
หา
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

288,750

52,500

-

-

-

-

4. นายริชารด เดวิด ฮัน
5. นายวินสัน มุง ชู ฮุย
6. นายเทอรเรนซ ฟลิป เวียร

89,500

หมายเหตุ:
กรรมการบริหาร (4) - (6) ไดรับคาตอบแทนในฐานะพนักงานของบริษัทฯ

คาตอบแทนผูบริหาร
เกณฑคาตอบแทนของผูบริหาร - บริษัทฯพิจารณาวาคาตอบแทนผูบริหารตองสามารถดึงดูด จูงใจ และรักษาพนักงาน
ที่มี ประสบการณและความสามารถ ค าตอบแทนผู บริ ห ารประกอบดว ยเงิ น เดือ นและโบนัสในรู ปแบบเดี ย วกั บ
พนักงานของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลการทํางานตามบทบาทหนาที่ การทุมเทของบุคคล ความซับซอนและความ
รับผิดชอบในตําแหนงของแตละบุคคล

59

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

คาตอบแทนผูบริหาร 4 ทานตามตารางนี้ เปนคาตอบแทนของผูบริหารตามรายชื่อที่ (4) - (6) และนายวิง เกิง เชาว
ผูจัดการทั่วไปของโรงงานงานฮานา ลําพูน
ประเภทคาตอบแทน
เงินเดือน
โบนัส
เบี้ยประชุม
รวม

จํานวน
12,333,280
3,096,000
15,429,280

คาตอบแทนอื่น
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ – เปนสวนหนึ่งของโครงการผลประโยชนตอบแทนสรางแรงจูงใจใหผูบริหารและพนักงาน ที่จะมี
สวัสดิการกรณีเสียชีวิต พิการ ลาออก หรือเกษียนอายุ บริษัทฯจายสมทบใหในอัตรารอยละ 3 - 7.5 ของเงินเดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับอายุงานที่ทํางานกับบริษัทฯ

(5) การดูแลเรือ่ งการใชขอมูลภายใน
บริ ษั ท ฯ มี น โยบาย และ วิ ธี ก ารดู แ ลผู บริ ห ารในการนํ า ข อ มู ล ภายในของบริ ษั ท ฯ ไปใช เ พื่ อ ประโยชน ส ว นตน
รายละเอียด ปรากฏตามหลักการกํากับดูแลกิจการ ใน หนา 48
(6) บุคลากร
บริษัทฯ ไมมีขอพิพาทดานแรงงานที่สําคัญในระยะ 3 ป ที่ผานมา
จํานวนพนักงาน และ คาตอบแทนพนักงานแยกตามสายงานหลัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ฝาย

จํานวน
(คน)
5,848
2,204
8,052

Daily staff
Monthly staff
รวม
ลักษณะคาตอบแทน: เงินเดือน โบนัส สวัสดิการอื่นๆ
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นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
การฝกอบรมและพัฒนาพนักงาน
ฮานาตระหนักถึงความสําคัญของการเชื่อมโยงสัมพันธภาพระหวางการใหการศึกษาอบรมแก นักเรียน นักศึกษา และ
สถานประกอบการ ฮานายังคงใหสนับสนุนอยางตอเนื่องในเรื่องของการฝกงานและโครงการสหกิจศึกษา รวมกับ
มหาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง ในประเทศและต า งประเทศ เช น จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือโรงเรียนจิตรลดา
(สายวิชาชีพ) วิทยาลัยการอาชีพสังขะ จังหวัดสุรินทร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก และ City
University of Hong Kong เปนตน
บริษัทไดประยุกตการจัดการเชิงสมรรถภาพ (Competency-based Management) มาใชในการคัดเลือกและฝกอบรมแก
นักศึกษาใหเหมาะกับตําแหนงที่ตนเองถนัด โปรแกรมการฝกงานไดออกแบบเพื่อใหนักเรียน นักศึกษาไดมีโอกาสที่
จะใชความรู และทักษะตางๆที่เรียนมาในสถานการณการทํางานจริง ทั้งนี้ยังสรางโอกาสในสายงานอาชีพ และเรียนรู
เกี่ยวความสนใจและความสามารถในอาชีพ นอกจากนี้ยังมีการมอบหมายใหทําโครงงานเฉพาะโดยมีพี่เลี้ยงที่เปน
ผูเชี่ยวชาญในโรงงานและครูอาจารยของสถานศึกษาใหการแนะนํา ในขณะเดียวกันพนักงานที่เปนพี่เลี้ยงยังไดมี
โอกาสรับรูแนวคิดใหมๆ และแลกเปลี่ยนความรูเชิงเทคนิคกับนักเรียน นักศึกษา และครูอาจารยของสถานศึกษาผาน
โครงงานที่มอบหมาย
การพัฒนาวัฒนธรรมองคกร
การพัฒนาวัฒนธรรมองคกรเปนเรื่องหนึ่งที่ฝายบริหารใหความสําคัญ เพื่อปลูกฝงใหพนักงานตระหนักถึงความสําคัญ
ของการมีสุขภาพกายและใจที่ดีสําหรับการทํางาน เพื่อที่วาพวกเขาจะไดเติบโตกาวหนาไปพรอมกับการเจริญเติบโต
อยางตอเนื่องของบริษัทฯ ดวย
เพื่อใหพนักงานฮานามีทัศนคติของการมีสวนรวม ฝายบริหารไดใหการสนับสนุนอยางเต็มที่ตอคณะกรรมการ
สันทนาการและสวัสดิการ ที่จะสรางสรรคกิจกรรมเพื่อเสริมสรางสังคมและสืบสานขนบธรรมเนียมทองถิ่น ความ
มุงมั่นของคณะกรรมตองการสรางสรรคสภาพแวดลอมการทํางานที่รักใครกลมเกลียวกัน อันจะสงผลใหพนักงาน
รูสึกเปนสวนหนึ่งของครอบครัวเดียวกัน สามารถปรับตัวไดงายและมีเปาหมายอาชีพการทํางานที่สดใส สําหรับ
กิจกรรม คณะกรรมการหอพักที่ฮานา เจียซิงและฮานา ลําพูน ไดมีการจัดตั้งหองสมุดภายในหอพักเพื่อใหพนักงานได
อานหนังสือและเรียนรูดวยตนเอง นอกจากนี้ยังสามารถดูหนังหรือใชเวลาวางใหเปนประโยชน
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9. การควบคุมภายใน
คณะกรรมการมีหนาที่รับผิดชอบในการกําหนดและรักษาระบบการควบคุมภายใน ในป 2555 คณะกรรมการมีการ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยทําการประเมินตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทดวยตนเอง (self assessment) โดยคําถามไดปรับปรุงมาจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ซึ่งไดมีการสอบทานความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในสวนหลักๆคือ องคกรและสภาพแวดลอม การ
บริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล รวมทั้งระบบการ
ติดตาม ทั้งนี้บริษัทมีแผนกตรวจสอบภายในที่รายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อดําเนินการติดตามใหมีการ
ปฏิบัติตามระบบที่วางไว คณะกรรมการบริษัทไดมีการพิจารณารวมกับผูตรวจสอบภายในและผูบริหารถึงความมี
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน นอกจากนี้คณะกรรมการโดยไดแตงตั้งใหมีคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงเพื่อดําเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและมั่นใจวาบริษัทมีการประเมิน
บริหารและควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได
คณะกรรมการเห็นวาระบบการควบคุมภายในที่มีอยูบรรลุจุดมุงหมายและสามารถใหความมั่นใจในความถูกตองของ
ขอมูลทางการเงิน การปองกันรักษาทรัพยสินของบริษัทจากการสูญหายหรือการใชโดยมิชอบ รวมทั้งรายการตางๆ ให
มีการปฏิบัติตามระเบียบและขอกําหนดของบริษัทฯ
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10. รายการระหวางกัน
การเชาทรัพยสนิ ระหวางกัน
บริษัท/บุคคล
ที่เกี่ยวของ

