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บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
กลุ่มบริ ษทั ฮานา เป็ นหนึ่งในบริ ษทั ฯ อิสระชั้นนําในภูมิภาคเอเซี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ ซึ่ งเป็ นผูใ้ ห้บริ การผลิต
ผลิตภัณฑ์อิเล็คทรอนิ กส์แบบครบวงจร (Electronic Manufacturing Service - EMS) โดยมีสาํ นักงานใหญ่ต้ งั อยู่ที่
กรุ งเทพมหานคร และมีฐานการผลิตที่จงั หวัดลําพูน จังหวัดพระนครศรี อยุธยา เมืองเจียซิ ง มณฑลเสิ นเจิ้น ประเทศจีน
และเมืองทวินส์เบิร์ก รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริ กา บริ ษทั ฯจะขยายฐานการผลิตอีก 2 แห่งคือตั้งอยูท่ ี่สวนอุตสาหกรรม
ในเครื อสหพัฒน์ในจังหวัดลําพูน และอีกแห่ งที่จงั หวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา ซึ่ งจะประกอบธุ รกิจประมาณปี 2557 และปี
2558 ตามลําดับ

บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบริ ษทั แม่ แรกเริ่ มจดทะเบียนก่อตั้งในนามบริ ษทั ฮา
นา ไมโครอิเล็คโทรนิ คส จํากัด เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2521 และต่อมาแปลงสภาพเป็ นบริ ษทั จํากัดมหาชน เมื่อวันที่
26 กรกฎาคม 2536
1.1 วิสัยทัศน์ ภารกิจ และวัตถุประสงค์ ของบริษัท
วิสัยทัศน์ ของฮานาคือ
เพื่อก้าวสู่ ความเป็ นหนึ่ งในบริ ษ ทั ผูผ้ ลิ ตสิ นค้าอิ เล็คทรอนิ กส์ โดยสร้างสรรผลิ ตภัณฑ์ซ่ ึ งมีคุ ณภาพระดับโลกและ
หลากหลาย พร้อมให้บริ การอย่างครบวงจร
ภารกิจของฮานาคือ
เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในระยะยาว โดยพยายามให้มีการผันผวนของรายได้นอ้ ยที่สุด มีการพัฒนาและส่ งเสริ มให้
พนักงานมีความเป็ นอยู่ที่ดีข้ ึน สร้างความพึงพอใจสู งสุ ดให้แก่ลูกค้า รวมถึงการเป็ นองค์กรที่ดี ที่มีส่วนร่ วมในการ
รักษาสิ่ งแวดล้อม และช่วยเหลือสังคมเพื่อประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกฝ่ าย
วัตถุประสงค์ /เป้าหมายระยะยาวของบริษทั
1. พัฒนาและเสริ มสร้างทรัพยากรบุคคลเพื่อการขยายตัวอย่างต่อเนื่ องและเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการที่
เปลี่ยนแปลงของตลาดและโอกาสสําหรับเส้นทางอาชีพของพนักงานของบริ ษทั ฯ
2. สร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ งและระยะยาวกับลูกค้าหลักของเราในการส่งเสริ มการเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื่อง
3. เข้าใจความต้องการของลูกค้าและพยายามที่จะบรรลุความความคาดหวังของลูกค้าของเรา
4. ขยายฐานลูกค้าให้มีความหลากหลายอย่างต่อ เนื่ อง ทั้งทางภูมิศาสตร์ และความเสี่ ยงในภาคอุตสาหกรรม
เพื่อที่จะรับมือกับความผันผวนของวงจรเศรษฐกิจ
1
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5. สร้างการเจริ ญเติบโตและเพิ่มมูลค่าผูถ้ ือหุน้ ผ่านการปันผลกําไรและผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น
6. ดํารงไว้ซ่ ึงจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยต่างๆ
1.2 การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ
การเปลี่ยนแปลง การพัฒนาการและเหตุการณ์ที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
และการบริ หารงานในระยะ 3 ปี ย้อนหลัง มีดงั นี้
ปี 2554

เมื่ อ วันที่ 10 สิ งหาคม 2554 ที่ ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้ งที่ 3/2554 มี ม ติ อนุ มัติ ให้บ ริ ษทั ฯ
จําหน่ายหุน้ สามัญซื้อคืนจํานวน 25,596,100 หุน้ หรื อคิดเป็ นอัตราร้อยละ 3.08 ของจํานวนหุน้ ที่บริ ษทั ฯ
ออกจําหน่ายและชําระแล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ โดยให้จาํ หน่ายหุน้ สามัญซื้ อคืนนี้ผ่านตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และได้กาํ หนดระยะเวลาการจําหน่ายหุน้ สามัญซื้ อคืนตั้งแต่วนั ที่ 25 สิ งหาคม 2554 ถึง
วันที่ 2 กันยายน 2554 จนถึงวันครบกําหนดระยะเวลาจําหน่ายหุน้ ซื้อคืนในวันที่ 2 กันยายน 2554 ยังไม่
มีการจําหน่ายหุน้ สามัญซื้อคืนข้างต้น
ในระหว่างไตรมาสที่ 4 ของปี 2554 ได้เกิ ดเหตุ การณ์ อุทกภัยอย่างร้ ายแรงในประเทศไทย ส่ งผลให้
โรงงานการผลิตของบริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯที่ต้ งั อยู่
ในนิ คมอุตสาหกรรมไฮเทคในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ได้ถูกนํ้าท่วมในช่วงต้นเดือนตุลาคม 2554 มี
ผลให้บริ ษทั ย่อยได้รับความเสี ยหายอย่างรุ นแรงในทรั พย์สิน และการหยุดชะงักของธุ รกิ จ บริ ษทั ได้
บริ ษทั ย่อยมีการดําเนินการเรี ยกร้องค่าชดเชยความเสี ยหายจากบริ ษทั ประกันภัย

ปี 2555

บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จํากัด ได้รับเงินชดเชยระหว่างกาลเป็ นค่าประกันความเสี ยหาย
ต่อทรัพย์สินจํานวนเงิน 300 ล้านบาทและได้รับเงินชดเชยระหว่างกาลเป็ นค่าประกันความเสี ยหายใน
การหยุดชะงักทางธุรกิจเป็ นจํานวน 400 ล้านบาทจากบริ ษทั ประกันภัย เนื่องจากอุทกภัยในปี 2554

ปี 2556

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 2/2556 ได้มีมติอนุมตั ิการจัดตั้งบริ ษทั ย่อยแห่งใหม่ภายใต้
กฎหมายแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาคือ บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส (กัมพูชา) จํากัด โดยบริ ษทั ฯ
ถือหุน้ ร้อยละ 100 มีทุนจดทะเบียน 5 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ ซึ่ งจดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ในวันที่ 2 กันยายน 2556
บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จํากัด ได้รับการสรุ ปจํานวนค่าสิ นไหมชดเชยจากความเสี ยหาย
ของทรัพย์สินจากเหตุอุทกภัย เป็ นเงินทั้งสิ้ น 1,242 ล้านจากบริ ษทั ประกันภัย ส่วนค่าสิ นไหมชดเชยจาก
การหยุดชะงักของธุรกิจยังอยูร่ ะหว่างขบวนการขั้นสุ ดท้าย
เนื่องจากสัญญาการเช่าจะสิ้นสุ ดในต้นปี 2557 อาคารสํานักงานใหญ่แห่งใหม่ของบริ ษทั ฯได้ดาํ เนินการ
ก่อสร้างบนที่ดินของบริ ษทั ฯ และพร้อมจะย้ายเข้าไปอยูไ่ ด้ประมาณต้นปี 2557
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เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557 บริ ษทั ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่อยูข่ องสํานักงานใหญ่กบั กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ จากเดิมที่อยูเ่ ลขที่ 10/4 หมู่ 3 ถนนวิภาวดี-รังสิ ต แขวงตลาดบางเขน เขต
หลักสี่ กรุ งเทพมหานคร ซึ่งหมดสัญญาเช่าในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 เปลี่ยนเป็ น 65/98 ซอยวิภาวดีรังสิ ต 64 แยก 2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุ งเทพมหานคร โดยที่อยูใ่ หม่น้ ีต้ งั อยูบ่ นที่ดินที่บริ ษทั ฯ
เป็ นเจ้าของ

1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของบริษัทฯ
กลุ่ ม ฮานาประกอบด้ว ยบริ ษัท แม่ คื อ บริ ษัท ฮานา ไมโครอิ เ ล็ ค โทรนิ ค ส จํา กัด (มหาชน) “บริ ษัท ”
ประกอบด้วยบริ ษทั ย่อยซึ่งถือหุน้ โดยบริ ษทั ฯ ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังต่อไปนี้
บริษทั ย่ อยที่ถือหุ้นโดยบริษทั ฯ

ประเภทธุรกิจ

จํานวนหุ้นทีถ่ อื โดยบริษทั ฯ /
จํานวนหุ้นจดทะเบียน
(ชนิดของหุ้นคือหุ้นสามัญ)

บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (กรุ งเทพ) จํากัด
65/98 ซอยวิภาวดี-รังสิ ต 64 แยก 2 แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุ งเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02-551-1297 โทรสาร 02-551-1299
บริ ษทั โอแมค เซลส์ จํากัด
16E, On Fook Industrial Building, 41-45 Kwai Fung
Crescent, Kwai Chung, N.T., Hong Kong
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
P.O. Box 71, Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola,
British Virgin Islands
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส อินเวสเมนท์ จํากัด
P.O. Box 71, Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola,
British Virgin Islands
บริ ษทั ฮานา เทคโนโลยี กรุ๊ ป จํากัด
P. O. Box 309, Ugland House, George Town, Grand Cayman,
Cayman Islands
บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จํากัด
100 หมู่ 1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ. อยุธยา 13160
โทรศัพท์: (035) 350170-7 โทรสาร: (035) 350805-6
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส (กัมพูชา) จํากัด
นิคมอุตสาหกรรมเกาะกง จังหวัดเกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูชา

ลงทุน

99,999,994 / 100,000,000 บาท

จัดซื้ อ

99,999 / 100,000 ดอลลาร์ฮ่องกง

ลงทุน

2 / 2 ดอลลาร์สหรัฐ

ลงทุน

2 / 2 ดอลลาร์สหรัฐ

ลงทุน

2 / 2 ดอลลาร์สหรัฐ

ผลิตและจําหน่าย
ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์

69,999,993 / 120,000,000 บาท

ผลิตและจําหน่าย
ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์

5,000,000 / 5,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ
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ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ

ประเภทธุรกิจ

จํานวนหุ้นที่ถอื โดยบริษัทย่ อยของ
บริษัท / จํานวนหุ้นที่จดทะเบียน
(ชนิดของหุ้นคือหุ้นสามัญ)

บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
จําหน่าย
P. O. Box 957, Offshore Incorporations Center, Road Town,
Tortola, British Virgin Islands

1,851,283 / 10,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ
ถือโดย บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส
อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด

บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ โฮลดิ้ง จํากัด
P. O. Box 957, Offshore Incorporations Center, Road Town,
Tortola, British Virgin Islands
บริ ษทั ฮานา เทคโนโลยี อินเวสเม้นท์ จํากัด
P. O. Box 309, Ugland House, George Town, Grand Cayman,
Cayman Islands
บริ ษทั ฮานา ไมโครดิสเพลย์ เทคโนโลยี อิงค์ จํากัด
2061 Case Parkway South, Unit # 6, Twinsburg, Cleveland,
Ohio 44087, U.S.A.
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส อิงค์ จํากัด
3130 De La Cruz Boulevard Unit # 10, Santa Clara,
California 95054 U.S.A.

709,118 / 10,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ
ถือโดย บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส
อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
100 / 100 ดอลลาร์สหรัฐ
ถือโดย บริ ษทั ฮานา เทคโนโลยี่ กรุ๊ป จํากัด

บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด
P. O. Box 957, Offshore Incorporations Center, Road Town,
Tortola, British Virgin Islands
บริ ษทั ฮานา มาเก๊า คอมเมอร์เชียล ออฟชอร์ จํากัด
Rua De Pequim No. 126 EDF. Commercial I TAK C18
Macao
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส (เจียซิง) จํากัด
No#18 Hengnuo Road, Xingcheng Industries Zone, Ziuzhou
district, Jiaxing city, Zhejiang Province, 314000 P.R. China
บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จํากัด
100 หมู่ 1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ. อยุธยา 13160
โทรศัพท์: (035) 350170-7 โทรสาร: (035) 350805-6

ลงทุน

ลงทุน

ผลิตและจําหน่าย
ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์
ตัวแทนจําหน่าย
และบริ การลูกค้า

ลงทุน

บริ การด้านลูกค้า

ผลิตและจําหน่าย
ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์
ผลิตและจําหน่าย
ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์
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437,752 / 437,752 ดอลลาร์สหรัฐ
ถือโดย บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส
อินเวสเมนท์ จํากัด
1,000 / 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ
ถือโดย บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส
อินเวสเมนท์ จํากัด
2 / 2 ดอลลาร์สหรัฐ
ถือโดย บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส
อินเวสเมนท์ จํากัด
1 / 1 MOP (Macau Pataca)
ถือโดย บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส
อินเวสเมนท์ จํากัด
35,000,000 / 35,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ
ถือโดย บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส
เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด
50,000,001 / 120,000,000 บาท
ถือโดย บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์
(กรุ งเทพ) จํากัด

บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิ เล็คโทรนิ คส จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยดําเนิ นกิจการหลักเดี ยวกันคือ ธุ รกิ จ
ประกอบและจําหน่ายชิ้นส่ วนอิเล็คทรอนิกส์ โดยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์ หลักในประเทศไทย ฮ่องกง สหรัฐอเมริ กา
และจีน โดยมีโครงสร้างของบริ ษทั ใหญ่ และบริ ษทั ย่อย ดังต่อไปนี้
กลุ่มบริษัท ฮานา
บริษ ัท ฮานา
ไมโครอิเล็คโทรนิคส
จําก ัด (มหาชน)

100%

100%
บริษ ัท ฮานา
เทคโนโลยี กรุป
๊
จําก ัด

บริษ ัท
โอแมค เซลล์
จําก ัด

100%
บริษ ัท ฮานา
ไมโครอิเล็ คโทรนิคส
อินเวสเม้นท์ จําก ัด

100%
100%

บริษ ัท ฮานา
เทคโนโลยี
อินเวสเม้นท์
จําก ัด

บริษ ัท ฮานา
ไมโครอิเล็ คโทรนิคส
เอ็นเตอร์ไพรส ์ จําก ัด

100%
บริษ ัท ฮานา
ไมโครอิเล็คโทรนิคส
(เจียซิง) จําก ัด

100%
บริษ ัท ฮานา
ไมโครอิเล็คโทรนิคส
(ก ัมพูชา) จําก ัด

100%

บริษ ัท ฮานา
ไมโครอิเล็ คโทรนิคส
่ ั แนล
อินเตอร์เนชน
จําก ัด

100%

บริษ ัท ฮานา มาเก๊า
คอมเมอร์เชียล
ออฟชอร์ จําก ัด

100%
บริษ ัท ฮานา
ไมโครอิเล็ คโทรนิคส
อิงค์ จําก ัด

100%

บริษ ัท ฮานา
เซมิคอนด ักเตอร์
่ ั แนล
อินเตอร์เนชน
จําก ัด

100%
บริษ ัท ฮานา
ไมโครดิสเพลย์
เทคโนโลยี่
อิงค์ จําก ัด

100%
บริษ ัท ฮานา
เซมิคอนด ักเตอร์
(กรุงเทพ) จําก ัด

58%
42%
บริษ ัท ฮานา
เซมิคอนด ักเตอร์
(อยุธยา) จําก ัด

100%
บริษ ัท ฮานา
เซมิคอนด ักเตอร์
โฮลดิง้ จําก ัด

รายชื่อบริษทั ย่อยโดยแบ่ งตามธุรกิจดังนี้

การผลิต
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จํากัด
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส (เจียซิง) จํากัด
บริ ษทั ฮานา ไมโครดิสเพล เทคโนโลยี อิงค์ จํากัด
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส (กัมพูชา) จํากัด

การลงทุน
บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (กรุ งเทพ) จํากัด
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส อินเวสท์เมนท์ จํากัด
บริ ษทั ฮานา เทคโนโลยี กรุ๊ ป จํากัด
บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ โฮลดิ้ง จํากัด
บริ ษทั ฮานา เทคโนโลยี อินเวสท์เมนท์ จํากัด
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด
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บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

การจัดซื้อ
บริ ษทั โอแมค เซลส์ จํากัด
จําหน่ าย
บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด

บริการลูกค้ า
บริ ษทั ฮานา มาเก๊า คอมเมอร์เชียล ออฟชอร์ จํากัด
ตัวแทนจําหน่ ายและบริการลูกค้ า
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส อิงค์ จํากัด

นโยบายในการแบ่ งการดําเนินงานของบริษัทในกลุ่ม
ธุ รกิจหลักของกลุ่มบริ ษทั คือ ประกอบและจําหน่ ายผลิตภัณฑ์อิเล็คทรอนิ กส์ โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์
PCBA ผลิตโดยบริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) มีโรงงานตั้งอยูท่ ี่จงั หวัดลําพูน และบริ ษทั ฮานา ไม
โครอิเล็คโทรนิ คส (เจียซิ ง) จํากัด โดยมีโรงงานตั้งอยู่ที่เมืองเจียซิ ง ประเทศจีน ผลิตภัณฑ์ IC มีการประกอบและ
ทดสอบการทํางานโดยบริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จํากัด โดยมีโรงงานตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา และที่โรงงานเจียซิง ผลิตภัณฑ์ Liquid Crystal on Silicon (LCoS) ผลิตโดยบริ ษทั ฮานา ไม
โครดิสเพลย์ เทคโนโลยี่ อิงค์ จํากัด มีโรงงานตั้งอยูท่ ี่รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริ กา
โรงงานผลิต
ปัจจุบนั บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีโรงงานซึ่งใช้เป็ นฐานการผลิต 4 แห่ง ดังนี้
1. โรงงานจังหวัดลําพูน - บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิ คส จํากัด (มหาชน) ซึ่ งมีพ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 32,480 ตารางเมตร
ตั้งอยูใ่ นเขตอุตสาหกรรมส่ งออกที่จงั หวัดลําพูน โรงงานนี้ทาํ การผลิตชิ้นส่ วนใช้ในกล้องถ่ายรู ป, RFID (Radio-Frequency
Devices), สมาร์ ทการ์ด, COB (Chip-on-Board), SMD (Surface Mount Device), Fiber Optics, Led Assemble, Automotive
Sensors, Flexible Circuit Board, Electronics Part for Interface Device, PCB assemble รวมทั้งอุปกรณ์ โทรคมนาคมที่ใช้
ความถี่สูง ชิ้นส่ วนคอมพิวเตอร์และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
2. โรงงานที่ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา - บริ ษทั ฮานา เซมิ คอนดักเตอร์ (อยุธยา) จํากัด ตั้งอยู่ในนิ คมอุตสาหกรรมไฮเทค
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา มีพ้ืนที่ประมาณ 40,300 ตารางเมตร โดยโรงงานแห่ งนี้ ทาํ การประกอบและทดสอบการทํางาน
ของวงจรไฟฟ้ า (IC)
3. โรงงานที่เมืองทวินส์เบิกร์ ส มลรัฐโอไฮโฮประเทศ สหรัฐอเมริ กา - บริ ษทั ฮานา ไมโครดิสเพลย์ เทคโนโลยี่ อิงค์ มีพ้ืนที่
ประมาณ 28,000 ตารางฟุต โดยโรงงานแห่งนี้ทาํ การผลิต LCoS (Liquid Crystal on Silicon) และป้ ายฉลาก RFID (RFID
Tag)
4. โรงงานที่เมืองเจียซิ ง ประเทศจีน - บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิ คส จํากัด (เจียซิ ง) - ขนาดพื้นที่ 91,151 ตารางเมตร ซึ่ ง
ดําเนิ นการผลิตตั้งแต่เดื อนมิถุนายน ปี 2548 โดยโรงงานแห่ งนี้ดาํ เนิ นการการประกอบและทดสอบ IC และผลิตภัณฑ์
PCBA ซึ่งย้ายมาจากฐานการผลิตที่โรงงานเซี่ยงไฮ้
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บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)
โครงสร้ างรายได้
แยกตามผลิตภัณฑ์
(หน่ วย: ล้ านบาท)

ผลิตภัณฑ์

ดําเนินงานโดย

% การถือ
หุ้นของ
บริษทั

2554

รายได้
IC ASSEMBLY
CAPTIVE LINES
PCBA
MICRODISPLAY

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

2555

%

รายได้

2556

%

รายได้

%

100%

5,963

37

5,537

32

5,921

33

100%

252

1.5

74

0

0

0

100%

9,849

60

11,461

67

11,605

66

100%
รวม

251
16,315

1.5
100

160
17,232

1
100

141
17,667

1
100

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

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

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
1. ผลิตภัณฑ์ ประเภทแผงวงจรอิเล็คทรอนิกส์ (PCBA) - Printed Circuit Board Assembly
การประกอบ PCBA เป็ นการประกอบ IC และ ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์อื่นๆ ลงบน PCB ซึ่ งทําหน้าที่เป็ นฐานสําหรับ
ยึดชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ต่างๆ โดยอาศัยเทคโนโลยี SMD (Surface Mount Device) การประกอบต้องการความละเอียด
แม่นยําสูงในการจับวาง IC และ ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์อื่นๆ ลงบน PCB ซึ่งฮานาได้ลงทุนซื้อเครื่ องจักร Pick and Place
ซึ่งมีความแม่นยําสูงมาใช้ในการประกอบ
ผลิตภัณฑ์ประเภท PCBA มีโรงงานที่ลาํ พูนในประเทศไทย และเจียซิ งในประเทศจีนทําการผลิต โรงงานทั้ง
สองแห่งมีที่ต้ งั ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ตอ้ งการส่งของได้ถึงมือลูกค้าอย่างรวดเร็ ว นอกจากนี้ ฮา
นา ยังทําการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นๆ ดังนี้
ก) การประกอบ COB-Chip on Board
การประกอบ COB เป็ นการประกอบ DIE (ชิ้นวงจรไฟฟ้ า) ลงบน PCB โดยตรง โดยไม่ตอ้ งนํา DIE มาทําเป็ น
Package ก่อน ซึ่งทําให้ลดขั้นตอนและต้นทุนในการผลิตผลิตภัณฑ์ วิธีการนี้จะเหมาะกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้แผงวงจรไฟฟ้ า
น้อยชิ้น เช่น เครื่ องใช้ในครัวเรื อน สิ นค้าอุปโภคบริ โภคบางชนิด อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม และเครื่ องมือทางการ
แพทย์ เป็ นต้น
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ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น อันได้แก่ COB, PCBA จะถูกใช้เป็ นชิ้นส่ วนในเครื่ องใช้ไฟฟ้ า และ
อิเล็คทรอนิกส์ต่างๆ เช่น


อุปกรณ์ป้องกันการคัดลอกซอฟแวร์



แผงวงจรที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และคอมพิวเตอร์ NOTEBOOK, NETBOOK และ TABLET



แผงวงจรสําหรับอุปกรณ์ช่วยฟังสําหรับบุคคลที่มีปัญหาการได้ยนิ



วงจรเพิ่มหน่วยความจําในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์

ข) ผลิตภัณฑ์ WIRELESS RADIO FREQUENCY
ผลิตภัณฑ์ WIRELESS RADIO FREQUENCY เป็ นอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ใช้ความถี่สูง การประกอบ
ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวจําเป็ นต้องใช้เทคโนโลยีในการตรวจสัญญาณ และอุปกรณ์ในการตรวจวัดที่มีความถี่สูง ต้องการ
ความละเอียดในการประกอบวงจรเป็ นอย่างมาก เนื่องจากวัตถุดิบเป็ นชิ้นส่วนที่มีความละเอียดสูงและมีราคาแพง
อุปกรณ์ WIRELESS RADIO FREQUENCY ได้แก่ ตัวรับและส่งสัญญาณคลื่นไมโครเวฟ และมิลิมิเตอร์เวฟ
ของอุปกรณ์โทรคมนาคม ใช้สาํ หรับสถานีรับส่งสัญญาณของเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
ค) ผลิตภัณฑ์อิเล็คทรอนิกส์อื่นๆ

 ผลิตภัณฑ์ AIR PRESSURE AND TEMPERATURE CONTROL เป็ นอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ที่ใช้
ควบคุม AIR PRESSURE ในระบบห้ามล้อของรถยนต์ ระบบถุงลมนิ รภัยในรถยนต์ และอุปกรณ์
อิเล็คทรอนิกส์สาํ หรับวัดและควบคุมอุณหภูมิ รวมทั้งมิเตอร์วดั ความดันต่าง ๆ (นํ้า และแก๊ส)
 ผลิตภัณฑ์ FIBER OPTIC DEVICE เป็ นอุปกรณ์สาํ หรับเชื่อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กบั สาย FIBER
OPTIC ซึ่งจะส่งต่อและรับสัญญาณแสงจากสาย FIBER OPTIC และส่งผ่านไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 ผลิตภัณฑ์ WIRELESS SENSOR PRODUCT เป็ นอุปกรณ์เพื่อรับส่ งสัญญาณแสง ใช้ประกอบกับ
อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์อื่น ๆ ตัวอย่างเช่น OPTICAL MOUSE เครื่ องพิมพ์ โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ
 ผลิตภัณฑ์ SMART CARD ซึ่ งใช้ในการโทรคมนาคม การบันเทิง การควบคุม เครื่ องใช้ไฟฟ้ าต่าง ๆ
บัตรประจําตัวพนักงาน นักศึกษา สต๊อกการ์ด ฯลฯ
ง) การประกอบ FLEXIBLE CIRCUIT BOARD
ผลิตภัณฑ์ FLEXIBLE CIRCUIT BOARD เป็ นการประกอบ IC หรื อชิ้นส่ วนอิเล็คทรอนิ กส์อื่นๆ ลงบน
แผงวงจรแบบอ่อน (Flexible Circuit Board) ที่มีความยืดหยุน่ อ่อนตัว จึงสามารถนําไปประยุกต์ใช้งานได้ง่าย เช่น
ผลิตภัณฑ์ RFID Tag ที่มีการประยุกต์ใช้ในงานเชิงพาณิ ชย์ เพื่อทําการสต๊อกสิ นค้า และการจําหน่าย โดยนํามาใช้แทน
รหัสบาร์โค้ดแบบเดิม งานในด้านการจราจร ขนส่ ง การใช้ระบุเอกลักษณ์บุคคล งานด้านการรักษาความปลอดภัยของ
อาคาร
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จ) ผลิตภัณฑ์ ELECTRONIC PART สําหรับ INTERFACE DEVICE
ผลิตภัณฑ์ ELECTRONIC PART สําหรับ INTERFACE DEVICE เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการถ่ายทอดคําสั่ง
ระหว่างผูใ้ ช้อุปกรณ์กบั อิเล็คทรอนิกส์ (เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล คอมพิวเตอร์แบบพกพา อุปกรณ์เครื่ องเสี ยงแบบ
พกพา โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรื ออุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัย) โดยผูใ้ ช้สามารถสัมผัสกับอุปกรณ์ในการถ่ายทอดคําสั่ง
ผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ แป้ นคียบ์ อร์ด เช่นเลือกข้อมูล เลื่อนตําแหน่งข้อมูล ปรับระดับสัญญาณ หรื อค่าต่างๆ
โรงงานที่เมืองเจียซิง ประเทศจีน ทําการผลิตผลิตภัณฑ์ PCBA ตามประเภทต่างๆ ดังนี้
ก) การประกอบ COB-Chip on Board
COB เป็ นเทคโนโลยีการประกอบชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ดว้ ยการนํา Die หรื อไมโครชิพติดบนแผงวงจรและทํา
การเชื่ อมต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้ าโดยตรง แทนที่ จะประกอบตามแบบเดิมหรื อที่เป็ นแบบ IC อิสระ ซึ่ งเหมาะสําหรับ
ผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนของวงจรอิเล็คทรอนิกส์ของหน่วยประมวลผลกลาง เช่นเครื่ องใช้ไฟฟ้ า อุปกรณ์ป้องกันการ
คัดลอกซอฟต์แวร์ แผงวงจรในคอมพิวเตอร์ PC และ Notebook เป็ นต้น
ข) อุปกรณ์คลื่นความถี่วิทยุแบบไร้สาย (Wireless Radio Frequency Product)
อุปกรณ์คลื่นความถี่วิทยุแบบไร้สาย เป็ นอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ใช้คลื่นความถี่วิทยุในการเชื่อมต่อหรื อสื่ อสาร
กัน ที่ ส ามารถใช้ ช่ ว งคลื่ น ตั้ง แต่ ร ะดับ มิ ล ลิ เ มตรจนถึ ง ไมโครเวฟ เช่ น อุ ป กรณ์ ห ลัก สํ า หรั บ สถานี เ ครื อข่ า ย
โทรศัพท์มือถือ
ค) อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ อื่นๆ
 เครื่ องควบคุมแรงดันอากาศและอุณหภูมิเป็ นอุปกรณ์อิเล็คทรอนิ กส์สําหรับควบคุ มความกดอากาศ
ของระบบเบรค ระบบถุงลมนิ รภัยของรถยนต์ และอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์สาํ หรับการวัด และควบคุม
อุณหภูมิและรวมทั้งการวัดความดันอื่นๆ (สําหรับนํ้าและก๊าซ)
 อุปกรณ์ Fiber Optic เป็ นอุปกรณ์เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และใยแก้วนําแสงที่ส่งและรับ
สัญญาณไฟจากใยแก้วนําแสงและส่งไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 Wireless Sensor เป็ นอุปกรณ์การส่ งและรับสัญญาณไฟที่ใช้กบั อุปกรณ์อิเล็คทรอนิ กส์อื่นๆ เช่น
Optical Mouse เครื่ องพิมพ์ โทรศัพท์มือถือ เป็ นต้น
 Smart Card เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้สาํ หรับการสื่ อสารโทรคมนาคม บันเทิง การควบคุมเครื่ อง และ อุปกรณ์
ไฟฟ้ าอื่นๆ บัตรพนักงาน บัตรนักเรี ยน ฯลฯ
 ผลิตภัณฑ์ LED และแผงไฟ LED สําหรับให้แสงสว่างด้านหลังของรถยนต์ รถบรรทุก แผงไฟจราจร
ซึ่งให้แสงสว่างมากขึ้นกว่าหลอดไฟธรรมดา
 อุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่ องช่วยฟัง เครื่ องมือการทดสอบการตั้งครรภ์
 อุปกรณ์ Card Reader และอุปกรณ์ Embedded Module สําหรับระบบควบคุมประตูเข้า-ออกสําหรับที่
พัก สํานักงาน ยานพาหนะเดินทาง โรงงาน หน่วยงานของรัฐ โรงแรม และสถานที่สาธารณะต่างๆ
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ง) อุปกรณ์ Flexible Circuit Board
อุปกรณ์ Flexible Circuit Board คือการประกอบ IC หรื อส่ วนอื่นของชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิ กส์อื่นๆ ลงบน
แผงวงจรที่มีความยืดหยุน่ เพื่อความสะดวกในการใช้เช่น RFID Tag ซึ่ งจะปรับให้เหมาะสมกับการใช้ในงานเพื่อการ
พาณิ ชย์ การจัดการระบบสิ นค้าคงคลังและการขายซึ่ งจะถูกแทนที่ระบบบาร์โค้ดแบบเก่า ใช้ในงานจราจร การขนส่ ง
การระบุตวั บุคคล และการรักษาความปลอดภัยอาคาร
จ) อุปกรณ์ Human Interface Device
อุปกรณ์ Human Interface Device เป็ นผลิตภัณฑ์สาํ หรับผูใ้ ช้เพื่อสื่ อสารกับเครื่ องใช้ระบบอิเล็คทรอนิกส์
ของตนเช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) แล็ปท็อป มินิสเตอริ โอ โทรศัพท์มือถือหรื ออุปกรณ์อุตสาหกรรมผ่าน
ทางการสัมผัสหรื อเปิ ดเครื่ องใช้งาน
ฉ) การผลิตคอยล์ (Micro Coil Winding)
คอยล์จะถูกใช้เป็ นชิ้นส่วนหลักในอุปกรณ์ไร้สาย และโทรคมนาคม อย่างเช่น สมาร์ทการ์ด (Smart Card)
การ์ด RFID และอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย ฯลฯ
ช) การผลิต SMT (Surface Mount Technology)
SMT เป็ นวิธีการในการผลิตวงจรอิเล็คทรอนิกส์ (IC) ให้สามารถวางลงบนพื้นผิวของแผ่นวงจร PCB ได้
โดยตรง โดยใช้สาํ หรับอุปกรณ์โทรคมนาคม อุปกรณ์เครื่ องมือวัดต่างๆ และเครื่ องมือทางการแพทย์
2. ผลิตและทดสอบการทํางานของแผงวงจรไฟฟ้า (IC Assembly)
บริ ษทั ฯ ดําเนิ นธุ รกิจรับจ้างประกอบ และทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ าโดยมีโรงงานที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา
และโรงงานที่เมืองเจียซิ งเป็ นฐานการผลิต โดยผลิตภัณฑ์ IC ถูกนําไปใช้เป็ นชิ้นส่ วนประกอบในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ าและ
อิเล็คทรอนิกส์สาํ หรับอุตสาหกรรมต่างๆ โดยร้อยละ 29 ใช้ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (Telecom) ร้อยละ 22 ใช้ใน
อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ (Memory Computer) ส่ วนที่เหลือใช้ในภาคอุตสาหกรรม (Industry) การผลิตสิ นค้าในกลุ่ม
สิ นค้าอุปโภค (Consumer Products) และใช้ในผลิตภัณฑ์ประเภทสื่ อสารทางแสง (Opto Electronics) ซึ่งใช้กบั อุปกรณ์
ระบบงานควบคุมทัว่ ไป
นอกจากนี้โรงงานที่อยุธยา ได้ทาํ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หลายประเภท เช่น
ก)
Optical Mouse
ใช้สําหรับเทคโนโลยีใหม่ของอุปกรณ์ Mouse ใน
คอมพิวเตอร์
Module QFN Package
ใช้สาํ หรับอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ และ เครื่ องPDA
LGA, VSOP, MSOP Package
ใช้สําหรับอุตสาหกรรมโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์
Note Book เครื่ อง PDA เครื่ องเล่น DVD และ MP3
SOT5x3
ใช้สํา หรั บ โทรศัพท์มื อ ถื อ
กล้อ งถ่ ายรู ป Digital
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าแบบพกพา
10

บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

ข) การประกอบ DC-DC Converter
DC-DC Converter เป็ น IC ประเภทหนึ่งใช้สาํ หรับขยายแรงดันไฟฟ้ ากําลังตํ่า ประกอบอยูใ่ นแผงวงจรไฟฟ้ า
(PCBA) ของอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ทวั่ ไป เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การแพทย์
ค) การประกอบ CNW/OPTO/SO-16/JNP
CNW/OPTO/SO-16/JNP เป็ น IC ประเภทหนึ่งซึ่งใช้เป็ นตัวเชื่อมโยงสัญญาณทางแสง ใช้ในงานที่ตอ้ งการ
แยกระบบไฟฟ้ าของ Input และ Output ออกจากกัน เช่นการเชื่อมโยงการทํางานของวงจรทางด้าน Digital กับอุปกรณ์
ภายนอก หรื อทําหน้าที่เป็ น Switch ซึ่งใช้กบั ระบบงานควบคุมทัว่ ไป เช่น มอเตอร์ หรื ออุปกรณ์ควบคุมที่ใช้ในโรงงาน
อุตสาหกรรม
ง) การประกอบ RF-AMPLIFER
RF-AMPLIFIER คือชิ้นส่วนอุปกรณ์ภาคขยายคลื่นสัญญาณทางอิเล็คทรอนิกส์ ที่นาํ ไปใช้ในอุตสาหกรรม
เครื่ องเล่นเกมส์ที่มีชื่อเสี ยงทั้งในอเมริ กาและญี่ปุ่น
จ) การประกอบ Fiber Optic
Fiber Optic คืออุปกรณ์รับส่งข้อมูลผ่านเส้นใยแก้วนําแสงผ่านระบบ LAN/SAN และระบบโทรคมนาคมอื่นๆ
ที่ตอ้ งการความเร็ วและประสิ ทธิภาพสูง
สําหรับหน่วยการผลิตที่เมืองเจียซิงได้ทาํ การผลิตผลิตภัณฑ์ IC และ LED ในรู ปแบบที่หลากหลายดังต่อไปนี้
ก) ผลิตภัณฑ์ IC มาตรฐาน
QFN/DFN Packages
LGA, MSOP Packages
SC, SOT, TSOT and TO263T
Packages

ใช้สาํ หรับอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน อุปกรณ์ Tablet
อุปกรณ์เซ็นเซอร์ในรถยนต์ และอุปกรณ์ Touch Pad
ใช้สาํ หรับอุตสาหกรรมโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ Note Book
อุปกรณ์ PDA และเครื่ องเล่น DVD และ MP3
ใช้สําหรับโทรศัพท์มือถื อ กล้องถ่ายรู ปดิจิตอล และอุปกรณ์
อิเล็คทรอนิกส์เคลื่อนที่ (Mobile Electronic)