ลักษณะความสัมพันธ

บริษัท โอแมค เ ป น ผู ถื อ หุ น ข อ ง ฮ า น า จํ า น ว น
จํากัด
40,939,360 คิดเปนสัดสวนรอยละ 5.09
ของทุนจดทะเบียน (1) และ บจก. โอแมค
มีกลุมตระกูลฮัน เปนผูถือหุนรายใหญ
(2)
และมี ก รรมการของ บมจ.ฮานา
ไมโคร อิเล็คโทรนิคส จํานวน 2 ทาน
ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท(3)

สรุปรายการ

ขนาดของรายการ

เงื่อนไขความ
สมเหตุสมผลและความ
จําเปน

บ ริ ษั ท ฮ า น า ไ ม โ ค ร
อิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)
เป น ผู เ ช า ช ว งที่ ดิ น ถ.วิ ภ าวดี
จํานวน 5 ไร 93 ตรว. จาก
บจก. โอแมค ซึ่งเปนผูเชาจาก
นายปลูก วัชราภัย

อัตราคาเชา 198,000
บาทต อ ป ตั้ ง แต ป
2535 และกําหนด
ขึ้นรอยละ 10 ตอป
จนกวาสิ้นสุดสัญญา
เชา 28 ก.พ 2557

บ ริ ษั ท ฯ เ ช า ช ว ง ที่ ดิ น
ดั ง กล า วเพื่ อ ใช เ ป น ที่ ตั้ ง
โรงงานกรุ ง เทพฯเพื่ อ
ดําเนิน ธุรกิจและเปน ที่ตั้ง
ของสํ า นั ก งานใหญ โ ดย
อั ต ราค า เช า เป น อั ต ราที่
ยุ ติ ธ รรมเนื่ อ งจากเป น
อั ต ราเดี ย วกั บ ที่ บริ ษั ท
โ อ แ ม ค จํ า กั ด จ า ย ใ ห
เจาของที่ดิน

(1) ขอมูล ณ. วันปดสมุดทะเบียน 21มีนาคม 2555
(2) บริษัท โอแมค จํากัด มีผูถือหุนรายใหญ คือ
นายริชารด เดวิด ฮัน

ถือหุนในอัตรารอยละ 15.28

น.ส. เจนีน มากาเร็ต ฮัน

ถือหุนในอัตรารอยละ 33.33

ลักษณะความสัมพันธ

นองสาวของนายริชารด เดวิด ฮัน

ด.ญ. อลินา ซิลวี่ ฮัน

ถือหุนในอัตรารอยละ 18.05

ลักษณะความสัมพันธ

บุตรนายริชารด เดวิด ฮันและนางสุมิตรา ฮัน

(3) กรรมการ 2 ทาน ไดแก 1. นายวรพจน เทพวนาประสิทธิ์ และ 2. นายริชารด เดวิด ฮัน

ตามที่ ขอ 15 (3) ของประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 12/2543 ได
กําหนดใหขอบังคับของบริษัทฯ และ บริษัทยอย ตองมีขอกําหนดเกี่ยวกับการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และ การไดมา
หรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญในลักษณะที่สอดคลองกับขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในเรื่อง
ดังกลาว ทั้งนี้ บริษัทยอย อันไดแก บริษัท ฮานา ไมโคร อิเล็คโทรนิคส (เจียซิง) จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยทางออมรอย
ละ 100 และจดทะเบียนอยูที่ประเทศจีน ไมสามารถแกไขขอบังคับใหเปนไปตามขอกําหนดดังกลาวได เนื่องจากไมได
รับอนุญาตจากรัฐบาลจีน ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) จึงไดมีมติ
เกี่ยวกับการใชมาตรการที่จะใชควบคุมดูแลใหบริษัทยอยทั้งสองแหงดังกลาวใหปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการทํา
รายการเกี่ยวโยงกันกลาวคือไดมีมติเกี่ยวกับการกําหนดใหผูแทนของบริษัทฯ ที่ไดรับแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการของ
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส (เจียซิง) จํากัดสามารถออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทดังกลาว ใน
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กรณี ที่บ ริ ษั ททั้ ง สองแหง ไดต กลงเข าทํ า รายการที่ เ กี่ย วโยงกั น หรื อ รายการเกี่ ย วกั บ การไดม าหรือ จํ าหน า ยไปซึ่ ง
สินทรัพยของบริษัท ตามความหมายที่กําหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่ใชบังคับเกี่ยวกับการทํา
รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน รวมทั้งจะตองไดรับความเห็นชอบหรือการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท
ดังกลาวโดยกรรมการที่มีสิทธิออกเสียงจะตองไมมีสวนไดเสียหรือผลประโยชนอื่นใดในเรื่องนี้
สรุปความคิดเห็นของกรรมการบุคคลภายนอกเกีย่ วกับรายการระหวางกัน
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินหมายเหตุ 7 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกันในรายงานและงบการเงินรวม ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ซึ่งไดเปดเผยขอมูลโดยสรุปรายการระหวางกันของบริษัทฯ และบริษัทยอยตางๆที่
เกิดขึ้น รายการที่เกิดขึ้นเปนรายการธุรกิจปกติกับบริษัทยอย ซึ่งไมกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนใดๆ ทั้งนี้
รายการระหวางกันที่เกิดกับบริษัทที่เกี่ยวของกันคือ รายการเชาทรัพยสินระหวางกัน โดยบริษัทฯ ไดตกลงทําสัญญาเชา
ชวงที่ดินจากบริษัท โอแมค จํากัด ซึ่งกรรมการอิสระมีความเห็นวาเงื่อนไขตางๆที่ระบุไวในสัญญาเชา สอดคลองตาม
หลักปฏิบัติทั่วไป และอัตราคาเชาเปนราคาที่ยุติธรรม เนื่องจากเปนอัตราเดียวกับคาเชาที่บริษัท โอแมค จํากัด จาย
ใหกับเจาของที่ดิน ซึ่งเปนบุคคลภายนอกที่ไมมีความเกี่ยวของใดๆ กับบริษัท
มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน
บริษัทฯ และบริษัทยอยไดมีการกําหนดมาตรการ และ ขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน โดยจะกําหนดให
ในการเข า ทํ า สั ญ ญากั บ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย ง ทางผลประโยชน จะต อ งผ า นการพิ จ ารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ จะตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในกรณีที่ตองผานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ การ
ออกเสียงในที่ประชุมนั้นๆ กรรมการซึ่งมีสวนไดเสียจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทยอยตองถือปฏิบัติตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และคณะกรรมการตรวจสอบ ยังทําหนาที่เปนผูสอบทานการทํา
รายการระหวางกันที่สําคัญทุกรายไตรมาส เพื่อดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนอีกดวย
นโยบายการทํารายการระหวางกันในอนาคต
นโยบายของบริษัทฯ และบริษัทยอยเกี่ยวกับการทํารายการระหวางกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จะตองปฏิบัติใหเปนไป
ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย และ ตลาดหลักทรัพย ขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และการปฏิบัติ
ตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยง และ การไดมา หรือ จําหนายไปซึ่งทรัพยสินของ
บริษัทฯ
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11. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
(1) งบการเงิน

ก. สรุปรายงานการสอบบัญชี
 ป 2555 ผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบไมมีเงื่อนไขและไมมีขอสังเกต
 ป 2554 ผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบไมมีเงื่อนไขแตมีขอสังเกต - การนํา
มาตรฐานบัญชีใหมมาถือปฏิบัติ
 ป 2553 ผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบไมมีเงื่อนไขและไมมีขอสังเกต
ข. ตารางสรุปงบการเงินรวม และ งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
โปรดดูเอกสารแนบ 3
ค. อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ
โปรดดูเอกสารแนบ 3
(2) คําอธิบาย และ การวิเคราะหของฝายจัดการ

ภาพรวมผลการดําเนินงานของกลุมฮานา
รายไดจากการขาย ของกลุมบริษัทฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคสเพิ่มขึ้นรอยละ 6 เมื่อเทียบปตอป คือเทากับ 17.3 พันลาน
บาทในป 2555 เมื่อเทียบกับ 16.3 พันลานบาทในป 2554 รายไดจากการขายในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้นรอยละ 4
คือเทากับ 556 ลานเหรีญสหรัฐ ในป 2555 เทียบกับ 535 ลานเหรียญสหรัฐในป 2554 กําไรจากการดําเนินงานลดลงรอย
ละ 24 คือเทากับ 35 ลานเหรีญสหรัฐ ในป 2555 เทียบกับ 46 ลานเหรีญสหรัฐ ในป 2554
การวิเคราะหผลการดําเนินงานที่ผานมา
การวิเคราะหรายได
ป 2555 รายไดจากการขายของกลุมบริษัทฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 6 เทากับ 17,232 ลานบาท เมื่อเทียบกับ 16,315 ลานบาทในป
2554 เนื่องจากตลาดมีความแข็งแกรงในครึ่งปแรก และออนแอลงในครึ่งหลังของป 2555 สวนยอดขายในรูปสกุลเงิน
เหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้นรอยละ 4 ในป 2555 เทากับ 555 ลานเหรียญสหรัฐ จาก 535 ลานเหรียญสหรัฐในป 2554 ในขณะที่
อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐในป 2555 ออนคาลงรอยละ 2 เมื่อเทียบกับป 2554 คือเทากับ
31.03 บาท จาก 30.53 บาทในป 2554
ยอดขายของหนวยงานไมโครอิเล็คโทรนิคสป 2555 เพิ่มขึ้นรอยละ 14 ในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐ (เพิ่มขึ้นรอยละ 16 ใน
รูปสกุลเงินบาท) จากป 2554 โดยผลการดําเนินงานของหนวยงานที่จังหวัดลําพูนเพิ่มขึ้นรอยละ 14 (รอยละ 15 ในรูป
สกุลเงินบาท) และหนวยงานที่เมืองเจียซิงเพิ่มขึ้นรอยละ 17 (เพิ่มขึ้นรอยละ 19 ในรูปสกุลเงินบาท)
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ในป 2555 ยอดขายของหนวยงานประกอบ IC ลดลงรอยละ 9 ในรูปเงินสกุลเหรียญสหรัฐ (ลดลงรอยละ 7 ในรูปสกุลเงิน
บาท) โดยในป 2555 ยอดขายของหนวยงาน IC ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาลดลงรอยละ 16 ในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐ
(ลดลงรอยละ 14 ในรูปสกุลเงินบาท) แตหนวยงานที่เมืองเจียซิง ประเทศจีนเพิ่มขึ้นรอยละ 27 (เพิ่มขึ้นรอยละ 30 ในรูป
สกุลเงินบาท) ป 2555 ยอดขายของหนวยประกอบผลิตภัณฑเฉพาะอยาง (CPG) ลดลงรอยละ 71 (ลดลงรอยละ 71 ในรูป
สกุลเงินบาท) เนื่องจากการปดกิจการของหนวยงานแหงนี้ในไตรมาส 1 ป 2555 สวนยอดขายของฮานา ไมโคร ดิสเพลย
เทคโนโลยี่ (HMT) ลดลงรอยละ 37 (เพิ่มขึ้นรอยละ 36 ในรูปสกุลเงินบาท)
สัดสวนยอดขายแยกตามหนวยงานการผลิต
หนวยการผลิต PCBA (ประเทศไทย)
หนวยการผลิต PCBA (ประเทศจีน)
CPG - (กรุงเทพ)
หนวยการผลิต IC (อยุธยา)
หนวยการผลิต IC (เจียซิง)
HMT (สหรัฐอเมริกา)