ข) ผลิตภัณฑ์ LED สําหรับหลอดไฟที่ใช้ในอุปกรณ์ยานยนต์
นักออกแบบระบบไฟสามารถนําผลิ ตภัณฑ์น้ ี ที่มีคุณสมบัติขนาดเล็กลง มี รูปลักษณ์ที่แตกต่างเพื่อที่ จะ
นําไปปรับใช้ในรถยนต์ได้หลากหลายมากขึ้น และวิศวกรระบบไฟยังสามารถเห็นข้อได้เปรี ยบของหลอดไฟ LED ชนิด
นี้ คือเลนส์ที่มีประสิ ทธิ ภาพ ประหยัดพลังงาน การกระจายแสง ซึ่ งทําให้นกั ออกแบบสามารถออกแบบสําหรับไฟใน
รถยนต์ เช่นไฟสูง-ตํ่า ไฟเบรค ไฟให้สญ
ั ญาณ และไฟตําแหน่งต่างๆ
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ค) ผลิตภัณฑ์แผงไฟฟ้ าโซลาร์เซลล์ (Photovoltaic)
ผลิตภัณฑ์แผงไฟฟ้ าโซลาร์ เซลล์ที่ประกอบที่หน่ วยงานเจียซิ งเป็ นชนิ ด HCPV (High Concentrated
Photovoltaic) ทํางานโดยนําเซลล์แสงอาทิตย์แบบ III - V Multi-junction มาใช้แทนเซลล์แสงอาทิตย์แบบซิ ลิโคน
HCPV เป็ นการบูรณาการของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่มีความแตกต่าง ที่รวมถึงเลนส์รับแสง การจัดการระบายความ
ร้อน เครื่ องกล การควบคุมอัตโนมัติ ระบบเซ็นเซอร์ อุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ วัสดุสังเคราะห์วิทยาศาสตร์ ฯลฯ
ผลิตภัณฑ์แผงไฟฟ้ าโซลาร์เซลล์ชนิด HCPV ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ และกินไฟน้อยมาก
ง) หลอด LED แบบรวมแสง (LED Arrays)
หลอด LED แบบรวมแสงมีประสิ ทธิ ภาพสูง มีขนาดกะทัดรัด ประหยัดค่าใช้จ่ายและให้แสงสว่างอย่าง
สมํ่าเสมอ โดยผลิตเพื่อจําหน่ายในท้องตลาดหลอดไฟทัว่ ไป ผลิตภัณฑ์ LED ประเภทนี้ มีคุณสมบัติและประสิ ทธิ ภาพ
สูงรวมทั้งมีอายุการใช้งานตลอดชีพ
3. ผลิตภัณฑ์ ประเภท MICRODISPLAY
Microdisplay เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการเปลี่ยนสัญญาณทางไฟฟ้ าเป็ นสัญญาณภาพที่มีความละเอียดสูง ได้แก่
ผลิตภัณฑ์ LCoS (Liquid Crystal on Silicon) อุปกรณ์ MEMS หรื อ HTP (High-Temperature Polysilicon) ซึ่งใช้เป็ น
ชิ้นส่ วนประกอบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เช่น Multimedia Projector โทรทัศน์ระบบฉายภาพจากด้านหลัง (Rearprojection television) อุปกรณ์เลนส์ปรับค่า (Adaptive Optics) และอุปกรณ์ที่ใช้ในการโทรคมนาคมสื่ อสาร โดยมีฐาน
การผลิ ต ที่ โ รงงานในเมื อ งทวิ น ส์ เ บิ ร์ ก
รั ฐ โอไฮโฮ ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า และอี ก แห่ ง ที่ โ รงงานในจัง หวัด
พระนครศรี อยุธยา ซึ่งดําเนินการผลิตมาตั้งแต่ปี 2547
RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION DEVICE (RFID) คืออุปกรณ์แสดงตําแหน่ง หรื อแสดงตน (ระบุ
ลักษณะ) ด้วยการอ่านรหัสคลื่นวิทยุ เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้สาํ หรับการรับส่งข้อมูลอย่างรวดเร็ วและแบบไร้สาย (Wireless
mode) โดยโรงงานฮานา ไมโครดิสเพลย์ เทคโนโลยี เป็ นผูผ้ ลิตป้ ายฉลากที่ไม่ตอ้ งใช้แบตเตอรี่ เป็ นแหล่งพลังงานใน
การทํางาน (Passive Tag) ที่เมืองทวินส์เบิร์ก รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริ กา โดยป้ ายฉลากประเภทนี้สามารถอ่าน
โดยเครื่ องอ่าน ที่มีการบันทึกข้อมูลของวัตถุที่ตอ้ งการการระบุตวั การรักษาความปลอดภัย และประวัติขอ้ มูลอื่นๆที่
ต้องการ ซึ่งสามารถทําการแก้ไขได้ (Write mode) โดยเครื่ องอ่าน RFID โครงสร้างภายใน RFID Tag ประกอบด้วย IC
ทําหน้าที่เก็บข้อมูลวัตถุในรู ปสัญญาณดิจิตอล และเสาอากาศ (Antenna) ทําหน้าที่เป็ นตัวรับและสะท้อนสัญญาณคลื่น
ความถี่วทิ ยุกลับไปยังเครื่ องอ่านพร้อมทั้งข้อมูลของวัตถุภายในชิป
การนําเทคโนโลยี RFID ใช้ในงานปั จจุบนั ได้แก่
 ระบบลานจอดรถ
 ติดไมโครชิพให้สุนขั /ปศุสตั ว์ เพื่อป้ องกันโรคระบาด
ของสัตว์
 ใช้ติดเสื้ อผ้า เพื่อป้ องกันการลักขโมยสิ นค้าในร้าน
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 อุปกรณ์กนั ขโมยสําหรับกุญแจรถยนต์
 M-commerce ใช้ผา่ นมือถือแทนการใช้
บัตรเครดิต
 ใช้เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
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 บัตรชมภาพยนตร์
 การป้ องกันสิ นค้าปลอมแปลง (Anti-Counterfeit)

 การขนส่ง (Logistics)
 Tire Tag ป้ ายฉลากติดยางรถยนต์

กลุ่มธุรกิจของบริษัทย่อย
บริษัท โอแมค เซลส์ จํากัด
เป็ นบริ ษทั จัดตั้งอยูท่ ี่ประเทศฮ่องกง เพื่อดําเนินงานด้านการจัดซื้อ
บริษัท ฮานา เทคโนโลยี่ กรุ๊ป
เป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นที่ประเทศ เคย์แมน เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุน
บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล
เป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นที่ประเทศ บริ ติช เวอร์จิ้น ไอส์แลนด์ เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุน
บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ โฮลดิง้
เป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นที่ประเทศ บริ ติช เวอร์จิ้น ไอส์แลนด์ เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุน
บริษัท ฮานา เทคโนโลยี่ อินเวสท์ เมนท์
เป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นที่ประเทศ เคย์แมน เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุน
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส เอ็นเตอร์ ไพรส์
เป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นที่ประเทศ บริ ติช เวอร์จิ้น ไอส์แลนด์ เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุน
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส อินเวสท์ เมนท์
เป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นที่ประเทศ บริ ติช เวอร์จิ้น ไอส์แลนด์ เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุนและค้าขาย
บริษัท ฮานา มาเก๊ า คอมเมอร์ เชียล ออฟชอร์
เป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นที่มาเก๊า เพื่อประกอบธุรกิจการให้บริ การ
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส อินเตอร์ เนชั่นแนล
เป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นที่ประเทศ บริ ติช เวอร์จิ้น ไอส์แลนด์ เพื่อประกอบธุรกิจการจัดจําหน่าย
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส อิงค์
เป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริ กา เพื่อประกอบธุรกิจการจัดจําหน่าย และให้บริ การ
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส (กัมพูชา) จํากัด
เป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นที่ประเทศกัมพูชา เพื่อประกอบธุรกิจการจัดจําหน่าย และให้บริ การ (ยังไม่เริ่ มเปิ ดดําเนินการ)

13

บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

สิ ทธิหรือข้ อจํากัดในการประกอบธุรกิจ
(1)
บัตรส่ งเสริมการลงทุน
สิ ทธิพเิ ศษจากการส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้รับสิ ทธิพิเศษทางภาษีตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการ
อนุมตั ิของคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน ภายใต้เงื่อนไขบางประการ สิ ทธิประโยชน์ที่สาํ คัญ มีดงั นี้ :รายละเอียด
1. บัตรส่ งเสริ มเลขที่
2. เพื่อส่ งเสริ มการลงทุนใน
กิจการ

บริษทั ฯ
1842/2539 1341/อ./2544 1455 (1)/2544 1597(1)/2544 1642(2)/2546 1977(2)/2547 1328(2)/2548 2138(2)/2550 1887(1)/2552
ผลิตแผงวงจร ผลิต Fiber ผลิต Wireless ผลิต Smart ผลิต Wireless ผลิต Flexible ผลิตแผงวงจร ผลิตแผงวงจร ผลิต Semiอิเล็คทรอนิกส์ Optic Device, Sensor
Card และ
Sensor Circuit Board อิเล็คทรอนิกส์ อิเล็คทรอนิกส์ Conductor เช่น
Wireless
(PCBA) Air Pressure
Module for
Assembly และ (PCBA), RFID (PCBA)
ชิ้นส่ วน TAG Reader
Sensor
และ
Smart Card
อิเล็คโทรนิคส์
Temperature
สําหรับ
Control และ
Interface
Wireless Radio
Frequency
Device

3. สิ ทธิประโยชน์สาํ คัญที่
ได้รับ
8 ปี
8 ปี
3.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
8 ปี
8 ปี
บุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิที่ (สิ้ นสุ ดแล้ว) (สิ้ นสุ ดแล้ว) (สิ้ นสุ ดแล้ว) (สิ้ นสุ ดแล้ว)
ได้จากการประกอบกิจการ
ที่ได้รับการส่ งเสริ มและ
ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนําเงิน
ปั นผลจากกิจการที่ได้รับ
การส่ งเสริ มซึ่ งได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวม
คํานวณเพื่อเสี ยภาษี
10 ปี
3.2 ได้รับอนุญาตให้หกั เงินได้
10 ปี
(สิ้ นสุ ดแล้ว) (สิ้ นสุ ดแล้ว)
พึงประเมินเป็ นจํานวน
เท่ากับร้อยละห้าของรายได้
ที่เพิม่ ขึ้นจากปี ก่อนจากการ
ส่ งออก
5 ปี
5 ปี
5 ปี
3.3 ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้
5 ปี
นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ (สิ้ นสุ ดแล้ว)
ที่ได้รับจากการลงทุนใน
อัตราร้อยละห้าสิ บของ
อัตราปกตินบั จากวันที่พน้
กําหนดระยะเวลาตามข้อ
3.1
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8 ปี
8 ปี
8 ปี
(สิ้ นสุ ดแล้ว) (ยกเว้นภาษี (ยกเว้นภาษี
(ยกเว้นภาษี ตามจํานวน ตามจํานวน
ตามจํานวน เงินลงทุน) เงินลงทุน)
เงินลงทุน)

-

-

-

5 ปี
5 ปี
5 ปี
(สิ้ นสุ ดแล้ว) (ยกเว้นภาษี (ยกเว้นภาษี
(ยกเว้นภาษี ตามจํานวน ตามจํานวน
ตามจํานวน เงินลงทุน) เงินลงทุน)
เงินลงทุน)

8 ปี
(ยกเว้นภาษี
ตามจํานวน
เงินลงทุน)

8 ปี

-

-

5 ปี
(ยกเว้นภาษี
ตามจํานวน
เงินลงทุน)

5 ปี

บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)
รายละเอียด (ต่อ)
3.4 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้า
ได้รับ
สําหรับเครื่ องจักรตามที่
คณะกรรมการพิจารณา
อนุมตั ิ
3.5 ได้รับอนุญาตให้หกั ค่าขนส่ ง
10 ปี
ค่าไฟฟ้ าและค่าประปาสอง (สิ้ นสุ ดแล้ว)
เท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวนับ
แต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการ
ประกอบกิจการนั้น
4. วันที่เริ่ มใช้สิทธิตามบัตร
ส่ งเสริ ม

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

บริษทั ฯ
ได้รับ

10 ปี

10 ปี

10 ปี

10 ปี

10 มกราคม 17 มกราคม 27 มีนาคม 17 พฤศจิกายน 30 มิถุนายน
2540
2545 (รับโอน
2544
2547
2545
มาจากบริ ษทั
ฮานา ไมโคร
อิเล็คโทรนิคส
(เอ็นอาไออี)
จํากัด
ในปี 2545)

รายละเอียด
1. บัตรส่ งเสริ มเลขที่
2. เพือ่ ส่งเสริ มการลงทุนในกิจการ

3. สิ ทธิประโยชน์สาํ คัญที่ได้รับ
3.1 ได้รับยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคลสําหรั บกําไรสุ ทธิ ที่ได้
จากการประกอบกิ จ การที่ ไ ด้รั บการส่ งเสริ ม และได้รั บ
ยกเว้นไม่ตอ้ งนําเงินปั นผลจากกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ ม
ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคํานวณเพื่อเสี ย
ภาษี
3.2 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื่ องจักรตามที่
คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ
4. วันที่เริ่ มใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริ ม

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

10 ปี

10 ปี

10 ปี

10 ปี

2 ธันวาคม
2547

24 มีนาคม
2549

3 ธันวาคม
2550

2 ธันวาคม
2552

บริษัทย่อย
บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์(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) และ Integrated
(IC)
(IC)
Circuit Tested (IC
Module และสิ นค้า
Circuit Tested (IC
่กึงสําเร็ จรู ป
Tested)
Tested)
8 ปี

8 ปี

8 ปี

7 ปี

8 ปี

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

3 มกราคม 2548

10 มกราคม 2549

10 พฤษภาคม 2553

1 กันยายน 2553

ยังไม่เริ่ มใช้สิทธิ
ประโยชน์

(2) สิ ทธิอนื่
- ไม่มี –
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(3) ข้ อจํากัดในการประกอบธุรกิจ
- ไม่มี 2.2 การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
กลยุทธ์ ในการแข่ งขันที่สําคัญ
ความได้เปรี ยบเชิ งกลยุทธ์ในการแข่งขันที่สาํ คัญของกลุ่มฮานา คือ การให้บริ การรับจ้างผลิตและประกอบผลิตภัณฑ์
ชิ้นส่ วนอิเล็คทรอนิ กส์ที่มีความหลากหลายให้แก่ลูกค้าทัว่ โลก เช่น IC Packaging, IC Testing, Chip-on-Board,
Surface-Mount Assembly, Hybrid-Assembly, Micro-Coil เป็ นต้น ซึ่งฮานาสามารถให้บริ การแบบครบวงจรให้กบั
ลูกค้าส่ วนใหญ่ของเรา การให้บริ การที่ครอบคลุมนี้ เป็ นกลยุทธ์หลักที่ทาํ ให้ฮานาได้เปรี ยบในการแข่งขัน นอกจากนี้
การให้ความสําคัญกับตลาดที่ตรงกับความต้องการของตลาด ทําให้บริ ษทั ฮานาแตกต่างจากบริ ษทั อื่น
สําหรับ IC Packaging ทางฮานามุ่งเน้นการผลิต ผลิตภัณฑ์ประเภท Low-Pin Count Packages ซึ่ งเห็นได้จากปริ มาณความ
ต้องการที่สูงในกลุ่มผลิตภัณฑ์อิเล็คทรอนิกส์น้ ีต้ งั แต่ปี 2543 เป็ นต้นมา กําลังการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2557 ถึงแม้จะ
ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในปลายปี 2554 แต่ ณ ปั จจุบนั นี้ ฮานาได้กลับมาฟื้ นตัวและยังดําเนิ นธุรกิจอย่างต่อเนื่องตามปกติ
เรากําลังจะการขยายโรงงานแห่ งใหม่ในจังหวัดลําพูนซึ่ งเป็ นหน่วยการผลิตอุปกรณ์ IC เพื่อเสริ มกําลังการผลิตที่โรงงานที่
จังหวัดพระนครศรี อยุธยาของเรา

จากความนิ ยมการใช้โทรศัพท์แบบ Smart Phone กล้องถ่ายรู ปแบบดิจิตอล และอุปกรณ์ไฟฟ้ าขนาดเล็ก อุปกรณ์ IC
ขนาดเล็ ก จะเป็ นความต้อ งการหลัก ๆในอุ ต สาหรรม ลู ก ค้า ของฮานายัง คงมุ่ ง เน้น ในอุ ต สาหกรรมดัง กล่ า วและ
เทคโนโลยีที่ใช้ในงานเฉพาะ ฮานาจึงสามารถทําธุรกิจได้อย่างมากมายโดยเฉพาะกับผูผ้ ลิตโทรศัพท์มือถือที่มีชื่อเสี ยง
นอกจากนี้เรายังมุ่งหน้ารุ กในด้านการผลิตอุปกรณ์หลอดไฟ LED ซึ่ งจะมีความก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่ในปี ที่จะมาถึงและจะ
กลายเป็ นหนึ่งในกําลังสําคัญของเราในอนาคต
สําหรับการประกอบผลิตภัณฑ์ไมโครอิเล็คทรอนิกส์ ฮานามุ่งเน้นการผลิตผลิตภัณฑ์ Sensors ที่ใช้ในอุปกรณ์ยานยนต์
โดยมีอตั ราการเติบโตที่มนั่ คง ตลาดอุปกรณ์ยานยนต์ฟ้ื นตัวอย่างน่าพอใจ โดยเติบโตร้อยละ 20 ฮานายังคงได้ส่วนแบ่ง
การตลาดเพิ่มขึ้นจากสิ นค้าอย่าง Touch Pad ที่ใช้กบั เครื่ องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ Optical Sensor อุปกรณ์แถบสัมผัส
ที่ใช้ในโทรศัพท์มือถือก็ได้รับส่ วนแบ่งเพิ่มขึ้นด้วย โรงงานที่จงั หวัดลําพูนแห่ งใหม่น้ ี มีพ้ืนที่ประมาณ 20,000 ตาราง
เมตร จะรองรับการขยายตัวในด้านการผลิตในปี 2557
ฮานามุ่งเน้นผลิ ตผลิตภัณฑ์ประเภท High-End ซึ่ งมี วงจรผลิตภัณฑ์และมีอายุการใช้งานที่ยืนยาว ซึ่ งช่วยให้ฮานา
สามารถกําหนดแผนการธุรกิจที่ชดั เจนในระยะยาวได้ นอกจากนี้เรากําลังดําเนินการใช้ระบบเครื่ องจักรในการผลิตมากขึ้น
ในการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการผลิตของเราและเพื่อลดการพึ่งพาการใช้แรงงานเพื่อที่จะบรรลุเป้ าหมายข้อบกพร่ องเป็ นศูนย์
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หน่วยงานการผลิตทั้งหมดของฮานา (ที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา ลําพูน และเมืองเจียซิ ง ประเทศจีน) ได้ใช้พ้ืนที่การ
ผลิตเต็มหมดแล้ว อย่างไรก็ตามก็ยงั ไม่เพียงพอ เรากําลังเดินหน้าเต็มที่เพื่อพัฒนาการผลิตของเราต่อไป
ลักษณะของลูกค้ าและความสั มพันธ์
นโยบายของฮานาเน้น เรื่ อ งคุ ณ ภาพของผลิ ต ภัณ ฑ์แ ละการบริ ก ารที่ ดี แ ก่ ลู ก ค้า ในขณะเดี ย วกัน ทางบริ ษ ัท ก็ ใ ห้
ความสําคัญกับการรักษาสัมพันธภาพที่ ดีและการสร้างความไว้วางใจให้กบั ลูกค้า ฮานามีการร่ วมมื อทางการค้ากับ
ลูกค้าอย่างใกล้ชิดในการวางแผนการผลิต ช่ วยเหลือในการแก้ไขปั ญหาและสร้างสัมพันธภาพในระยะยาว สําหรับ
ผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีและต้องการดูแลควบคุมเป็ นพิเศษ ทางลูกค้าได้ให้การดูแลสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้ตาม
เป้ าหมายที่ได้วางไว้
ผลิตภัณฑ์ของฮานามากกว่าร้อยละ 50 ขายให้ลูกค้าในประเทศสหรัฐอเมริ กา ลูกค้าส่ วนใหญ่เป็ นบริ ษทั ข้ามชาติที่มี
ชื่อเสี ยง ด้วยความใกล้ชิดกับลูกค้าของเรา ถึงแม้วา่ พวกเขาจะมีสาํ นักงานใหญ่อยูใ่ นประเทศสหรัฐอเมริ กา แต่พวกเขามี
สํานักงานสาขาในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ซึ่งการทํางานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้า ทําให้เข้าเราถึงช่องทางการสื่ อสารและ
เพิ่มความสัมพันธ์ของเรา
การจําหน่ ายและช่ องทางการจัดจําหน่ าย
โดยปกติ กลุ่ ม ฮานาจํา หน่ า ยสิ น ค้า ให้แ ก่ ลู ก ค้า โดยตรง ประมาณร้ อ ยละ 30 ของยอดขายส่ ง ออกไปยัง ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา ร้อยละ 10 ของยอดขายส่ งออกไปยังยุโรป และร้อยละ 60 ของยอดขายส่ งออกไปยังเอเซี ย ซึ่ งส่วนใหญ่
ยอดขายในเอเชี ยจะเป็ นสาขาของบริ ษ ทั ในประเทศสหรั ฐอเมริ กา ทั้งนี้ ฮานามี การตั้งตัวแทนจําหน่ ายในประเทศ
สหรัฐอเมริ กา ยุโรป ไต้หวัน เกาหลี สิ งคโปร์ และฟิ ลิปปิ นส์ เพื่อขยายธุรกิจให้มากขึ้น
สภาพการแข่ งขันภายในอุตสาหกรรมของกลุ่มฮานา
ในประเทศไทย มีเพียงไม่กี่บริ ษทั ที่ทาํ ธุ รกิจเช่นเดียวกับฮานา ในช่วงที่เกิดมหาอุทกภัยในปี 2554 คู่แข่งขันส่ วนใหญ่
ประสบปั ญหาอย่างแสนสาหัส อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยเรามีโรงงานหลายแห่ง ฮานาสามารถประสบความสําเร็ จในการ
ตอบสนองต่อลูกค้าในช่วงที่เกิดวิกฤติการณ์มหาอุทกภัยและได้รับความชื่ นชมจากลูกค้ามากมาย และธุ รกิจโดยรวม
ของฮานาไม่ได้รับผลกระทบมากนัก
ส่ วนคู่แข่งในตลาดโลกของฮานา ฮานาหลีกเลี่ยงที่จะแข่งขันโดยตรงกับคู่แข่งเหล่านี้ โดยมุ่งเน้นการรับจ้างผลิตและ
ประกอบชิ้นส่ วนผลิตภัณฑ์ประเภทไมโครอิเล็คทรอนิ กส์ ขณะที่คู่แข่งรายอื่นเน้นการผลิตอุปกรณ์อิเล็คทรอนิ กส์
สําเร็ จรู ป (Box Build Assembly) ในแวดวงอุตสาหกรรมการผลิต ปั จจุบนั นี้ฮานาเป็ น 1 ใน 50 บริ ษทั รับจ้างผลิตชิ้นส่วน
อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ช้ นั นําของโลก ทั้งนี้ลูกค้าของเราเห็นว่าฮานาเป็ นผูร้ ับจ้างผลิตที่มีส่วนแบ่งการตลาดมากกว่าร้อย
ละ 50 ในอุปกรณ์เซ็นเซอร์แบบใช้แสง (Optical Navigation Sensor) บัตรที่ใช้สาํ หรับการควบคุมการผ่านเข้าออกประตู
หรื อช่องทางเข้าออกต่างๆที่สามารถอ่านผ่านสัญญาณวิทยุ (RFID Access Control Card) อุปกรณ์ส่งความสัน่ สะเทือน
ใช้สาํ หรับการค้นหาตําแหน่ง หรื อ ระบบ GPS (Oscillator for GPS) อุปกรณ์เซ็นเซอร์สาํ หรับ smart phone และร้อยละ
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30 สําหรับแป้ นสัมผัสสําหรับ Laptop คอมพิวเตอร์ (Touch Screen on Laptop PC) และแป้ นสัมผัสหน้าจอบน Smart
Phone ซึ่งฮานาเป็ นซัพพลายเออร์หลักของผลิตภัณฑ์เหล่านี้สาํ หรับลูกค้าของเรา
สถานภาพการแข่งขันของบริ ษทั
1.
ฮานาในประเทศไทย มีเทคโนโลยีที่เหนื อกว่าและมีระบบสาธารณูปโภคที่ดีกว่าประเทศที่เน้นการใช้
แรงงาน เช่น จีน อินเดีย และเวียดนาม ถึงแม้ว่าจะมีการปรับค่าจ้างแรงงานขั้นตํ่า ประเทศไทยยังคงมี
ต้นทุนแรงงานที่มีประสิ ทธิภาพมากกว่าประเทศเพื่อนบ้าน สําหรับการผลิตที่มีกระบวนการที่ซบั ซ้อน
2.
ฮานาในประเทศจี น มี ที่ต้ งั ทางภูมิศาสตร์ ที่แข่งขันได้ การบริ หารจัดการและความช่ วยเหลื อทางด้าน
เทคนิคในการผลิตจากบริ ษทั แม่ ทําให้บริ ษทั แตกต่างจากคู่แข่งในท้องถิ่นรายอื่นๆ
3.
สื บเนื่ องจากเรื่ องของแรงงาน ฮานายังคงมองหาลู่ทางเพื่อรับมือกับการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างแรงงาน เรา
กําลังดําเนินการในการตั้งโรงงานการผลิตในประเทศกัมพูชา ที่จะได้รับประโยชน์จากต้นทุนแรงงาน
ตํ่า
4.
ฮานามีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและมีฐานการผลิตหลายแห่ งซึ่ งแตกต่างจากคู่แข่งรายอื่นๆที่ถึงแม้จะมี
ฐานการผลิตหลายแห่งแต่มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายน้อยกว่า
5.
ในขณะที่เกิดภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าทัว่ โลก ฮานามีเงินสดสํารองที่แข็งแกร่ งซึ่งอยูใ่ นฐานะที่มนั่ คง
6.
ฮานามีโรงงานหลายแห่งซึ่งสามารถเป็ นทางเลือกในการผลิต ถ้าที่ใดมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น
ด้วยการวางกลยุทธ์ทางการตลาดที่ถูกต้องโดยการเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและหลากหลายในราคาที่ดึงดูด ทําให้ฮา
นาสามารถมีกลุ่มลูกค้าเฉพาะ ส่ งผลให้บริ ษทั ประสพความสําเร็ จ มีส่วนแบ่งการตลาดและมี ความสามารถในการ
แข่งขันกับผูผ้ ลิตรายอื่นๆ ในตลาดอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์
แต่ละปี ฮานายังคงเพิ่มศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีในแต่ละหน่วยการผลิตอย่างต่อเนื่อง ด้วยศักยภาพและความสามารถ
ในการผลิตที่สูงขึ้นและมีตน้ ทุนการผลิตที่ต่าํ ลง เป็ นปัจจัยสําคัญที่ดึงดูดลูกค้าต่อธุรกิจของเรา
ด้วยการมีทีมการจัดการที่พิสูจน์อย่างชัดเจนว่าดี ฮานามีชื่อเสี ยงที่ดีมากในการให้ความพึงพอใจต่อลูกค้า
แนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่ งขันในอนาคต
จากข้อมูลของ SIA (Semiconductor Industry Association) ยอดขายเซมิคอนดักเตอร์ทวั่ โลกในปี 2556 เท่ากับ 305.6
พันล้านเหรี ยญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8จากปี 2555 ที่เท่ากับ 291.6 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ ซึ่ งอุตสาหกรรมสามารถทํา
รายได้สูงสุ ดเมื่อเทียบกับหลายปี ที่ผ่านมา มีคาํ สั่งซื้อในผลิตภัณฑ์หลายๆ อย่าง และคาดว่ายอดขายจะเติบโตต่อเนื่ อง
ต่อไปในปี 2557 โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในประเทศสหรัฐอเมริ กาที่มีความเติบโตถึง 3 เท่า เมื่อเทียบ
กับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ทวั่ โลก เนื่ องจากนโยบายทางด้านเศรฐกิจของสหรัฐอเมริ กาส่ งเสริ มสนับสนุนการ
สร้างเทคโนโลยีใหม่ๆ และการเปิ ดกว้างทางตลาด รวมไปถึงการมีทุนส่งเสริ มการวิจยั การปฏิรูปการตรวจคนเข้าเมือง
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และข้อตกลงทางการค้าที่เป็ นธรรม ซึ่ งนโยบายเหล่านี้ ได้ผลเป็ นรู ปเป็ นร่ าง และส่ งผลดีต่ออุตสาหกรรมเซมิคอนดัก
เตอร์โดยตรง
* แหล่งข้อมูล: Press Release- Semiconductor Association (http://www.sia-online.org)
2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
1. การผลิต
บริ ษทั ฯ จะทําการผลิตผลิตภัณฑ์ให้กบั ลูกค้าตามคําสั่งผลิตของลูกค้า โดยมีทีมงานด้านวิศวกรรมที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในการให้บริ การปรับปรุ งแผงวงจรไฟฟ้ าอิเล็คทรอนิกส์ก่อนการดําเนิ นการผลิตจริ งแก่ลูกค้า เพื่อลดต้นทุน
การผลิ ตสําหรับลูกค้ารวมทั้งเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิ ตให้แก่บริ ษทั ฯ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมี ความสามารถในการ
ออกแบบอุปกรณ์ตรวจสอบ เพื่อใช้ในการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ประกอบเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วตามความต้องการของลูกค้า
ก่อนส่งมอบสิ นค้าให้แก่ลูกค้า
บริ ษทั ฯ ใช้เทคโนโลยีในการผลิต 3 ประเภท ซึ่งครอบคลุมการผลิตผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าได้ครบถ้วน ดังนี้
1) เทคโนโลยีแบบ SMT (Surface Mounted Technology) เป็ นเทคโนโลยีที่บริ ษทั ฯ ใช้ในการผลิตมากที่สุด เป็ นการ
เชื่ อมต่อวงจรไฟฟ้ าของอุปกรณ์สารกึ่ งตัวนําและอุปกรณ์อื่นๆ ลงบนผิวหน้าของแผงวงจรพิมพ์ (PCB) ซึ่ งมี
ประโยชน์ท้ งั ทางด้านการออกแบบและการผลิต สามารถประหยัดพื้นที่ในการประกอบชิ้นส่ วนอิเล็คทรอนิกส์บน
แผงวงจรพิมพ์ เทคโนโลยีในกลุ่ม SMT มักถูกอ้างอิงรวมครอบคลุมถึงเทคโนโลยีแบบ BGA (Ball Grid Array) ด้วย
เนื่ องจากเทคโนโลยีแบบ BGA จะเป็ นเทคโนโลยีในการประกอบชิ้นส่ วนอิเล็คทรอนิ กส์ลงบนพื้นผิวแผงวงจร
เช่นกัน เพียงแต่จุดเชื่อมต่อจะอยู่ใต้ชิ้นส่ วนอิเล็คทรอนิ กส์ ส่ วนที่ติดกับพื้นผิวแผงวงจรและมีจาํ นวนจุดเชื่อมต่อ
จํานวนมาก ทําให้เทคโนโลยีแบบ BGA ต้องการความแม่นยําในการวางชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์สูง
2) เทคโนโลยีแบบ IMT (Insertion Mounted Technology) เป็ นเทคโนโลยีการประกอบชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ โดยการ
เสี ยบไปในช่องของแผงวงจรพิมพ์ (PCB) ซึ่ งเทคโนโลยีน้ ี นิยมในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีขอ้ จํากัดในเรื่ องพื้นที่
โดยปกติ ชิ้นส่ วนอิเล็คทรอนิกส์ของผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยี IMT ในการประกอบ จะเป็ นชิ้นส่วนที่มีราคาที่ต่าํ
กว่าเมื่อเทียบกับชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยี SMT
3) เทคโนโลยีแบบ COB (Chip on Board) เป็ นเทคโนโลยีที่ประกอบต่อเชื่อมอุปกรณ์วงจรรวมแบบไม่มีตวั ถัง (Bare
IC) เข้ากับแผงวงจรพิมพ์โดยตรง เทคโนโลยีประเภทนี้จะเป็ นที่นิยมสําหรับผลิตภัณฑ์ที่มีขอ้ จํากัดในด้านพื้นที่การ
ประกอบผลิตภัณฑ์อิเล็คทรอนิ กส์ ด้วยเทคโนโลยีแบบ COB จะทําให้ตน้ ทุนการผลิตตํ่ากว่า เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์ใช้อุปกรณ์วงจรรวมแบบที่มีตวั ถังสําเร็ จแล้ว (Package IC) ซึ่ งจะเป็ นชิ้นส่วนที่มีขนาด
ใหญ่กว่าและราคาสูงกว่า ในสายการผลิตด้วยเทคโนโลยี COB นี้ทางบริ ษทั ฯ ได้มีการพัฒนาเพิ่มขบวนการเชื่อมต่อ
ด้วยลวดทองคํากับผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง จากเดิมที่เป็ นการเชื่อมต่อด้วยลวดอลูมิเนียมเพียงอย่างเดียว
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กาลังการผลิต
กาลังการผลิตรวมปี 2556 มีดงั นี้
หน่ วยงาน

ปี 2556
กาลังการผลิต

ปริมาณการผลิตจริง

(ล้ านชิ้นต่ อปี )

(ล้ านชิ้นต่ อปี )

A) IC
- โรงงานอยุธยา

4,205,000,000

2,822,000,000

- โรงงานเจียซิ ง

1,680

1,427

- โรงงานลาพูน

820,000,000

491,677,374

- โรงงานเจียซิ ง

184

160

C) MICRODISPLAY - โรงงานสหรัฐอเมริ กา

586

192

B) PCBA

2. วัตถุดบิ และผู้จาหน่ ายวัตถุดบิ
ฮานามีท้ งั การสัง่ ซื้ อวัตถุดิบเอง และลูกค้าเป็ นผูจ้ ดั ส่ งให้ฮานา (Consignment) โดยวัตถุดิบที่ลูกค้าเป็ นผูจ้ ดั ส่ งให้
ฮานาจะไม่บนั ทึกเป็ นต้นทุนการผลิต สัดส่ วนการซื้ อวัตถุดิบต่างประเทศและในประเทศคิดเป็ นร้อยละ 95 และร้อยละ 5
ตามลาดับ ฮานานาเข้าวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตโดยนาเข้าโดยตรงและผ่านตัวแทนจาหน่ายจากต่างประเทศ (ซึ่ งการ
ซื้ อวัตถุดิบในประเทศ เป็ นการซื้ อผ่านตัวแทนจาหน่าย ซึ่ งต้องนาเข้าวัตถุดิบมาจากต่างประเทศ) ทั้งนี้ การซื้ อวัตถุดิบ
จากผูจ้ าหน่ายทั้งในและต่างประเทศรวมโดยประมาณ 250 ราย ซึ่ งไม่มีผจู ้ าหน่ายรายใดที่ฮานาทาการจัดซื้ อวัตถุดิบเป็ น
มูลค่าเกินกว่าร้อยละ 30 ของยอดการสัง่ ซื้ อวัตถุดิบรวม
บริ ษทั ฯ จะวางแผนในการสัง่ ซื้อวัตถุดิบล่วงหน้าตามการวางแผนการผลิตเพื่อให้สอดคล้องกับคาสัง่ ซื้อของลูกค้า ทั้งนี้
วัตถุดิบบางชนิดที่ราคาอิงกับตลาดโลก เช่นวัตถุดิบที่มีปิโตรเคมีหรื อทองคาเป็ นส่วนประกอบ หรื อวัตถุดิบจาพวก Metal Part
เช่น เหล็ก ทองแดง เงิน ราคาอาจค่อนข้างผันผวน บริ ษทั ฯมีการจัดการหลายวิธีที่จะรับมือกับความผันผวนของราคาของวัตถุดิบ
เหล่านั้น เช่นการหาวัตถุดิบอื่นทดแทน การวางแผนล่วงหน้า สาหรับการสัง่ ซื้อ หรื อการเจรจากับซัพพลายเออร์และลูกค้า
นอกจากนี้ ฮานาจะมีข้ นั ตอนในการทดสอบคุณภาพทางวิศวกรรมของวัตถุดิบ ก่อนนาวัตถุดิบไปประกอบเป็ นชิ้นส่ วน