ป 2555
42%
25%
0%
25%
7%
1%
100%

ป 2554
38%
22%
2%
31%
6%
2%
100%

ป 2553
37%
17%
5%
35%
5%
1%
100%

การวิเคราะหอตั ราสวนกําไรขั้นตน ตนทุนขาย และคาใชจายในการขายและบริหาร
อัตราสวนกําไรขั้นตนเทากับรอยละ 10 ในป 2555 ลดลงรอยละ 3 จากรอยละ 13 ในป 2554 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
ของสวนประสมของผลิตภัณฑ (product mix) โดยเพิ่มขึ้นในสวนของผลิตภัณฑ PCBA และลดลงในสวนของผลิตภัณฑ
IC โดยยอดขายของผลิตภัณฑ PCBA มีสวนประกอบของวัตถุดิบมากกวาผลิตภัณฑ IC ทั้งนี้ตนทุนแรงงานเพิ่มขึ้น
เนื่องจากคาแรงขั้นต่ําที่สูงขึ้นในป 2555 ทําใหอัตราสวนกําไรลดลง
การวิเคราะหผลกําไรจากการดําเนินงาน
กําไรจากการดําเนินงานป 2555 ลดลงรอยละ 3 เปนรอยละ 6 จากเดิมที่รอยละ 9 ในป 2554 เนื่องจากกําไรที่ลดลง
คาใชจายในการขายและบริหารลดลงรอยละ 5 (เทากับ 55 ลานบาท) ซึ่งคิดเปนรอยละ 5 ของยอดขายในป 2555 เมื่อเทียบ
กับรอยละ 6 ในป 2554
การวิเคราะหเงินปนผลจาย
บริษัทฯ จายเงินปนผลในอัตรา 1.40 บาทตอหุนในป 2553 จากผลกําไรของป 2552 จายเงินปนผลในอัตรา 1.55 บาทตอ
หุนในป 2554 จากผลกําไรของป 2553 และจายเงินปนผลในอัตรา 1.00 บาทตอหุนในป 2555 จากผลกําไรของป 2554 ซึ่ง
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คิดเปนอัตราสวนเงินปนผลจายตอกําไรสุทธิกอนหักรายการยกเวน เทากับรอยละ 55, รอยละ 45 และรอยละ 48
ตามลําดับ นอกจากนี้บริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลในอัตรา 0.50 บาทในไตรมาส 4 ป 2555
โดยปกติบริษัทฯ จะทําการประกาศการจายเงินปนผลเมื่อมีการประชุมคณะกรรมการในเดือนกุมภาพันธของปถัดไป
เพื่อที่จะนําเขาสูการขอมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปในเดือนเมษายน และจายปนผลในเดือนพฤษภาคม
ฐานะทางการเงิน
กลุมบริษัทฯ ไมมีภาระหนี้ที่กอใหเกิดดอกเบี้ย และมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสํารอง ณ 31 ธันวาคม 2555
เทากับ 5.5 พันลานบาท ลดลงจาก 5.8 พันลานบาท ณ 31 ธันวาคม 2554
คุณภาพสินทรัพย
ลูกหนี้การคา
ลูกคาของบริษัทฯ และบริษัทยอยเปนบริษัทที่มีชื่อเสียงในอุตสาหกรรมการประกอบ IC และ อิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้บริษัท
ฯ จะทําการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับหนี้ที่ครบกําหนดชําระเกินกวา 90 วัน รวมทั้งรายการที่ฝายบริหารเชื่อ
วามีความนาสงสัยที่จะเกิดหนี้สูญ
ตารางแสดงลูกหนี้การคาของบริษัทฯ และบริษัทยอย (พันบาท)
ลูกหนี้การคา-บริษัทอื่น
นอยกวา 3 เดือน
3-6 เดือน
6-12 เดือน
มากกวา 12 เดือนขึ้นไป
รวมลูกหนี-้ บริษัทอื่น
หัก:คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

2555

2554

2553

2,653,880
23,758
16,349
3,173
2,697,160
-6,904
2,690,256

2,445,169
20,670
7,236
5,380
2,478,455
-11,189
2,467,266

2,423,065
8,957
2,782
0
2,434,803
-3,240
2,431,564

สินคาคงเหลือ
โดยทั่วไปบริษัทฯและบริษัทยอยจะทําการผลิตสินคาตามคําสั่งซื้อของลูกคา สงผลใหปริมาณสินคาคงเหลือสวนใหญ
ของบริษัทฯ คือ วัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง เครื่องมือ และ สินคาระหวางการผลิต และมีสินคาสําเร็จรูปที่รอการจัดสงใหแก
ลูกคาเพียงสว นนอย โดยปกติกลุมบริษัทฯ จะทําการตัดจําหนายวัตถุดิบที่ลาสมัยและตั้งสํารองคาเผื่อสินคาลาสมัย
สําหรับสินคาคงเหลือที่มีอายุยาวนานและการดอยคาของสินทรัพยถาวรกรณีถามีนัยสําคัญ ในทุกไตรมาส
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ระยะเวลาหมุนเวียนสินคาคงเหลือเฉลีย่ ในป 2555 เทากับ 64 วัน ป 2554 เทากับ 66 วัน และป 2553 เทากับ 55 วัน
สภาพคลอง
กลุมบริษัทฯ มีเงินสดสํารอง 5.5 พันลานบาท และไมมีภาระหนี้สินที่กอใหเกิดดอกเบี้ย สงผลใหอัตราสวนสภาพคลอง
มากกวา 3 เทาของหนี้สินหมุนเวียน สภาพคลองในการดําเนินงาน (คาตัดจําหนาย) ลดลงรอยละ 11 ในป 2555 เนื่องจาก
ประสพอุทกภัยของหนวยงานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การแข็งคาขึ้นของอัตราแลกเปลี่ยน และคาจางแรงงานและ
ตนทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นทําใหคาตัดจําหนาย (“EBITDA”) ในป 2555 เทากับ 2.3 พันลานบาท ป 2554 เทากับ 2.6 พันลาน
บาท และ ป 2553 เทากับ 3.6 พันลานบาท
เงินสดสํารองและเงินลงทุนระยะสั้นในป 2555 ลดลง 0.3 พันลานบาท เปน 5.5 พันลานบาท เนื่องจากคาตัดจําหนาย
(“EBITDA”) 2.3 พันลานบาท หักดวยเงินปนผลจายประจําป 0.8 ลานบาท เงินปนผลจายระหวางกาลในไตรมาส 4/2555
0.4 ลานบาท และรายจายฝายทุน 1.4 พันลานบาท
เงิ น สดสํ า รองในป 2554 เพิ่ ม ขึ้ น จากป 2553 อี ก 0.8 พั น ล า นบาท เป น 5.8 พั น ล า นบาท หลั ง จากค า ตั ด จํ า หน า ย
(“EBITDA”) 2.6 พันลานบาท จายเงินปนผลจํานวน 1.2 พันลานบาท รายจายฝายทุนเทากับ 1.4 พันลานบาท และ 0.8
พันลานบาทจากเงินทุนหมุนเวียนที่ลดลง
เงินสดสํารองในป 2553 ลดลงจากป 2552 เทากับ 1.0 พันลานบาท หลังจากคาตัดจําหนาย (“EBITDA”) 3.7 พันลานบาท
หักดวยเงินปนผลจายประจําปจํานวน 1.1 พันลานบาท รายจายฝายทุนเทากับ 2.1 พันลานบาท และ 1.5 พันลานบาทจาก
เงินทุนหมุนเวียนที่ลดลง
รายจายฝายทุน
รายจายฝายทุนสุทธิของป 2555 เทากับ 1,372 ลานบาท ป 2554 เทากับ 1,360 ลานบาท และ ป 2553 เทากับ 1,976 ลาน
บาท ตามลําดับ รายจายฝายทุนสุทธิของป 2555 เพิ่มขึ้นเนื่องการซื้อเครื่องจักรใหมเพื่อทดแทนเครื่องจักรที่เสียหายจาก
อุทกภัยในหนวยงานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยปกติรายจายฝายทุนจะเปนรายจายสําหรับการซื้ออุปกรณการผลิตเมื่อมีการเพิ่มขึ้นของยอดขาย โดยเฉพาะหนวยงาน
ประกอบ IC อยางไรก็ตามจะลาหลังประมาณ 3-6 เดือนเนื่องจากตองทําการสั่งซื้อลวงหนา การขยายโรงงานใหมจะ
ขึ้นอยูกับการใชสอยประโยชนของอาคารโรงงานในปจจุบัน และระยะเวลาในการกอสรางโรงงานใหมหรือการขยาย
โรงงานเดิม
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แหลงที่มาของเงินทุน
บริษัทและบริษัทยอยไมมีภาระหนี้สินที่กอใหเกิดดอกเบี้ย และมีเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานเปนบวก แหลง
เงินทุนของกลุมฮานาจะมาจากสวนของผูถือหุน
ปจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลตอการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
กลุมบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจการผลิตชิ้นสวนอิเล็คทรอนิกส โดยรับจางทําการผลิตสินคาจากลูกคา และดําเนินการจัดสงให
ลูกคา หรือลูกคาของลูกคาเอง ดังนั้นผลการดําเนินงานของกิจการ จึงขึ้นอยูกับความสามารถในการรักษาฐานลูกคาเดิม
และการแสวงหาลูกคารายใหมๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกและยอดขายสินคาของ
ลูกคา จึงมีผลตออุปสงคในสินคาและบริการของบริษัทฯ
เนื่องดวยกลุมบริษัท มีรายไดจากการขายในรูปสกุลเงินตางประเทศ (สกุลเงินเหรียญสหรัฐ) และมีตนทุนในรูปสกุลเงิน
ตางประเทศคิดเปนรอยละ 60 ของรายไดจากการขาย การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอเหรียญสหรัฐ และ
เงินหยวนของจีนตอเหรียญสหรัฐ จะมีผลกระทบตอผลกําไรของกลุมบริษัทฯ ประมาณ 170 ลานบาทตอไตรมาส สําหรับ
ทุกๆ รอยละ 10 ของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทตอเหรียญสหรัฐ และเงินหยวนของจีนตอเหรียญ
สหรัฐ ซึ่งก็คือ (1-0.60) X ยอดขาย X 10%
กลุมบริษัทฯ ที่ประเทศไทย งบดุลจะมีความเสี่ยงของสินทรัพยสุทธิที่มูลคาประมาณ 80 ลานเหรียญสหรัฐ ซึ่งไดมีการทํา
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาจํานวน 80 ลานเหรียญสหรัฐเพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ดังกลาว โดยจะทําการตอสัญญาทุกๆ 3 - 6 เดือน
ในขณะที่ มู ล ค า ทางบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ย อ ยในต า งประเทศถู ก บั น ทึ ก ในรู ป สกุ ล เงิ น ต า งประเทศ ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนจะปรากฏใน “รายการผลตางจากการแปลงคางบการเงิน” ในสวนของผูถือหุนในบัญชีงบ
ดุล ซึ่งไมมีผลกระทบตอเงินสดจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
สําหรับบริษัทฮานา ที่เปนกลุมบริษัทที่สงออก การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของรายได
เนื่องจากมีผลกระทบตอกําไรจากการดําเนินงาน และการปรับปรุงมูลคาของสินคาคงคลัง (ซึ่งฝายจัดการจะรายงานแตละ
ไตรมาส เมื่อมีผลกระทบที่เปนสาระสําคัญตอผลกําไร) และกําไรขั้นตน
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลบาทตอเหรียญสหรัฐสะทอนถึงทิศทางเศรษฐกิจของตลาดเกิดใหมและความตองการของสินคา
ระหวางงวด อัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉลี่ยสําหรับป 2555 เทากับ 31.03 บาทตอเหรียญสหรัฐ ซึ่งออนคาลงรอยละ 2 จากป
2554 ที่เทากับ 30.53 บาทตอเหรียญสหรัฐ ซึ่งป 2554 เงินบาทแข็งคากวาป 2553 รอยละ 4 ที่ 31.73 บาทตอเหรียญสหรัฐ
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รายการยกเวน
บริษัทฮานา เซมิคอนดักเตอร (อยุธยา) จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 100 มีโรงงานตั้งอยูที่นิคม
อุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดประสพกับอุทกภัยชวงตนเดือนตุลาคม ป 2554 ซึ่งเปนผลมาจาก
อุทกภัยครั้งใหญในประเทศไทยที่เกิดขึ้นระหวางไตรมาส 4 ป 2554
โรงงาน เครื่องจักรอุปกรณ และธุรกิจของบริษัทยอยไดรับความเสียหายอยางมาก ประมาณการมูลคาความเสียหาย 40
ลานเหรียญสหรัฐ จากความเสียหายของทรัพยสิน และความเสียหายจากการหยุดชะงักทางธุรกิจอยางมีนัยสําคัญ ในงบ
การเงินประจําป 2554 บริษัทยอยไดตั้งสํารองเต็มจํานวนสําหรับมูลคาตามบัญชีของทรัพยสินที่เสียหายที่จะมีการซื้อใหม
มาทดแทน
บริษัทยอยมีการบันทึกคาใชจายของการซอมแซมที่เกิดขึ้นระหวางไตรมาส 4 ในป 2554 และป 2555 การซอมแซมได
เสร็จสิ้นในป 2555
บริ ษั ท ย อ ยกํ า ลั ง อยู ใ นกระบวนการเรี ย กร อ งค า สิ น ไหมทดแทนจากกรมธรรม ความเสี ย หายของทรั พ ย สิ น และการ
หยุดชะงักทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจากอุทกภัยที่โรงงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในป 2554 ไดบันทึกเปนรายไดจาก
คาชดเชยความเสียหายบางสวนที่ไดรับจากบริษัทประกันภัยจํานวน 300 ลานบาทจากการเคลมประกันกรมธรรมความ
เสียหายของทรัพยสิน รายการยกเวนสุทธิขั้นตน เทากับ 400 ลานบาทเปนคาชดเชยความเสียหายบางสวนจากการ
หยุดชะงักของธุรกิจ หักดวยการตั้งสํารองวัตถุดิบที่เสียหายเนื่องจากอุทกภัยเทากับ 163 ลานบาท
ไมมีรายการยกเวนในป 2553
ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
ในป 2555 ตลาดมีความแข็งแกรงในชวงครึ่งปแรกและออนแอในชวงครึ่งปหลังเนื่องจากถึงชวงเวลาที่วัฏจักรชวงที่
ออนแอของเซมิคอนดักเตอร ขณะที่ยอดขายในรูปของเงินเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้นเล็กนอยในป 2555 จากป 2554 และ ป
2553 แมจะเกิดอุทกภัยหนวยการผลิตที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในไตรมาส 4/2554 การแข็งคาของเงินบาท และเงิน
หยวนของจีนตอเงินเหรียญสหรัฐ ตนทุนวัตถุดิบและคาจางที่สูงขึ้นมีผลกระทบตอกําไรของกลุมบริษัท
บริษัทฯ ยังคงรักษากลยุทธทางการตลาดโดยเสนอผลิตภัณฑที่มีคุณภาพตามความตองการของลูกคาในราคาที่แขงขันได
ซึ่งฝายบริหารมั่นใจวาบริษัทฯ มีโครงสรางตนทุนที่เทากับหรือต่ํากวาคูแขงขันสวนใหญ
นโยบายการลงทุน
บริษัทฯ มีอํานาจในการจัดการควบคุมดูแลบริษัทยอยแตละแหง ฝายปฏิบัติการของบริษัทยอยจะอยูภายใตการดูแลของ
ผูจัดการโรงงานทั่วไป ซึ่งจะรายงานผลการดําเนินงานตอหัวหนาฝายบริหารของบริษัทฯ รายจายฝายทุนและการบริหาร
จัดการทางการเงินจะถูกควบคุมดูแลโดยฝายบริหารของบริษัทฯ ซึ่งจะมีการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทฯ
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แผนการในอนาคต
บริษัทฯ กําลังลงทุนเชาที่ดินระยะเวลา 50 ป ที่จังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา เพื่อสําหรับการขยายหนวยงานการผลิตใน
อนาคต โดยคาดวามูลคาการเชาที่ดินจํานวน 3.48 ลานเหรียญสหรัฐ บริษัทมีโครงการสรางหนวยการผลิตพื้นที่ 28,000
ตารางเมตร ณ ที่ดินประมาณ 12 ลานเหรียญสหรัฐ
บริษัทกําลังกอสรางหนวยงานใหมพื้นที่ 26,000 ตารางเมตร ณ ที่ดินที่บริษัทไดซื้อไวในนิคมอุตสาหกรรมสหพัฒน
จังหวัดลําพูน ในราคาประมาณ 710 ลานบาท
นอกจากนี้ บริษัทไดซื้อที่ดินจํานวน 5 ไรใกลกับสํานักงานใหญในปจจุบันที่เขตหลักสี่ กรุงเทพ และกําลังสรางอาคาร
สํานักงานมีพื้นที่ประมาณ 4,000 ตารางเมตรซึ่งบริษัทจะใชเปนสํานักงานใหญของบริษัทแหงใหมในไตรมาสสุดทายใน
ป 2556 สวนอาคารและสํานักงานในปจจุบันเปนที่เชาซึ่งจะหมดสัญญาลงในเดือนกุมภาพันธ 2557
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คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
คาตอบแทนจากการสอบบัญชีป 2555
ชื่อบริษัทผูจาย
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)
บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร (อยุธยา) จํากัด
บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร (กรุงเทพ) จํากัด
รวมคาตอบแทนจากการสอบบัญชี