อิเล็คทรอนิกส์ เพื่อให้มนั่ ใจว่าสิ นค้าที่ผลิตจะได้มาตรฐาน และข้อกาหนดระหว่างประเทศ
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ผลของการเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีต่อการใช้ วตั ถุดิบ
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ผา่ นมา ส่ วนใหญ่เป็ นการเปลี่ยนแปลงลักษณะการประกอบหรื อแม่พิมพ์ ซึ่ ง
สายการผลิ ตของฮานาสามารถรองรับการผลิ ตได้หลายรู ปแบบ (Flexible) ทําให้ผลกระทบดังกล่าวมีเพียงเล็กน้อย
อย่างไรก็ตามวัตถุดิบยังคงใช้ในลักษณะเดิม ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
สภาพปัญหาเกีย่ วกับวัตถุดิบ
โดยปกติ ฮานาจะทําการทดสอบคุณภาพของวัตถุดิบโดยวิศวกรของบริ ษทั ก่อนเริ่ มทําการประกอบ และการ
จัดซื้อวัตถุดิบหลักของแต่ละผลิตภัณฑ์จะสั่งซื้ อตามข้อกําหนดเฉพาะ (Specification) ของลูกค้า กับผูจ้ าํ หน่ายที่ได้รับ
การอนุ มตั ิจากลูกค้า การแก้ไขปั ญหาการขาดแคลนวัตถุดิบได้มีการหาแหล่งผูจ้ าํ หน่ายสํารองหลายๆ แห่ ง และสร้าง
สั ม พัน ธภาพระยะยาวกับ ผู ้จ ํา หน่ า ย รวมทั้ง มี ก ารเจรจากับ ลู ก ค้า ในการหาวัต ถุ ดิ บ ทดแทน กรณี ว ัต ถุ ดิ บ ตาม
Specification ของลูกค้าขาดแคลน พิจารณาเสนอต่อลูกค้าในการจัดหาวัตถุดิบจากผูจ้ าํ หน่ายรายอื่น หรื อยี่ห้ออื่นซึ่ งมี
คุณสมบัติใกล้เคียงกัน แต่ท้ งั นี้ตอ้ งคํานึงการยอมรับและตกลงของลูกค้าเป็ นสําคัญ
ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อม
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิ คส จํากัด (มหาชน) ผ่านการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 และระบบการ
จัดการสิ่ งแวดล้อม ISO 14001 ซึ่ งบ่งบอกถึ งคุ ณภาพขององค์กรและบริ การของเรา ที่ เห็ นถึ งความใส่ ใจต่ อ
สิ่ งแวดล้อมที่ทางบริ ษทั มีต่อสังคม ได้กาํ หนดเป้ าหมายลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ด้วยการวางเป้ าลดการปล่อยก๊าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ เปลี่ยนหลอดไฟฟ้ าแสงสว่างในโรงงานและสํานักงานจากหลอดฟลูออเรสเซนท์ เป็ นหลอด
ประหยัดไฟ LED เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อันเป็ นสาเหตุของภาวะโลกร้อน
บริ ษทั ได้มีโครงการลดการใช้ทรัพยากรนํ้าและการนํานํ้ากลับมาใช้ใหม่ ตัวอย่างเช่นการนํานํ้าที่ผา่ นSaw SubState process, RO Concentrate Water etc. รวมการนํานํ้ากลับมาใช้ใหม่ได้ 42%ของนํ้าที่ตอ้ งจ่ายเข้าโรงงานจากกนอ.
นอกจากนั้น บริ ษทั ฮานา ได้ผ่านการรับรองตามมาตรฐานผลิ ตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย มาตรฐานยุโรปด้าน
RoHS วัตถุอนั ตรายและมาตรฐานสากลจากหลายหน่วยงาน รวมทั้งผ่านการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย OHSAS/TIS 18001 ซึ่งช่วยเสริ มสร้างความปลอดภัยในการทํางาน ลดอัตราการเกิดอุบตั ิเหตุ และลด
ปัญหาสิ่ งแวดล้อมในองค์กรและสังคมโดยรวม และเป็ นที่ยอมรับทัว่ โลก
บริ ษทั ได้มีการเตรี ยมพร้อมสําหรับการเข้าร่ วมรับรองระบบ ISO50001 โครงการอนุ รักษ์พลังงาน โดยได้รับ
ความสนับสนุ นจาก สสท. ในการฝึ กอบรมและตรวจสอบติดตามผลงานในปี พ.ศ.2554 มีโครงการอนุ รักษ์พลังงาน
ต่างๆ
ในกระบวนการผลิต IC มีข้ นั ตอนการผลิตที่สามารถทําให้เกิดของเสี ยที่เป็ นอันตรายต่อสิ่ งแวดล้อม บริ ษทั ฮา
นา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จํากัด เป็ นบริ ษทั ที่ได้ทาํ การเปลี่ยนสารเคมี จาก CFC เป็ น NON-CFC ตลอด
ขบวนการผลิต และในปี 2547 ขบวนการชุบขา IC ซึ่งในอดีตเป็ นการชุบด้วยสารผสมตะกัว่ ก็จะเปลี่ยนมาเป็ นชุบด้วย
ดีบุก 100% การชุบขาด้วยดีบุกจะเป็ นการลดสารที่เป็ นอันตรายต่อสิ่ งแวดล้อมลงได้ส่วนหนึ่ง แต่ก็ยงั มีสารละลายทาง
เคมีที่เป็ นอันตรายต่อสภาวะแวดล้อม บริ ษทั มีระบบกําจัดสารเคมี และนํ้าเสี ยที่ ทนั สมัย ภายใต้การควบคุมดูแลโดย

21

บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

วิศวกรเคมีของบริ ษทั นอกจากนี้บริ ษทั ได้รับการรับรองคุณภาพระบบการจัดการด้านสิ่ งแวดล้อม ISO 14001 มาตั้งแต่
ปี 2542 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการควบคุมของเสี ยจากการผลิต IC และผลิตภัณฑ์เป็ นไปตามมาตรฐานสากลที่กาํ หนด
การควบคุมผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อม
ผลของการได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากผูบ้ ริ หารระดับสูง และการมีส่วนร่ วมของพนักงานทุกคน ทํา
ให้มีการนําไปปฏิบตั ิในทุกระดับขององค์กร ซึ่ งส่ งผลให้บริ ษทั สามารถลดมลภาวะทางอากาศนํ้า และสามารถวาง
ระบบกําจัดขยะโดยนําขยะไปกําจัดโดยบริ ษทั รับกําจัดขยะอุตสาหกรรมที่ ได้รับอนุ ญาตโดยเฉพาะ ทําให้บริ ษ ทั
สามารถปฎิบตั ิตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับที่ต้ งั ของโรงงาน สภาพแวดล้อมของโรงงานตาม พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.
2535 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่ อง การจัดทํารายงานชนิดและปริ มาณสารมลพิษ ที่ระบายออกจากโรงงาน
พ.ศ. 2540 ทุกประการ
บริ ษทั ฮานาฯ เองได้รับผลประโยชน์อย่างมากมายจากการจัดการสิ่ งแวดล้อม มากว่า 20 ปี แล้ว เราสามารถ
ประหยัดค่าใช้จ่ายได้หลายสิ บล้านบาท มีปริ มาณผลผลิตที่ดีเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ การดําเนินกิจการที่เป็ นมิตร
ต่อสิ่ งแวดล้อม โรงงานได้รับการเยีย่ มชมด้านสิ่ งแวดล้อมและการดูแลด้านความปลอดภัยจากหน่วยงานภายนอก เช่น
มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการธงขาวดาวเขียวของกนอ. ในปี ที่ผา่ นมา จนทําให้บริ ษทั ได้รับการยอมรับจากผูค้ นใน
ท้องถิ่น ว่าโรงงานของบริ ษทั ไม่เคยส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวลดล้อมและวิถีชีวิตของคนในชุมชนเลย
คุณภาพและมาตรฐาน
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญด้านคุณภาพสิ่ งแวดล้อมและการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่องจนได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจาก
สถาบันต่างๆ ที่มีชื่อเสี ยงเป็ นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งเป็ นการสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่บริ ษทั ฯ เป็ นอย่างมาก โดย
บริ ษทั ฯ ได้รับการรับรองระบบบริ หารคุณภาพและระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้
ปี 2538
ปี 2542
ปี 2545

ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพขององค์กรการผลิต ISO 9002:1994 โดย TRADA
ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพขององค์กรการผลิต ISO 9002:1994 โดย QSU ประเทศสิ งคโปร์
ได้รั บ การรั บ รองระบบการจัด การสิ่ ง แวดล้อ มตามมาตรฐานสากล ISO 14001:1996 Environmental
Management System จากสถาบันตรวจสอบและรับรองมาตรฐานคุณภาพ AJA Registrars
ได้รับการรั บรองมาตรฐานคุณภาพ สําหรับองค์กรที่ผลิตชิ้ นส่ วนสําหรั บผลิตและซ่ อมบํารุ งยานยนต์
ISO/TS 16949:2002 ซึ่ งเป็ นมาตรฐานคุณภาพที่กาํ หนดโดยกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และเป็ นมาตรฐาน
รั บรองคุณภาพขององค์กรสู งสุ ดในปั จจุ บนั จากสถาบันตรวจสอบและรั บรองมาตรฐานคุณภาพ TUV
Rheinland Thailand Ltd. โดยมีรายละเอียดมาตรฐานบางส่ วนนํามาจากมาตรฐานของ ISO 9001:2000 เป็ น
พื้นฐาน ทั้งนี้บริ ษทั ฯ ได้รับการรับรองระบบบริ หารคุณภาพสําหรับองค์กรการผลิต ISO 9001:2000 เป็ น
การต่อเนื่องจากมาตรฐานคุณภาพขององค์กร ISO 9002:1994 ที่ได้รับในปี 2538

ปี 2548

ได้รับการรั บรองระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ระบบการจัดการอาชี วอนามัยและ
ความปลอดภัย OHSAS/TIS 18001
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ปี 2550

ได้รั บ การรั บ รองระบบการจัด การระบบการบริ หารจัด การคุ ณ ภาพอุ ต สาหกรรมเครื่ องมื อ แพทย์
(ISO13485:2003)

การจัดการด้ านสิ่ งแวดล้ อม
บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการปฏิบตั ิตามกฎหมายความปลอดภัยและกฎหมายสิ่ งแวดล้อม ที่กาํ หนดโดยกระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคม กระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศการนิ คมอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย และกฎหมาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและสุ ขภาพพลานามัยของพนักงาน ผูเ้ ข้ามาติอต่อหรื อดําเนินธุ รกิจกับบริ ษทั ฯ
โดยให้มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมน้อยที่สุด บริ ษทั ฯ มีแผนงานการจัดการสิ่ งแวดล้อมและเราได้รับมาตรฐานสากลด้าน
การจัดการสิ่ งแวดล้อม ซึ่งเราจะมุ่งมัน่ ในการพัฒนารักษาสิ่ งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมาบริ ษทั ได้ดาํ เนินการหลาย
อย่างในการเปลี่ ย นมาใช้เครื่ อ งมื อ อุ ปกรณ์ ที่มีป ระสิ ท ธิ ภาพมากกว่าในโครงการประหยัดพลังงาน และลดการใช้
พลังงานในระบบไฟฟ้ า ระบบบําบัดนํ้าเสี ย และระบบก๊าซ
จากนโยบายสิ่ งแวดล้อมและการให้ความสําคัญกับปั ญหาภาวะโลกร้อน ฮานาได้ใช้ความพยายามเพื่อจะช่วย
ลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ด้วยการใช้มาตรการ “ลด การใช้ การใช้ซ้ าํ และการนํากลับมาใช้ใหม่” ซึ่ งเรายังคง
ดําเนิ นงานตามนโยบายลดการใช้พลังงานในสถานที่ทาํ งานอย่างต่อเนื่ อง ทั้งส่ วนสํานักงานและส่ วนการผลิตโดยทํา
การปรับ ปรุ งประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องจักรและอุปกรณ์ เช่ น ปรับอุณหภูมิของระบบปรับอากาศ ลดการใช้ไฟฟ้ าใน
ช่วงเวลาที่มีการคิดค่าการใช้ไฟฟ้ าในอัตราสูงสุ ด (On-Peak) ลดการใช้ทรัพยากรและสารเคมี รวมถึงการนํานํ้าที่ใช้แล้ว
นํากลับไปใช้ใหม่
การดําเนินการของบริษัทเพือ่ ลดผลกระทบและผลการปฏิบัตจิ ริงเมือ่ เทียบกับอัตราสู งสุ ดที่กฎหมายกําหนด
บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน ตามมาตรา 12 วรรค 5 แห่งพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งกําหนดเงื่อนไขที่ผปู้ ระกอบกิจการโรงงานจะต้องปฏิบตั ิเป็ นพิเศษไว้ ดังนี้
1.

ต้องมีและใช้ระบบขจัดนํ้าทิ้ง ที่เกิดขึ้นจากกรรมวิธีการผลิตที่มีขนาดและประสิ ทธิ ภาพเพียงพอ ไม่ก่อให้เกิด
เหตุเดือดร้อนหรื อเป็ นอันตรายต่อผูป้ ฏิบตั ิงานและผูอ้ ยูอ่ าศัยใกล้เคียง

2.

ต้องมีมาตราการควบคุมและป้ องกันไอสารเคมีที่เกิดขึ้นจากกรรมวิธีการผลิต ไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนหรื อ
เป็ นอันตรายต่อผูป้ ฏิบตั ิงานและผูอ้ ยูอ่ าศัยใกล้เคียง

3.

ต้องมีและใช้เครื่ องปรับอากาศหรื อพัดลมระบายอากาศ หรื อพัดลมดูดอากาศ ให้มีขนาดเพียงพอต่อกิจการและ
เหมาะสมต่อสภาพการทํางาน โดยจะต้องเปิ ดตลอดเวลาทํางาน

4.

ใบอนุ ญาตประกอบกิจการนี้ อาจถูกเพิกถอนได้ หากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้รับการร้องขอจากหน่วย
ราชการที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากมีการใช้อาคารโรงงานผิดประเภทจากที่ได้รับอนุญาตไว้

5.

ต้องมีและใช้ระบบกําจัดสิ่ งปฏิกลู หรื อวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว หรื อใช้บริ การของศูนย์บริ การกําจัดกากอุตสาหกรรม
และต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมด้วย
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ประวัตกิ ารกระทําผิดเกีย่ วกับสิ่ งแวดล้อม
- ไม่มี แนวทางแก้ไข (ถ้ ามี)
- ไม่มี –
2.4 งานที่ยงั ไม่ ส่งมอบ
- ไม่มี –
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3. ปัจจัยความเสี่ ยง
ฝ่ ายจัดการบริ หารความเสี่ ยงได้ประเมินความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและกําหนดแนวทางการบริ หารความ
เสี่ ยงเพื่อการควบคุมความเสี่ ยงหลักๆ ดังนี้
ก) ความเสี่ ยงทางธุรกิจ
บริ ษทั ฯ มีปัจจัยความเสี่ ยงที่ความสําคัญ คือการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญในกลุ่มฐานลูกค้ารายใหญ่ ซึ่ งอาจเกิด
จากปั จจัยภายนอก เช่นการเปลี่ยนกรรมสิ ทธ์ การเปลี่ยนเจ้าของกิจการ หรื อการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ที่ทาํ การผลิต
ถึงแม้วา่ กลยุทธ์ของฮานา คือการมีฐานลูกค้าที่หลากหลายในอุตสาหกรรมหลายๆประเภท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
สาระสําคัญของลูกค้ารายใหญ่สามารถส่ งผลกระทบต่อผลการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั ฯได้ นอกจากนี้ สภาวะตลาด
ซึ่งเป็ นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะทางเศรษฐกิจมีผลต่อราคาและอุปสงค์ในสิ นค้าของบริ ษทั ฯ
แนวทางเพื่อลดความเสี่ ยงทางธุรกิจ คือ การรักษาฐานลูกค้าให้หลากหลายในภาคอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน รวมทั้ง
ประเภทผลิตภัณฑ์ ที่ต้ งั ทางภูมิศาสตร์ของผูบ้ ริ โภคขั้นสุดท้าย
ข) ความเสี่ ยงทางการผลิต
ความเสี่ ยงในการผลิตและแนวทางจัดการจัดการความเสี่ ยงมีดงั ต่อไปนี้
 ความเสี่ ยงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลให้เครื่ องจักรอุปกรณ์ที่มีอยูล่ า้ สมัย
บริ ษ ัท ฯ ยัง คงการลงทุ น อย่า งต่ อ เนื่ อ งในเครื่ อ งจัก รใหม่ ๆ เพื่ อ เพิ่ ม กําลัง การผลิ ต และผลผลิ ต ในแต่ ล ะ
สายการผลิต
 ความเสี่ ยงจากการเกิดอัคคีภยั และภัยธรรมชาติ ในกรณี ที่เกิดอุทกภัย เช่นนํ้าท่วม แผ่นดินไหว รวมทั้งการเกิด
อัคคีภยั
บริ ษทั ฯ มีโรงงานการผลิตหลาย แห่ ง เพื่อช่วยลดความเสี่ ยงในกลุ่มบริ ษทั ฯ แต่อย่างไรก็ตาม อาจจะมี การ
สูญเสี ยของลูกค้า และระยะเวลาที่อาจจะนานตั้งแต่เป็ นเดือน หรื อเป็ นปี ในการติดตั้งเครื่ องจักรใหม่ และการ
ดึงคําสัง่ ซื้อของลูกค้ากลับมา
 ความเสี่ ยงทางด้านการจัดหาแรงงานที่มีคุณภาพ บริ ษทั ฯ อาจมีความเสี่ ยงในการสรรหาแรงงานที่มีคุณภาพให้
พอเพียงกับความต้องการ
บริ ษทั ฯ มีแผนกทรัพยากรบุคคลซึ่ งทําหน้าที่ดูแลด้านบุคคลากรแรงงาน นอกจากนี้ บริ ษทั ฯมีการฝึ กอบรม
พนักงานที่จดั ภายในองค์กรและโครงการพัฒนาอาชีพต่างๆ
 ความเสี่ ยงในการจัดหาวัตถุดิบ กรณี ที่ซพั พลายเออร์ ไม่สามารถจัดส่ งวัตถุดิบได้ทนั เวลาและไม่สามารถหา
วัตถุดิบได้ตรงตามข้อกําหนด
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แหล่งที่มาของวัตถุดิบในการผลิตของบริ ษทั ฯ มาจากซัพพลายเออร์ หลายๆ แห่ งที่เหมาะสม มีคุณภาพ และ
เชื่อถือได้
ค) ความเสี่ ยงด้ านการบริหารจัดการ
คณะผูบ้ ริ หารของฮานา ประกอบด้วยชาวต่างชาติหลายท่าน แต่บริ ษทั ฯไม่ได้มีเจ้าหน้าที่หรื อผูบ้ ริ หารบุคคลใดบุคคล
หนึ่ง ที่มีความสําคัญต่อการอยูร่ อดของธุรกิจ
บริ ษทั จะสามารถหาบุคลากรที่ทาํ หน้าที่บริ หารแทนที่ได้ ทั้งจากบุคคลภายในบริ ษทั ฯ หรื อบุคคลภายนอกบริ ษทั ฯ
ง) ความเสี่ ยงทางการเงิน
ความเสี่ ย งอื่ นๆ ที่ อ าจมี ผ ลกระทบกับ บริ ษ ทั ฯ ได้แ ก่ ความผัน ผวนของค่ า เงิ น บาท ความเสี่ ย งทางการเมื อ ง การ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและการการจัดเก็บหนี้จากลูกค้า
บริ ษทั ฯ มี รายได้จากการขายและต้นทุนวัตถุดิบของบริ ษทั ฯอยู่ในรู ปสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐ ซึ่ งเป็ นการลดความเสี่ ยง
จากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน (Natural Hedge) นอกจากนี้ รายจ่ายฝ่ ายทุนอยู่ในรู ปสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐ
เช่นเดียวกันซึ่งส่วนใหญ่เป็ นเครื่ องจักรที่นาํ เข้าจากต่างประเทศ
เนื่องด้วยกลุ่มบริ ษทั มีรายได้จากการขายในรู ปสกุลเงินต่างประเทศ (สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐ) และมีตน้ ทุนในรู ปสกุลเงิน
ต่างประเทศคิดเป็ นร้อยละ 60 ของรายได้จากการขาย การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเหรี ยญสหรัฐ
และเงินหยวนของจีนต่อเหรี ยญสหรัฐ จะมีผลกระทบต่อผลกําไรของกลุ่มบริ ษทั ฯ ประมาณ 170 ล้านบาทต่อไตรมาส
สําหรับทุกๆ ร้อยละ 10 ของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทต่อเหรี ยญสหรัฐ และเงินหยวนของจีนต่อ
เหรี ยญสหรัฐ ซึ่งก็คือ (1-0.60) X ยอดขาย X 10%
กลุ่มบริ ษทั ฯ ที่ประเทศไทย งบดุลจะมีความเสี่ ยงของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่มูลค่าประมาณ 110 ล้านเหรี ยญสหรัฐ ซึ่งได้มีการ
ทําสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจํานวน 50 ล้านเหรี ยญสหรัฐเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ดังกล่าว โดยจะทําการต่อสัญญาทุกๆ 3 - 6 เดือน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่มีภาระหนี้สินใดๆที่ก่อให้เกิดดอกเบี้ย ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้น
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4. ทรัพย์ สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
สิ นทรัพย์ที่ฮานา และบริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ มีดงั นี้
สิ นทรัพย์
ที่ต้งั

ประเภทของ
การถือสิ ทธิ

ภาระ
ผูกพัน

เลขที่ 101/2 หมู่ 4
เขตอุตสาหกรรมส่งออกนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ
ตําบลบ้านกลาง
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค
อําเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา

กรรมสิ ทธิ์

-

ที่ดิน – 126
อาคาร – 505

กรรมสิ ทธิ์

-

ที่ดิน – 106
อาคาร – 390

ที่ดินและอาคารของสํานักงาน
ใหญ่ในกรุ งเทพ

เลขที่ 65/98 ซอยวิภาวดี-รังสิ ต
64 แยก 2 แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่
กรุ งเทพมหานคร

กรรมสิ ทธิ์

อาคาร 6 ชั้น

เลขที่ 10/4 หมู่ 3
ถนนวิภาวดี-รังสิ ต
แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่
กรุ งเทพมหานคร
เมืองเจียซิ ง เขตเซินเจิ้น
ประเทศจีน

กรรมสิ ทธิ์

-

อาคารบนที่ดินเช่า
–

กรรมสิ ทธิ์

-

ที่ดิน – 18
อาคาร – 421

กรรมสิ ทธิ์

-

สิ่ งปลูกสร้าง - 5

ที่ดินและโรงงานที่จงั หวัดลําพูน

ที่ดินและโรงงานที่
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา

ที่ดินและโรงงานที่เจียซิ ง

อาคารสํานักงาน
Rua de Peqim No. 126 EDF.
บริ ษทั ฮานา มาเก๊า คอมเมอร์เชียล Commercial I TAK C18,
ออฟชอร์ จํากัด
Macau
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สิ นทรัพย์ที่ฮานา และบริ ษทั ย่อยเช่า มีดงั นี้
สิ นทรัพย์

ที่ต้งั

เลขที่ 10/4 หมู่ 3
ถนนวิภาวดี-รังสิ ต
แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่
กรุ งเทพมหานคร
อาคาร สํานักงานและโรงงาน 2061 Case Parkway
สหรัฐอเมริ กา
South Twinsburg, Ohio,
USA
อาคารสํานักงาน
3130 De La Cruz
บริ ษทั ฮานา ไมโคร
Boulevard
อิเล็คโทรนิคส อิงค์
Unit # 10, Santa Clara,
California ,USA
ที่ดิน

ประเภทของการถือ
สิ ทธิ

ภาระผูกพัน

มูลค่ าตามบัญชี
(ล้านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 2556

สิ ทธิการเช่า
อายุสญ
ั ญา 25 ปี

-

-

สิ ทธิการเช่า
อายุสญ
ั ญา 3 ปี

-

-

สิ ทธิการเช่า
อายุสญ
ั ญา 3 ปี

-

-

หมายเหตุ สิ นทรัพย์ที่ฮานาและบริ ษทั ย่อยเช่า มิได้ทาํ การบันทึกบัญชีเป็ นสิ ทธิ การเช่า มีเพียงแต่การรับรู ้ค่าเช่าตาม
งวด บัญชีเท่านั้น
รายละเอียดสั ญญาเช่ า
1. สิ ทธิการเช่ าช่ วงที่ดิน ถ.วิภาวดี ประกอบด้วยสัญญาเช่าช่วง 3 สัญญา คือ
1.1 สัญญาเช่าช่วงระหว่าง นายปลุก วัชราภัย และ บริษัท โอแมค จํากัด มีรายละเอียดดังนี้
คู่สญ
ั ญา ผูใ้ ห้เช่า: นายปลุก วัชราภัย
ผูเ้ ช่า: บริ ษทั โอแมค จํากัด
อายุสญ
ั ญา: 25 ปี (1 มีนาคม 2529 เป็ นต้นไป)
ต่อสัญญา: สิ้ นสุด 28 กุมภาพันธ์ 2557
1.2 สัญญาเช่าช่วงระหว่าง บริษัทโอแมค จํากัด และบริษัทฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) มีรายละเอียดดังนี้
คู่สญ
ั ญา ผูใ้ ห้เช่าช่วงคือ บริ ษทั โอแมค จํากัด
ผูเ้ ช่าช่วงคือ บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)
อายุสญ
ั ญา: 3 ปี (1 มีนาคม 2554 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557)
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1.3 สัญญาเช่าช่วงระหว่าง บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทฮานา เซมิคอนดักเตอร์
(อยุธยา) จํากัด มีรายละเอียดดังนี้
คู่สญ
ั ญา: ผูใ้ ห้เช่าช่วง คือ บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)
ผูเ้ ช่าช่วง คือ บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จํากัด
อายุสญ
ั ญา: 15 เดือน (1 มกราคม 2555 – 30 กันยายน 2556)
2. สั ญญาเช่ าโรงงานและอาคารสํ านักงานที่สหรัฐอเมริกา
2.1 คู่สญ
ั ญา: บริ ษทั อ๊อกซ์ฟอร์ด บิสิเนส พาร์ค (Oxford Business Park) จํากัด (ผูใ้ ห้เช่า) และ บริ ษทั ฮานา
ไมโครอิเล็คโทรนิคส อิงค์ (ผูเ้ ช่า)
อายุสญ
ั ญา : 12 มกราคม 2556 – 30 พฤศจิกายน 2558
2.2 คู่สญ
ั ญา: บริ ษทั เจ ซี เจ (J.C.J) จํากัด (ผูใ้ ห้เช่า) และ ฮานา ไมโครดิสเพลย์ เทคโนโลยี่ อิงค์ (ผูเ้ ช่า)
อายุสญ
ั ญา : 4 มกราคม 2555 – 31 มีนาคม 2558
เงื่อนไขการเช่า: หลังจากหมดสัญญาแล้ว หากผูเ้ ช่ามีความประสงค์จะเช่าต่อสามารถยืดระยะเวลาการเช่า
ออกไปได้อีก 2 ปี ทั้งนี้จะต้องแจ้งความประสงค์แก่ผใู้ ห้เช่าล่วงหน้า 4 เดือนก่อนวันหมดสัญญา โดยใช้อตั ราค่าเช่า ณ
ราคาตลาดปัจจุบนั (Current Market Rate)
มูลค่ าตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ของฮานาและบริษัทย่ อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
รายการ

มูลค่ า
(ล้านบาท)
354

ที่ดิน
อาคาร

1,327

สิ่ งปรับปรุ งสิ นทรัพย์เช่า
สิ่ งติดตั้ง
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
งานระหว่างก่อสร้างและเครื่ องจักรระหว่างติดตั้ง
รวม
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นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่ วม
บริ ษทั ฯ มีอาํ นาจในการจัดการควบคุมดูแลบริ ษทั ย่อยแต่ละแห่ ง ฝ่ ายปฏิบตั ิการของแต่ละบริ ษทั ย่อยจะอยู่
ภายใต้การดูแลของผูจ้ ดั การโรงงานทัว่ ไป ซึ่ งจะรายงานผลการดําเนินงานกับหัวหน้าฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ
รายจ่ายฝ่ ายทุนและการบริ หารจัดการทางการเงินจะถูกควบคุมดูแลโดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ ซึ่งจะได้รับการ
พิจารณาอนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
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5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ในระหว่างปี 2546 บริ ษทั ฯได้รับหนังสื อแจ้งการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี 2540 จากกรมสรรพากร
จากการที่บริ ษทั ฯมิได้เฉลี่ยรายจ่ายดอกเบี้ยจ่ายและผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของเงินกูย้ ืมให้กบั
กิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน ทําให้ภาระภาษีของบริ ษทั ฯสําหรับปี 2540 พร้อมเบี้ยปรับและเงิ นเพิ่มตํ่าไปจํานวน
ประมาณ 150 ล้านบาท บริ ษทั ฯไม่เห็นด้วยกับการประเมินดังกล่าวและได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ใน
เดือนพฤศจิกายน 2550 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้พิจารณายกอุทธรณ์คดั ค้านการประเมินของเจ้าพนักงานประเมิน
บริ ษทั ฯจึงยื่นคัดค้านผลการประเมินภาษีต่อศาลฎี กา ทั้งนี้ ในเดื อนกันยายน 2556 บริ ษทั ฯได้รับคําพิพากษาของศาลฎีกา
พิจารณายืนตามคําพิพากษาต่อศาลภาษีอากรกลาง แต่ให้ลดเบี้ยปรับภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี 2540 ที่บริ ษทั ฯต้องชําระ
ลงคงเหลือเรี ยกเก็บร้อยละ 50 ของเบี้ยปรับตามกฎหมาย ดังนั้นภาระภาษีของบริ ษทั ฯสําหรับปี 2540 พร้อมเบี้ยปรับและเงิน
เพิ่มจึงเหลือเป็ นจํานวนประมาณ 125 ล้านบาท บริ ษทั ฯได้ต้ งั ประมาณการภาระภาษีที่อาจเกิดขึ้นไว้เต็มจํานวน 150 ล้านบาท
แล้ว จึงบันทึกค่าลดหย่อนสําหรับเบี้ยปรับจํานวน 25 ล้านบาท รวมเป็ นรายได้อื่นในงบกําไรขาดทุนสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2556 โดยบริ ษทั ฯได้ชาํ ระภาระภาษีจาํ นวนดังกล่าวแล้วต่อกรมสรรพากรในเดือนตุลาคม 2556
ในระหว่างไตรมาสที่ 2 และที่ 3 ของปี 2555 บริ ษทั ฯได้รับหนังสื อแจ้งการประเมิ นภาษี เงิ นได้นิติบุคคล
สําหรับปี 2544 และ 2545 จากกรมสรรพากรจากการที่บริ ษทั ฯเฉลี่ยค่าใช้จ่ายในการบริ หาร ดอกเบี้ยจ่ายและผลขาดทุน
จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศให้กบั กิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนสูงไป และได้นาํ ผลขาดทุนสุ ทธิ มา
ถือเป็ นรายจ่ายสูงไป ทําให้ภาระภาษีของบริ ษทั ฯสําหรับปี 2544 และ 2545 พร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตํ่าไปรวมเป็ น
จํานวนเงิ นประมาณ 20 ล้านบาท และ 44 ล้านบาท ตามลําดับ บริ ษทั ฯได้บนั ทึ กค่าใช้จ่ายจากการถูกประเมิ นภาษี
ดังกล่าวจํานวนประมาณ 64 ล้านบาท รวมเป็ นค่าใช้จ่ายอื่นในงบกําไรขาดทุนสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
บริ ษทั ฯไม่เห็นด้วยกับการประเมินดังกล่าวและได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ในวันที่ 28 มิถุนายน
2555 และวันที่ 28 กันยายน 2555 ซึ่ งปั จจุบนั กรณี ดงั กล่าวอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุธรณ์
บริ ษทั ฯคาดว่าคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จะกลับผลการพิจารณาของกรมสรรพากรและมีผลให้บริ ษทั ฯไม่ตอ้ งจ่าย
ภาระภาษีดงั กล่าว
นอกจากนี้ ในระหว่างไตรมาสที่ 3 ของปี 2556 บริ ษทั ฯได้รับหนังสื อแจ้งการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคล
สําหรับปี 2546 จากกรมสรรพากรจากการที่บริ ษทั ฯเฉลี่ยค่าใช้จ่ายในการบริ หาร ดอกเบี้ยจ่ายและผลขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศให้กบั กิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนสู งไป และได้นาํ ผลขาดทุนสุ ทธิ มาถือเป็ น
รายจ่ายสูงไป ทําให้ภาระภาษีของบริ ษทั ฯสําหรับปี 2546 พร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตํ่าไปรวมเป็ นจํานวนเงินประมาณ
40 ล้านบาท และบริ ษทั ฯได้บนั ทึกค่าใช้จ่ายจากการถูกประเมินภาษีดงั กล่าวรวมเป็ นค่าใช้จ่ายอื่นในงบกําไรขาดทุน
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ทั้งนี้ในวันที่ 24 กันยายน 2556 บริ ษทั ฯได้ชาํ ระภาษีดงั กล่าวพร้อมเงินเพิ่มแล้ว
รวมเป็ นจํานวน 27 ล้านบาท ในส่ วนของเบี้ยปรับคงเหลือจํานวน 13 ล้านบาท บริ ษทั ฯได้ดาํ เนิ นการยื่นอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เพื่อขอลดหย่อนเบี้ยปรับดังกล่าว
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ทั้งนี้ จากผลสื บเนื่ องของคําพิพากษาของศาลฎี กาสําหรับภาระภาษีของบริ ษทั ฯสําหรับปี 2540 ข้างต้น เพื่อ
ความรอบคอบบริ ษทั ฯจึงได้ประเมินภาระภาษีจากการนําผลขาดทุนสุ ทธิ มาถือเป็ นรายจ่ายในการคํานวณภาษีสาํ หรับปี
2547 สูงไปและได้บนั ทึกค่าใช้จ่ายจากการประเมินภาษีที่อาจเกิดขึ้นสําหรับปี 2547 เป็ นจํานวนประมาณ 70 ล้านบาท
รวมเป็ นค่าใช้จ่ายอื่นในงบกําไรขาดทุนสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ฯได้ต้ งั ประมาณการภาระภาษีที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกประเมินภาษีขา้ งต้นไว้
ในบัญชี เป็ นจํานวนรวมประมาณ 148 ล้านบาท (2555: 215 ล้านบาท) รวมทั้งบริ ษทั ฯได้วางหนังสื อคํ้าประกันของ
ธนาคารเป็ นประกันการถูกประเมินภาษีดงั กล่าวด้วย
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6. ข้ อมูลทัว่ ไปของบริษทั
ชื่อ:
เลขที่ทะเบียนบริ ษทั ฯ:
ที่อยูท่ ี่ติดต่อ:

เว็บไซต์
ลักษณะธุรกิจ:
ทุนจดทะเบียน:
ทุนเรี ยกชําระแล้ว:
แหล่งอ้างอิง:

บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)
0107536000773
65/98 ซ.วิภาวดี-รังสิ ต 64 แยก 2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุ งเทพฯ 10210
โทรศัพท์: 66 (0) 2-551-1297-8, 66 (0) 2-521-4935-9
โทรสาร: 66 (0) 2-551-1299, 66 (0) 2-552-4906
www.hanagroup.com
ให้บริ การผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็คทรอนิกส์แบบครบวงจร (Electronic Manufacturing ServiceEMS)
หุน้ สามัญ 974,403,900 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
หุน้ สามัญ 804,878,860 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ผูต้ รวจสอบบัญชี
บริ ษทั สํานักงาน อี วาย จํากัด
(เดิมชื่อบริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด)
ชั้นที่ 33 อาคารเลครัชดา ออฟฟิ ศ คอมเพล็กซ์ เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก
กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 66 (0) 2-264-0777
โทรสาร: 66 (0) 2-264-0790
สํานักกฏหมาย
สํานักงานกฏหมายดํารงธรรม
เลขที่ 63 ซอยสุ ขมุ วิท 8 (ซอยปรี ดา) ถนนสุ ขมุ วิท เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 66 (0) 2-255-2550-2, 02-653-1133-4
โทรสาร: 66 (0) 2-653-1135, 02-253-3427
สํานักงานจดทะเบียนหลักทรัพย์
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
ชั้น 4, 7- 8 เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย
กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 66 (0) 2-229-2800
โทรสาร: 66 (0) 2-359-1259

33

บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 2
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

7. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถอื หุ้น
7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั มีทุนจดทะเบียนจํานวน 974,403,900 บาท และทุนที่ชาํ ระแล้วเท่ากับ 804,878,860
บาท แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญ 804,878,860 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท* จากการดําเนินการจดทะเบียนลดทุนทั้งทุนจดทะเบียน
และทุนที่ชาํ ระแล้วต่อกระทรวงพาณิ ชย์ โดยการตัดหุ ้นที่ซ้ือคืน** ของบริ ษทั จํานวน 25,596,100 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้
ละ 1 บาท รวม 25,596,100 บาท ในวันที่ 5 มีนาคม 2555***
* ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้จาก 5 บาทเป็ น 1 บาท ณ 27 พฤษภาคม 2547
* * โครงการซื้ อหุน้ คืนเพื่อการบริ หารทางการเงิน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2551
* * * การจดทะเบียนลดทุนโดยการตัดหุ ้นที่ซ้ื อคืนที่จาํ หน่ายไม่ได้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555

7.2 ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนล่าสุ ด (ณ วันที่ 14 มีนาคม 2556)
ลําดับ
1.