ชื่อผูสอบบัญชี
กมลทิพย เลิศวิทยวรเทพ
กมลทิพย เลิศวิทยวรเทพ
กมลทิพย เลิศวิทยวรเทพ

คาสอบบัญชี
2,060,000 บาท
1,020,000 บาท
360,000 บาท
3,440,000 บาท

คาบริการอื่น
ชื่อบริษัทผูจาย

ประเภทของงานบริการอื่น

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด
(มหาชน)

การตรวจสอบเพื่อ
วัตถุประสงคเฉพาะการ
ตรวจสอบการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของบัตรสงเสริม
บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร (อยุธยา) จํากัด การตรวจสอบเพื่อ
วัตถุประสงคเฉพาะการ
ตรวจสอบการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของบัตรสงเสริม
บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร (กรุงเทพ)
การตรวจสอบเพื่อ
วัตถุประสงคเฉพาะการ
จํากัด
ตรวจสอบการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของบัตรสงเสริม
รวมคาตอบแทนสําหรับงานบริการอื่น

ชื่อผูสอบบัญชี
บริษัท สํานักงาน
เอินสท แอนด ยัง
จํากัด
บริษัท สํานักงาน
เอินสท แอนด ยัง
จํากัด
บริษัท สํานักงาน
เอินสท แอนด ยัง
จํากัด

คาตอบแทนของงานบริการอื่น
สวนที่จายไปใน สวนที่จะตอง
ระหวางปบัญชี จายในอนาคต
360,000 บาท
-

360,000 บาท

-

720,000 บาท
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12. ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ
-ไมมี-
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การรับรองความถูกตองของขอมูล
“บริษัทไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉ บับ นี้แล ว และดวยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาด ขอมูลที่ควรตองแจงใน
สาระสําคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองวา
(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปไดแสดงขอมูลอยาง
ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว
(2) บริษัทเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวา บริษัทไดเปดเผย
ขอมูลในสวนที่เปนสาระสําคัญทั้งของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตาม
ระบบดังกลาว
(3) บริษัทเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตาม
ระบบดังกลาว และบริษัทไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2556 ผูสอบบัญชีและ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทแลวซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทไดรับรองความถูกตอง
แลว บริษัทไดมอบหมายให นายเทอรเรนซ ฟลิป เวียร เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมี
ลายมือชื่อของ นายเทอรเรนซ ฟลิป เวียร กํากับไว บริษัทจะถือวาไมใชขอมูลที่บริษัทไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลว
ดังกลาวขางตน”
ชื่อ
1. นายริชารด เดวิด ฮัน

ตําแหนง
กรรมการ, รองประธาน, ประธานบริหาร
และหัวหนาฝายบริหาร

…………………………

กรรมการ, รองประธานบริหาร และ
หัวหนาฝายการเงิน

…………………………

กรรมการ, ประธานอํานวยการ
และหัวหนาฝายปฏิบัติการ

…………………………

4. นายวรพจน เทพวนาประสิทธิ์

กรรมการอิสระ

…………………………

5. นายมารติน เอ็นโน ฮอรน

กรรมการอิสระ

…………………………

6. นายบัญชา ทานพระกร

ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ

…………………………

2. นายเทอรเรนซ ฟลิป เวียร
3. นายวินสัน มุง ชู ฮุย

ชื่อ

ตําแหนง

ผูรับมอบอํานาจ นายเทอรเรนซ ฟลิป เวียร กรรมการ, รองประธานบริหาร และ
หัวหนาฝายการเงิน

ลายมือชื่อ

ลายมือชื่อ
…………………………

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดกรรมการและผูบริหารบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนงปจจุบัน

วันเริ่มตําแหนง อายุ จํานวนหุน สัดสวนการ

คุณวุฒิทางการศึกษา

(ป) ที่ถือ (หุน) ถือหุน (%)
78
45,000
0.006% อนุปริญญาทางการธนาคาร
Institute of Banker, London, UK