จํานวนหุ้น

(%)

253,419,360
98,393,900

31.49
12.22

86,102,500

10.70

4.

OMAC (HK) LIMITED, บริ ษทั โอแมค จํากัด, RAINBOW JOY LIMITED
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION
LIMITED, SINGAPORE BRANCH
STATE STREET BANK EUROPE LIMITED

45,698,480

5.68

5.
6.

HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH

37,667,610
22,337,200

4.68
2.78

7.

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

22,207,114

2.76

8.
9.

บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
NORTRUST NOMINEES LTD.

16,380,427
13,334,300

2.04
1.66

10.

RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.

9,287,700

1.15

2.
3.

ชื่อ

หมายเหตุ: - ลําดับ (1) คือผูถ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกันตามมาตรา 258 แห่งพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
- กลุ่มตระกูลฮัน ถือหุน้ ใน OMAC (HK) Limited และบริ ษทั โอแมค จํากัด คิดเป็ นร้อยละ 99.98 และ 99.99
ตามลําดับ ดังรายละเอียดดังนี้
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(1) OMAC (HK) Limited ประกอบด้วย
 นายซุยหยํา่ แซ่หนั่ ถือหุน้ ในอัตราร้อยละ 49.99
 นางซิลวี่ แซ่ห่าน ถือหุน้ ในอัตราร้อยละ 49.99
(2) บริ ษทั โอแมค จํากัด ประกอบด้วย
 น.ส. เจนีน มากาเร็ ต ฮัน ถือหุน้ ในอัตราร้อยละ 33.33
 นายริ ชาร์ด เดวิด ฮัน ถือหุน้ ในอัตราร้อยละ 15.28
 น.ส. อลินา ซิลวี่ ฮัน ถือหุน้ ในอัตราร้อยละ 18.05
 กองทุนมิเชลล์ ไทยแลนด์ ออทอไรซ์ เพอร์โพส ทรัสต์ (บาฮามาส) โดย น.ส. มิเชลส์ วี ฮัน
ถือหุน้ ในอัตราร้อยละ 33.33
- นอกจากนั้น กลุ่มตระกูลฮัน ซึ่ งประกอบด้วย นายซุยหยํ่า แซ่หนั่ นางซิ ลวี่ แซ่ห่าน นายริ ชาร์ด เดวิด ฮัน
และ น.ส.มิเชลส์ วี ฮันยังดํารงตําแหน่งกรรมการของ Rainbow Joy Ltd. ทั้งหมด ดังนั้นทั้งสามบริ ษทั
ดังกล่าวจึงจัดเป็ นผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มเดียวกันตาม มาตรา 258 แห่ งพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2535 กลุ่มดังกล่าวถือหุน้ ในบริ ษทั รวมทั้งสิ้น ร้อยละ 30.73
- นอกจากลําดับที่ 1 แล้ว บริ ษทั ฯ ไม่มีผถู ้ ือหุน้ รายใหญ่ใน 10 ลําดับที่เหลือ มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ
7.3 การออกหลักทรัพย์ อนื่
บริ ษทั ฯ ไม่ได้ออกหลักทรัพย์ชนิดอื่นใด นอกจากหุ น้ สามัญตามที่ระบุขา้ งต้น
7.4 นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
บริ ษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 30 – 100 ของกําไรสุ ทธิ ของงบการเงินรวมหลังหักเงินสํารอง
ต่างๆ ทุกประเภทที่กฏหมายและบริ ษทั ได้กาํ หนดไว้ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะขึ้นอยูก่ บั กระแส
เงินสดและแผนการลงทุนของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยรวมถึงข้อจํากัดทางกฏหมายและความจําเป็ นอื่นๆ และนโยบาย
ในการจ่ายเงินปันผลของบริ ษทั ย่อยที่จะจ่ายให้บริ ษทั ฯ คือร้อยละ 0 – 100 ของกําไรที่จดั สรรได้
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8. โครงสร้ างการจัดการ
8.1 คณะกรรมการบริษทั ฯ
โครงสร้ า งกรรมการบริ ษ ทั ฯ คื อ คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ คณะกรรมการบริ ห าร คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการความเสี่ ยง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
คณะกรรมการบริษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริ ษทั มีท้ งั หมด 6 ท่าน ประกอบไปด้วยกรรมการบริ หาร 3 ท่าน และ
กรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ชื่อ
1. นายบัญชา ทานพระกร

2. นายริ ชาร์ด เดวิด ฮัน
3. นายวินสัน มุง ชู ฮุย
4. นายเทอร์เรนซ ฟิ ลิป เวียร์

5. นางสลักจิตต์ ปรี ดาภรณ์

6. นายยิง่ ศักดิ์ เจนรถา

ตําแหน่ ง
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริ ษทั ฯ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริ หาร
กรรมการสรรหา
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา
กรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการกํากับดูแลกิจการ
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วันที่ดํารงตําแหน่ ง
7 พฤศจิกายน 2545

26 กรกฎาคม 2536
26 กรกฎาคม 2536
26 กรกฎาคม 2536

1 ธันวาคม 2556

1 ธันวาคม 2556
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รายชื่อกรรมการที่ลาออกในปี 2556 มีดงั นี้
ชื่อ
ตําแหน่ ง
1. นายวรพจน์ เทพวนาประสิ ทธิ์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา
2. นายมาร์ติน เอ็นโน ฮอร์น
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา

วันที่ลาออก
30 พฤศจิกายน 2556

30 พฤศจิกายน 2556

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทย่ อยของบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)
ชื่อ
ตําแหน่ ง
1. นายบัญชา ทานพระกร
ไม่มี
1. บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (กรุ งเทพ) จํากัด
2. นายริ ชาร์ด เดวิด ฮัน

3. นายวินสัน มุง ชู ฮุย

2. บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จํากัด
3. บริ ษทั ฮานา ไมโครดิสเพลย์ เทคโนโลยี่ อิงค์ จํากัด
4. บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส อิงค์ จํากัด
5. บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส (เจียซิง) จํากัด
6. บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส อินเวสเมนท์ จํากัด
7. บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด
8. บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด
9. บริ ษทั ฮานา เทคโนโลยี่ กรุ๊ ป จํากัด
10. บริ ษทั ฮานา เทคโนโลยี่ อินเวสเม้นท์ จํากัด
11. บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ โฮลดิ้ง จํากัด
12. บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
13. บริ ษทั ฮานา มาเก๊า คอมเมอร์ เชียล ออฟชอร์ จํากัด
14. บริ ษทั โอแมค เซลส์ จํากัด
15. บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส (กัมพูชา) จํากัด
1. บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (กรุ งเทพ) จํากัด
2. บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จํากัด
3. บริ ษทั ฮานา ไมโครดิสเพลย์ เทคโนโลยี่ อิงค์ จํากัด
4. บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส อิงค์ จํากัด
5. บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส (เจียซิง) จํากัด
6. บริ ษทั ฮานา เทคโนโลยี่ กรุ๊ ป จํากัด
7. บริ ษทั ฮานา เทคโนโลยี่ อินเวสเม้นท์ จํากัด
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3. นายวินสัน มุง ชู ฮุย (ต่อ)
4. นายเทอร์เรนซ ฟิ ลิป เวียร์

5. นางสลักจิตต์ ปรี ดาภรณ์
6. นายยิง่ ศักดิ์ เจนรถา

8. บริ ษทั ฮานา มาเก๊า คอมเมอร์ เชียล ออฟชอร์ จํากัด
9. บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส (กัมพูชา) จํากัด
1. บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (กรุ งเทพ) จํากัด
2. บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จํากัด
3. บริ ษทั ฮานา ไมโครดิสเพลย์ เทคโนโลยี่ อิงค์ จํากัด
4. บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส อิงค์ จํากัด
5. บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส (เจียซิง) จํากัด
6. บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส อินเวสเมนท์ จํากัด
7. บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด
8. บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด
9. บริ ษทั ฮานา เทคโนโลยี่ กรุ๊ ป จํากัด
10. บริ ษทั ฮานา เทคโนโลยี่ อินเวสเม้นท์ จํากัด
11. บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ โฮลดิ้ง จํากัด
12. บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
13. บริ ษทั ฮานา มาเก๊า คอมเมอร์ เชียล ออฟชอร์ จํากัด

14. บริ ษทั โอแมค เซลส์ จํากัด
15. บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส (กัมพูชา) จํากัด
ไม่มี
ไม่มี
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การเข้ าร่ วมประชุ มคณะกรรมการและประชุ มผู้ถือหุ้น
การประชุ ม

คณะกรรมการ
บริษทั ฯ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหา

สามัญ
ผู้ถอื หุ้น
1

คณะกรรมการ
กํากับดูแล
กิจการ
1

คณะกรรมการที่
ไม่ ใช่ กรรมการ
บริหาร
1

จํานวนครั้งการประชุมในปี 2556
จํานวนครั้งที่เข้าร่ วมประชุม/มีส่วนร่ วม
ประชุมในปี 2556
กรรมการบริหาร:
นายริ ชาร์ด เดวิด ฮัน
นายวินสัน มุง ชู ฮุย
นายเทอร์เรนซ ฟิ ลิป เวียร์
กรรมการอิสระ:
นายบัญชา ทานพระกร

6

4

2

6/6
6/6
5/6

4/4
4/4

2/2
-

1/1
1/1
1/1

1/1

-

6/6

4/4

-

1/1

-

1/1

กรรมการใหม่ ที่ เ ข้ า ดํ า รงตํ า แหน่ ง เมื่ อ
วันที่ 1 ธันวาคม 2556:
นางสลักจิตต์ ปรี ดาภรณ์
นายยิง่ ศักดิ์ เจนรถา

1/1
1/1

-

1/1
1/1

-

1/1
1/1

-

กรรมการทีล่ าออกเมื่อวันที่
30 พฤศจิกายน 2556:
นายวรพจน์ เทพวนาประสิ ทธ์
นายมาร์ติน เอ็นโน ฮอร์น*

5/5
5/5

4/4
4/4

1/1
1/1

1/1
1/1

-

1/1
1/1

*นายมาร์ติน เอ็นโน ฮอร์น ร่ วมประชุมทางโทรศัพท์จากต่างประเทศ 1 ครั้ง

8.2 ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั มีผบู ้ ริ หารทั้งหมด 5 ท่านดังนี้
ชื่อ

1.
2.
3.
4.
5.

นายริ ชาร์ด เดวิด ฮัน
นายวินสัน มุง ชู ฮุย
นายเทอร์เรนซ ฟิ ลิป เวียร์
นาย วิง เกิง เชาว์
นางสาวอัจฉรา ชัยชาญชีพ
(แต่งตั้งเมื่อ 14 ตุลาคม 2556)

ตําแหน่ ง

รองประธาน ประธานบริ หาร และ หัวหน้าฝ่ ายบริ หาร
ประธานอํานวยการและหัวหน้าฝ่ ายปฏิบตั ิการ
รองประธานบริ หารและหัวหน้าฝ่ ายการเงิน
รองประธานและผูจ้ ดั การโรงงาน
ผูจ้ ดั การอาวุโสแผนกบัญชี
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โครงสร้ างคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ
ดูแลกํากับกิจการที่ดี

หน่ วยตรวจสอบภายใน
และหน่ วยงานกํากับการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการบริหาร

รองประธาน ประธานบริหาร
และหัวหน้ าฝ่ ายบริ หาร

ประธานอํานวยการ
และหัวหน้ าฝ่ ายปฏิบัติการ

รองประธาน
และผูจ้ ดั การทัว่ ไป
โรงงานลําพูน

รองประธาน
และผูจ้ ดั การทัว่ ไป
โรงงานอยุธยา

รองประธาน
และผูจ้ ดั การทัว่ ไป
โรงงานเจียซิง

รองประธาน หัวหน้ าฝ่ ายการเงิน
และผู้อํานวยการฝ่ ายข้ อมูล

รองประธาน
และผูจ้ ดั การทัว่ ไป
โรงงานไมโครดิสเพลย์
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ผูจ้ ดั การอาวุโส
ฝ่ ายบัญชี
และการเงิน

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย
คอมพิวเตอร์
และสาระสนเทศ

ฝ่ าย
Corporate
Affairs
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8.3 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้งนางสาวจิระภา คงมณี ผูจ้ บการศึกษาปริ ญญาตรี สาขาบัญชี และปริ ญาโทสาขาบริ หารธุรกิจ
ทําหน้าที่เป็ นเลขานุการบริ ษทั เมื่อวันที่ 11 สิ งหาคม 2551 โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติตลาด
หลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551 ในมาตรา 89/15 และ 86/16 ซึ่ งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 31 สิ งหาคม 2551 เลขานุการ
บริ ษทั ฯ จะต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และด้วยความซื่ อสัตย์ และจะต้องปฏิบตั ิตามกฏหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ มติของที่ประชุมคณะกรรมการ และมติที่ประชุมของผูถ้ ือหุน้
8.4 ค่ าตอบแทนกรรมการ และ ผู้บริหาร
ค่ าตอบแทนกรรมการ:
บริ ษทั ฯให้ค่าตอบแทนกรรมการสําหรับกรรมการอิสระ ส่ วนกรรมการบริ หารได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานของ
บริ ษทั ฯ ดังนั้นบริ ษทั ฯ จึ งไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ คณะกรรมการทั้งคณะจะเป็ นผู้
พิจาณาค่าตอบแทนของกรรมการ โดยบริ ษทั ฯมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ให้เฉพาะกับกรรมการอิสระในรู ป
ของเบี้ยประชุมและโบนัส ซึ่ งอัตราการจ่ายจะขึ้นอยู่กบั ขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล ทั้งนี้ ค่าตอบแทน
กรรมการได้มีการเปรี ยบเทียบกับอุตสาหกรรมและโครงสร้างค่าตอบแทนของบริ ษทั ฯ ซึ่ งค่าตอบแทนกรรมการทุก
รู ปแบบได้รับการอนุมตั ิโดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทุกๆ ปี
รายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการแยกเป็ นรายบุคคล มีดงั นี้
ชื่อ
ตําแหน่ ง
1. นายบัญชา ทานพระกร
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริ ษทั
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางสลักติตต์ ปรี ดาภรณ์
(กรรมการใหม่แต่งตั้งเมื่อ
วันที่ 1 ธันวาคม 2556)
3. นายยิง่ ศักดิ์ เจนรถา
(กรรมการใหม่แต่งตั้งเมื่อ
วันที่ 1 ธันวาคม 2556)
2. นายวรพจน์ เทพวนาประสิ ทธิ์
(ลาออกเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน
2556)

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา
กรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา
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เบีย้ ประชุ ม (บาท)
714,000

โบนัส (บาท)
89,250

52,500

-

52,500

-

341,250

52,500
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3. นายมาร์ติน เอ็นโน ฮอร์น
(ลาออกเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน
2556)

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา

341,250

52,500

4. นายริ ชาร์ด เดวิด ฮัน

กรรมการบริ หาร
กรรมการสรรหา
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร

-

-

-

-

5. นายวินสัน มุง ชู ฮุย
6. นายเทอร์เรนซ ฟิ ลิป เวียร์

ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง

ค่ าตอบแทนผู้บริหาร:
เกณฑ์ค่าตอบแทนของผูบ้ ริ หาร – บริ ษทั ฯพิจารณาค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารที่จะสามารถดึงดูด จูงใจ และรักษาพนักงานที่มี
ประสบการณ์และความสามารถ ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส (โบนัสประจําปี และโบนัสตาม
ผลงาน) และสวัสดิการของพนักงาน เช่น กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ สิ ทธิ ประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การประกัน
ชีวิต เป็ นต้น บริ ษทั ฯมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่เป็ นส่วนหนึ่งของโครงการผลประโยชน์ตอบแทนสร้างแรงจูงใจ ให้
ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ที่จะมีสวัสดิการกรณี เสี ยชีวิต พิการ ลาออก หรื อเกษียนอายุ บริ ษทั ฯจ่ายสมทบให้ในอัตราร้อย
ละ 3 - 7.5 ของเงินเดือน ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั อายุงานที่ทาํ งานกับบริ ษทั ฯ นอกจากนี้ยงั มีค่าตอบแทนระยะยาวคือเงิน
ผลประโยชน์จากการเกษียณอายุซ่ ึงมีสิทธิ์ที่ได้รับเมื่อเกษียณอายุงาน
เกณฑ์การประเมิน – บริ ษทั ฯใช้หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารตามผลงาน โดยพิจารณาจากบทบาทหน้าที่
การทุ่มเท ภาระและความรับผิดชอบแต่ละตําแหน่งของผูบ้ ริ หารแต่ละราย การกําหนดค่าตอบแทนยังพิจารณาจากอัตรา
ค่าตอบแทนในตลาด และอัตราเงิ นเดื อนประจําปี ที่ ป รั บเพิ่ มขึ้ นให้กับพนักงานที่ ได้พิจารณาจากการสํารวจอัตรา
เงิ นเดื อนในตลาดแรงงานโดยแผนกทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฯมอบหมายให้คณะกรรมการบริ หารกําหนด
ค่ า ตอบแทนของกรรมการผู้จ ัด การซึ่ งเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ก ารประเมิ น ตามผลงาน (performance-based
compensation)
ค่าตอบแทนของผูบ้ ริ หารของบริ ษทั 5 ท่านในปี 2556 ดังรายละเอียดดังนี้
ประเภทค่ าตอบแทน
เงินเดือน
โบนัส
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ค่าตอบแทนกรรมการ
รวม

จํานวน (บาท)
13,824,989
3,644,470
632,025
18,101,484
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8.5 บุคคลากร
ณ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีจาํ นวนพนักงานทั้งหมด 10,682 คน ในปี 2556 ค่าตอบแทนของพนักงาน
รวมถึงเงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เป็ นต้น จํานวนทั้งสิ้น 3,164 ล้านบาท ในประเทศไทย มี
จํานวนพนักงานทั้งหมด 8,126 คน และค่าตอบแทนของพนักงานจํานวนทั้งสิ้ น 2,265 ล้านบาท
จํานวนพนักงานและค่ าตอบแทนบุคคากรของบริษัทฯในประเทศไทย

ปี 2556
พนักงานในส่ วนการผลิต
พนักงานในส่ วนบริหารและอืน่ ๆ
จํานวนพนักงานทั้งหมด
รวมค่ าตอบแทน

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส
จํากัด (มหาชน)

บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์
(อยุธยา) จํากัด

4,236 คน
532 คน
4,768 คน
1,173 ล้านบาท

2,936 คน
422 คน
3,358 คน
1,092 ล้านบาท

นโยบายการพัฒนาพนักงาน
บริ ษทั ฯ เชื่ อมัน่ ในคุณค่าและศักยภาพของพนักงานทุกคน ในการที่จะดึ งดูดและรักษาพนักงานให้ทาํ งานกับบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯมีความมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาพนักงานผ่านโครงการฝึ กอบรมและการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง บริ ษทั ฯจัดโครงการที่
หลากหลายในการฝึ กอบรมและพัฒนาพนักงาน เพื่อเสริ มสร้ างความรู้ ทกั ษะและการพัฒนาเส้นทางอาชี พสําหรั บ
พนักงานทุกระดับ โครงการฝึ กอบรมนี้ รวมถึ งการอบรมพนักงานที่ เข้าใหม่ การอบรมด้านการผลิต การอบรมด้าน
เทคนิ ค การอบรมด้านการบริ หาร และอบรมในทักษะหลายๆ ด้าน การเปลี่ยนหมุนเวียนตําแหน่งงาน และโครงการ
พัฒนาเส้นทางอาชีพต่างๆ
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9. การกํากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เชื่อมัน่ ว่าการกํากับดูแลกิจการที่ดี จะเป็ นส่ วนสําคัญที่ช่วยให้องค์กรประสบความสําเร็ จ และ
สร้างความเชื่อถือให้เกิดขึ้นทั้งแก่ผถู้ ือหุ ้น ลูกค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ คู่คา้ ซัพพลายเออร์ นักวิเคราะห์, นักลงทุน สถาบัน
การเงิน และพนักงานของบริ ษทั ฯ การกํากับดูแลกิจการที่มีประสิ ทธิ ภาพก่อให้เกิดความซื่อสัตย์สุจริ ตในองค์กร ความ
ไว้วางใจ ความโปร่ งใสทางการเงิ น ความเป็ นผูน้ าํ ที่ เข้มแข็ง และการเติ บโตขององค์กรและธุ รกิ จในระยะยาว เพื่อ
จุดมุ่งหมายของการมีระบบการกํากับดูแลกิ จการที่มีประสิ ทธิ ภาพ คณะกรรมการบริ ษทั ฯจึงได้กาํ หนดแนวทางการ
กํากับดูแลกิจการ เพื่อช่วยให้คณะกรรมการมีแนวทางในการปฏิบตั ิหน้าที่ นโยบายการกํากับดูแลกิจการถูกจัดขึ้นด้วย
หลักการที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการจะทําการสอบทานเป็ นระยะ เพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ของบริ ษทั ฯ และตามข้อกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
นโยบายการกํากับดูแลกิจการนี้ คณะกรรมการและพนักงานทุกระดับชั้นต่างถูกคาดหวังที่จะนํานโยบายการกํากับดูแล
กิจการไปประยุกต์ใช้และร่ วมมือกับทางบริ ษทั ฯในความพยายามที่จะดําเนินการปฏิบตั ิให้เกิดสัมฤทธิ์ผล
บริ ษั ท ได้ เ ปิ ดเผยนโยบายการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จการทั้ งภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษในเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท
http://www.hanagroup.com ในหมวดหัวข้อ Investor Relation
9.2 คณะกรรมการชุ ดย่อย
คณะกรรมการชุ ดย่อยของบริ ษทั ฯ มีจาํ นวน 5 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง โดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ได้จดั ตั้งคณะอนุกรรมการดังกล่าวขึ้นเพื่อช่วยปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
คณะกรรมการบริหาร:
โครงสร้ าง: ประกอบด้วยสมาชิกจํานวน 3 ท่าน
วาระการดํารงตําแหน่ ง: ไม่มีกาํ หนดระยะเวลา
ชื่อ
1. นายริ ชาร์ด เดวิด ฮัน
2. นายวินสัน มุง ชู ฮุย
3. นายเทอร์เรนซ ฟิ ลิป เวียร์

ตําแหน่ ง
รองประธานกรรมการ และหัวหน้าฝ่ ายบริ หาร
ประธาน และหัวหน้าฝ่ ายปฎิบตั ิการ
รองประธานหัวหน้าฝ่ ายการเงิน

ขอบเขตอํานาจหน้ าที่คณะกรรมการบริหาร
1. บริ ห ารจัด การ ดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท ฯ ให้ ส อดคล้อ งตามนโยบาย แผนงาน และแผนธุ ร กิ จ ที่ ก ํา หนดโดย
คณะกรรมการบริ ษทั
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2. กําหนดงบประมาณและอํานาจการบริ หารต่างๆ ของบริ ษทั ฯ
3. ตรวจสอบ ติดตามการดําเนินนโยบายของบริ ษทั ฯที่กาํ หนดให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4. ตรวจสอบ ติดตามผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯที่กาํ หนดให้เป็ นไปตามแผนธุรกิจ
5. พิจารณาโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริ ษทั ฯ เช่นการเข้าร่ วมลงทุนกับบริ ษทั อื่ น การก่อสร้างโรงงานแห่ งใหม่
เป็ นต้น โดยโครงการเงินลงทุนที่มีมูลค่าเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาทต้องนําเสนอต่อคณะกรรมการฯเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ก่อน
6. ดําเนินการในเรื่ องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
คณะกรรมการบริ ษทั ได้อนุมตั ิการแยกหน้าที่ และอํานาจของฝ่ ายบริ หารและฝ่ ายจัดการ ในการอนุมตั ิค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนิ นธุ รกิจปกติของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ การมอบอํานาจดังกล่าว จะไม่เป็ นการมอบอํานาจที่ทาํ ให้ผรู้ ับมอบอํานาจสามารถ
อนุมตั ิรายการที่ตน หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่น
ใดทํารายการกับบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
คณะกรรมการตรวจสอบ:
โครงสร้ าง: คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็ นทางการเมื่ อ วันที่ 10 กันยายน 2542 ประกอบด้วย
กรรมการที่ไม่ใช่ผบู้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายปฏิบตั ิการอีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์ที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
วาระการดํารงตําแหน่ ง: ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีระยะเวลาดํารงตําแหน่งเป็ นเวลา 3 ปี
ชื่อ
ตําแหน่ ง
1. นายบัญชา ทานพระกร
2. นางสลักจิตต์ ปรี ดาภรณ์
3. นายยิง่ ศักดิ์ เจนรถา

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

นายบัญชา และนางสลักจิตต์ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางด้านการเงิน ในขณะที่นายยิ่งศักดิ์มีประสบการณ์
การทํางานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอิเล็คทรอนิกส์
ขอบเขตและหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริ ษทั ฯมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริ ษทั ฯมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล และ
พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย
เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริ ษทั ฯปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขอ้ กําหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
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4. พิจารณา คัดเลื อ ก เสนอแต่งตั้งบุ ค คลซึ่ งมี ความเป็ นอิ สระเพื่อทําหน้าที่ เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษ ทั ฯ และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูต้ รวจสอบโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่าง
น้อยปี ละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน หรื อ รายการที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ ให้เ ป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อ
บริ ษทั ฯ
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งรายงานดังกล่าวต้องลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ
6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ
6.3 ความเห็ น เกี่ ย วกับ การปฏิ บ ัติ ต ามกฎหมายว่า ด้ว ยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ข้อ กํา หนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6.6 จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
6.7 ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
6.8 รายการอื่ นที่ เห็ นว่าผูถ้ ื อ หุ ้นและผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรั บผิดชอบที่ ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
7. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรื อมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรื อการกระทําดังต่อไปนี้ ซึ่ ง
อาจมี ผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานต่อคณะกรรมการของบริ ษทั เพื่อดําเนินการปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
8.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
8.2 การทุจริ ต หรื อมีสิ่งผิดปกติหรื อมีความบกพร่ องที่สาํ คัญในระบบควบคุมภายใน
8.3 การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ข ้อ กําหนดของตลาดหลักทรั พย์ หรื อกฎหมายที่
เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จของบริ ษทั ฯหากคณะกรรมการของบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หารไม่ดาํ เนิ นการให้มีการปรับปรุ งแก้ไข
ภายในเวลาที่ ก าํ หนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ งอาจรายงานว่ามี รายการหรื อ การกระทําดัง กล่า วต่ อ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรื อตลาดหลักทรัพย์
9. สนับสนุนและติดตามให้บริ ษทั ฯมีระบบการบริ หารความเสี่ ยงและมาตรการที่เหมาะสม
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คณะกรรมการสรรหา:
โครงสร้ าง: คณะกรรมการสรรหาได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็ นทางการเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2547 ปั จจุบนั ประกอบด้วย
กรรมการอิ สระจํานวน 2 ท่าน และกรรมการบริ หาร จํานวน 1 ท่าน โดยคณะกรรมการสรรหาจะต้องประกอบด้วย
สมาชิกส่วนใหญ่ที่เป็ นกรรมการอิสระ
วาระการดํารงตําแหน่ ง: ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหามีระยะเวลาดํารงตําแหน่งเป็ นเวลา 3 ปี
ชื่อ
1. นายยิง่ ศักดิ์ เจนรถา
2. นายริ ชาร์ด เดวิด ฮัน
3.นางสลักจิตต์ ปรี ดาภรณ์

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการสรรหา
กรรมการสรรหา

ขอบเขตและหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหา:
1. ตรวจสอบขั้นตอน กระบวนการแต่งตั้งกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารหลักให้มีความถูกต้องโปร่ งใส
2. พิจารณาคัดเลือกผูแ้ ข่งขันที่เหมาะสมซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการเพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
3. สอบทานและนําเสนอแผนการสื บทอดตําแหน่งของกรรมการบริ หาร
4. สอบทานทุกๆ ปี ในเรื่ องขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษทั รวมทั้งการให้ขอ้ เสนอแนะต่างๆ
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ:
โครงสร้ าง: คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็ นทางการเมื่อปี 2556 ซึ่ งประกอบด้วยกรรมการ
อิสระเป็ นส่วนใหญ่
วาระการดํารงตําแหน่ ง: ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการและกรรมการกํากับดูแลกิจการมีระยะเวลาดํารงตําแหน่ง
เป็ นเวลา 3 ปี
ชื่อ
1. นายเทอร์เรนซ ฟิ ลิป เวียร์
2 .นางสลักจิตต์ ปรี ดาภรณ์
3. นายยิง่ ศักดิ์ เจนรถา

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการกํากับดูแลกิจการ

ขอบเขตและหน้ าที่ของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
1. พิจารณาทบทวนและปรับปรุ งนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั ฯอย่างสมํ่าเสมอ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เพื่อให้
สอดคล้องกับแนวทางปฏิบตั ิตามมาตรฐานสากล และข้อเสนอแนะของสถาบันกํากับฯ หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ติดตาม และประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการและฝ่ ายบริ หารตามแนวทางการปฏิบตั ิที่ดี ที่กาํ หนดไว้ใน
นโยบายการกํากับดูแลกิจการเป็ นประจําทุกสิ้ นปี
3. ปฏิบตั ิงานอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง:
โครงสร้ าง: คณะกรรมการได้แต่ งตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงในปี 2551 คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ยง
สามารถมอบหมายหน้าที่ให้ทีมบริ หารแต่ละโรงงานรับผิดชอบดําเนินงานตามนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง
วาระการดํารงตําแหน่ ง: ไม่มีกาํ หนดระยะเวลา
ชื่อ
1. นายเทอร์เรนซ ฟิ ลิป เวียร์
2 .นายวิง เกิง เชาว์
3. นายซันเจ มิตรา
4. นายสตีเว่น ลี