ประวัติการทํางาน
5 ปยอนหลัง
2550 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ
2545 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ

ประวัติการ
กระทําผิด

นายบัญชา ทานพระกร

ประธานกรรมการ,
7 พ.ย. 2545
กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายริชารด เดวิด ฮัน

รองประธานกรรมการ,
ประธานบริหาร และ
หัวหนาฝายบริหาร,
กรรมการสรรหา

26 ก.ค. 2536

56

1,040,000

0.129% ปริญญาตรี B.A. (Economics),
City University, London, UK
ปริญญาโท M.B.A (Marketing)
City University, London, UK

2536-ปจจุบัน กรรมการบริหารฮานา
และบริษัทยอย

ไมมี

DAP 57/2006
UFS 4/2006

นายวินสัน มุง ชู ฮุย

รองประธานบริหาร
ประธานอํานวยการและ
หัวหนาฝายปฏิบัติการ

26 ก.ค. 2536

67

8,320,000

1.034% ปริญญาตรี Bachelor of Engineering, 2536-ปจจุบัน กรรมการบริหารฮานา
Cheng Kong University
และบริษัทยอย

ไมมี

-

นายเทอรเรนซ ฟลิป เวียร

รองประธานบริหาร
และหัวหนาฝายการเงิน

26 ก.ค. 2536

54

175,000

0.022% ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรและบัญชี 2536-ปจจุบัน กรรมการบริหารฮานา
Macquarie University, Australia และบริษทั ยอย

ไมมี

DCP 6/2001, Diploma

***สัดสวนการถือหุน (%) ไดจากยอดหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

หนา 1 จาก 2

ไมมี

ประวัติการอบรม
เกี่ยวกับบทบาทหนาที่
และทักษะการเปน
กรรมการ
DAP 40/2005

รายละเอียดกรรมการและผูบริหารบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนงปจจุบัน

วันเริ่มตําแหนง อายุ

จํานวนหุน สัดสวนการ

นายวรพจน เทพวนาประสิทธิ์ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา

1 มิ.ย. 2542

(ป)
74

นายมารติน เอ็นโน ฮอรน

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา

3 พ.ค. 2544

69

-

นายวิง เกิง เชาว

รองประธานและผูจัดการ
โรงงานฮานา ลําพูน

1 ม.ค. 2551

54

999,500

คุณวุฒิทางการศึกษา

ที่ถือ (หุน) ถือหุน (%)
899,999
0.112% ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย
อนุปริญญา ธุรกิจระหวางประเทศ
WLU, Ontario, Canada

0.000% ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟา
California Polytechnic, U.S.A.
การบริหารจัดการธุรกิจ
Stanford University, U.S.A.
0.124% ปริญญาโท การจัดการ
สถาบันศศินทร
จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย

***สัดสวนการถือหุน (%) ไดจากยอดหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

หนา 2 จาก 2

ประวัติการทํางาน

ประวัติการ
กระทําผิด

ประวัติการอบรม
เกี่ยวกับบทบาทหนาที่
และทักษะการเปน
กรรมการ
DAP 30/2004
ACP 5/2005
FND 15/2005
DCP 53/2005
MIA 1/2007
MIR 1/2007

5 ปยอนหลัง
มิ.ย. 2543 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ

ไมมี

2544 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ

ไมมี

DAP 57/2006

2551-ปจจุบัน รองประธานและผูจัดการโรงงาน
2541-2550 รองประธานอํานวยการ
ฝายขาย และการตลาด

ไมมี

-

เอกสารแนบ 2

ขอมูลการดํารงตําแหนงของผูบริหาร และ ผูมีอํานาจควบคุมในบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ และบริษัทอื่น
บริษัทยอย
รายชื่อบริษัท

ฮานา

รายชื่อ
1. นายบัญชา ทานพระกร*
2. นายริชารด เดวิด ฮัน
3. นายวินสัน มุง ชู ฮุย
4. นายเทอรเรนซ ฟลิป เวียร
5. นายวรพจน เทพวนาประสิทธิ์ *
6. นายมารติน เอ็นโน ฮอรน *
7. นายวิง เกิง เชาว

X
//
//
//
/
/
///

ฮานา ฮานา
ฮานา
ฮานา
เซมิ
เซมิ ไมโครดิสเพล ไมโคร
กรุงเทพ อยุธยา เทคโนโลยี่ อิงค อิงค
//
//
//
-

//
//
//
-

X = ประธานกรรมการ

//
//
//
-

//
//
//
-

/ = กรรมการ

บริษัทที่เกี่ยวของ

ฮานา
เจียซิง

โอแมค
เซลล

//
//
//
-

//
//
-

ฮานา
ฮานา ฮานา ฮานา
ฮานา
ฮานา
ฮานา
ไมโคร
ไมโคร เซมิ
เซมิ เทคโนโลยี่ เทคโนโลยี่ มาเกา
อินเวสเมนท อินเตอร อินเตอร โฮลดิ้ง
กรุป อินเวสทเมนท

// = กรรมการบริหาร

//
//
-

//
//
-

/// เจาหนาที่บริหาร

//
//
-

//
//
-

* กรรมการอิสระ

//
//
//
-

//
//
//
-

//
//
-

โอแมค

//
/
-

เอกสารแนบ 3

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนรวม

(หนวย:พันบาท)
รายได
รายไดจากการขาย
ประกอบดวย
PCBA (จังหวัดลําพูน ประเทศไทย)
PCBA (เมืองเจียซิง ประเทศจีน)
CPG (กรุงเทพ ประเทศไทย)
IC (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย )
IC (เมืองเจียซิง ประเทศจีน)
HMT (รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา)

รายไดอื่น - จากการดําเนินงาน

ป

ป

ป

2555

2554

2553

17,232,769

16,314,929

%
2555-2554

16,957,936

917,840

42%
25%
0%
25%
7%
1%

6,260,031
3,589,109
251,368
5,047,616
915,524
251,281

38%
22%
2%
31%
6%
2%

6,278,691
2,805,296
868,852
5,941,781
840,809
222,507

37%
17%
5%
35%
5%
1%

920,694
691,439
(177,658)
(683,883)
258,142
(90,894)

15%
19%
-71%
-14%
28%
-36%

17,232,769

100%

16,314,929

100%

16,957,936

100%

917,840
0
(9,229)

6%
-3%

908,611

5%

340,274

316,360

รวมรายได

17,563,815

16,655,203

17,274,296

คาใชจาย
ตนทุนขาย
คาใชจายในการขายและบริหาร
ดอกเบี้ยจาย

15,550,124
938,123
7,478

90%
5%

14,261,379
992,687
9,351

87%
6%

14,087,829
713,093
7,922

83%
4%

1,288,746
(54,564)
(1,873)

รวมคาใชจาย

16,495,726

96%

15,263,417

94%

14,808,844

87%

1,232,309

1,068,089

6%

1,391,787

8%

2,465,452

14%

รายไดอื่นที่ไมไดมาจากการดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
ดอกเบี้ยรับ
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไร (ขาดทุน) กอนรายการยกเวน
รายการยกเวน
กําไร (ขาดทุน) สุทธิประจํางวด

6%

7,180,725
4,280,548
73,710
4,363,733
1,173,666
160,387

331,046

กําไรขาดทุนจากการดําเนินงาน

2555-2554

84,982
168,400
170,696
1,492,167
(47,948)
1,444,219

65,695
120,339
157,110
8%
3%
8%

237,242
1,681,461

1,734,931
(42,921)
1,692,010

37,724
192,417
140,741
10%
2%
10%

(99,294)
10%

1,592,716

2,836,334
(86,913)
2,749,421

19,287
48,061
13,586

2,749,421

8%
-23%

9%

16%

(242,764)

-14%

3%

(5,026)

12%

16%

(247,791)

-15%

10%

(323,698)

9%
-5%
-20%

(99,294)
16%

(347,085)

-22%

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล
ป

ป

ป

2555

2554

25530

3,111,181
2,370,090
2,764,216
2,847,768

3,824,147
2,014,320
2,568,516
2,646,579

2,974,544
2,035,009
2,431,564
2,555,008

190,575

154,071

243,141

รวมสินทรัพยหมุนเวียน

11,283,831

11,507,633

10,239,265

เงินใหบริษัทที่เกี่ยวของกูยืม

-

-

-

เงินลงทุนในบริษัทรวม

-

-

-

6,621,701
36,778

6,372,590
31,489

17,942,310

(หนวย:พันบาท)

%
2555-2554

2555-2554

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินฝากสถาบันการเงินและตั๋วเงินรับ
ลูกหนี้การคา
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

ที่ดินอาคารและอุปกรณ-สุทธิ
สินทรัพยอื่น

รวมสินทรัพย
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคาร
เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย
คาใชจายคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินระยะยาว
เงินกูระยะยาว
หนี้สินระยะยาวอื่น
รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน

(712,966)
355,770
195,700
201,189

-19%
18%
8%
8%

36,505

24%

(223,802)

-2%

6,526,493
38,177

249,110

4%

17,911,712

16,803,935

30,598

24,435
2,087,840
16,565
448,350
38,072

38,821
2,506,443
15,155
368,474
65,341

2,189,647
175,732
176,592
183,428

(14,386)
(418,604)
1,410
79,876
(27,269)

-37%
-17%
9%
22%
-42%

2,615,261

2,994,234

2,725,399

(378,972)

-13%

(355,512)

-11%

(25,596)

-3%

32,279
467,460
(88,034)

10%
4%
95%

376,361

352,900

2,991,622

3,347,133

2,725,399

-

-

-

5,290
0%

23,461

ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว
กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในการลงทุน
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแลว-สํารองตามกฏหมาย
ยังไมไดจัดสรร
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
การซื้อหุนคืน
สวนเกินของราคาเงินลงทุนที่สูงกวามูลคาตามบัญชี

804,879
1,723,219
352,497
12,250,534
(180,441)
-

830,475
1,723,219
320,218
11,783,074
(92,407)
-

830,475
103,873
1,723,219
320,218
11,963,352
(599,614)
(262,987)
-

รวมสวนของผูถือหุน

14,950,688

14,564,579

14,078,536

365,173

3%

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

17,942,310

17,911,713

16,803,935

9,662

0%

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด

(หนวย:พันบาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษี

ป

ป

ป

2555

2554

2553

1,729,409

1,635,637

2,836,334

93,772

1,228,986
(28,613)
(50,004)

1,192,832
(1,821)
349,469

1,143,991
(12,767)
(221,041)

36,154
(26,792)
(399,472)

1,150,370

1,540,480

910,183

(390,110)

2555-2554

รายการปรับกระทบยอดกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ
จากกิจกรรมดําเนินงาน
รายการที่ไมใชเงินสด
คาเสื่อมราคา
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
การเปลี่ยนแปลงในบัญชีคาเผื่ออื่นๆ

เงินลงทุนหมุนเวียน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การคา
สินคาคงเหลือ
เจาหนี้การคา
อื่นๆ

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน

(205,039)
(251,077)
(432,989)
210,331

(56,460)
(234,897)
293,968
(316,533)

(149,896)
(763,186)
202,624
(227,157)

(148,579)
(16,180)
(726,957)
526,864

(678,775)

(313,922)

(937,616)

(364,852)

2,201,004

2,862,194

2,808,902

(661,190)

(417,867)
(1,485,314)
108,315
(230,376)

107,000
(1,396,554)
36,601
439,466

(232,692)
(2,291,160)
35,281
(585,217)

(524,867)
(88,760)
71,715
(669,843)
322,865

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนลดลง (เพิ่มขึ้น)
ซื้อที่ดิน, อาคารและอุปกรณ
เงินรับจากการจําหนายสินทรัพยถาวร
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
สวนต่ํากวาทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน
อื่นๆ

333,063

10,198

138,887

(1,692,179)

(803,290)

(2,934,900)

-888,890

เงินๆปนผลจาย

(14,472)
(1,207,318)

38,260
(1,247,562)

(44,692)
(1,126,830)

(52,732)
40,244

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(1,221,791)

(1,209,302)

(1,171,523)

(12,489)

(1,297,521)

(1,562,569)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจายจากการซื้อหุนคืน
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดชวงตนของไตรมาส
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดชวงปลายของไตรมาส

(712,966)
3,824,147
3,111,180

849,603
2,974,544
3,824,147

4,272,065
2,974,544

849,603
(712,966)

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
อัตราสวนทางการเงิน

(หนวย:พันบาท)

ป

ป

ป

2555

2554

2553

2555-2554

อัตราสวนความสามารถในการทํากําไร
อัตรากําไรขั้นตน (%)
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%)
อัตรากําไรสุทธิกอนรายการยกเวน (%)
อัตรากําไรสุทธิหลังรายการยกเวน (%)
อัตรากําไรกอนหักดอกเบี้ยจาย,ภาษี,คาเสื่อมราคา,คาตัดจําหนาย (%)
อัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน (%)

10%
6%
8%
10%
13%
11%

13%
9%
10%
10%
16%
11%

17%
15%
16%
16%
22%
20%

-3%
-2%
-2%
0%
-3%
0%

6
56
64
53

6
55
66
59

7
50
55
54

(0)
1
(2)
(6)

4.3
3.2

3.8
2.8

3.8
2.7

0.5
0.3

0.2
-0.2
n/a

0.2
-0.2
n/a

0.2
-0.2
n/a

0.0
0.0

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการทํางาน
อัตราสวนทุนหมุนเวียน
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)

อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)

อัตราสวนวิเคราะหทางการเงิน
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)
อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอสวนของผูถือหุน (เทา)
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา)
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