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

ขอบเขตและหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง:
คณะกรรมการบริ ษทั ได้อนุ มตั ิให้คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงมี หน้าที่ รับผิดชอบในการนํานโยบายการบริ หาร
จัดการความเสี่ ยงไปปฏิบตั ิใช้ ประเมินประสิ ทธิภาพของการบริ หารจัดการต่อความเสี่ ยง ติดตามดูแลและรายงานวิธีการ
หรื อแนวทางในการตอบสนองต่อความเสี่ ยง เพื่อจํากัดความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่สามารถยอมรับได้ และรายงานผล
ของการบริ หารจัดการด้านความเสี่ ยงต่อคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นระยะ
9.3 การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสู งสุ ด
(1) กรรมการอิสระ
การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการและกรรมการอิสระ
ในการคัดเลื อกกรรมการ คณะกรรมการฯมุ่ งเน้นถึ ง ความโปร่ งใสในการสรรหาและคัด เลื อกบุ คคลที่ เข้ามาดํารง
ตําแหน่งกรรมการ โดยบริ ษทั ฯมีนโยบายในการให้สิทธิ ผถู้ ือหุน้ เสนอรายชื่อผูท้ ี่เหมาะสมมาเป็ นกรรมการ และบริ ษทั ฯ
มีคณะกรรมการสรรหา เพื่อช่วยพิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมของผูส้ มัครหรื อกรรมการที่ครบกําหนดออก
ตามวาระหรื อลาออก และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ จากนั้น
จะนําเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูเ้ ลือกตั้งกรรมการดังกล่าว
คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
บุคคลที่จะดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ เป็ นผูซ้ ่ ึ งมีความรู้ ความสามารถ และมีความพร้อมในการทํางาน
ในหน้าที่ของตน อย่างน้อยที่สุดสมาชิกในคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่านจะต้องมีความรู ้ ความสามารถทางการเงิน
และที่สาํ คัญกรรมการอิสระ จะต้องเป็ นบุคคลที่ไม่ขดั ต่อข้อกําหนดใดๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย หรื อ
ข้อบังคับบริ ษทั ฯ
เพื่อ ให้ม นั่ ใจว่า คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการอิ สระผูซ้ ่ ึ งสามารถปฏิ บ ัติงานโดยใช้ดุลยพินิ จตาม
ความสามารถที่ ดีที่ สุดของตน กรรมการอิ สระทุ กท่ านจะต้อ งมี คุณสมบัติตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยกรรมการอิสระจะต้องเป็ นกรรมการผูซ้ ่ ึง
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1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมด ในบริ ษทั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุม (เกณฑ์น้ ีเข้มกว่าข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพย์)
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจําหรื อผูม้ ี
อํานาจควบคุมจากบริ ษทั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอาํ นาจควบคุม เว้นแต่จะได้พน้ จาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ งและ
บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้
เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควมคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือ
หุ ้นที่มีนยั หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นราย
ใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ทั้งนี้
รวมถึ งการทํารายการค้าที่ ทาํ เป็ นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ ยวกับ
สิ นทรัพย์หรื อบริ การหรื อการให้หรื อรับความช่วยเหลื อทางการเงิน ด้วยการรับหรื อให้กูย้ ืม คํ้าประกัน การให้
สิ นทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้บริ ษทั หรื อคู่สญ
ั ญามีภาระหนี้
ที่ตอ้ งชําระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ ของบริ ษทั หรื อตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป
แล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ่ากว่า
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี อาํ นาจควบคุมของ
บริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของสํานักสอบบัญชี ซึ่ งมีผสู้ อบบัญชีของบริ ษทั
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี อาํ นาจควบคุ มของบริ ษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใดๆซึ่งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษาทางการ
เงิน ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ย่อย ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะ
ได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ ง
เป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่
เป็ นหุ ้นส่ วนที่มีนัยในห้างหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วม บริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ รับ
เงิ น เดื อ นประจํา หรื อถื อ หุ ้ น เกิ น ร้ อ ยละหนึ่ งของจํา นวนหุ ้ น ที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งทั้ง หมดของบริ ษัท อื่ น ซึ่ ง
ประกอบการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษทั
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(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารสู งสุ ด
นโยบายความหลากหลายในโครงสร้ างของคณะกรรมการ (Board Diversity)
คณะกรรมการฯได้กาํ หนดคุณสมบัติของกรรมการที่ตอ้ งการสรรหา ให้มีความหลากหลาย สําหรับผูท้ ี่จะมาทําหน้าที่
เป็ นกรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะที่จาํ เป็ นที่ยงั ขาดอยูใ่ นคณะกรรมการ รวมทั้ง วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
เพศ เป็ นต้น ดังจะเห็ นได้จากในปี 2556 คณะกรรมการฯได้มีการสรรหากรรมการอิสระที่ เป็ นผูห้ ญิงจํานวน 1 ท่าน
เพื่อให้มีความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการฯ
คุณสมบัตขิ องกรรมการ
บุคคลที่ จะดํารงตําแหน่ งกรรมการของบริ ษทั ฯ เป็ นผูซ้ ่ ึ งมีความรู้ ความสามารถ และมีความพร้ อมในการทํางานใน
หน้าที่ของตน และมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
1. มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กาํ หนดไว้ในกฏหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัด รวมทั้งต้องไม่มี
ลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริ หารจัดการบริ ษทั ฯจากผูถ้ ือหุ ้น ตามที่
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
2. มีความรู้ ทักษะ หรื อประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์ หรื อด้านการเงินการบัญชี การบริ หาร หรื ออื่นๆ
ที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารอย่างน้อย 1 คนต้องมีประสบการณ์ทาํ งานที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
3. สามารถอุทิศตนให้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในการตัดสิ นใจที่สาํ คัญๆและในการทําหน้าที่ เพื่อผลประโยชน์ของ
บริ ษทั ฯ และเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการและประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้ทุกครั้ง ยกเว้นกรณี จาํ เป็ นหรื อมีเหตุสุดวิสยั
4. เป็ นผูท้ ี่ มีคุณธรรม จริ ย ธรรม และคุ ณสมบัติอื่ นใดที่ อาจจะมี การกําหนดเพิ่มเติ มตามกฏหมายหรื อตามความ
เหมาะสมของคณะกรรมการฯ
การแต่ งตั้งกรรมการ
การแต่ งตั้งกรรมการให้เป็ นไปตามข้อ บังคับของบริ ษ ทั ฯ ที่ กาํ หนดให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นใช้วิธีการลงคะแนนเสี ย ง
เลือกตั้งกรรมการให้ถือว่าผูถ้ ือหุน้ มีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุ น้ ต่อหนึ่งเสี ยง ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยู่
ทั้งหมดเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคลหรื อหลายคนพร้อมกันซึ่ งจะแบ่งแยกคะแนนเสี ยงให้ผหู ้ นึ่ งผูใ้ ดมากหรื อน้อย
เพียงใดไม่ได้ บุคคลที่ได้รับคะแนนเสี ยงสูงสุ ดตามลําดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่
จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่
จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมออกเสี ยงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
กรณี ที่ตาํ แหน่งกรรมการว่างลงเนื่ องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตําแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการ
พิจารณาแต่งตั้งบุ คคลซึ่ งมี คุณสมบัติ และไม่มีล กั ษณะต้องห้ามตามกฏหมายเข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุ ม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พน้ จากตําแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่ งเข้าเป็ น
กรรมการแทนจะอยูใ่ นตําแน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้มติการแต่งตั้งบุคคลเข้า
เป็ นกรรมการแทนดังกล่าว ต้องได้รับคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
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9.4 การกํากับดูแลการดําเนินกิจการของบริษัทย่ อย
คณะกรรมการบริ ษทั ฯมีกลไกในการกํากับดูแลที่ทาํ ให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดําเนิ นงาน
ของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในการลงทุนของบริ ษทั ฯ คณะกรรมการฯได้มอบหมายให้
คณะกรรมการบริ หารทําหน้าที่กาํ กับดูแลและรับผิดชอบการดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม รวมถึงการส่ ง
บุคคลเพื่อเป็ นตัวแทนของบริ ษทั ฯ ไปเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และรายงานต่อคณะกรรมการฯ
จากมติคณะกรรมการครั้งที่ 6/2556 นี้ ได้กาํ หนดให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯก่อนที่จะไปลงมติ หรื อใช้สิทธิ ออกเสี ยงในเรื่ องสําคัญในระดับเดียวกับที่ตอ้ งได้รับจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
รวมถึงการทํารายการเกี่ยวโยง การได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์โดยใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูล
และการทํารายการดังกล่าวในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริ ษทั ฯ รวมถึงการดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการ
บันทึกบัญชีของบริ ษทั ย่อยให้บริ ษทั ฯสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทํางบการเงินรวมได้ทนั กําหนดด้วย
9.5 การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั ฯ มีมาตรการป้ องกันกรรมการและผูบ้ ริ หารใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรื อผูอ้ ื่นในทางมิชอบ
โดยได้กาํ หนดไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรในจรรยาบรรณทางธุ รกิจ การใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อทําการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริ ษทั เป็ นสิ่ งที่ตอ้ งห้าม บริ ษทั ฯมีระบบในการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้
 มีการสื่ อสารในเรื่ องนโยบายจริ ยธรรมธุรกิจสําหรับคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน โดยกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารจะต้องลงนามปี ละครั้ง เพื่อรับทราบและปฏิบตั ิตามนโยบาย
 ดําเนินการส่งจดหมายเวียนแจ้งกรรมการและผูบ้ ริ หารที่ทราบข้อมูลภายในเป็ นประจําทุกไตรมาส ถึงช่วงเวลา
ที่ไม่ควรซื้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั เป็ นระยะเวลา 1 เดือนก่อนวันที่งบการเงินเผยแพร่ ต่อสาธารณชน และ
อย่างน้อย 24 ชัว่ โมงภายหลังข้อมูลได้เผยแพร่ ต่อสาธารณชนแล้ว
 กําหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารแจ้งคณะกรรมการ ผ่านเลขานุการ อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนวันทําการ
ซื้อ-ขายหุน้
 กรรมการและผูบ้ ริ หารมีการยืนยันสถานะภาพการถือครองหลักทรัพย์เป็ นรายบุคคล และมีการรายงานการถือ
ครองหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการเดือนละครั้ง
9.6 ผู้ตรวจสอบบัญชีและค่ าตอบแทน
คณะกรรมการ จัดให้มีผูต้ รวจสอบบัญชี ที่เป็ นอิสระและมีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ที่
ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานก.ล.ต โดยแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีหมุนเวียนอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี และผูส้ อบบัญชีคนเดิมจะ
ไม่ได้รับการแต่งตั้งให้ทาํ หน้าที่สอบบัญชี 2 ปี ติดต่อกัน
คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีภายนอกและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีโดยให้ผถู ้ ือหุ ้น
อนุมตั ิ จะไม่มีกรรมการท่านใด หรื อผูแ้ ทน หรื อพนักงานใด สามารถได้รับการแต่งตั้งมาทําหน้าที่ผสู้ อบบัญชีในช่วงที่
ยังทําหน้าที่ในตําแหน่งอยู่
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ผูส้ อบบัญชี มีอาํ นาจในการตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับรายได้และค่าใช้จ่าย รวมไปถึ ง
สิ นทรัพย์และหนี้ สินของบริ ษทั ในช่วงเวลาทําการ ในกรณี น้ ี ผูส้ อบบัญชี มีอาํ นาจในการซักถามกรรมการ พนักงาน
เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ทุกๆ ตําแหน่ง และผูแ้ ทนของบริ ษทั และแนะนําพวกเขาที่จะให้ขอ้ เท็จจริ งทางการเงิน หรื อจัดหา
เอกสารหรื อหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ผูส้ อบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ทุกครั้ง เมื่อมี
การพิจารณางบดุลบัญชี กําไรและขาดทุนของงบการเงิน และปัญหาที่เกี่ยวข้องในด้านบัญชีของบริ ษทั
ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
บริ ษทั ฯจ่ายค่าสอบบัญชีให้แก่สาํ นักงานสอบบัญชีที่ผสู้ อบบัญชีสงั กัด ในรอบปี 2556 เป็ นเงิน 2,060,000 บาท
นอกจากนี้ยงั มีค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ย่อยอีก 3 แห่ งที่จ่ายให้สาํ นักงานสอบบัญชีเดียวกัน เป็ นเงิน 1,640,000
บาท
2. ค่ าบริการอืน่ (non-audit fee)
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจ่ายค่าตอบแทนงานบริ การอื่น ซึ่ งได้แก่การปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของบัตรส่ งเสริ มการ
ลงทุน และค่าสังเกตการณ์การทําลายสิ นค้าที่ชาํ รุ ด เสื่ อมสภาพ หรื อล้าสมัย ให้แก่สาํ นักงานสอบบัญชีที่ผสู้ อบ
บัญชีสงั กัดในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมา มีจาํ นวนเงินรวม 495,000 บาท และจะต้องจ่ายในปี 2557 ที่การให้บริ การ
เพิง่ แล้วเสร็ จในรอบปี บัญชีท่ีผา่ นมา มีจาํ นวนเงินรวม 20,000 บาท
9.7 การปฏิบัตติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอืน่ ๆ
บริ ษทั ที่ประสบความสําเร็ จสามารถวัดได้จากการได้รับการส่งเสริ มและสนับสนุนที่ดีจากลูกค้า ผูล้ งทุน พนักงาน คู่คา้
ทางธุ รกิ จและสังคม บริ ษทั ฯเชื่ อมัน่ ว่าการกํากับดูแลกิจการที่ดี จะนํามาซึ่ งประโยชน์สูงสุ ดแก่บริ ษทั ฯและผูถ้ ือหุ ้น
รวมทั้งผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่นๆที่ เกี่ ยวข้อง โดยบริ ษทั ฯมีนโยบายการกํากับดูแลกิ จการที่ ดี ซึ่ งเปิ ดเผยไว้ในเว็บไซต์ของ
บริ ษทั ฯ ทั้งนี้คณะกรรมการจะดําเนินการต่อไปเพื่อให้มีพ้ืนฐานการกํากับดูแลกิจการที่แข็งแกร่ งยิง่ ขึ้นต่อไป
ในปี 2556 บริษัทฯได้ ปฏิบัตติ ามหลักการดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
1. สิ ทธิของผู้ถือหุ้น
ฮานาตระหนักถึงความสําคัญของสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ มาโดยตลอดและมีนโยบายในการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ น้ ไม่วา่ จะเป็ นนัก
ลงทุนสถาบันหรื อนักลงทุนทัว่ ไป อย่างเท่าเทียม เป็ นธรรม และเป็ นไปตามกฎหมายและประกาศของหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องเช่นสิ ทธิ ในการซื้อขาย โอนหุ ้น รับเงินปั นผล การได้รับข่าวสารข้อมูลต่างๆ สิ ทธิ ในการเข้า ร่ วมประชุมผูถ้ ือ
หุน้ การออกเสี ยงลงคะแนน สิ ทธิในการมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าประชุมแทน เป็ นต้น บริ ษทั ฯไม่มีการลิดรอนสิ ทธิของผู้
ถือหุน้ ในการศึกษาข้อมูลที่ตอ้ งเปิ ดเผยตามข้อกําหนดต่างๆ รวมถึงไม่ลิดรอนสิ ทธิ ใดๆ ในการเข้าประชุมผูถ้ ือหุ น้ เช่น
ไม่เพิ่มหรื อเปลี่ยนแปลงวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้า นอกจากนี้บริ ษทั ฯดูแลผูถ้ ือหุ ้นมากกว่า
สิ ทธิตามกฏหมาย เช่นการจัดให้ผถู ้ ือหุน้ เข้าเยีย่ มชมกิจการโรงงาน
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ในการประชุ มผู้ถือหุ้น บริษัทฯได้ มกี ารดําเนินการต่ างๆ เพือ่ ให้ สิทธิผ้ถู ือหุ้นดังนี้
ก่อนวันประชุ มผู้ถือหุ้น บริ ษทั ฯจัดประชุมผูถ้ ือหุ น้ สามัญประจําปี ภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้ นงวดบัญชีประจําปี ในปี
2556 ได้จดั ประชุมวันที่ 30 เมษายน 2556 โดยมอบให้บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่ งเป็ นนาย
ทะเบียนหุ น้ ของบริ ษทั ฯเป็ นผูจ้ ดั ส่ งหนังสื อเชิญประชุมให้แก่ผถู้ ือหุ น้ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วันเพื่อให้ผถู้ ือหุ น้ มี
ระยะเวลาในการพิจารณา โดยหนังสื อเชิ ญประชุมระบุรายละเอียดของวาระการประชุ มอย่างชัดเจนว่าเป็ นเรื่ องที่จะ
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุ มตั ิหรื อเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระพร้อม
เอกสารข้อมูลประ กอบการประชุมที่มีรายละเอียดครบถ้วนเพียงพอ นอกจากการจัดส่ งหนังสื อเชิญประชุมให้กบั ผูถ้ ือ
หุ ้นโดยตรงแล้ว บริ ษทั ฯ ได้เผยแพร่ หนังสื อเชิ ญประชุ มบนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ (www.hanagroup.com) 30 วัน
ล่วงหน้าก่อนการประชุม และผ่านระบบ ELCID ของตลาดหลักทรัพย์ท้ งั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีขอ้ มูล
เหมือนกับที่บริ ษทั ฯจัดส่งให้ผถู ้ ือหุ ้น
วันประชุ มผู้ถือหุ้น ในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั ฯมีการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประชุมและวิธีการลงคะแนนและ
นับคะแนนให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมทราบก่อนเริ่ มการประชุม และระหว่างการประชุมได้มีการเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ทุกคน
มี สิทธิ ในการแสดงความคิ ดเห็ นและซักถามภายในเวลาที่ เหมาะสม การประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี 2556 มี
กรรมการจํานวน 6 ท่านจาก 6 ท่านได้เข้าร่ วมประชุม (100%) ได้แก่ประธานกรรมการประธานกรรมการตรวจสอบ
หัวหน้าฝ่ ายบริ หาร ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการเงิน และประธานคณะกรรมการสรรหาเข้าร่ วมประชุม นอกจากนี้ยงั มีผสู ้ อบ
บัญชีภายนอก เข้าร่ วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและตอบข้อซักถามของผูถ้ ือหุน้ ด้วย
คณะกรรมการเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ ้นเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคล ในการออกเสี ยง บริ ษทั ฯจะใช้บตั รลงคะแนนและ
เก็บบัตรลงคะแนนเหล่านี้ ไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ภายหลัง ผูถ้ ือหุ ้นมีโอกาสได้ซกั ถาม และแสดงความเห็นใน
เรื่ องการบริ หารธุรกิจของบริ ษทั ฯหรื อในเรื่ องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเท่าเทียมกัน
ภายหลังวันประชุ มผู้ถือหุ้น บริ ษทั ฯมีการบันทึกรายงานการประชุม โดยบันทึกรายละเอียดวาระการประชุม วิธีการ
ลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน สรุ ปผลการลงคะแนนของผูถ้ ือหุ ้นแต่ละวาระ และมติในที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น พร้อมทั้ง
ประเด็นซักถามของผูถ้ ือหุน้ โดยรายงานได้จดั ทําอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เสร็ จสมบูรณ์เพื่อให้ผถู ้ ือหุ น้ สามารถตรวจสอบ
ได้ รายงานการประชุมที่จดั ในปี 2556 ได้เปิ ดเผยบน Website ของบริ ษทั ฯ หลังประชุมภายใน 1 วันทําการ พร้อมกับที่
ส่ งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในกรณี ที่ผูถ้ ื อหุ ้นมี ขอ้ สงสัยหรื อข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับรายงานการประชุ ม
ดังกล่าว ผูถ้ ือหุ ้นสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เลขานุ การของบริ ษทั ฯซึ่ งจะเป็ นผูป้ ระสานงาน อธิ บายข้อซักถามและ
ดําเนิ นการตามความเหมาะสมต่อไป รายงานการประชุมได้ถูกจัดเก็บรักษาที่สาํ นักงานใหญ่ของบริ ษทั ฯเพื่อสะดวกต่อ
การใช้อา้ งอิง
2. การปฏิบัตติ ่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่ าเทียมกัน
บริ ษทั ฯให้ความสําคัญต่อผลประโยชน์ของเจ้าของบริ ษทั ซึ่งคือผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯมีวิธีการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้
ทุกประเภท อย่างเท่าเทียมดังนี้
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การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษทั ฯให้ความสําคัญกับผูถ้ ือหุ ้นทุกคนโดยไม่คาํ นึงถึงขนาดของการถือหุ ้น ผูถ้ ือหุน้ ต่างประเทศและผูถ้ ือหุ ้นรายย่อย
(ผูถ้ ือหุน้ เสี ยงส่วนน้อย) ผูถ้ ือหุ ้นที่เป็ นสถาบันและผูถ้ ือหุน้ ทัว่ ไป จะได้รับการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกัน ผูถ้ ือหุน้ ทุกท่าน
ได้รับเงินปั นผลในอัตราที่เท่ากัน รวมถึงการมีสิทธิ เท่าเทียมกันเมื่อมีการเพิ่มทุน การจัดประชุมผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯเปิ ด
โอกาสให้ผถู้ ือหุ ้นทุกคนเข้าร่ วมประชุม โดยผูถ้ ือหุ ้นมีสิทธิ ออกเสี ยงเท่าเทียมกัน ผูถ้ ือหุ ้นที่เข้าร่ วมประชุ มเองไม่ได้
สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิ สระเข้าประชุ มและลงคะแนนเสี ยงแทน โดยแบบมอบฉันทะเป็ นแบบที่ผูถ้ ือหุ ้น
สามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสี ยงได้ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯให้สิทธิ ผถู้ ื อหุ ้นส่ วนน้อยโดยหนึ่ งในมาตรการที่
ส่ งเสริ มการให้สิทธิ ผถู้ ือหุ ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการเป็ นการล่วงหน้า โดยในการประชุมปี 2556 บริ ษทั ฯเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอเพิ่มวาระและมติหรื อ
เสนอชื่ อบุคคลเข้าเป็ นกรรมการเป็ นลายลักษณ์อกั ษรมาที่บริ ษทั ฯได้ต้ งั แต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2555 ก่อนมีการ
ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวาระและมติเพื่อเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอนุ มตั ิ ซึ่ งบริ ษทั ฯได้เปิ ดเผยนโยบายและ
หลักเกณฑ์ต่างๆที่ เปิ ดเผยอยู่ใน website ของบริ ษทั ฯ อย่างไรก็ตามในปี 2556 ไม่มีผูถ้ ื อหุ ้นท่านใดส่ งเรื่ องใดมาให้
กรรมการพิจารณา เรื่ องที่นาํ มาพิจารณาเป็ นวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นได้เรี ยงลําดับตามที่ระบุไว้ในจดหมาย
เชิญประชุมผูถ้ ือหุน้
การดูแลการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั ฯมีมาตรการป้ องกันกรรมการและผูบ้ ริ หารใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรื อผูอ้ ื่นในทางมิชอบ
โดยได้กาํ หนดไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรในจรรยาบรรณทางธุ รกิจ การใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อทําการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริ ษทั เป็ นสิ่ งที่ตอ้ งห้าม ในปี 2556 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารได้ปฏิบตั ิตามนโยบายอย่างเคร่ งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการ
ซื้อขายหุ น้ ในช่วงที่หา้ มเลย
3. สิ ทธิของผู้มสี ่ วนได้ เสี ย
ฮานาคํานึ งถึงสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ย โดยคณะกรรมการเชื่อมัน่ ว่าการเคารพต่อการคาดหวังของผูม้ ีส่วนได้เสี ย จะเป็ น
ประโยชน์ต่อทุกฝ่ ายในระยะยาว เรามีแนวทางการปฏิบตั ิระหว่างบริ ษทั ฯและผูม้ ีส่วนได้เสี ย ดังนี้
ผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯพยายามที่จะบรรลุผลสําเร็ จในการสร้างการเติบโตของรายได้สาํ หรับผูถ้ ือหุ ้นในระยะยาว คณะกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารแต่ละท่านจะต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมตามตําแหน่ง รวมทั้งมีความเข้าใจชัดเจนในบทบาทหน้าที่ของตนใน
การกํากับดูแลกิจการ และใช้วิจารณญาณในการดําเนินธุรกิจเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริ ษทั ฯและผูถ้ ือหุ ้น รวมทั้ง
การจัดทําและเปิ ดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ขอ้ มูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
รวมถึงการอุทิศเวลาและความสามารถในการปฏิบตั ิหน้าที่ เป็ นต้น การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯจะดําเนินตามกับ
หลักการกํากับดูแลกิ จการที่ดี ได้แก่การเคารพสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้น การปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน การ
เปิ ดเผยข้อมูลจะอยูบ่ นพื้นฐานความเท่าเทียมกัน มีความครบถ้วนและถูกต้องต่อเรื่ องที่เกี่ยวกับสถานะภาพของบริ ษทั ฯ
ทั้งผลการดําเนิ นงาน งบการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ การไม่นาํ ข้อมูลภายในไปเปิ ดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
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ผูบ้ ริ หารหรื อกรรมการซึ่ งก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อผูถ้ ือหุ ้นโดยรวม เป็ นต้น บริ ษทั ฯได้ปฏิบตั ิตามหลักการกํากับ
กิจการที่ดีในการจัดประชุมผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี โดยในปี 2556 บริ ษทั ฯได้คะแนน “ดีเยี่ยม” ในการประเมินผลการประชุม
สามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ ้น ซึ่งจัดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสมาคม
ส่งเสริ มผูล้ งทุนไทย
ลูกค้ า
ฮานาให้ความสําคัญอย่างที่สุดต่อลูกค้าของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯมีจุดมุ่งหมายที่จะตอบสนองหรื อให้บริ การที่เหนื อกว่า
ความคาดหวังของลูกค้า ทางด้านคุณภาพของสิ นค้า การจัดส่ งมอบสิ นค้า ความเชื่อมัน่ ไว้วางใจและราคาที่สมเหตุผล
บริ ษทั ฯปกป้ องการใช้ทรัพย์สินที่มีตวั ตนและทรัพย์สินทางปั ญญาของคู่คา้ ทางธุ รกิจ และจะปฏิบตั ิตามระเบียบหรื อ
ข้อตกลงตามสัญญาของการใช้ทรัพย์สินทุกประการ บริ ษทั ฯ มีแผนกลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Services Department)
ซึ่ งทําหน้าที่ประสานงานกับลูกค้า ในการรับข้อเสนอแนะติชม รวมทั้งตรวจสอบความคืบหน้าในการดําเนินงานตามที่
ได้วางไว้
คู่ค้า
บริ ษทั ฯส่งเสริ มการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี และยุติธรรมรวมถึงมีเป้ าหมายในการพัฒนาความสัมพันธ์ระยะยาวกับ
หุ ้นส่ วน ซัพพลายเออร์ และคู่สัญญา บริ ษทั ฯคํานึงถึงการแข่งขันอย่างมีจริ ยธรรม ทั้งนี้การจัดซื้ อสิ นค้า และบริ การจะ
พิจารณาปัจจัยทางด้านราคา คุณภาพ การบริ การ และการส่งมอบสิ นค้าเป็ นสําคัญ บริ ษทั ฯได้ปฏิบตั ิตามข้อตกลงที่มีต่อ
คู่คา้ ตามเงื่อนไขที่มีต่อคู่คา้ อย่างเคร่ งครัด การซื้อสิ นค้าและจัดหาบริ การจากซัพพลายเออร์ บริ ษทั ฯมีนโยบายให้มีการ
ปฏิบตั ิอยูบ่ นแบบแผนแห่งความมีจริ ยธรรมอย่างเคร่ งครัดที่สุด ซึ่ งทําให้มนั่ ใจได้ในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ข้ นั สุ ดท้าย
การซื้ อสิ นค้าหรื อว่าจ้างงานบริ การนั้นต้องอยูบ่ นพื้นฐานของสิ่ งเหล่านี้ ได้แก่ ราคา คุณภาพ บริ การ และการส่ งมอบ
โดยการปฏิบตั ิบนหลักการดังต่อไปนี้:




มีความยุติธรรมในการคัดเลือกซัพพลายเออร์ และผูร้ ับเหมาที่มีความสามารถ และมีความรับผิดชอบ
ปล่อยให้มีการแข่งขันเสรี กนั อย่างเต็มที่
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และข้อผูกพันของสัญญา
ใช้ระบบการตรวจสอบติดตาม และการควบคุมการจัดการที่มีประสิ ทธิภาพ ในการสื บหา และป้ องกันการให้
สิ นบน การฉ้อโกง หรื อการปฏิบตั ิที่ไม่ถูกต้องอื่นๆ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและประมูล

ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคนจะไม่ถูกชักจูงหรื อได้รับอิทธิ พลจากของขวัญของกํานัลประเภทใดๆก็ตามจากซัพพลาย
เออร์ หรื อคู่คา้ ทางธุรกิจอื่นๆ บริ ษทั ฯมีนโยบายกําหนดให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานจะไม่รับของขวัญ ของกํานัล หรื อเงิน
รางวัลเพื่อผลประโยชน์ทางธุ รกิจของบริ ษทั ฯ พนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ิตามนโยบายของขวัญ และเงินรางวัลอย่าง
เคร่ งครัด
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คู่แข่ งทางการค้ า
คณะกรรมการฯมุ่งเน้นการดําเนินธุรกิจด้วยความเป็ นธรรม โดยมีแนวทางปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้าได้แก่ การแข่งขัน
อย่างเป็ นธรรม การดูแลกิจการมิให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแข่งขันด้วยวิธีการทุ่มตลาด การกลัน่ แกล้งหรื อใช้อิทธิ พลใน
การกีดกันเพื่อมิให้เกิดการแข่งขัน ไม่กระทําการใดๆ ที่เป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรื อลิขสิ ทธิ์ของคู่แข่งขัน ไม่
ใช้วิธีการที่ไม่สุจริ ต เพื่อทําลายชื่อเสี ยงของผูแ้ ข่งขันหรื อละเมิดความลับทางการค้าของคู่แข่งขัน
เจ้ าหนี้
บริ ษทั ปฏิบตั ิต่อเจ้าหนี้ ดว้ ยความรับผิดชอบ ซื่ อสัตย์และเป็ นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่
เป็ นธรรมต่อทั้งสองฝ่ าย ปฏิบตั ิตามพันธะสัญญาอย่างเคร่ งครัด โดยเฉพาะเรื่ องเงื่อนไขคํ้าประกัน การบริ หารเงินทุนที่
ให้สามารถจ่ายคืนหนี้ ตามเงื่อนไขและระยะเวลา บริ ษทั ฯจะแจ้งแก่เจ้าหนี้ถึงสถานะในกรณี ที่อาจจะมีกรณี ผิดนัดชําระ
หนี้ และจะปฏิบตั ิตามกฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและกฏหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัด
พนักงาน
บริ ษทั ฯมีนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิ ทธิ มนุษยชน และให้ความเท่าเทียมกันในการให้โอกาสพนักงานทุก
ท่านในเรื่ องส่ วนตัวทุกๆ เรื่ อง รวมทั้งการจ้างบุคลากร การฝึ กอบรม การเลื่อนตําแหน่ง การโยกย้าย ผลตอบแทน และ
การไล่ออก เป็ นต้น นโยบายการใช้มาตรการทางวินยั ของบริ ษทั ฯจะกําหนดไว้ชดั เจนและสื่ อสารให้พนักงานได้ทราบ
จะไม่มีการปฏิบตั ิ ที่ขาดมนุ ษยธรรมหรื อละเมิ ดสิ ทธิ มนุ ษยชน มีการกําหนดนโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิ การแก่
พนักงาน ค่าจ้างขั้นตํ่าที่จ่ายให้พนักงานจะต้องเป็ นไปตามกฎหมาย รวมถึงจํานวนชัว่ โมงทํางาน การทํางานล่วงเวลา
และผลประโยชน์อื่นๆ ที่กฎหมายกําหนด นอกจากนี้ บริ ษทั ฯมีโครงการสวัสดิการต่างๆและโครงการระยะยาวที่รักษา
และจูงใจพนักงานคือกองทุนสํารองเลี้ยงชี พเพื่อให้พนักงานมีเงิ นเก็บออมไว้ใช้ในยามเกษียณอายุ ไร้ความสามารถ
เจ็บป่ วยหรื อตกงาน เป็ นต้น เงินออมนั้นมาจากการหักเงินเดือนหรื อค่าจ้างของพนักงานในอัตราตามที่กาํ หนด และ
บริ ษทั ฯสมทบให้ในอัตราเดียวกันกับที่หกั จากพนักงาน พนักงานจะได้รับผลประโยชน์ของเงินออมที่มาจากการบริ หาร
จัดการกองทุ นสํารองเลี้ยงชี พในรู ปแบบของการลงทุนด้านต่างๆ นอกจากนี้ บ ริ ษ ทั ฯมีแนวทางการให้ค่าตอบแทน
พนักงานที่สอดคล้องกับผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯทั้งในระยะสั้น เช่นการให้โบนัสตามผลงานในแต่ละปี เป็ นต้น
และในระยะยาว เช่นการประเมินผลงาน ในโครงการพัฒนาตําแหน่งงาน (Career Path Development Program) ที่จดั ตั้ง
ขึ้ นเพื่อให้พนักงานได้พฒั นาทักษะความรู้ ความสามารถ และศักยภาพให้เหมาะสมตามแต่ละบุคคล และวางแผน
ความก้าวหน้าในสายงานอาชีพให้สอดคล้องกับการเติบโตไปพร้อมกับองค์กร กระบวนการพัฒนาบุคลากรนี้ส่งผลดีท้ งั
บริ ษทั ฯและพนักงาน โดยบริ ษทั ฯได้กาํ หนดนโยบายและคณะทํางานต่างๆเพื่อประเมินพนักงาน มีการกําหนดวิธีการ
และคุณสมบัติหลักในการประเมินและวัดผล รวมทั้งวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย ของพนักงานที่ ได้รับการคัดเลื อกเพื่อ
บรรจุกบั ตําแหน่งงานที่เหมาะสมหรื อเตรี ยมความพร้อมเพื่อความก้าวหน้าในอนาคต นอกจากนี้ คณะทํางานยังต้องวาง
แผนการพัฒนาฝึ กอบรมพร้อมทั้งรู ปแบบและวิธีการพัฒนาบุคคลากรด้านอื่นๆด้วย
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บริ ษทั ฯมีการกําหนดนโยบายและแนวปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการพัฒนาความรู้ ศกั ยภาพพนักงานของพนักงาน ในปี 2556
จํานวนชัว่ โมงเฉลี่ยของการฝึ กอบรมของพนักงานต่อปี ค่าเฉลี่ย ที่ 20 ชัว่ โมงต่อคนต่อปี โดยแผนการฝึ กอบรมประจําปี
ได้กาํ หนดสําหรับพนักงานทั้งรายเดือนและรายวันดังนี้
1. ระดับปฏิบตั ิการ เพื่อให้พนักงานมีความรู ้ความเข้าใจที่ถูกต้อง สามารถผลิตสิ นค้าได้ตามมาตรฐาน มีคุณภาพ
และแข่งขันได้ในตลาดโลก
2. ระดับช่างฝี มือ เพื่อส่ งเสริ มช่างเทคนิ คให้มีทกั ษะเพิ่มมากขึ้น และ ความรู ้กา้ วทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ ว มีการส่งเสริ มให้พนักงานระดับปฏิบตั ิการมีความรู ้พ้ืนฐานงานช่างเทคนิคเพื่อการพัฒนาสายงาน
อาชีพด้วยเช่นกัน
3. ระดับ หัวหน้างาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของระดับหัวหน้างานและระดับบริ หาร ให้มีค วามรู้ ความสามารถ
เหมาะสมกับตําแหน่งงาน ให้รู้วธิ ี การกําหนดกลยุทธ์การบริ หารงาน การกําหนดนโยบายสร้างคุณภาพให้เป็ น
เลิ ศ เพื่อเพิ่มขี ดความสามารถในการแข่งขันในกลุ่ มอิ เล็คทรอนิ คส์ และ เสริ มทักษะภาษาอังกฤษในการ
สื่ อสาร เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า
นอกจากนี้บริ ษทั ฯกําหนดเป็ นนโยบายถึงการสร้างและจัดการกับสภาพแวดล้อมการทํางานให้มีความปลอดภัยและถูก
สุ ขอนามัย รวมทั้งการดําเนิ นธุ รกิ จในแนวทางที่คาํ นึ งถึงสิ่ งแวดล้อม บริ ษทั ฯได้จดั สถานที่ ทาํ งานซึ่ งปราศจากวัตถุ
อันตรายต่อความปลอดภัยและสุ ขภาพ หรื อหากมี จะทําการควบคุมวัตถุอนั ตรายดังกล่าวให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้
บริ ษทั ฯ จัดให้มีการตรวจสภาพแวดล้อมการทํางาน เช่น ตรวจวัดเสี ยง แสง และสารเคมี โครงการการจัดการด้านความ
ปลอดภัยในรู ปแบบต่างๆได้นาํ มาปฏิบตั ิเช่นการปรับปรุ งสภาพแวดล้อมการทํางานจากการตรวจวิเคราะห์อากาศ การ
ประเมินความเสี่ ยง การปรับปรุ งสถานที่ใช้และเก็บสารเคมี เป็ นต้น นอกจากนี้ บริ ษทั ฯยังจัดให้มีการฝึ กอบรมเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย ในสถานที่ ท าํ งานสํา หรั บ พนัก งานที่ เ ข้า ใหม่ แ ละพนัก งานเดิ ม เพื่ อ ให้รั บ ทราบและตระหนัก ถึ ง
ความสําคัญในการบริ หารจัดการและลดความเสี่ ยงด้านต่างๆ เช่นการอบรมเรื่ องการหกรั่วไหลของสารเคมี การอพยพ
หนีไฟและแผ่นดินไหว เป็ นต้น
ชุ มชน สั งคม และสิ่ งแวดล้อม
ฮานามีนโยบายจะปฏิบตั ิตามกฎหมายความปลอดภัย และกฎหมายสิ่ งแวดล้อมที่กาํ หนดโดยกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม กระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ภายในองค์กรมีการส่ งเสริ มให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยการรณรงค์ดว้ ยการจัดทําโครงการประหยัด
พลังงานด้านต่างๆ (รายละเอียดปรากฎในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม) คณะกรรมการฯยังได้ส่งเสริ มให้มีการให้
ความรู้และฝึ กอบรมพนักงานในเรื่ องสิ่ งแวดล้อม เพื่อให้พนักงานทุกระดับเกิดความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องสิ่ งแวดล้อม
ทางฝ่ ายฝึ กอบรมจึงได้จดั ให้มีหลักสู ตรฝึ กอบรมในเรื่ องสิ่ งแวดล้อมต่างๆ รวมถึงเรื่ องความปลอดภัย อาชี วอนามัย
อย่างต่อเนื่ องโดยวิทยากรทั้งภายในและภายนอก หลักสู ตรการฝึ กอบรมที่ผ่านมา ได้แก่ การประเมินลักษณะปั ญหา
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สิ่ งแวดล้อม หลักสู ตรการประหยัดพลังงาน การแยกขยะก่อนทิ้ง การใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย ความปลอดภัยในการ
ทํางานเกี่ยวกับรังสี เป็ นต้น
สําหรับการเปิ ดเผยสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุหรื ออัตราการหยุดงานหรื ออัตราการเจ็บป่ วยจากการทํางาน ทางบริ ษทั ฯ มีการ
แจ้งให้พนักงานทราบผ่านทางบอร์ดเป้ าหมายและสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุที่อยูใ่ นอาคารของบริ ษทั ฯ รายละเอียดในบอร์ด
จะมีการปรับปรุ งข้อมูลทุกวัน ซึ่งแสดงข้อมูลของเป้ าหมายการลดอุบตั ิเหตุจากการทํางานประจําปี และแสดงให้เห็นถึง
อัตราการเกิดอุบตั ิเหตุของแต่ละแผนกในแต่ละไตรมาสว่ามีการเกิดอุบตั ิเหตุข้ ึนจํานวนกี่ราย นอกจากนั้นยังแสดงถึง
วันที่มีการเกิดอุบตั ิเหตุถึงขั้นหยุดงานมากกว่าหนึ่งวันครั้งล่าสุดอีกด้วย
หน่ วยงานภาครัฐและองค์ การทีเ่ กีย่ วข้ อง
บริ ษทั ฯกําหนดให้ผบู้ ริ หารระดับสู ง กรรมการบริ ษทั ฯ และพนักงานมีความเข้าใจและปฏิบตั ิตามกฏหมาย ข้อบังคับ
นโยบายและระเบียบปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องกับตนเองในการปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ รวมทั้งการทําหน้าที่ในการเสี ยภาษีอากร
ให้รัฐอย่างตรงไปตรงมา
ช่ องทางการร้ องเรียน/ร้ องทุกข์
บริ ษทั ฯจัดให้มีช่องทางการร้องทุกข์ ผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ตอ้ งการแจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯในประเด็นการทํา
ผิดกฏหมายหรื อร้องทุกข์ในเรื่ องต่างๆของบริ ษทั ฯ พนักงาน คู่คา้ สามารถแจ้งเรื่ องต่อกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง
โดยขั้นตอนการแจ้งเบาะแสร้องทุกข์ (นโยบายการรับเรื่ องราวร้องทุกข์จากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยกับบริ ษทั พร้อมข้อมูล
การติดต่อ) ได้เปิ ดเผยอยูใ่ นเว็ปไซต์ของบริ ษทั ฯ นอกจากนี้บริ ษทั ฯมีกล่องรับเรื่ องคําแนะนํา/คําร้องทุกข์ ติดตั้งอยูใ่ น
แต่ละโรงงานท้องที่ของบริ ษทั ฯ เพื่อเปิ ดโอกาสรับเรื่ องร้องทุกข์จากพนักงานหรื อจากผูไ้ ม่ประสงค์จะเปิ ดเผยนาม และ
คําร้ องทุ ก ข์ที่เป็ นความลับจากพนักงานเพื่อ รายงานการฉ้อฉล การกระทํา ผิดกฏหมาย หรื อ ข้อเสนอแนะอื่ นๆต่ อ
กรรมการอิสระ และมีนโยบายในการปกป้ องพนักงานหรื อผูแ้ จ้งเบาะแสในการกระทําผิด ในปี 2556 กรรมการอิสระ
ไม่ได้รับเรื่ องการร้องทุกข์ใดๆ
4. การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษทั ฯมีนโยบายที่จะเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องตรงเวลาต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยตามข้อกําหนดของการ
เปิ ดเผยข้อมูล ซึ่งเป็ นสิ่ งสําคัญที่ทาํ ให้ผลู้ งทุนมีขอ้ มูลที่เพียงพอที่จะวิเคราะห์หรื อประเมินการลงทุน บริ ษทั ฯจึงพยายาม
ที่จะเปิ ดเผยข้อมูลอย่างทัว่ ถึง ครบถ้วน โปร่ งใสผ่านทางช่องทาง สื่ อต่างๆ เพื่อให้ผลู ้ งทุนทุกท่านมีความเสมอภาคใน
การรับข้อมูล ข้อมูลสําคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ จะถูกเปิ ดเผยต่อตลาดทันที เพื่อให้ผลู้ งทุนและ
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้รับทราบ โดยผ่านทั้งช่องทางและสื่ อการเผยแพร่ ขอ้ มูลต่างๆของตลาดหลักทรัพย์และ Website ของ
บริ ษทั ฯ ในปี 2556 บริ ษทั ฯไม่มีกรณี ที่สาํ นักงานก.ล.ต.หรื อตลาดหลักทรัพย์ฯ ดําเนินการเนื่องมาจากการเปิ ดเผยข้อมูล
ไม่เป็ นไปตามข้อกําหนด และการเปิ ดเผยงบการเงินของบริ ษทั ฯตรงตามเวลาที่กาํ หนดในช่วงปี ที่ผา่ นมา
บริ ษ ทั ฯยังไม่ จดั ตั้งหน่ วยงานด้านผูล้ งทุ นสัมพันธ์ข้ ึ นเฉพาะ แต่ผูบ้ ริ หารของบริ ษ ทั ฯจะทําหน้าที่ ทางด้านผูล้ งทุ น
สัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพราะบริ ษทั ฯเชื่อว่าความสามารถในการเสนอข้อมูลและสร้างความเชื่อมัน่ เป็ นทักษะที่สาํ คัญยิ่ง
58

บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

เช่นเดียวกับความสามารถทางด้านเทคนิคและการบริ หารจัดการ หน่วยงาน Corporate Affairs ก็เป็ นอีกช่องทางที่เป็ น
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลข่าวสารทัว่ ไปตามที่ตอ้ งการ บริ ษทั ฯจัดให้มีการแถลงผลการดําเนินงานทุกๆ ไตรมาส (Analyst Meeting)
เพื่อชี้ แจงผลการดําเนิ นงาน และตอบข้อซักถามต่างๆของผูล้ งทุนสถาบัน กองทุน นักวิเคราะห์นกั ข่าวและผูท้ ี่สนใจ
สําหรับกิ จกรรมในปี 2556 บริ ษทั ฯได้จดั ให้มีการแถลงผลการดําเนิ นงาน 4 ครั้ง นอกเหนื อจากนี้ ยงั เปิ ดโอกาสให้
นักวิเคราะห์ ผูล้ งทุนที่สนใจ สามารถเยี่ยมชม พบผูบ้ ริ หาร เพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆของบริ ษทั ฯอี กด้วย (Company
Visit) นอกจากนี้ ผูล้ งทุนสามารถรับทราบข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ฯผ่านสื่ อการเผยแพร่ ขอ้ มูลต่างๆของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และ Website ของบริ ษทั ฯที่ Website: http://www.hanagroup.com หรื อสามารถติดต่อบุคคลต่างๆตาม
รายนามดังนี้
ชื่อ
แผนก
นายเทอร์เรนซ ฟิ ลิป เวียร์ การเงิน
น.ส. จิระภา คงมณี
Corporate
Affairs
น.ส. เพ็ญพิมล คชภักดี Corporate
Affairs

อี-เมล์
terry@hanabk.th.com
jirapak@hanabk.th.com
penpimol_k@hanabk.th.com

โทรศัพท์
โทรสาร
02-5511297
02-5511299
02-5511297 ext. 02-5511299
117
02-5511297 ext. 02-5511299
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ข้ อบังคับเรื่องการมีส่วนได้ ส่วนเสี ย (ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ )
คณะกรรมการได้กาํ หนดนโยบายและแนวทางการปฏิบตั ิสาํ หรับกรรมการและผูบ้ ริ หารในการรายงานความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ เพื่อให้มนั่ ใจว่ากรรมการและผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริ ตในการตัดสิ นใจ
โดยไม่มีผลประโยชน์ส่วนตนไม่ว่าทั้งทางตรงหรื อทางอ้อม โดยกําหนดมาตรการให้กรรมการและผูบ้ ริ หารเปิ ดเผย
ข้อมูลถึงการมีผลประโยชน์ส่วนตนต่อการทําธุ รกรรมใดๆ ที่อาจจะมีผลกระทบกับบริ ษทั ฯ โดยผ่านทางแบบฟอร์ มที่
ได้รับการอนุ มตั ิจากคณะกรรมการฯ โดยกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารดังกล่าวจะถูกยกเว้น ไม่ให้เข้าร่ วมกระบวนในการ
ตัดสิ นใจเพื่อพิจารณาธุรกรรมที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสี ยหรื อเกี่ยวข้อง โดยมีเลขานุการบริ ษทั ฯเป็ นผูร้ ับรายงานการเปิ ดเผย
การมี ส่วนได้ส่วนเสี ยของกรรมการและผูบ้ ริ หารและผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องนําส่ งประธานกรรมการตรวจสอบและประธาน
กรรมการ ซึ่ งในปี 2556 ไม่มีกรณี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผูบ้ ริ หารมานําเสนอให้กรรมการ
พิจารณา
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีจาํ นวนทั้งสิ้ น 6 ท่าน โดยเป็ นกรรมการบริ หาร 3 ท่านและกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งคิดเป็ นกึ่ง
หนึ่ งของกรรมการทั้งหมด คณะกรรมการฯมีแผนการที่ จะปรับเพิ่มจํานวนคณะกรรมการอิสระให้เกินกว่าร้อยละ 50
ในปี ถัดไปหรื อเมื่อใดที่เห็นว่าเหมาะสมตามขนาดและโครงสร้างธุรกิจ คณะกรรมการฯประกอบด้วยประธานกรรมการ
ที่ไม่เป็ นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจ้ ดั การและเป็ นกรรมการอิสระ และได้แยกบาบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯและฝ่ ายจัดการอย่างชัดเจน
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การประชุ มคณะกรรมการ
คณะกรรมการฯมีการกําหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปี ในการประชุมจะต้องมีคณะกรรมการเข้าร่ วมประชุมไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม ในปี 2556 มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯรวม
6 ครั้ง ประธานคณะกรรมการและประธานบริ หารจะเป็ นผูก้ าํ หนดวาระการประชุม กรรมการท่านอื่นสามารถแนะนํา
เรื่ องที่ควรจะประชุมเพิ่มเติม ทั้งนี้วาระการประชุมและเอกสารและข้อมูลการประชุมเบื้องต้นจะส่งให้กรรมการทุกท่าน
พิจารณาเป็ นการล่วงหน้า 5 วันทําการ เพื่อเป็ นการเตรี ยมตัวก่อนเข้าประชุม กรณี ที่ตอ้ งการให้มีการพิจารณาวาระใด
เพิ่มเติม กรรมการสามารถติดต่อแจ้งกับเลขานุการ ในการประชุมจะมีการกําหนดเวลาการประชุมอย่างเพียงพอเพื่อให้
กรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาหรื อตัดสิ นใจต่อเรื่ องต่างๆอย่างเต็มที่ คณะกรรมการฯกําหนดนโยบายเมื่อจะลง
มติในที่ประชุม จะต้องมีกรรมการอยูไ่ ม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด สําหรับรายงานการประชุมจะมี
การจัดทําขึ้ นอย่างเสร็ จสมบูรณ์ และบรรจุสาระสําคัญ เช่นวัน เวลาเริ่ มต้นและสิ้ นสุ ดการประชุ ม รายชื่ อกรรมการ
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมและที่ขาดประชุม สาระสําคัญของเรื่ องที่พิจารณาและมติที่ประชุม ผูบ้ นั ทึกการประชุมและผูร้ ับรอง
รายงาน ในการจัดเก็บเอกสารการประชุ มคณะกรรมการนั้น มีการเก็บ รั กษาที่ สํานักงานใหญ่ของบริ ษ ทั ฯ โดยไม่
สามารถแก้ไขบันทึกการประชุม โดยไม่ผา่ นการอนุมตั ิของที่ประชุมคณะกรรมการ
การประชุ มระหว่างคณะกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหาร
คณะกรรมการส่ งเสริ มให้กรรมการที่ ไม่ไช่ กรรมการบริ หาร มีการจัดประชุ มโดยที่ ไม่มีฝ่ายบริ หารเข้าประชุ ม โดย
กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริ หารสามารถพิจารณากําหนดการประชุมแยกเป็ นการเฉพาะเพื่อพิจารณา แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและปรึ กษาหารื อโดยที่ไม่มีฝ่ายบริ หารเข้าร่ วมประชุมด้วย ในปี 2556 คณะกรรมการอิสระได้ดาํ เนินการประชุม
ระหว่างกันเองโดยไม่มีผบู ้ ริ หารเข้าร่ วมประชุม โดยได้เข้าร่ วมประชุ มกับผูต้ รวจสอบบัญชี ภายนอกและผูต้ รวจสอบ
ภายในของบริ ษทั ฯ จํานวน 1 ครั้ง
การปฐมนิเทศน์ กรรมการใหม่
กรรมการที่เข้าใหม่ จะได้รับข้อมูลและการอธิบาย รวมทั้งการเยี่ยมชมโรงงาน เพื่อให้ทราบและเข้าใจถึงธุ รกิจ รวมทั้ง
หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ จากประธานบริ หาร หัวหน้าฝ่ ายการเงินหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย และเลขานุการ
บริ ษทั ฯ
การพัฒนากรรมการ
คณะกรรมการฯมีนโยบายส่งเสริ มให้กรรมการพัฒนาความรู ้อย่างต่อเนื่อง จากการจัดการฝึ กอบรมจากสถาบันต่างๆ
เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักงานก.ล.ต. หรื อสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) บริ ษทั
ผูต้ รวจสอบบัญชีภายนอก เป็ นต้น
นอกจากนี้คณะกรรมการฯยังส่ งเสริ มให้เลขานุการบริ ษทั ฯได้พฒั นาความรู้ในการปฏิบตั ิงาน โดยเลขานุการบริ ษทั ฯคือ
นางสาว จิระภา คงมณี ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆดังนี้
1) หลักสูตร Corporate Secretary Program 19/2006 จัดโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
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2) หลักสูตร Effective Minute Taking – EMT 4/2006 จัดโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
3) การจัดเก็บเอกสารสําคัญ ตามกฏหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพย์ CS Seminar รุ่ นที่ 2/2552 ฝ่ ายส่ งเสริ ม
บรรษัทภิบาล สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต
การดํารงตําแหน่ งในบริษทั อืน่ ของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการ
เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการปฏิ บตั ิ งานตามหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการฯกําหนด
นโยบายให้กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ จํากัดการไปดํารงตําแหน่งกรรมการที่บริ ษทั อื่น ไม่เกินกว่า 3 บริ ษทั ที่เป็ น
บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่มีขอ้ ยกเว้น
การประเมินผลคณะกรรมการ กรรมการชุ ดย่ อย และกรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการฯ ได้ดาํ เนิ นการประเมินผลงานประจําปี ทุกปี ในรู แบบการประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ โดยใช้แบบ
การประเมินผลงานตัวเอง (self -assessment) เพื่อประเมินผลงานในปี ล่าสุ ด โดยเกณฑ์การประเมินได้กาํ หนดการวัดผล
งานครอบคลุมตั้งแต่นโยบายของบริ ษทั ฯ การปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการ ความพร้อมของข้อมูลต่อการตัดสิ นใจในด้าน
ต่างๆ เป็ นต้น ทั้งนี้ กรรมการสามารถให้ข้อเสนอแนะอย่างเป็ นอิสระในแบบฟอร์ มการประเมิ น เพื่อที่ จะปรั บปรุ ง
ประสิ ทธิภาพทํางานของคณะกรรมการฯ ในปี 2556 ผลการประเมินของคณะกรรมการฯอยูใ่ นเกณฑ์ดี นอกจากนี้ยงั ได้
ให้กรรมการแต่ละท่านมีการประเมินผลงานเป็ นรายบุคคล โดยใช้แบบการประเมินผลงานตัวเอง (self-assessment) โดย
ใช้เกณฑ์การประเมินที่วดั การปฏิบตั ิงานในด้านต่างๆ ในปี 2556 ผลการประเมินของกรรมการแต่ละท่านเฉลี่ยอยู่ใน
เกณฑ์ดีเช่นกัน
คณะกรรมการฯยังได้จดั ให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อย โดยกรรมการชุดย่อยต่างๆจะประเมินผล
งานตนเองตามแบบประเมิ น และรายงานผลการประเมิ น ต่ อ คณะกรรมการฯ ในปี 2556 ผลการประเมิ น ของ
คณะกรรมการชุดย่อยเฉลี่ยอยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี
ส่ วนกรรมการผูจ้ ดั การได้มีการประเมินผลการทํางานโดยกรรมการอิสระทุกปี เกณฑ์การประเมินผลงานของกรรมการ
ผูจ้ ดั การได้นาํ เกณฑ์จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาประยุกต์ใช้ ในปี 2556 กรรมการอิสระพอใจต่อผลงานของ
กรรมการผูจ้ ดั การเป็ นอย่างดี
แผนการสื บทอดตําแหน่ ง
คณะกรรมการฯจะดําเนินการเพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตําแหน่งกรรมการ
และฝ่ ายบริ หารที่ สําคัญอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายแผนการสื บทอดตําแหน่ งกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ระดับสู งที่วางไว้ โดยคณะกรรมการสรรหามีหน้าที่เสนอแต่งตั้งกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูง (หัวหน้าฝ่ ายบริ หาร,
หัวหน้าฝ่ ายปฎิ บตั ิ การ, หัวหน้าฝ่ ายการเงิ น) โดยกระบวนการสรรหามาจากการพิจารณาบุ คคลทั้งจากภายในและ
ภายนอกบริ ษทั ฯ ในปี 2556 คณะกรรมการฯได้มีการทบทวนถึงคุณสมบัติของผูบ้ ริ หารระดับสู ง และอนุ มตั ิเป็ น Job
Description เพื่อการสรรหาอย่างเหมาะสม กรณี ตาํ แหน่งนั้นว่างลง
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การป้องกันการมีส่วนเกีย่ วข้ องกับการคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั ฯมีนโยบายการต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ซึ่งได้ผา่ นการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯดังนี้
“ฮานาไม่ยอมรับการคอร์รัปชัน่ ใดๆทั้งสิ้น บริ ษทั ฯห้ามการติดสิ นบนทุกรู ปแบบและจะปฏิบตั ิตามกฎหมายต่อต้านการ
คอร์ รัปชัน่ ในทุกท้องถิ่นที่บริ ษทั มีการทํากิจการอยู่ ทั้งนี้บริ ษทั ฯจะสอบทานขั้นตอนการปฏิบตั ิอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย มาตรฐานและธุรกิจ โดยกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ิ
ตามนโยบายนี้”
บริ ษ ัท ฯได้มี ก ารดํา เนิ น การเพื่ อ ป้ องกัน การมี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งกับ การทุ จ ริ ต และคอร์ รั ป ชั่น โดยปรั บ ปรุ ง นโยบาย
จรรยาบรรณธุ รกิ จและประกาศใช้ให้พนักงานทราบ และมีการอบรมพนักงานเข้าใหม่ อีกทั้งได้จดั ให้มีช่องทางการ
สื่ อสารสําหรับแจ้งเบาะแส มีมาตรการคุม้ ครองผูแ้ จ้ง บริ ษทั ฯได้มีการประเมินความเสี่ ยงด้านคอร์รัปชัน่ ที่อาจเกิดขึ้น
โดยคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และยังต้อ งมี การประเมิ น ความเสี่ ย งและปรั บ ปรุ งวิธีการเป็ นระยะเพื่อ ให้มี
ประสิ ท ธิ ภ าพตามนโยบายบริ ห ารความเสี่ ย งที่ ก าํ หนด บริ ษ ัท ฯได้ส่ ง กรรมการเข้า รั บ การอบรมหลัก สู ต ร AntiCorruption for Executive Program ที่จดั โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) นอกจากนี้บริ ษทั ฯมี
แผนที่จะจัดการการอบรมให้ความรู ้แก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการต่อต้านทุจริ ตของบริ ษทั ฯและ
จัดทําโครงการต่างๆเพื่อส่ งเสริ มให้พนักงานมีความซื่ อสัตย์สุจริ ต เพื่อป้ องกันการประพฤติมิชอบต่างๆ รวมทั้งมีการ
ควบคุมดูแลเพื่อป้ องกันและติดตามความเสี่ ยงจากการทุจริ ต บริ ษทั ฯอยูร่ ะหว่างการประเมินตนเองและทบทวนการ
ปฏิบตั ิตามแนวทางการต่อต้านทุจริ ต เพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรองจากโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านทุจริ ตต่อไป
จริยธรรมธุรกิจ
คณะกรรมการคาดหวังที่จะประกอบธุรกิจโดยให้มีมาตรฐานสูงสุดทั้งทางด้านจริ ยธรรมและการปฏิบตั ิตามข้อกฎหมาย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง บริ ษทั ฯต้องการอย่างยิ่งที่จะให้ผบู้ ริ หาร คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และพนักงานคํานึ งถึงความซื่ อสัตย์
สุ จริ ตในการดําเนิ นธุรกิจเป็ นหลักสําคัญ ดังนั้นจึงได้มีการกําหนดให้มีนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิเรื่ องจริ ยธรรมธุรกิจ
เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิหรื อแก้ปัญหาทางด้านหลักจริ ยธรรมและกฎหมายในการดําเนิ นธุรกิจขององค์กรและได้
เผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกท่านถูกสนับสนุ นให้มีการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้
การติ ดตามการปฏิ บ ตั ิ ตามหลักเกณฑ์จะดําเนิ นการโดยผูบ้ ริ หารระดับ สู ง บริ ษ ทั ฯไม่ย อมให้มีการกระทําที่ ขดั ต่ อ
กฎหมายและศีลธรรม พนักงานที่ฝ่าฝื นระเบียบปฏิบตั ิเรื่ องจริ ยธรรมธุ รกิจ จะได้รับการลงโทษทางวินยั ซึ่ งอาจรวมถึง
การถูกสิ้ นสุดการเป็ นพนักงาน พนักงานทุกระดับชั้นสามารถแจ้งข้อร้องเรี ยนผ่านสื่ อต่างๆ ที่ทางบริ ษทั ฯกําหนดขึ้น
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10. ความรับผิดชอบต่ อสั งคม
นโยบายภาพรวม
ฮานาตระหนักเป็ นอย่างยิง่ ว่า ความสําเร็ จในระยะยาวของบริ ษทั ฯ ขึ้นอยูก่ บั การบริ หารองค์กรที่มีประสิ ทธิภาพและมี
ประสิ ทธิผลท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่สลับซับซ้อนมากขึ้น รวมถึงการรับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม ตลอดทั้งการ
เพิ่มคุณค่าให้กบั ผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่างๆ
นโยบาย วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ ต่อความรับผิดชอบต่ อสั งคม
นโยบาย: คณะกรรมการบริ ษทั ฯได้กาํ หนดนโยบายให้บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม สิ่ งแวดล้อม และกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ย (stakeholders) ด้วยการดําเนินธุรกิจอย่างเป็ นธรรม เคารพสิ ทธิ มนุษยชนและ
การปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม รับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค บริ หารจัดการเพื่อลดผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อม ปฏิบตั ิ
ตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม เพื่อความยัง่ ยืนของกิจการ สังคม และผูม้ ีส่วนได้เสี ย
วิสัยทัศน์ : “บริ ษทั ฯจะประกอบธุ รกิจที่ผสานร่ วมกับชุมชนเพื่อผลประโยชน์ที่ยงั่ ยืนต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยและสังคมของ
เรา”
กลยุทธ: จากการที่ธุรกิจของบริ ษทั ฯแวดล้อมด้วยการแข่งขันที่สูง บริ ษทั ฯได้หาทางเพื่อขยายยอดขายและผลิตภัณฑ์ใน
แต่ละปี และทําการปรับปรุ งกําลังการผลิตและผลผลิตในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันฝ่ ายบริ หารและ
พนักงานก็ให้ความสําคัญต่อนโยบายความรับผิดชอบต่อเพื่อสังคมด้วยการทบทวนการดําเนิ นกิจกรรมเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของนโยบาย นอกจากนี้ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้ก่อตั้งคณะกรรมการเพื่อสังคม ที่มาจากตัวแทนจาก
แผนกต่างๆเพื่อดูแลด้านกิจกรรมของสังคมโดยมุ่งเน้นความสัมพันธ์และความร่ วมมือกันระหว่างชุมชนและผูม้ ีส่วนได้
เสี ยกับบริ ษทั ฯ เพื่อความสําเร็ จที่ยงั่ ยืนร่ วมกัน
การดําเนินธุรกิจที่มผี ลกระทบต่ อความรับผิดชอบต่อสั งคม
ความรับผิดชอบต่ อสั งคมในกระบวนการธุรกิจ (CSR-in-process)
ในปี 2556 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้ดาํ เนินการตามหลักการ ที่กาํ หนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่
แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม เพื่อความยัง่ ยืนของกิจการและสังคมโดยรวม ดังนี้
1. การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
ส่ งเสริ มการแข่ งขันที่เป็ นธรรม: บริ ษทั ฯดําเนิ นกิจกรรมต่างๆที่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับของการ
แข่งขัน ส่งเสริ มให้พนักงานตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบตั ิตามนโยบายการแข่งขันที่เป็ นธรรม หลีกเลี่ยง
การผูกขาดทางการค้าหรื อการใช้อาํ นาจเหนื อตลาด ไม่เรี ยก ไม่รับและจ่ายผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สุจริ ตทางการค้า
กับคู่คา้ รวมถึงการติดต่อทําธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่ หรื อหน่วยงานภาครัฐ อีกทั้งต่อต้านการผูกขาดและการทุ่มตลาด
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การเคารพสิ ทธิในทรัพย์ สินของผู้อนื่ : บริ ษทั ฯส่ งเสริ มการเคารพสิ ทธิ ในทรัพย์สินรวมทั้งทรัพย์สินทางปั ญญา ไม่
เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดๆ อันเป็ นการละเมิดทรัพย์สินได้แก่ การใช้ตาํ แหน่งทางการตลาดที่เหนือกว่าในทาง
มิชอบ การผลิตของปลอมและการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา
การส่ งสริมความรับผิดชอบต่ อห่ วงโซ่ คุณค่ า: บริ ษทั ฯพยายามสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างเปิ ดเผย โดยไม่
ก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็ นธรรม กําหนดเงื่อนไขสัญญาที่เหมาะสมกับกิจการอื่น มีส่วนร่ วมอย่างเข้มแข็งในการ
ยกระดับความตระหนักในหลักการและประเด็นที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้อง
ส่ งเสริ มการปฏิบตั ิต่อกันอย่างเป็ นธรรมทัว่ ทั้งห่ วงโซ่คุณค่าทุกครั้งที่ เป็ นไปได้ เช่นการดําเนิ นการจัดซื้ ออย่าง
เหมาะสม
2. การต่ อต้ านการทุจริต

เพื่อให้การดําเนินงานของบริ ษทั ฯเป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และตามมาตรฐานสากล คณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ ได้อนุ มตั ินโยบายการต่อต้านการทุจริ ตและได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่ วมกับโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต โดยบริ ษทั ฯได้ร่วมให้สัตยาบรรณเพื่อรับทราบข้อตกลงตามคําประกาศ
เจตนารมณ์ของแนวร่ วมดังกล่าวในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ทุกรู ปแบบ
3. การเคารพสิ ทธิมนุษยชน

บริ ษทั ฯให้ความสําคัญกับสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคล โดยได้มีการดูแลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯไม่ให้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิ ทธิมนุษยชน รวมทั้งปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคนด้วยความเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบตั ิ บริ ษทั
ฯมี โครงการพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะและศักยภาพ โดยเปิ ดโอกาสให้พนักงานมี การเรี ยนรู ้ และเลื่ อน
ตําแหน่ งเมื่ อมี โอกาสที่ เหมาะสม มี ความเท่าเที ยมกันระหว่างพนักงานชายและหญิ งเกี่ ยวกับเรื่ อ งค่าตอบแทน
สวัสดิการและสันทนาการต่างๆ เพื่อส่ งเสริ มกระบวนการแรงงานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานและบริ ษทั ฯ แผนก
ทรัพยากรบุคคลได้มีการสํารวจความพึงพอใจ รวมทั้งติดตามประเด็นต่างหรื อปรับปรุ งสิ ทธิ ประโยชน์ต่างๆ ให้
เหมาะสมกับความต้องการของพนักงานตามกลุ่มและลักษณะงาน นอกจากนี้ยงั เปิ ดโอกาสให้พนักงานสามารถร้อง
ทุกข์เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเสนอต่อผูบ้ งั คับบัญชา และช่องทางการร้องเรี ยนต่างๆที่กาํ หนดโดยบริ ษทั ฯ โดยปกป้ อง
พนักงานที่มีการรายงานอย่างสุ จริ ตเกี่ยวกับการกระทําที่ไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นภายในบริ ษทั ฯ
4. การปฏิบัตติ ่ อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม

การไม่เลือกปฏิบัติในการจ้ างงาน บริ ษทั ฯได้ดาํ เนินการเพื่อให้มีความเท่าเทียมกันด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคล
เช่น การไม่เลือกปฏิบตั ิในการจ้างงาน การเลื่อนตําแหน่ง การโอนย้าย การเลิกจ้าง และอื่นๆ โดยไม่คาํ นึ งถึงเชื้ อ
ชาติ สัญชาติ สี ผิว ศาสนา เพศ หรื อความทุพพลภาพ พนักงานทุกคนจะได้รับการปฏิบตั ิตามความสามารถของแต่
ละบุคคลว่าตรงกับความต้องการของงานนั้นๆหรื อไม่ ตั้งแต่การไม่ระบุในแบบฟอร์มเอกสารการสมัครงาน เพื่อให้
ผูส้ มัครต้องกรอกอายุ ศาสนา เพศ สัญชาติ ความทุพพลภาพ ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบตั ิในการจ้างงาน
นอกจากนี้บริ ษทั ฯสนับสนุนโครงการของภาครัฐบาลในการคุม้ ครองสิ ทธิของคนพิการ ส่ งเสริ มสิ ทธิของคนพิการ
ให้ได้รับโอกาสในการจ้างงาน โดยบริ ษทั ฯได้รับพนักงานที่เป็ นคนพิการเข้าทํางานตามหน้าที่งานที่เหมาะสมกับ
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สรี ระ เช่นช่างเทคนิ ค งานบันทึกข้อมูลในสายงานการผลิต งานเอกสารด้านคลังสิ นค้า เป็ นต้น และได้ออกแบบ
ปรับปรุ งสถานที่ทาํ งานเพื่อจัดสิ่ งอํานวยความสะดวกให้พนักงานผูพ้ ิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย เช่ นห้องนํ้า ที่ จอดรถ นอกจากนี้ ยงั จัดพื้นที่ ให้ร้านค้าคนพิการทั้งร้านค้าที่ขายประจําและ
สัญจร โดยมีสิ่งอํานวยความสะดวกให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่ งได้รับการอุดหนุนจากพนักงานเป็ นอย่างดี จากผล
การปฏิบตั ิในปี 2556 บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯได้รับโล่ประกาศ
เกียรติคุณ สําหรับรางวัล “องค์กรภาคธุ รกิจที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น” ในงานวันคนพิการสากลประจําปี
2556 จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ โดยสํานักงานส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติ
การไม่ใช้ แรงงานบังคับและไม่ใช้ แรงงานเด็ก บริ ษทั ฯไม่มีการค้ามนุษย์ การบังคับใช้แรงงานและการใช้แรงงานเด็ก
ที่ผิดกฎหมาย บริ ษทั ฯปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายที่ห้ามการร้องเรี ยน สนับสนุน ส่ งเสริ ม
การใช้แรงงานเยีย่ งทาส หรื อการค้ามนุษย์ และจะไม่ใช้ ทําข้อตกลงหรื อทําสัญญา เพื่อการบังคับใช้แรงงานรวมถึง
การใช้แรงงานเยี่ยงทาส เช่นการทํางานที่พนักงานไม่เต็มใจหรื อทํางานหนักเพื่อการลงโทษ บริ ษทั ฯปฏิบตั ิตาม
กฎหมายเรื่ องนี้ อย่างเคร่ งครัด ลูกจ้างมีอิสระที่ จะลาออกจากการเป็ นพนักงานได้อย่างเสรี โดยแจ้งให้บริ ษทั ฯ
ทราบในระยะเวลาที่เหมาะสม ไม่มีการเก็บบัตรประจําตัวประชาชน หนังสื อเดินทางหรื อใบอนุญาตทํางานไว้กบั
บริ ษทั ฯในฐานะเป็ นส่วนหนึ่งของการจ้างงาน
ความคุ้มครองทางสั งคม บริ ษทั ฯมีนโยบายการบริ หารค่าผลตอบแทนที่เป็ นธรรมและเหมาะสมตามศักยภาพ โดย
พิจารณาผลประโยชน์ตอบแทนต่างๆให้ทดั เทียมกับกลุ่มธุ รกิจประเภทเดียวกัน ตามความเหมาะสมกับตําแหน่ง
งาน ประสบการณ์ และผลประกอบการของบริ ษทั ฯและสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งจัดให้มีการดูแลใน
เรื่ องสวัสดิ การแก่พนักงานตามสมควรเช่ น จัดให้มีวนั ลาพักผ่อนประจําปี การทํางานล่วงเวลาโดยได้รับความ
ยินยอมจากพนักงาน การรักษาพยาบาลที่เหมาะสม รวมทั้งการสนับสนุนเงินในรู ปแบบของเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรสําหรับพนักงานที่มีรายได้นอ้ ย จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมถึงสวัสดิการอื่นๆ เช่นการตรวจสุ ขภาพประจําปี
ศูนย์ออกกําลังกาย (Fitness Center) ห้องสมุด เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั มีการให้รางวัลแก่พนักงานที่ทาํ งานกับบริ ษทั ฯ
เป็ นระยะเวลาที่ยาวนานและรางวัลพนักงานดีเด่นเพื่อเป็ นการชูเกียรติและยกย่องในความอุทิศตนที่ทาํ งานให้กบั
บริ ษทั มาเป็ นเวลานาน
บริ ษทั ฯมุ่งเน้นการทํางานที่มีความปลอดภัยทั้งสุ ขภาพทางกายและจิตใจ บริ ษทั ฯได้รับการรับรองมาตรฐาน การ
จัดการอาชี วอนามัยและความปลอดภัย ทั้งมาตรฐานสากล OHSAS18001 และมาตรฐานไทย มอก.(TIS) 18001
ตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปั จจุบนั บริ ษทั ฯมุ่งมัน่ ในการพัฒนารักษาสิ่ งแวดล้อมและห่วงใยเรื่ องความปลอดภัย สุขภาพ
อนามัยของพนักงานและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งยึดมัน่ ในหลักความรับผิดชอบต่อสังคมและแรงงานควบคู่ไปกับ
การดําเนินธุรกิจและการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
1. อนุ รักษ์ทรัพยากรและพลังงานโดยการใช้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ป้ องกันการเกิดมลพิษ และควบคุมการปล่อย
ของเสี ยให้มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมน้อยที่สุด ในปี 2556 บริ ษทั ฯได้ทาํ การตรวจสอบการรั่วไหลของ
วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ในบริ เวณพื้นที่ที่มีโอกาสเสี่ ยงอย่างสมํ่าเสมอ จัดทําข้อมูลความปลอดภัยในการทํางาน
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เกี่ยวกับสารเคมีพร้อมติดประกาศให้เป็ นที่ทราบ จัดให้มีการอบรมพนักงานให้มีความรู้และข้อปฏิบตั ิดา้ น
ความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อม เป็ นต้น
2. จัดสถานที่ทาํ งานและจัดหาอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยและป้ องกันอุบตั ิเหตุ อุบตั ิการณ์ ตามมาตรฐาน NFPA
หรื อมาตรฐานสากล จัดให้มีห้องปฐมพยาบาลและพยาบาลดูแลภายในพื้นที่ โรงงาน ตลอด 24 ชัว่ โมง มี
แผนปฏิ บ ตั ิ การฉุ กเฉิ นและมี การฝึ กซ้อมอย่างน้อยปี ละครั้ ง ในปี 2556 บริ ษ ทั ฯมี การบัน ทึ กสถิ ติการเกิ ด
อุบตั ิเหตุที่ 15 ครั้ง ซึ่งได้มีการสอบสวนหาต้นเหตุที่แท้จริ งและได้มีการปรับปรุ งแก้ไขอย่างต่อเนื่อง
3. ปฏิ บ ัติ ต ามกฎหมาย ข้อ กํา หนด กฎระเบี ย บอื่ น ๆ กฎหมายแรงงานที่ เ กี่ ย วข้อ ง รวมทั้งให้ก ารสนับ สนุ น
ข้อกําหนดเฉพาะของลูกค้า ซึ่งเกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่ งแวดล้อม ตลอดจนความรับผิดชอบ
ทางสังคมและ แรงงาน (เช่น จรรยาบรรณทางการค้าของอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์ ฯลฯ)
นโยบายความปลอดภัย อาชี วอนามัย สิ่ งแวดล้อม ความรับผิดชอบทางสังคมและแรงงาน ได้ถูกนําไปถ่ายทอด
ทําความเข้าใจในกลุ่ ม พนักงานขององค์ก รทุ กระดับ เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิ บ ัติง านที่ เป็ นหนึ่ งเดี ยวกัน
นอกจากนี้ ยงั ได้รับการเผยแพร่ สู่ สาธารณชน ผ่านบอร์ ดประชาสัมพันธ์หน้าโรงงาน ตลอดจนจัดส่ งไปให้ผสู้ ่ ง
มอบภายนอกที่บริ ษทั ฯทําธุรกิจด้วย
5. ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค

บริ ษทั ฯมุ่งเน้นการผลิตสิ นค้าและบริ การที่ปลอดภัยและไม่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค บริ ษทั ฯได้รับการ
รับรองระบบคุณภาพต่างๆคือ ระบบ ISO9001:2008 สําหรับระบบการจัดการคุณภาพที่บริ ษทั ฯ สามารถแสดงให้
เห็นถึงความสามารถในการผลิตสิ นค้าได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ ใช้
บังคับอย่างต่อเนื่ อง และมีจุดมุ่งหมายที่ จะเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าด้วยระบบการจัดการที่ มีประสิ ทธิ ภาพ
รวมทั้งกระบวนการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ อง นอกจากนี้ บริ ษทั ฯยังได้รับการรับรอง ระบบ ISO/TS16949:2009 ที่
เป็ นระบบคุณภาพใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์ ที่มุ่งเน้นทางด้านเทคนิ คการผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์ให้มีคุณภาพ
และระบบ ISO13485 ที่เป็ นระบบคุณภาพใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมอุปกรณ์เครื่ องมือแพทย์ โดยเป็ นระบบคุณภาพที่
มุ่งเน้นด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์มากที่สุด
นอกจากนี้บริ ษทั ฯดําเนินการตลาดที่เป็ นธรรม มีการบริ หารจัดการความสัมพันธ์กบั ลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย
โดยมีแนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า แก้ไขปั ญหา ปรับปรุ งและพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง
ตัวชี้วดั ผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ (KPI) ไม่ได้กาํ หนดเฉพาะการเงิน แต่ละโรงงานของบริ ษทั ฯมีตวั ชี้วดั ผลการ
ดําเนิ นงานที่ไม่ใช่การเงินและมีการติดตามและประเมินผลทั้งรายสัปดาห์และรายเดือนอย่างต่อเนื่ อง เช่นตัวชี้วดั
ความพึงพอใจของลูกค้าและการผลิตที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กาํ หนดเพื่อใช้สาํ หรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องและ
เน้นความรวดเร็ วเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที
สําหรั บการควบคุ มคุ ณภาพ บริ ษ ทั ฯมี นโยบายหลักคื อ เน้นให้พนักงานทุ กคนมี ส่วนร่ ว มในการปรั บปรุ ง
กระบวนการทํางานของตนเอง ผ่านกิจกรรมหลายรู ปแบบ อาทิเช่น โครงการปรับปรุ งงาน (Improvement Project),
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โครงการพิเศษซึ่ งได้รับมอบหมายโดยตรงจากประธานกรรมการ สําหรับระดับหัวหน้างานหรื อพนักงานที่อยูใ่ น
ตําแหน่งวิศวกร ช่างเทคนิ ค, กิจกรรมข้อเสนอแนะ (Kaizen Suggestion) สําหรับพนักงานทัว่ ไป และกิจกรรมกลุ่ม
คุณภาพ (Small Group Activity) สําหรับพนักงานรายวันซึ่งเป็ นพนักงานกว่า 90% ของบริ ษทั ในระยะเกือบ 10 ปี ที่
ผ่านมา กิจกรรมกลุ่มคุณภาพของบริ ษทั ฯได้พฒั นาอย่างต่อเนื่ องและได้รับการยอมรับจากหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอก จากการเข้าร่ วมแข่งขันกิจกรรมกลุ่มคุณภาพระดับชาติ ในงาน Thailand Quality Prize ซึ่งจัดโดยสมาคม
ส่งเสริ มเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น บริ ษทั ฮานา ลําพูนได้รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรมกลุ่มคุณภาพประเภท จูเนี ยร์ คิวซีซี
(Junior QCC Prize) และ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง คิวซี ซี (Manufacturing QCC Prize) ถึง 5 ปี ซ้อน นับเป็ นอีกเครื่ องมือ
หนึ่งในการบริ หารจัดการองค์กรแบบมีส่วนร่ วม ที่ช่วยให้องค์กรพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง
6. การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม

นอกเหนื อจากการที่ฮานามีโรงงานผลิตต่างๆตั้งอยูใ่ นเขตนิ คมอุตสาหกรรม ที่อยูใ่ นพื้นที่ควบคุมและมีระบบการ
จัดการและมาตรฐานเพื่อป้ องกันมลภาวะหรื อผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและชุ มชน บริ ษ ทั ฯยังได้ยกระดับการ
คํานึงถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ย ด้วยการได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม ISO14001 ตั้งแต่ปี 2542
ต่อเนื่ องเป็ นต้นมา การดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ เป็ นไปตามข้อกําหนดของการนิคมอุตสาหกรรมและกฎหมายด้าน
สิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัยต่ างๆ ในปี 2556 บริ ษทั ฯดําเนิ นการเพื่อควบคุ มการใช้ทรัพยากร เพื่อลดและ
ป้ องกันปัญหามลภาวะต่อสิ่ งแวดล้อมและชุมชน ดังนี้
ด้ านการใช้ ไฟฟ้า ฮานาดําเนิ นการด้วยการลงทุนกับโครงการต่างๆเพื่อลดการบริ โภคพลังงานไฟฟ้ า ได้แก่การ
เปลี่ ยนหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ขนาด 36 วัตต์ เป็ นหลอดแอลอี ดีขนาด 20 วัตต์ กว่า 15,500 ดวง ที่ โรงงานใน
จังหวัดลําพูนและพระนครศรี อยุธยา โครงการติดตั้งอุปกรณ์ลดความเร็ วรอบ (Variable Speed Drive) และปรับปรุ ง
ตามวิธีการอนุ รักษ์พลังงานของมอเตอร์ เครื่ องส่ งลมเย็น (AHU) นอกจากนี้ ยงั ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการใช้
พลังงานในระบบปรับอากาศและระบบอัดอากาศ อีกทั้งจัดการควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้ าในช่วงวันหยุดและพัก
เปลี่ยนกะ โดยสรุ ปบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสามารถบรรลุเป้ าหมาย (KPI) ด้วยการลดการใช้ไฟฟ้ าในปี 2556 ลงได้
กว่า 16 ล้านหน่วย หรื อคิดเป็ นร้อยละ 10 ประหยัดค่าไฟได้ประมาณ 55 ล้านบาทต่อปี
ด้ านคุ ณภาพนํ้า บริ ษทั ฯมีโครงการต่อเนื่ องจากปี ที่ ผ่านมา ด้วยการลดการใช้น้ าํ ประปา โดยการนํานํ้าทิ้ งจาก
กระบวนการผลิต นํามาบําบัดและผ่านการกรอง เพื่อนํากลับมาใช้ใหม่ (recycle) ส่ งผลให้มีการนํานํ้าที่ใช้แล้ว นํา
กลับมาใช้ใหม่ เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 42 ทั้งนี้ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยประสบความสําเร็ จในการลดการใช้น้ าํ ประปา
ลงได้ 200,000 หน่วย สามารถประหยัดค่านํ้าประปาได้ประมาณ 5 ล้านบาทต่อปี
ด้ านคุณภาพอากาศ บริ ษทั ฯมีการดําเนินการควบคุมอัตราการระบายมลพิษทางอากาศให้อยูใ่ นมาตรฐานที่กาํ หนด
ตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีแผนการตรวจสอบและบํารุ งรักษาในเชิ งป้ องกันของอุปกรณ์หรื อเครื่ องจักรที่
เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลพิษทางอากาศต่างๆ ทําการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ปล่องระบายอากาศและในพื้นที่
การทํางาน จากผลการดําเนินงาน คุณภาพอากาศที่ออกจากโรงงานมีค่าสูงกว่ามาตรฐานที่กาํ หนดในทุกๆค่า

67

บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

ด้ านระดับเสี ยง บริ ษทั ฯจัดให้มีการดูแลรักษาเครื่ องจักร/อุปกรณ์ต่างๆ ให้อยูใ่ นสภาพดีอยูเ่ สมอ จัดเตรี ยมอุปกรณ์
ป้ องกันเสี ยงส่ วนบุ คคลให้พนักงานสวมใส่ (เช่ น ปลัก๊ อุ ดหู ที่ ค รอบหู เป็ นต้น) ให้เพีย งพอและเหมาะสมกับ
ประเภทของงาน โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีระดับเสี ยงเกิน 85 เดซิ เบลเอ จัดให้มีการตรวจความดังของเสี ยงในพื้นที่การ
ทํางานและตรวจสุ ขภาพการได้ยนิ ของพนักงานที่ทาํ งานในพื้นที่ที่มีเสี ยงดังเกินมาตรฐาน
ด้ านของเสี ย ฮานาได้ดาํ เนิ นการแยกของเสี ยเป็ น 3 ประเภทคื อขยะทัว่ ไป ขยะที่ สามารถนํากลับไปใช้ใหม่ได้
(recycle) และขยะอันตราย และได้บริ หารจัดการของเสี ยประเภทต่างๆตามมาตรฐานและตามกฏหมายของกรม
โรงงานอุตสาหกรรมอย่างถูกต้อง
ด้ านสารเคมีและสารอันตราย นอกจากการรับรองตามมตรฐาน ISO14001 โรงงานผลิตของเราที่ประเทศจีนได้รับ
การรับรองมาตรฐานบริ หารจัดการระบวนการผลิตปลอดสารต้องห้าม IECQ QC080000:2005 ตั้งแต่ปี 2551 เป็ น
ต้นมา โดยมีการบริ หารจัดการกระบวนการผลิตปลอดสารต้องห้าม Hazardous Substance Process Management:
HSPM ที่เป็ นเทคนิ คเพื่อประยุกต์ใช้ และควบคุมผลิตภัณฑ์และกระบวนการในการผลิต ให้มีปริ มาณสารอันตราย
ไม่เกินขอบเขตที่กาํ หนด มีแผนการควบคุมสารอันตราย ลด หรื อยกเลิกสารอันตราย ซึ่งเป็ นองค์ประกอบของ
กระบวนการผลิต ซึ่ งช่วยให้ความมัน่ ใจได้ว่ามีการบริ หารจัดการห่วงโซ่อุปทานเป็ นไปอย่างถูกต้องแม่นยํา ลด
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมทางตรง อันนําไปสู่ความพึงพอใจต่อลูกค้าและเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
นอกจากนี้ โรงงานผลิ ตที่ จงั หวัดพระนครศรี อยุธ ยาและที่ ประเทศจี น ได้รับการรั บรองมาตรฐานจากลูกค้าใน
โครงการ Green Partner Program เพื่อระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม โดยควบคุมการใช้สารเคมีต่างๆในขั้นตอนของ
การผลิตอย่างเข้มงวด ห้ามการใช้สาร สารที่ตอ้ งเลิกใช้ และสารที่ตอ้ งลดการใช้ ที่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมเพื่อ
ผลิตผลิตภัณฑ์ เช่นงดใช้สารตะกัว่ เป็ นตัวเชื่อมวงจรภายในตัวผลิตภัณฑ์ ไม่ใช้วตั ถุดิบที่มีสารประกอบอันตราย
เช่น แคดเมี่ยม ตะกัว่ ปรอท ซึ่งรวมถึงวัสดุที่ใช้ในการผลิตบรรจุภณั ฑ์
การร้ องทุกข์ หรือรับข้ อร้ องเรียน บริ ษทั ฯจัดให้มีผปู ้ ฏิบตั ิงานและผูค้ วบคุมด้านสิ่ งแวดล้อมที่ได้รับการอบรมและ
ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย มีการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารของบริ ษทั ฯต่อผูน้ าํ ชุมชนและประชาชนที่อยู่
รอบพื้นที่โครงการอย่างต่อเนื่ อง และจัดให้มีข้ นั ตอนการรับเรื่ องร้องเรี ยน และแก้ไขปั ญหาข้อร้องเรี ยนที่เกิดขึ้น
จากการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ในปี 2556 บริ ษทั ฯไม่มีขอ้ ร้องเรี ยนใดๆเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมทั้งจากพนักงานและ
ชุมชนที่เป็ นสาระสําคัญ
7. การร่ วมพัฒนาชุ มชนและสั งคม

บริ ษทั ฯตระหนักถึงการสร้างการมีส่วนร่ วมต่อชุมชนเพื่อช่วยสร้างเศรษฐกิจและความเข้มแข็งให้กบั ชุมชน และ
สังคม ด้วยการปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดีของสังคม เช่นการเสี ยภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สร้างการจ้างงานโดย
รับพนักงานในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง อีกทั้งยังมีการซื้อสิ นค้าและใช้บริ การจากซัพพลายเออร์ทอ้ งถิ่น โดยฮานา
ลํา พูน มี จ าํ นวนซัพ พลายเออร์ ท้อ งถิ่ น คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 30 ของจํา นวนซัพ พลายเออร์ ภ ายในประเทศทั้ง หมด
นอกจากนี้ มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนที่อยูใ่ นละแวกใกล้เคียงมาขายสิ นค้าให้พนักงาน รวมทั้งการรณรงค์เรื่ อง
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ความปลอดภัยด้านการขับขี้รถจักรยานยนต์ โดยจําหน่ ายหมวกนิ รภัยคุ ณภาพดี ให้พนักงานในราคาพิเศษ ทั้งนี้
พนักงานให้ความสนใจเป็ นอย่างมาก จําหน่ายได้กว่า 1,000 ใบ
เพื่อช่วยสังคมป้ องกันภัยคุกคามที่มีผลต่อสุขภาพรวมทั้งการส่ งเสริ มสุ ขภาพที่ดี บริ ษทั ฯร่ วมมือกับสโมสรฟุตบอล
ลําพูนวอริ เออร์เปิ ดคลินิกสอนฟุตบอลให้กบั เด็กๆจากโรงเรี ยนในละแวกใกล้เคียงนิคมอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริ ม
สุ ขภาพของเด็กๆในชุมชนและป้ องกันปั ญหายาเสพติด โดยน้องๆได้สัมผัสกับนักฟุตบอลตัวจริ งจากทางสโมสร
และมีการแข่งขันนัดพิเศษระหว่างทีมลําพูนวอริ เออร์และนักเตะจากฮานา โดยงานนี้ ได้รับผลตอบรับอย่างดีเยี่ยม
จากเด็กๆ
ความรับผิดชอบต่ อสั งคมนอกเหนือจากกระบวนการหลักของกิจการ (CSR-after-process)
ฮานาได้ดาํ เนิ นกิจกรรมเพื่อสังคมนอกเหนื อจากการดําเนิ นธุ รกิจปกติขององค์กร ซึ่ งบริ ษทั ฯได้ดาํ เนิ นการนี้ มาเป็ น
เวลานานแล้ว ในปี 2556 กิจกรรมเพื่อสังคมที่นอกเหนือกระบวนการหลักของบริ ษทั ฯมีดงั นี้
กิจกรรมเพื่อสมทบทุนซื้อเครื่ องมือแพทย์ ที่ทันสมัย ในปี 2556 บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิ คส จํากัด (มหาชน)
จํากัด และ บริ ษทั ฮานาเซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จํากัด บริ จาคเงิ นจํานวน 2 ล้านบาทให้แก่สภากาชาดไทยสําหรับ
โครงการระดมทุนที่จะซื้อเครื่ องวิเคราะห์ดีเอ็นเอชั้นสูงที่ใช้เทคโนโลยีเอ็นจีเอส
กิจกรรมเพือ่ ช่ วยเหลือเด็ก ฮานา เจียซิ งให้ทุนการศึกษาแก่นกั เรี ยนที่ยากจนที่อาศัยอยูใ่ นชุมชนที่บริ ษทั ฯตั้งอยู่ โดยให้
การสนับสนุนทางการเงินอย่างต่อเนื่ อง เราได้คดั เลือกนักเรี ยน จํานวน 14 คนที่มาจากครอบครัวที่ยากจนตั้งแต่ปี 2550
โดยมีนกั เรี ยน 2 คนจบการศึกษาชั้นมัธยมแล้ว นักศึกษาบางคนที่กาํ ลังศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยได้รับทุนการศึกษา
เป็ นปี ที่ 8 แล้ว
กิจกรรมเพือ่ ช่ วยเหลือผู้ยากไร้ ฮานา เจียซิงบริ จาคเงินช่วยเหลือแก่มูลนิธิต่างๆในเมื่องเจียซิงเป็ นจํานวนเงิน 1 ล้านบาท
นอกจากนี้ทีม CSR ของฮานา ยังได้ไปเยีย่ มเด็กกําพร้าในเมืองเจียซิงโดยมอบของขวัญแก่เด็กๆ ทีม CSR ฮานาลําพูนได้
จัดทําโครงการบริ จาคเสื้ อผ้า เครื่ องนุ่งห่ม ผ้าห่ม ยารักษาโรค ขนม อุปกรณ์การเรี ยนการสอน และอื่นๆให้กบั ผูย้ ากไร้
ในถิ่นทุรกันดาร จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมเพือ่ ช่ วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ ฮานา ลําพูน ได้มอบเงินช่วยเหลือเพื่อนพนักงานที่ประสบพายุลูกเห็บ
อัคคีภยั นอกจากนี้ฮานา เจียซิง บริ จาคเงินเพื่อช่วยเหลือพนักงานที่ครอบครัวประสบกับเหตุแผ่นดินไหวความในเมือง
หยวนอาน เมื่อเดือนเมษายน ปี 2556
กิจกรรมสื บสานศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี ฮานาให้การสนับสนุนและมีส่วนร่ วมในประเพณี และกิจกรรม
ทางศาสนาของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เช่นงานยี่เป็ ง การผูกข้อมือโดยมีแม่อุ๊ยในงานวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมกิ๋น ตาน
แอ่วหรื อการทอดผ้าป่ า
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กิจกรรมเพือ่ สั งคมโดยพนักงาน
กิจกรรมบริจาคโลหิต บริ ษทั ฯร่ วมกับสภากาชาดไทยและโรงพยาบาลลําพูน เปิ ดรับบริ จาคเลือดพนักงาน ปี 2013
จํานวนทั้งหมด 6 ครั้งรวมปริ มาณโลหิ ตที่บริ จาคได้ 360,000 มิลลิลิตร
กิจกรรมช่ วยเหลือเด็กผู้ด้อยโอกาส โดยผูบ้ ริ หารและพนักงานรวบรวมเงินบริ จาคเพื่อสมทบโครงการ Sister Joan Evans
เพื่อช่วยเหลือเด็กผูด้ อ้ ยโอกาสทางการศึกษาในสลัมคลองเตย กรุ งเทพฯ
กิจกรรมสมทบทุนเพือ่ เพือ่ นพนักงาน
มะเร็ ง

พนักงานร่ วมบริ จาคเงินเพื่อช่วยเหลือการรักษาแก่เพื่อนร่ วมงานที่เป็ นผูป้ ่ วย

การป้องกันการมีส่วนเกีย่ วข้ องกับการคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั มีนโยบายในการดําเนินการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ โดยได้จดั ทําแนวทางการปฏิบตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไว้
ในนโยบายจริ ยธรรมธุ รกิจของบริ ษทั ซึ่ งได้ผ่านการอนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยนโยบาย
จริ ยธรรมธุรกิจสําหรับคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานลงใน Website ของบริ ษทั ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ในหมวด
หัวข้อ Corporate Governance
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่ วมกับโครงการ
แนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต โดยบริ ษทั ได้ร่วมให้สตั ยาบรรณเพื่อรับทราบข้อตกลงตาม
คําประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่ วมดังกล่าวในการต่อต้านการทุจริ ต คอร์รัปชันทุกรู ปแบบ
นอกจากนี้ บริ ษทั ได้มีการดําเนินการเพื่อป้ องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริ ต และคอร์รัปชัน ดังนี้
(1) บริ ษทั ได้สื่อสารไปทั้งระดับกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน โดยกําหนดให้การดําเนินการทุกกระบวนการอยูใ่ น
ขอบข่ า ยกฎหมายอย่ า งเคร่ ง ครั ด หรื อถ้า เกิ ด ข้อ ผิ ด ผลาดในกระบวนการดํา เนิ น งาน เนื่ อ งจากความประมาท
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ก็ให้รับโทษจากภาครัฐโดยไม่มีการวิง่ เต้นให้พน้ ผิด
(2) บริ ษทั จัดให้มีช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่ าฝื นหรื อพบเห็นการกระทําทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และมี
มาตรการคุม้ ครองให้กบั ผูร้ ายงาน
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ ยง
คณะกรรมการฯมีหน้าที่รับผิดชอบในการกําหนดและรักษาระบบการควบคุมภายใน ในปี 2556 คณะกรรมการฯมีการ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยทําการประเมินตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุ มภายในของบริ ษทั ฯด้วยตนเอง (self-assessment) โดยแบบประเมิ นได้ปรั บปรุ งมาจากตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย บริ ษทั ฯมีแผนกตรวจสอบภายในและหน่วยงานกํากับการปฏิบตั ิงาน เพื่อดําเนินการติดตามให้มีการปฏิบตั ิ
ตามระบบที่วางไว้และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้งให้มีคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
เพื่อดําเนินการตามนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์และมัน่ ใจว่าบริ ษทั ฯมีการประเมิน บริ หาร
และควบคุมความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556 โดยมีกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน เข้าร่ วมประชุมด้วย
คณะกรรมการบริ ษทั ฯได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ ายบริ หาร แล้วสรุ ป
ได้วา่ จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบคือ การควบคุมภายในองค์กร
การประเมินความเสี่ ยง การควบคุมการปฏิบตั ิงาน ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้อมูล รวมทั้งระบบการติดตาม
คณะกรรมการฯเห็ นว่าระบบการควบคุ มภายในของบริ ษทั ฯมี ความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริ ษทั ฯได้จดั ให้มี
บุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดําเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในในการติดตาม
ควบคุมดูแลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยให้สามารถป้ องกันรั กษาทรัพย์สินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจากการที่
กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารนําไปใช้โดยมิชอบหรื อโดยไม่มีอาํ นาจ รวมถึงการทําธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรื อ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน อย่างเพียงพอแล้ว
หน่ วยงานตรวจสอบภายใน
ในการประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งนางสาวจิ ระภา คงมณี ให้ดาํ รงตําแหน่ งหัวหน้างานผูต้ รวจสอบ
ภายใน ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2542 เนื่องจากมีประสบการณ์ทาํ งานด้านการตรวจสอบภายในและเคยเข้ารับการอบรม
ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานด้านตรวจสอบภายใน เช่น Internal Audit Role in Governance, Risk and
Control, Business Management Skills, Business Analysis and Information Technology, COSO Internal Control
Framework รวมทั้งการอบรมต่างๆที่ เกี่ ยวข้องกับกฎหมายและมาตรฐานบัญชี ที่ออกใช้ใหม่ และมี ความเข้าใจใน
กิ จกรรมและการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวได้อย่างเหมาะสมและ
เพียงพอ
ทั้งนี้ หน่ วยงานตรวจสอบภายในมีสายการรายงานไปยังคระกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งการพิจารณาและอนุ มตั ิ แต่งตั้ง
ถอดถอน โยกย้ายผูด้ าํ รงตําแหน่ งหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายในของบริ ษ ทั ฯจะต้อ งได้รับความเห็ นชอบจก
คณะกรรมการตรวจสอบด้วย
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หน่ วยงานกํากับการปฏิบัตงิ าน (Compliance Unit)
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิการยน 2556 ได้แต่งตั้งนางสาวจิระภา คงมณี ให้ดาํ รง
ตําแหน่งหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน เพื่อทําหน้าที่กาํ กับดูแลการดําเนิ นธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ฯให้เป็ นไปตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง

12. รายการระหว่ างกัน
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายการธุรกิจของบริ ษทั ฯที่เกี่ยวข้องกันในรายงานและงบการเงินรวม ซึ่ งได้เปิ ดเผยข้อมูลโดย
สรุ ปรายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยต่างๆที่เกิดขึ้น รายการที่เกิดขึ้นเป็ นรายการธุ รกิจปกติกบั บริ ษทั ย่อย ตาม
ราคาตลาดและเป็ นไปตามปกติ ธุร กิ จทางการค้า ทั้งนี้ บริ ษทั ฯมี รายการระหว่างกันที่ เกิ ดกับบุ คคลที่ อาจมีค วามขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 1 รายการคือ รายการเช่าทรัพย์สินระหว่างบริ ษทั ฯกับบริ ษทั ที่เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ

รายละเอียดการเช่ าทรัพย์ สินระหว่ างบริษัทฯกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มูลค่ ารายการ 1,574,244 บาทต่ อปี
บริษทั /บุคคล
ทีเ่ กีย่ วข้ อง

ลักษณะความสั มพันธ์

บริ ษทั โอแมค เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ฯ
จํากัด
จํ า นวน 40,939,360 หุ ้ น คิ ด เป็ น
สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 5.09 ของทุ น จด
ทะเบี ย น (1) และ บริ ษทั โอแมค
จํา กัด มี ก ลุ่ ม ตระกูล ฮัน เป็ นผูถ้ ื อ
หุ ้นรายใหญ่(2) และมีกรรมการของ
บริ ษั ท ฯ 1 ท่ า นดํ า รงตํ า แหน่ ง
กรรมการบริ ษทั โอแมค จํากัด(3)

รายการ

ขนาดของรายการ

เงือ่ นไขความ
สมเหตุสมผลและความ
จําเป็ น

บริ ษทั ฯ เป็ นผูเ้ ช่าช่วงที่ดิน ที่ต้ งั อยู่
บนถนนวิภาวดี-รังสิ ต จํานวน 5 ไร่
93 ตรว. จากบริ ษทั โอแมค จํากัด
โดยบริ ษ ทั โอแมค เป็ นผูเ้ ช่ า ที่ ดิ น
จากนางอภิ ร ดี หัพ นานนท์ นางปิ
ยะดา อัง ศวานนท์ และนายเปรม
ปรี ด์ ิ วัชราภัย เจ้าของที่ดิน ตั้งแต่ปี
2529 – 2557

ค่าเช่ าในปี 2556 เป็ น
มูลค่า 1,574,244 บาท
ซึ่งสัญญาเช่าจะสิ้นสุด
ในเดื อ น กุ ม ภาพัน ธ์
2557

บ ริ ษั ท ฯ เ ช่ า ช่ ว ง ที่ ดิ น
ดั ง กล่ า วเพื่ อ ใช้ เ ป็ นที่ ต้ ั ง
ของสํ า นั ก งานใหญ่ แ ละ
โรงงานการผลิตของบริ ษทั
ย่ อ ย ตั้ งแต่ ปี 2534 โดย
อั ต ราค่ า เช่ า เป็ นอั ต ราที่
ยุ ติ ธรรมเนื่ องจากเป็ น
อั ต ร า เ ดี ยวกั บ ที่ บ ริ ษั ท
โอแมค จํากัดทําสัญญาเช่า
กับเจ้าของที่ดิน

(1) ข้อมูล ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน 14 มีนาคม 2556
(2) บริ ษทั โอแมค จํากัด มีผถู ้ ือหุน้ รายใหญ่ คือ
นายริ ชาร์ด เดวิด ฮัน

ถือหุน้ ในอัตราร้อยละ 15.28

น.ส. เจนีน มากาเร็ ต ฮัน ถือหุน้ ในอัตราร้อยละ 33.33 ลักษณะความสัมพันธ์ น้องสาวของนายริ ชาร์ด เดวิด ฮัน
ด.ญ. อลินา ซิลวี่ ฮัน

ถือหุน้ ในอัตราร้อยละ 18.05 ลักษณะความสัมพันธ์ บุตรสาวของนายริ ชาร์ ด เดวิด ฮัน

(3) กรรมการ 1 ท่าน คือ นายริ ชาร์ด เดวิด ฮัน
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ความคิดเห็นของกรรมการอิสระเกีย่ วกับรายการระหว่ างกัน
รายการระหว่างกันที่เกิดกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันคือ รายการเช่าทรัพย์สินระหว่างกัน โดยบริ ษทั ฯ ได้ตกลงทําสัญญาเช่า
ช่วงที่ดินจากบริ ษทั โอแมค จํากัด ซึ่งกรรมการอิสระมีความเห็นว่าการทํารายการดังกล่าวมีความจําเป็ น สมเหตุสมผล
และเป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ โดยเงื่อนไขต่างๆที่ระบุไว้ในสัญญาเช่า สอดคล้องตามหลักปฏิบตั ิทวั่ ไป
และอัตราค่าเช่าเป็ นราคาที่ยตุ ิธรรม เนื่ องจากเป็ นอัตราและเงื่อนไขเดียวกับค่าเช่าที่บริ ษทั โอแมค จํากัด ทําสัญญากับ
เจ้าของที่ดิน ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกที่ไม่มีความเกี่ ยวข้องใดๆกับบริ ษทั ฯ นอกจากนี้ เป็ นการทํารายการที่ไม่มีผลให้
บุคคลที่มีส่วนได้เสี ยได้รับประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรื อเป็ นเหตุให้ได้รับความเสี ยหาย
หรื อกระทําการที่ขดั แย้งกับประโยชน์ของบริ ษทั ฯอย่างมีนยั สําคัญ
มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตั กิ ารทํารายการระหว่ างกัน
กรณี รายการธุรกรรมที่ทาํ กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามมาตรา 89/12 (1) ตามข้อกําหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ เช่นรายการธุ รกรรมทางการค้าปกติ หรื อธุ รกรรมที่สนับสนุนธุรกิจที่มีเงื่อนไขการค้าทัว่ ไป ต้องขอ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯหรื อขออนุมตั ิหลักการจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯก่อนที่จะทําธุรกรรม
สําหรับมาตรการ และ ขั้นตอนการอนุมตั ิการทํารายการระหว่างกัน ในการเข้าทําสัญญากับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ ตรวจสอบ และ จะต้องได้รับอนุ มตั ิจากคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ ในกรณี ท่ีตอ้ งผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ การออกเสี ยงในที่ประชุมนั้นๆ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสี ยจะ
ไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยต้องถือปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และคณะกรรมการตรวจสอบ ยังทําหน้าที่เป็ นผูส้ อบทานการทํา
รายการระหว่างกันที่สาํ คัญทุกรายไตรมาส เพื่อดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อีกด้วย
นโยบายการทํารายการระหว่ างกันในอนาคต
นโยบายของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยเกี่ยวกับการทํารายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จะต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการปฏิบตั ิ
ตามข้อกําหนดเกี่ ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทํารายการที่ เกี่ ยวโยง และ การได้มา หรื อ จําหน่ ายไปซึ่ งทรัพย์สินของ
บริ ษทั ฯ
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ส่ วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

13. ข้ อมูลทางการเงินทีส่ ํ าคัญ
(1) งบการเงิน

ก. สรุ ปรายงานการสอบบัญชี
 ปี 2556 ผูส้ อบบัญชี ได้แสดงความเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบไม่มีเงื่อนไขแต่มีขอ้ สังเกต - การนํา
มาตรฐานบัญชีใหม่มาถือปฏิบตั ิ
 ปี 2555 ผูส้ อบบัญชีได้แสดงความเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบไม่มีเงื่อนไขและไม่มีขอ้ สังเกต
 ปี 2554 ผูส้ อบบัญชี ได้แสดงความเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบไม่มีเงื่อนไขแต่มีขอ้ สังเกต - การนํา
มาตรฐานบัญชีใหม่มาถือปฏิบตั ิ
ข. ตารางสรุ ปงบการเงินรวม และ งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
โปรดดูเอกสารแนบ 5
ค. อัตราส่วนทางการเงินที่สาํ คัญ
โปรดดูเอกสารแนบ 5
(2) คําอธิบาย และ การวิเคราะห์ ของฝ่ ายจัดการ

ภาพรวมผลการดําเนินงานของกลุ่มฮานา
รายได้จากการขาย ของกลุ่มบริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคสเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเทียบปี ต่อปี คือเท่ากับ 17.7 พันล้าน
บาทในปี 2556 เมื่อเทียบกับ 17.2 พันล้านบาทในปี 2555 รายได้จากการขายในรู ปสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 3
คือเท่ากับ 574 ล้านเหรี ญสหรัฐ ในปี 2556 เทียบกับ 555 ล้านเหรี ยญสหรัฐในปี 2555 กําไรจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 28 คือเท่ากับ 1,377 ล้านบาท ในปี 2556 เทียบกับ 1,076 ล้านบาท ในปี 2555 กําไรจากการดําเนิ นงานเพิ่มขึ้นร้อยละ
29 คือเท่ากับ 45 ล้านเหรี ญสหรัฐ ในปี 2556 เทียบกับ 35 ล้านเหรี ญสหรัฐ ในปี 2555
ในปี 2556 บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิ เพิ่มขึ้นร้อยละ 45 เท่ากับ 2,337 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2555 เท่ากับ 1,610 ล้านบาท
เนื่องจากบริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย คงความฟื้ นตัวต่อเนื่ อง จากผลกระทบจากมหา
อุทกภัยที่เกิดขึ้นในปี 2554 และมีกาํ ไรจากการดําเนินงานตั้งแต่กลางปี 2556 รายรับที่เป็ นรายการยกเว้นในปี 2556 เท่ากับ
594 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 การเพิ่มขึ้นนี้ เนื่ องจากบริ ษทั ฯได้รับค่าสิ นไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยความ
เสี ยหายของทรัพย์สินที่เกิดจากจากอุทกภัยในปี 2556
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การวิเคราะห์ ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
การวิเคราะห์ รายได้
ปี 2556 รายได้จากการขายของกลุ่มบริ ษทั ฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เท่ากับ 17,667 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ 17,233 ล้านบาทในปี
2555 เนื่องจากภาวะตลาดที่อ่อนตัวลงในครึ่ งแรกของปี 2556 และแข็งแกร่ งขึ้นในช่วงครึ่ งหลังของปี 2556 ซึ่ งสวนทาง
กับวัฎจักรความต้องการของอุปกรณ์อิเล็คทรอนิ กส์ในปี 2555 ส่ วนยอดขายในรู ปสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 3
ในปี 2556 เท่ากับ 574 ล้านเหรี ยญสหรัฐ จาก 555 ล้านเหรี ยญสหรัฐในปี 2555 ในขณะที่อตั ราแลกเปลี่ยนเงินบาทเมื่อ
เทียบกับเงินเหรี ยญสหรัฐในปี 2556 แข็งค่าขึ้นร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับปี 2555 คือเท่ากับ 30.80 บาท จาก 31.03 บาท
ยอดขายของหน่วยงานไมโครอิเล็คโทรนิคสปี 2556 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ในรู ปสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ในรู ป
สกุลเงินบาท) จากปี 2555 โดยผลการดําเนินงานของหน่วยงานที่จงั หวัดลําพูนเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 (ร้อยละ 19 ในรู ปสกุล
เงิ นบาท) และหน่ วยงานที่ เมืองเจียซิ งลดลงร้อยละ 10 (ลดลงร้อยละ 11 ในรู ปสกุลเงินบาท) ยอดขายของหน่ วยงาน
ประกอบ IC เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 ในรู ปเงินสกุลเหรี ยญสหรัฐ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ในรู ปสกุลเงินบาท) โดยในปี 2556 ยอดขาย
ของหน่วยงาน IC ที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยาเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ในรู ปสกุลเงินบาท) แต่หน่วยงานที่
เมืองเจียซิง ประเทศจีนลดลงร้อยละ 4 (ลดลงร้อยละ 5 ในรู ปสกุลเงินบาท) ส่วนยอดขายของฮานา ไมโคร ดิสเพลย์ เทค
โนโลยี่ (HMT) ลดลงร้อยละ 11 (ลดลงร้อยละ 12 ในรู ปสกุลเงินบาท)
สั ดส่ วนยอดขายแยกตามหน่ วยงานการผลิต

หน่วยการผลิต PCBA (ประเทศไทย)
หน่วยการผลิต PCBA (ประเทศจีน)
CPG - (กรุ งเทพ)
หน่วยการผลิต IC (อยุธยา)
หน่วยการผลิต IC (เจียซิง)
HMT (สหรัฐอเมริ กา)

ปี 2556
44%
22%
0%
27%
6%
1%
100%

ปี 2555
42%
25%
0%
25%
7%
1%
100%

ปี 2554
38%
22%
1.5%
31%
6%
1.5%
100%

การวิเคราะห์ อตั ราส่ วนกําไรขั้นต้ น ต้ นทุนขาย และค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
อัตราส่ วนกําไรขั้นต้นเท่ากับ 319 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 11 ในปี 2556 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จากร้อยละ 10 ในปี 2555
เนื่องจากยอดขายของหน่วยการผลิตในประเทศไทยเพิ่มขึ้นหักกลบกับยอดขายของหน่วยการผลิตในประเทศจีนที่ลดลง
หน่วยงานที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยาสามารถเพิ่มการผลิตที่สูงขึ้น ส่งผลให้มีกาํ ไรมากขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2556 และ
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การเปลี่ยนแปลงของส่ วนประสมของผลิตภัณฑ์ (product mix) ที่หน่วยการผลิตที่จงั หวัดลําพูนทําให้มีอตั ราส่ วนกําไร
เพิ่มขึ้น
การวิเคราะห์ ผลกําไรจากการดําเนินงาน
กําไรจากการดําเนินงานปี 2556 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 เป็ นร้อยละ 8 จากเดิมที่ร้อยละ 6 ในปี 2555 เนื่องจากกําไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น
และค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารลดลง
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร (ยกเว้นรายการที่ไม่เกิดขึ้นเป็ นประจํา) ลดลงร้อยละ 3 (30 ล้านบาท) เนื่องจากการลดลง
ของการตั้งสํารองผลประโยชน์ของพนักงานเกษียณอายุ ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 5 ของยอดขายในปี 2556 และปี 2555
การวิเคราะห์ เงินปันผลจ่ าย
บริ ษทั จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจํานวน 402 ล้านบาท ในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ ้น ในระหว่างไตรมาส จากผลกําไรของปี
2556
ในไตรมาส 2/56 จ่ายเงินปั นผลครั้งสุ ดท้ายจํานวน 805 ล้านบาท ในอัตรา 1.00 บาทต่อหุ ้น ในระหว่างไตรมาส จากผล
กําไรปี 2555
ในไตรมาส 4/55 จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจํานวน 402 ล้านบาท ในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ ้น ในระหว่างไตรมาส จากผล
กําไรของปี 2555
ในไตรมาส 2/55 จ่ายเงินปันผลจํานวน 805 ล้านบาท ในอัตรา 1.00 บาทต่อหุน้ ในระหว่างไตรมาส จากผลกําไรปี 2554
ในไตรมาส 2/54 จ่ายเงินปั นผลครั้งแรกและครั้งสุ ดท้ายจํานวน 1,248 ล้านบาท ในอัตรา 1.55 บาทต่อหุ ้น ในระหว่างไตร
มาส จากผลกําไรปี 2553
โดยปกติ บริ ษทั ฯ จะทําการประกาศการจ่ายเงินปั นผลเมื่ อมีการประชุ มคณะกรรมการในเดือนกุมภาพันธ์ของปี ถัดไป
เพื่อที่จะนําเข้าสู่การขอมติอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี ในเดือนเมษายน และจ่ายปันผลในเดือนพฤษภาคม
ฐานะทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ฯ ไม่มีภาระหนี้ ที่ก่อให้เกิ ดดอกเบี้ย และมีเงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดสํารอง ณ 31 ธันวาคม 2556
เท่ากับ 6.7 พันล้านบาท เพิม่ ขึ้นจาก 5.5 พันล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2555
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คุณภาพสิ นทรัพย์
ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกค้าของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยเป็ นบริ ษทั ที่มีชื่อเสี ยงในอุตสาหกรรมการประกอบ IC และอิเล็คทรอนิกส์ ทั้งนี้บริ ษทั ฯ
จะทําการตั้งสํารองค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญสําหรับหนี้ที่ครบกําหนดชําระเกินกว่า 90 วัน รวมทั้งรายการที่ฝ่ายบริ หารเชื่อว่า
มีความน่าสงสัยที่จะเกิดหนี้สูญ
ตารางแสดงลูกหนี้การค้าของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย (พันบาท)

ลูกหนี้การค้า-บริ ษทั อื่น
น้อยกว่า 3 เดือน
3-6 เดือน
6-12 เดือน
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป
รวมลูกหนี้-บริ ษทั อื่น
หัก:ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

2556

2555

2554

3,132,604
13,813
1,222
3,150
3,150,789
-4,269
3,146,520

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

สิ นค้ าคงเหลือ
โดยทัว่ ไปบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจะทําการผลิตสิ นค้าตามคําสั่งซื้ อของลูกค้า ส่ งผลให้ปริ มาณสิ นค้าคงเหลือส่ วนใหญ่
ของบริ ษทั ฯ คือ วัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง เครื่ องมือ และ สิ นค้าระหว่างการผลิต และมีสินค้าสําเร็ จรู ปที่รอการจัดส่ งให้แก่
ลูกค้าเพียงส่ วนน้อย โดยปกติ กลุ่ มบริ ษ ทั ฯ จะทําการตัดจําหน่ ายวัตถุดิบที่ ลา้ สมัยและตั้งสํารองค่ าเผื่อสิ นค้าล้าสมัย
สําหรับสิ นค้าคงเหลือที่มีอายุยาวนานและการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ถาวรกรณี ถา้ มีนยั สําคัญ ในทุกไตรมาส
ระยะเวลาหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือเฉลี่ยในปี 2556 เท่ากับ 69 วัน ปี 2555 เท่ากับ 64 วัน และปี 2554 เท่ากับ 66 วัน
สภาพคล่อง
กลุ่มบริ ษทั ฯ มีเงินสดสํารอง 6.7 พันล้านบาท และไม่มีภาระหนี้สินที่ก่อให้เกิดดอกเบี้ย ส่ งผลให้อตั ราส่ วนสภาพคล่อง
มากกว่า 3 เท่าของหนี้สินหมุนเวียน สภาพคล่องในการดําเนินงาน (ค่าตัดจําหน่าย) เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 ในปี 2556 เนื่องจาก
ยอดขายที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ของหน่ ว ยการผลิ ตในประเทศไทยและผลกํา ไรจากการดํา เนิ น งานของหน่ ว ยการผลิ ต ที่ จงั หวัด
พระนครศรี อยุธยาในปี 2556 ซึ่งสวนทางกับผลการดําเนินงานที่ขาดทุนในปี 2555
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เงินสดสํารองและเงินลงทุนระยะสั้นในปี 2556 เพิ่มขึ้น 1.2 พันล้านบาท เป็ น 6.7 พันล้านบาท เนื่ องจากค่าตัดจําหน่าย
(“EBITDA”) 2.6 พันล้านบาท หักด้วยเงิ นปั นผลจ่ายประจําปี 0.8 พันล้านบาท เงินปั นผลจ่ายระหว่างกาลในไตรมาส
4/2555 จํานวน 0.4 พันล้านบาท และรายจ่ายฝ่ ายทุน 1.0 พันล้านบาท เนื่องจากการเพิม่ ขึ้นของรายจ่ายฝ่ ายทุน 0.2 พันล้าน
บาท และค่าสิ นไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยจํานวน 1.2 พันล้านบาท
เงินสดสํารองและเงิ นลงทุ นระยะสั้นในปี 2555 ลดลง 0.3 พันล้านบาท เป็ น 5.5 พันล้านบาท เนื่ องจากค่าตัดจําหน่าย
(“EBITDA”) 2.3 พันล้านบาท หักด้วยเงิ นปั นผลจ่ายประจําปี 0.8 พันล้านบาท เงินปั นผลจ่ายระหว่างกาลในไตรมาส
4/2555 0.4 พันล้านบาท และรายจ่ายฝ่ ายทุน 1.4 พันล้านบาท
เงิ น สดสํา รองในปี 2554 เพิ่ ม ขึ้ น จากปี 2553 อี ก 0.8 พัน ล้า นบาท เป็ น 5.8 พัน ล้า นบาท หลัง จากค่ า ตัด จํา หน่ า ย
(“EBITDA”) 2.6 พันล้านบาท หักด้วยเงินปั นผลจ่ายจํานวน 1.2 พันล้านบาท รายจ่ายฝ่ ายทุนเท่ากับ 1.4 พันล้านบาท และ
0.8 พันล้านบาทจากเงินทุนหมุนเวียนที่ลดลง
รายจ่ ายฝ่ ายทุน
รายจ่ายฝ่ ายทุนสุ ทธิ ของปี 2556 เท่ากับ 1,221 ล้านบาท ปี 2555 เท่ากับ 1,372 ล้านบาท และ ปี 2554 เท่ากับ 1,360 ล้าน
บาท ตามลําดับ รายจ่ า ยฝ่ ายทุ น สุ ท ธิ ข องปี 2556
ลดลงเนื่ อ งจากยอดขายที่ ล ดลงของหน่ วยการผลิ ตที่ จ ัง หวัด
พระนครศรี อยุธยาเมื่อเทียบกับก่อนเกิดอุทกภัยในปี 2554
โดยปกติรายจ่ายฝ่ ายทุนจะเป็ นรายจ่ายสําหรับการซื้ออุปกรณ์การผลิตเมื่อมีการเพิ่มขึ้นของยอดขาย โดยเฉพาะหน่วยงาน
ประกอบ IC อย่างไรก็ตามจะล้าหลังประมาณ 3-6 เดือนเนื่ องจากต้องทําการสั่งซื้ อล่วงหน้า การขยายโรงงานใหม่จะ
ขึ้นอยู่กบั การใช้สอยประโยชน์ของอาคารโรงงานในปั จจุบนั และระยะเวลาในการก่อสร้างโรงงานใหม่หรื อการขยาย
โรงงานเดิม
แหล่งที่มาของเงินทุน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่มีภาระหนี้ สินที่ ก่อให้เกิ ดดอกเบี้ ย และมีเงิ นทุนหมุนเวียนในการดําเนิ นงานเป็ นบวก แหล่ง
เงินทุนของกลุ่มฮานาจะมาจากส่วนของผูถ้ ือหุน้
ปัจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลต่ อการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
กลุ่มบริ ษทั ฯ ดําเนินธุรกิจการผลิตชิ้นส่ วนอิเล็คทรอนิกส์ โดยรับจ้างทําการผลิตสิ นค้าจากลูกค้า และดําเนินการจัดส่งให้
ลูกค้า หรื อลูกค้าของลูกค้าเอง ดังนั้นผลการดําเนิ นงานของกิจการ จึงขึ้นอยู่กบั ความสามารถในการรักษาฐานลูกค้าเดิม
และการแสวงหาลูกค้ารายใหม่ๆ ซึ่ งการเปลี่ยนแปลงของอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกและยอดขายสิ นค้าของ
ลูกค้า จึงมีผลต่ออุปสงค์ในสิ นค้าและบริ การของบริ ษทั ฯ
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เนื่ องด้วยกลุ่มบริ ษทั มีรายได้จากการขายในรู ปสกุลเงินต่างประเทศ (สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐ) และมีตน้ ทุนในรู ปสกุลเงิน
ต่างประเทศคิดเป็ นร้อยละ 60 ของรายได้จากการขาย การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเหรี ยญสหรัฐ และ
เงินหยวนของจีนต่อเหรี ยญสหรัฐ จะมีผลกระทบต่อผลกําไรของกลุ่มบริ ษทั ฯ ประมาณ 170 ล้านบาทต่อไตรมาส สําหรับ
ทุกๆ ร้อยละ 10 ของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ ยนของเงินบาทต่อเหรี ยญสหรัฐ และเงิ นหยวนของจี นต่อเหรี ยญ
สหรัฐ ซึ่งก็คือ (1-0.60) X ยอดขาย X 10%
จากความเสี่ ยงของอัตราแลกเปลี่ยนในกลุ่มบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจํานวน 110
ล้านเหรี ยญสหรัฐเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว โดยจะทําการต่อสัญญาทุกๆ 3 - 6 เดือน
ในขณะที่ มู ล ค่ า ทางบัญ ชี ข องบริ ษ ัท ย่อ ยในต่ า งประเทศถู ก บัน ทึ ก ในรู ป สกุ ล เงิ น ต่ า งประเทศ ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนจะปรากฏใน “รายการผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน” ในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นในบัญชีงบ
ดุล ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อเงินสดจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
สําหรับบริ ษทั ฮานา ที่เป็ นกลุ่มบริ ษทั ที่ส่งออก การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของรายได้
เนื่องจากมีผลกระทบต่อกําไรจากการดําเนินงาน และการปรับปรุ งมูลค่าของสิ นค้าคงคลัง (ซึ่งฝ่ ายจัดการจะรายงานแต่ละ
ไตรมาส เมื่อมีผลกระทบที่เป็ นสาระสําคัญต่อผลกําไร) และกําไรขั้นต้น
อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่ างประเทศ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลบาทต่อเหรี ยญสหรัฐสะท้อนถึงทิศทางเศรษฐกิจของตลาดเกิดใหม่และความต้องการของสิ นค้า
ระหว่างงวด อัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉลี่ยสําหรับปี 2556 เท่ากับ 30.80 บาทต่อเหรี ยญสหรัฐ ซึ่ งแข็งค่าขึ้นร้อยละ 1 จากปี
2555 ที่เท่ากับ 31.03 บาทต่อเหรี ยญสหรัฐ ซึ่งปี 2555 เงินบาทอ่อนค่ากว่าปี 2554 ร้อยละ 2 ที่ 30.53 บาทต่อเหรี ยญสหรัฐ
รายการยกเว้ น
บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ที่บริ ษทั ฯถื อหุ ้นอยู่ร้อยละ 100 มีโรงงานตั้งอยู่ที่นิคม
อุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ได้ประสพกับอุทกภัยในช่วงต้นเดื อนตุลาคม ปี 2554 ซึ่ งเป็ นผลมาจาก
อุทกภัยครั้งใหญ่ในประเทศไทยที่เกิดขึ้นระหว่างไตรมาส 4 ปี 2554
โรงงาน เครื่ องจักร อุปกรณ์ และธุ รกิจของบริ ษทั ย่อยได้รับความเสี ยหายอย่างมาก ประมาณการมูลค่าความเสี ยหาย 40
ล้านเหรี ยญสหรัฐที่เป็ นความเสี ยหายของทรัพย์สิน นอกจากนี้ ยงั มีความเสี ยหายจากการหยุดชะงักทางธุ รกิจอีก ในงบ
การเงินประจําปี 2554 บริ ษทั ย่อยได้ต้ งั สํารองเต็มจํานวนสําหรับมูลค่าตามบัญชีสุทธิของทรัพย์สินที่เสี ยหายที่จะมีการซื้ อ
ใหม่มาทดแทน บริ ษทั ย่อยได้บนั ทึกค่าใช้จ่ายในการซ่ อมแซมที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างไตรมาส 4/54 และอีกจํานวน 84
ล้านบาทได้บนั ทึกเป็ นค่าซ่อมแซมในไตรมาส 1/55 และจํานวน 72 ล้านบาทในไตรมาส 2/55 สําหรับค่าซ่อมแซมและ
วัตถุดิบที่เสี ยหาย บริ ษทั ย่อยกําลังอยู่ในกระบวนการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมจากกรมธรรม์ความเสี ยหายของทรัพย์สินและ
การหยุดชะงักทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจากอุทกภัยที่โรงงานในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ในไตรมาส 2/55 บริ ษทั ย่อยได้รับเงิน
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บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

จํานวน 204 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งจากการจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนระหว่างกาลครั้งแรกจากกรมธรรม์ชดเชยจากการ
หยุดชะงักทางธุ รกิจ และในไตรมาส 3/55 บริ ษทั ย่อยได้รับเงินจํานวน 196 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นอีกส่ วนหนึ่ งของการจ่ายค่า
สิ นไหมทดแทนระหว่างกาลครั้งแรก จากกรมธรรม์ชดเชยความเสี ยหายจากการหยุดชะงักทางธุรกิจ
ในไตรมาส 1/56 บริ ษทั ย่อยได้รับเงินจํานวน 30 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งจากการจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนจากกรมธรรม์
ชดเชยความเสี ยหายของทรัพย์สิน
ในไตรมาส 2/56 บริ ษทั ย่อยได้รับเงินจํานวน 712 ล้านบาท ซึ่ งบันทึกเป็ นรายการเงินได้อื่นๆ โดยค่าสิ นไหมทดแทนจาก
กรมธรรม์สาํ หรับความเสี ยหายของเครื่ องจักรอุปกรณ์และอาคารจากอุทกภัยในปี 2554 ได้รับการชดเชยทั้งสิ้ นที่ 1,042
ล้านบาท
บริ ษทั ฯ ได้ชาํ ระภาษีเงินได้จาํ นวน 110 ล้านบาท และค่าปรับที่เกี่ยวข้องจากคดีประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริ ษทั ฯ
ที่ถูกประเมินโดยกรมสรรพากรในปี 2540 ตามที่ระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18.5 ในไตรมาส 3/56
ในไตรมาส 4/56 บริ ษทั ย่อยได้รับเงินจํานวน 199 ล้านบาทซึ่งเป็ นการจ่ายครั้งแรกและครั้งสุ ดท้ายของค่าสิ นไหมที่ได้รับ
จากกรมธรรม์ประกันความเสี ยหายของสิ นค้าคงคลัง
บริ ษทั ย่อยยังคงอยูใ่ นกระบวนการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมจากกรมธรรม์ประกันความเสี ยหายจากการหยุดชะงักทางธุรกิจ
เหตุการณ์ สืบเนื่อง
ไม่มี
แผนการในอนาคต
บริ ษทั ฯ ได้ลงทุนจํานวน 3.5 ล้านเหรี ยญสหรัฐ เพื่อเช่าที่ดินระยะเวลา 50 ปี ที่จงั หวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา สําหรับการ
ขยายหน่วยการผลิตในอนาคต บริ ษทั ฯมีแผนที่จะสร้างโรงงานด้วยพื้นที่ 13,000 ตารางเมตร บนที่ดินเช่า โดยมีค่าใช้จ่าย
จํานวน 9 ล้านเหรี ยญสหรัฐ คาดว่าจะแล้วเสร็ จในปี 2558
บริ ษทั ฯ กําลังดําเนิ นการก่อสร้างโรงงานพื้นที่ 26,000 ตารางเมตร ที่บริ ษทั ฯได้ซ้ื อไว้ที่สวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์
จังหวัดลําพูน มีค่าใช้จ่ายประมาณ 710 ล้านบาทซึ่งจะแล้วเสร็ จภายในกลางปี 2557
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การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
“บริ ษ ทั ได้สอบทานข้อมู ลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ฉบับ นี้ แล้ว และด้ว ยความระมัดระวัง
บริ ษทั ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาํ ให้ผอู ้ ื่นสําคัญผิด หรื อไม่ขาด ข้อมูลที่ควรต้องแจ้งใน
สาระสําคัญ นอกจากนี้ บริ ษทั ขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ได้แสดงข้อมูลอย่าง
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแล้ว
(2) บริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อการจัดให้มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่า บริ ษทั ได้เปิ ดเผย
ข้อมูลในส่วนที่เป็ นสาระสําคัญทั้งของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตาม
ระบบดังกล่าว
(3) บริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตาม
ระบบดังกล่าว และบริ ษทั ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ผูส้ อบบัญชีและ
กรรมการตรวจสอบของบริ ษทั แล้วซึ่ งครอบคลุมถึงข้อบกพร่ องและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริ ษทั ได้รับรองความถูกต้อง
แล้ว บริ ษทั ได้มอบหมายให้ นายเทอร์ เรนซ ฟิ ลิป เวียร์ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มี
ลายมือชื่อของ นายเทอร์ เรนซ ฟิ ลิป เวียร์ กํากับไว้ บริ ษทั จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่บริ ษทั ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้ว
ดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ
1. นายริ ชาร์ ด เดวิด ฮัน

ตําแหน่ง
กรรมการ, รองประธาน, ประธานบริ หาร
และหัวหน้าฝ่ ายบริ หาร

…………………………

กรรมการ, รองประธานบริ หาร และ
หัวหน้าฝ่ ายการเงิน

…………………………

กรรมการ, ประธานอํานวยการ
และหัวหน้าฝ่ ายปฏิบตั ิการ

…………………………

4. นายบัญชา ทานพระกร

ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ

…………………………

5. นางสลักจิตต์ ปรี ดาภรณ์

กรรมการอิสระ

…………………………

6. นายยิง่ ศักดิ์ เจนรถา

กรรมการอิสระ

…………………………

2. นายเทอร์เรนซ ฟิ ลิป เวียร์
3. นายวินสัน มุง ชู ฮุย

ชื่อ

ตําแหน่ง

ผูร้ ับมอบอํานาจ นายเทอร์เรนซ ฟิ ลิป เวียร์ กรรมการ, รองประธานบริ หาร และ
หัวหน้าฝ่ ายการเงิน

ลายมือชื่อ

ลายมือชื่อ
…………………………

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษทั บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล/
ตําแหน่ ง/
วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัตกิ ารอบรม

นายบัญชา ทานพระกร
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการบริ ษทั
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
7 พฤศจิกายน 2545

79 - อนุปริ ญญาทางการธนาคาร
Institute of Banker, London, UK

นายริ ชาร์ด เดวิด ฮัน
- กรรมการบริ หาร
- รองประธานกรรมการ,
ประธานบริ หาร และ
หัวหน้าฝ่ ายบริ หาร
- กรรมการสรรหา
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
26 กรกฎาคม 2536

57 - ปริ ญญาตรี B.A. (Economics),
City University, London, UK
- ปริ ญญาโท M.B.A (Marketing)
City University, London, UK

นายวินสัน มุง ชู ฮุย
- กรรมการบริ หาร
- รองประธานบริ หาร
- ประธานอํานวยการและ
หัวหน้าฝ่ ายปฏิบตั ิการ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
26 กรกฎาคม 2536

68 ปริ ญญาตรี Bachelor of Engineering,
Cheng Kong University

จํานวนหุ้น สั ดส่ วนการ
ทีถ่ ือ (หุ้น) ถือหุ้น (%)

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการ
และผู้บริหาร

ประวัตกิ ารทํางานย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท

ประวัตกิ าร
กระทําผิด

100,000

0.012%

ไม่มี

2550 - ปัจจุบนั
2545 - ปัจจุบนั

ประธานกรรมการ บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

ไม่มี

1,040,000

0.129%

ไม่มี

2536 - ปัจจุบนั

กรรมการบริ หาร

บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)
และบริ ษทั ย่อย

ไม่มี

8,140,000

1.011%

ไม่มี

2536 - ปัจจุบนั

กรรมการบริ หาร

บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)
และบริ ษทั ย่อย

ไม่มี

ประวัติการอบรม
- DAP 40/2005 (IOD)

ประวัติการอบรม
- DAP 57/2006 (IOD)
- UFS 4/2006 (IOD)

***สัดส่วนการถือหุ น้ (%) ได้จากยอดหุ น้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)
ชื่ อ-นามสกุล/
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว
ประวัติการทํางานย้ อนหลัง 5 ปี
ประวัติการ
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา/
จํานวนหุ้น สั ดส่ วนการ
ตําแหน่ ง/
ระหว่ างกรรมการ
กระทําผิด
(ปี )
ประวัติการอบรม
ที่ถือ (หุ้น) ถือหุ้น (%)
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่ อหน่ วยงาน/บริษัท
วันที่ได้ รับแต่ งตั้ง
และผู้บริหาร
นายเทอร์เรนซ ฟิ ลิป เวียร์
55 - ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์และบัญชี 225,000
0.028%
ไม่มี
2536 - ปั จจุบนั กรรมการบริ หาร
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)
ไม่มี
- กรรมการบริ หาร
Macquarie University, Australia
และบริ ษทั ย่อย
- รองประธานบริ หาร
และหัวหน้าฝ่ ายการเงิน
- ประธานกรรมการกํากับดูแล
กิจการ
- ประธานกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง
ประวัติการอบรม
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
26 กรกฎาคม 2536
- DCP 6/2001, Diploma (IOD)
นางสลักจิตต์ ปรี ดาภรณ์
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหา
- กรรมการกํากับดูแลกิจการ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1 ธันวาคม 2556

53 - ปริ ญญาตรี สาขาการบัญชี
คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายยิง่ ศักดิ์ เจนรถา
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหา
- กรรมการกํากับดูแลกิจการ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1 ธันวาคม 2556

67 - ปริ ญญาตรี สาขารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริ ญญาโทสาขาบริ หารธุ รกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรการอบรมการจัดการ
การผลิตและการดําเนินงาน
คณะบริ หารธุ รกิจ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

177,800

0.022%

ไม่มี

2556 - ปั จจุบนั กรรมการอิสระ
2552 - ปั จจุบนั ที่ปรึ กษาด้านการเงินและบัญชีอิสระ
2535 - 2552 ผูจ้ ดั การบัญชี

บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ส.นภา (ประเทศไทย) จํากัด

ไม่มี

90,000

0.011%

ไม่มี

2556 - ปั จจุบนั กรรมการอิสระ
2553 - 2554 ที่ปรึ กษาฝ่ ายบริ หาร
2551 - 2552 รองประธานและผูจ้ ดั การทัว่ ไป

บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั อินเตอร์เนชัน่ แนล พรี ซิชนั่ โปรดักท์ จํากัด
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส (เจียซิ ง) จํากัด

ไม่มี

ประวัติการอบรม
- RMP 2/2013 (IOD)

***สัดส่ วนการถือหุน้ (%) ได้จากยอดหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)
ชื่ อ-นามสกุล/
ตําแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตั้ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

จํานวนหุ้น สั ดส่ วนการ
ที่ถือ (หุ้น) ถือหุ้น (%)

นายวิง เกิง เชาว์
55 ปริ ญญาโทสาขาการจัดการ
รองประธานและผูจ้ ดั การทัว่ ไป
สถาบันศศินทร์
โรงงานฮานา ลําพูน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1 มกราคม 2551

919,500

0.114%

นางสาวอัจฉรา ชัยชาญชีพ
ผูจ้ ดั การอาวุโสแผนกบัญชี
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
14 ตุลาคม 2556

25,000

0.003%

45 ปริ ญญาตรี สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

***สัดส่ วนการถือหุน้ (%) ได้จากยอดหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว
ประวัติการทํางานย้ อนหลัง 5 ปี
ประวัติการ
ระหว่ างกรรมการ
กระทําผิด
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่ อหน่ วยงาน/บริษัท
และผู้บริหาร
ไม่มี
2551 - ปั จจุบนั รองประธานและผูจ้ ดั การโรงงาน
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)
ไม่มี
2541 - 2550 รองประธานอํานวยการฝ่ ายขาย และ บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)
การตลาด

ไม่มี

2539 - ปั จจุบนั ผูจ้ ดั การอาวุโสแผนกบัญชี

บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

ไม่มี

รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษทั บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล/
ตําแหน่ ง/
วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้ง
นางสาวจิระภา คงมณี
เลขานุการบริ ษทั
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
11 สิ งหาคม 2551

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัตกิ ารอบรม

47 - ปริ ญญาตรี สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
- ปริ ญญาโทสาขาบริ หารธุ รกิจ
Butler University, U.S.A
ประวัติการอบรม
- Corporate Secretary Program
CS 19/2006 (IOD)
- Effective Minute Taking
EMT 4/2006 (IOD)

จํานวนหุ้น สั ดส่ วนการ
ทีถ่ ือ (หุ้น) ถือหุ้น (%)
0

0.000%

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการ
และผู้บริหาร
ไม่มี

ประวัตกิ ารทํางานย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท

2542 - ปัจจุบนั ผูจ้ ดั การอาวุโสแผนกตรวจสอบภายใน บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)
2551 - ปัจจุบนั เลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบของเลขานุการ
1. จัดเตรี ยมและรักษาเอกสารที่สาํ คัญดังนี้
1.1 ทะเบียนของกรรมการบริ ษทั
1.2 การทําหนังสื อแจ้งการประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริ ษทั รวมถึงรายงานประจําปี
1.3 การทําหนังสื อแจ้งการประชุมผูถ้ ือหุ น้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ น้
2. เก็บเอกสารรายงานเรื่ องความขัดแย้งผลประโยชน์ของกรรมการและผูบ้ ริ หารและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง และส่งสําเนาเอกสารดังกล่าวตามมาตรา 89/14 รายงานต่อประธานคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วัน หลังจากที่ได้รับรายงาน
3. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามข้อบังคับของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเช่น
· ให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริ ษทั ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
· ดําเนินการประชุมของคณะกรรมการบริ ษทั และการประชุมผูถ้ ือหุ น้
· ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เช่นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้แน่ใจว่าการเปิ ดเผยข้อมูลต่างๆ เป็ นไปตามที่กฏหมายกําหนด

ประวัตกิ าร
กระทําผิด
ไม่มี

เอกสารแนบ 2
ข้ อมูลการดํารงตําแหน่ งของกรรมการ ผู้บริหาร
และผู้มอี าํ นาจควบคุมในบริษทั ฯ บริษทั ย่ อย
บริษทั ร่ วม บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้ อง และบริษทั อืน่

ข้ อมูลการดํารงตําแหน่ งของกรรมการผู้บริหาร และ ผู้มีอาํ นาจควบคุมในบริษทั บริษทั ย่ อย บริษทั ร่ วม บริษทั ที่เกีย่ วข้ อง และบริษทั อืน่
บริษทั
ที่เกีย่ วข้ อง

บริษทั ย่ อย
รายชื่อบริษทั

รายชื่อ
นายบัญชา ทานพระกร*
นายริ ชาร์ ด เดวิด ฮัน
นายวินสัน มุง ชู ฮุย
นายเทอร์ เรนซ ฟิ ลิป เวียร์
นางสลักจิตต์ ปรี ดาภรณ์ *
นายยิง่ ศักดิ์ เจนรถา *
นายวิง เกิง เชาว์
นางสาวอัจฉรา ชัยชาญชีพ

ฮานา

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

ฮานา ฮานา
ฮานา
เซมิ
เซมิ ไมโครดิสเพล
กรุ งเทพ อยุธยา เทคโนโลยี่ อิงค์
//
//
//
///

//
//
//
-

//
//
//
-

X = ประธานกรรมการ

ฮานา
ไมโคร
อิงค์

ฮานา
เจียซิง

โอแมค
เซลล์

//
//
//
-

//
//
//
-

//
//
-

/ = กรรมการ

ฮานา
ฮานา
ฮานา
ไมโคร
ไมโคร
เซมิ
อินเวสเมนท์ อินเตอร์ อินเตอร์
//
//
-

// = กรรมการบริ หาร

//
//
-

//
//
-

/// เจ้าหน้าที่บริ หาร

ฮานา
ฮานา
ฮานา
ฮานา
ฮานา
เซมิ เทคโนโลยี่
ไมโคร
เทคโนโลยี่ มาเก๊ า
โฮลดิง้
กรุ๊ ป
เอ็นเทอร์ ไพรซ์ อินเวสท์ เมนท์
//
//
-

//
//
//
-

* กรรมการอิสระ

//
//
//
-

//
//
//
-

//
//
-

โอแมค

//
-

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้ างานตรวจสอบ
ภายใน และหัวหน้ างานกํากับดูแลการ
ปฏิบตั งิ านของบริษทั

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) จํากัด
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
หัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน
ชื่อ:
นางสาวจิระภา คงมณี
คุณวุฒิการศึกษา:
ปริ ญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
ปริ ญญาโทสาขาการบริ หาร Butler University, U.S.A
ประสบการณ์ การทํางาน และการฝึ กอบรม:
2542 - ปั จจุบนั : หัวหน้างานแผนกตรวจสอบบริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
การฝึ กอบรม
Internal Audit Role in Governance, Risk and Control, Business Management Skills, Business Analysis and Information Technology,
COSO Internal Control Framework รวมทั้งการอบรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและมาตรฐานบัญชีที่ออกใช้ใหม่
หน้ าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน:
•

จัดทําแผนตรวจสอบตามฐานความเสี่ ยงและนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบอนุมตั ิ

•

ประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในและสนับสนุนให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิ ภาพ

•

สอบทานและประเมินการใช้ทรัพยากร รวมทั้งสอบทานระบบงานต่างๆ รวมถึงผลกระทบที่สาํ คัญ

•

ให้คาํ แนะนําปรึ กษาแก่ผบู ้ ริ หารเพื่อให้การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล และการกํากับดูแลที่ดี

หน้ าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
กํากับดูแลการดําเนิ นธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั ฯให้เป็ นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง

เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกีย่ วกับรายการประเมินราคาทรัพย์ สิน

- ไม่มี-

เอกสารแนบ 5

บริษ ัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จําก ัด (มหาชน) และบริษ ัทย่อย
งบกําไรขาดทุนรวม

(หน่วย:พันบาท)
รายได้
รายได ้จากการขาย
ประกอบด ้วย
PCBA (จังหวัดลําพูน ประเทศไทย)
PCBA (เมืองเจียซิง ประเทศจีน)
CPG (กรุงเทพ ประเทศไทย)
IC (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย)
IC (เมืองเจียซิง ประเทศจีน)
HMT (รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา)

รายได ้อืน
่ - จากการดําเนินงาน

ปี

ปี

ปี

2556

2555

2554

17,667,000

17,232,769

%
2556-2555

16,314,929

434,232

2556-2555
3%

7,813,693
3,791,426
4,805,783
1,115,469
140,629

44%
21%
0%
27%
6%
1%

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

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%

632,968
(489,122)
(73,710)
442,050
(58,197)
(19,758)

9%
-11%
-100%
10%
-5%
-12%

17,667,000

100%

17,232,769

100%

16,314,929

100%

434,231
0
(48,180)

3%

282,866

331,046

340,274

รวมรายได้

17,949,866

17,563,815

16,655,203

ค่าใช้จา่ ย
ต ้นทุนขาย
ค่าใช ้จ่ายในการขายและบริหาร

15,665,335
907,751

89%
5%

15,550,124
938,123

90%
5%

14,261,379
967,334

87%
6%

รวมค่าใช้จา่ ย

16,573,086

94%

16,488,247

96%

15,228,713

93%

84,838

1%

1,376,780

8%

1,075,567

6%

1,426,491

9%

301,213

28%

กําไรขาดทุนจากการดําเนินงาน
รายได ้อืน
่ ทีไ่ ม่ได ้มาจากการดําเนินงาน
ดอกเบีย
้ รับ
ดอกเบีย
้ จ่าย
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ภาษี เงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คล

95,017
165,169
(8,643)
1,628,324

84,982
170,696
(7,478)
9%

1,323,767
(119,216)

65,695
157,110
(9,351)
8%

1,639,945

2%

115,210
(30,372)

1%
-3%

10,035
(5,526)
(1,165)
10%

-15%

386,051

-3%
16%

304,557

23%

(61,999)

4%

9%

(42,921)

3%

57,217

-48%

กําไร (ขาดทุน) ก่อนรายการยกเว้น
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย
่ น
รายการยกเว ้น

1,566,325
(60,329)
831,203

9%

1,204,551
168,400
237,242

7%

1,597,023
120,339
(99,294)

10%

361,774
(228,729)
593,961

30%

กําไร (ขาดทุน) สุทธิประจํางวด

2,337,199

13%

1,610,193

9%

1,618,068

10%

727,006

45%

บริษ ัท ฮานา ไมโครอิเล็ คโทรนิคส จําก ัด (มหาชน) และบริษ ัทย่อย
งบดุล
ปี

ปี

ปี

2556

2555

2554

4,185,699
2,524,310
3,241,169
3,171,981
154,586

3,111,181
2,370,090
2,764,216
2,847,768
162,930

3,824,147
2,014,320
2,568,516
2,646,579
154,071

1,074,518
154,220
476,953
324,213
(8,344)

35%
7%
17%
11%
-5%

รวมสินทร ัพย์หมุนเวียน

13,277,747

11,256,186

11,507,633

2,021,560

18%

เงินให ้บริษัททีเ่ กีย
่ วข ้องกู ้ยืม

-

-

-

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

-

-

-

6,844,878

6,621,701

6,372,590

223,177

3%

(หน่วย:พันบาท)

%
2556-2555

2556-2555

สินทร ัพย์
สินทร ัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินฝากสถาบันการเงินและตั๋วเงินรับ
ลูกหนี้การค ้า
สินค ้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
่

่ น
ิ อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
ทีด
สินทรัพย์อน
ื่

รวมสินทร ัพย์
ิ
้ น
หนีส
ิ หมุนเวียน
้ น
หนีส
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู ้ยืมจากธนาคาร
เจ ้าหนี้การค ้าและตั๋วเงินจ่าย
ภาษี เงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คลค ้างจ่าย
ค่าใช ้จ่ายค ้างจ่าย
ิ หมุนเวียนอืน
หนี้สน
่

ิ หมุนเวียนอืน
้ น
่
รวมหนีส
ิ ระยะยาว
้ น
หนีส
เงินกู ้ระยะยาว
ิ ระยะยาวอืน
้ น
่
หนีส
ิ
้ น
รวมหนีส

34,513

51,745

31,489

20,157,137

17,929,632

17,911,712

15,946
2,484,859
17,606
419,335
239,514

24,435
2,087,840
60,052
448,350
38,072

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

(8,489)
397,019
(42,446)
(29,015)
201,442

-35%
19%
-71%
-6%
529%

3,177,261

2,658,749

2,994,234

518,512

20%

385,799

376,361

352,900

3,563,060

3,035,109

3,347,133

804,879
1,723,219
375,919
13,301,102
388,959
-

804,879
1,723,219
352,497
12,194,644
(180,717)
-

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

้ อ
ื หุน
้
รวมส่วนของผูถ

16,594,078

14,894,522

ิ และส่วนของผูถ
้ น
รวมหนีส
้ อ
ื หุน
้

20,157,137

17,929,631

้ อ
ื หุน
้
ส่วนของผูถ
ทุนทีอ
่ อกและเรียกชําระแล ้ว
กําไร (ขาดทุน) ทีย
่ ังไม่เกิดขึน
้ จากการเปลีย
่ นแปลงในการลงทุน
ส่วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล ้ว-สํารองตามกฏหมาย
ยังไม่ได ้จัดสรร
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
้ หุ ้นคืน
การซือ
ส่วนเกินของราคาเงินลงทุนทีส
่ งู กว่ามูลค่าตามบัญชี

(17,232)
2,227,506

12%

9,438
527,950

17%

(0)

0%

(0)

0%

23,422
1,106,458
569,675

7%
9%
-315%

14,564,579

1,699,555

11%

17,911,713

2,227,506

12%

บริษ ัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จําก ัด (มหาชน) และบริษ ัทย่อย
งบกระแสเงินสด

(หน่วย:พันบาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษี

ปี

ปี

ปี

2556

2555

2554

2,399,198

1,729,409

1,514,479

1,188,390
117,452
(127,771)

1,228,986
(28,613)
(48,519)

919,628
17,299
(122,337)

(40,596)
146,065
(79,253)

1,178,070

1,151,855

814,590

26,216

(261,612)
(395,963)
7,096
125,213

(176,615)
24,276
861,184
(369,615)

2556-2555

669,790

รายการปร ับกระทบยอดกําไรสุทธิเป็นเงินสดร ับ
จากกิจกรรมดําเนินงาน
รายการทีไ่ ม่ใช่เงินสด
่ มราคา
ค่าเสือ
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลีย
่ นทีย
่ ังไม่เกิดขึน
้ จริง
การเปลีย
่ นแปลงในบัญชีคา่ เผือ
่ อืน
่ ๆ

้ ) ลดลง
เงินลงทุนหมุนเวียน (เพิม
่ ขึน
ลูกหนีก
้ ารค ้า
สินค ้าคงเหลือ
เจ ้าหนีก
้ ารค ้า
อืน
่ ๆ

(381,655)
(226,801)
431,383
(163,958)
(341,030)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

(205,039)
(251,077)
(429,800)
205,657
(680,260)

(525,266)

3,236,238

2,201,004

1,803,803

(102,806)
(1,580,557)
60,087
660,662

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

(451,330)
(1,127,424)
96,925
(200,277)

339,229
1,035,235

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนลดลง (เพิม
่ ขึน
้ )
้ ทีด
ซือ
่ น
ิ , อาคารและอุปกรณ์
เงินรับจากการจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิม
่ ขึน
้ (ลดลง)
ส่วนตํา่ กว่าทุนทีเ่ กิดจากการเปลีย
่ นแปลงมูลค่าเงินลงทุน
อืน
่ ๆ

17,367

333,063

286,936

-945,247

-1,692,179

-1,395,170

315,061
(95,243)
(48,229)
891,038
(315,696)
746,932

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจ ัดหาเงิน
้ หุ ้นคืน
เงินสดจ่ายจากการซือ

-

-

-

-

เงินๆปั นผลจ่าย

(9,154)
(1,207,318)

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

(13,298)
(804,879)

5,319
0

เงินสดสุทธิใช ้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(1,216,472)

(1,221,791)

(818,177)

5,319

(712,966)

(409,544)

1,787,485

เงินสดรับจากการเพิม
่ ทุน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม
่ ขึน
้ (ลดลง) สุทธิ

1,074,519

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดช่วงต ้นของไตรมาส

3,111,181
4,185,700

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดช่วงปลายของไตรมาส

3,824,147
3,111,181

3,824,147
3,414,603

(712,966)
1,074,519

บริษ ัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จําก ัด (มหาชน) และบริษ ัทย่อย
่ นทางการเงิน
อ ัตราสว

(หน่วย:พันบาท)

ปี

ปี

ปี

2556

2555

2554

2556-2555

อ ัตราส่วนความสามารถในการทํากําไร
อัตรากําไรขัน
้ ต ้น (%)
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%)
อัตรากําไรสุทธิกอ
่ นรายการยกเว ้น (%)
อัตรากําไรสุทธิหลังรายการยกเว ้น (%)
่ มราคา,ค่าตัดจําหน่าย (%)
อัตรากําไรก่อนหักดอกเบีย
้ จ่าย,ภาษี ,ค่าเสือ
อัตราผลตอบแทนต่อผู ้ถือหุ ้น (%)

11%
8%
9%
13%
14%
14%

10%
6%
7%
9%
13%
11%

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

2%
2%
2%
4%
1%
3%

5
61
69
53

6
56
64
53

6
55
66
59

(1)
5
6
(1)

4.2
3.1

4.2
3.1

3.8
2.8

-0.1
0.0

0.2
-0.2
n/a

0.2
-0.2
n/a

0.2
-0.2
n/a

0.0
0.0

อ ัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการทํางาน
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลีย
่ (วัน)
ระยะเวลาขายสินค ้าเฉลีย
่ (วัน)
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลีย
่ (วัน)

อ ัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)

อ ัตราส่วนวิเคราะห์ทางการเงิน
ิ ต่อส่วนของผู ้ถือหุ ้น (เท่า)
อัตราส่วนหนีส
้ น
ิ สุทธิตอ
อัตราส่วนหนีส
้ น
่ ส่วนของผู ้ถือหุ ้น (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบีย
้ (เท่า)

