Microelect
Microelectronics
Public Company Limited
บร�ษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)

รายงาน 56-1

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป 2559
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1: การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3. ปั จจัยความเสีย่ ง
4. ทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจ
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย
6. ข้อมูลทัว่ ไปและข้อมูลสาคัญอืน่

1
5
29
33
36
37

ส่วนที่ 2: การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุน้
8. โครงสร้างการจัดการ
9. การกากับดูแลกิจการ
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสีย่ ง
12. รายการระหว่างกัน

38
41
49
80
97
100

ส่วนที่ 3: ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
13. ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ
14. การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ

103
103

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3
เอกสารแนบ 4
เอกสารแนบ 5

รายละเอียดเกี่ยวกับผูบ้ ริหารและผูม้ ีอานาจควบคุมบริษทั
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษทั ย่อย
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ส่ วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
กลุ่มบริ ษทั ฮานา เป็ นหนึ่ งในบริ ษทั ฯ อิสระชั้นนาในภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ซ่ ึ งเป็ นผูใ้ ห้บริ การผลิต
ผลิตภัณฑ์อิเล็คทรอนิ กส์แบบครบวงจร (Electronic Manufacturing Service - EMS) บริ ษทั ฯ มีสานักงานใหญ่ต้ งั อยู่ที่
กรุ งเทพฯ และมี ฐานการผลิ ต 6 แห่ ง โดยมี ที่ต้ งั อยู่ในประเทศไทยคื อที่ จงั หวัดลาพูนและจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ประเทศจีนในเมืองเจียซิ ง สหรัฐอเมริ กาในรัฐโอไฮโอ และประเทศกัมพูชาในจังหวัดเกาะกง
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั แม่ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2521
โดยชื่ อเดิมคื อ บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิ คส จากัด และเข้าจดทะเบี ยนกับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเป็ น
บริ ษทั มหาชนจากัด เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2536
1.1 วิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ ของบริษทั ฯ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาทบทวนและอนุ มตั ิ วิสัยทัศน์ ภารกิ จ และวัตถุประสงค์หรื อเป้ าหมายระยะยาวของ
บริ ษทั ฯ ในรอบปี ที่ผา่ นมา ดังนี้
วิสัยทัศนของฮานา คือ
เพื่ อ ก้าวสู่ ความเป็ นหนึ่ งในบริ ษทั ผูผ้ ลิ ต สิ นค้าอิ เ ล็คทรอนิ กส์ โดยสร้ า งสรรผลิ ตภัณ ฑ์ซ่ ึ งมี คุณ ภาพระดับโลกและ
หลากหลายพร้อมให้บริ การอย่างครบวงจร
ภารกิจของฮานา คือ
เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในระยะยาว โดยพยายามให้มีการผันผวนของรายได้นอ้ ยที่สุด มีการพัฒนาและส่ งเสริ มให้
พนักงานมีความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน สร้างความพึงพอใจสูงสุ ดให้แก่ลกู ค้า รวมถึงการเป็ นองค์กรที่ดี ที่มีส่วนร่ วมในการรักษา
สิ่ งแวดล้อม และช่วยเหลือสังคมเพื่อประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกฝ่ าย
วัตถุประสงค์ /เป้ าหมายระยะยาวของบริษทั ฯ
1. พัฒนาและเสริ มสร้างทรัพยากรบุคคลเพื่อการขยายตัวอย่างต่อเนื่ องและเพื่อที่ จะตอบสนองความต้องการที่
เปลี่ยนแปลงของตลาด และโอกาสสาหรับเส้นทางอาชีพของพนักงานของบริ ษทั ฯ
2. สร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ งและระยะยาวกับลูกค้าหลักของเราในการส่ งเสริ มการเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื่ อง
3. เข้าใจความต้องการของลูกค้าและพยายามที่จะบรรลุความความคาดหวังของลูกค้าของเรา
4. ขยายฐานลูกค้าให้มีค วามหลากหลายอย่า งต่ อเนื่ อง ทั้งทางภูมิศ าสตร์ และความเสี่ ยงในภาคอุตสาหกรรม
เพื่อที่จะรับมือกับความผันผวนของวงจรเศรษฐกิจ
5. สร้างการเจริ ญเติบโตและเพิ่มมูลค่าผูถ้ ือหุน
้ ผ่านการปันผลกาไรและผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น
6. ดารงไว้ซ่ ึ งจริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยต่าง ๆ
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1.2 การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของบริ ษทั ฯ ในรอบ 3 ปี ที่ผา่ นมามีดงั นี้
ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559



บริ ษทั ฯ จดทะเบี ยนเปลี่ยนแปลงที่ อยู่ของสานักงานใหญ่ จากเดิมที่อยู่เลขที่ 10/4 หมู่ 3 ถนน
วิภ าวดี -รั งสิ ต แขวงตลาดบางเขน เขตหลัก สี่ กรุ งเทพมหานคร เนื่ องจากหมดสั ญญาเช่ า
เปลี่ ย นเป็ นเลขที่ 65/98 ซอยวิ ภ าวดี -รั ง สิ ต 64 แยก 2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลัก สี่
กรุ งเทพมหานคร โดยที่อยูใ่ หม่น้ ีต้ งั อยูบ่ นที่ดินที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของบริ ษทั ฯ



สรุ ปค่าสิ นไหมทดแทนจากกรมธรรม์จากการหยุดชะงักทางธุ รกิจเนื่ องจากอุทกภัยของ บริ ษทั
ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จากัด ได้รับจานวนเงินทั้งสิ้ น 1,750 ล้านบาท ดังนั้นรวมค่า
สิ นไหมทดแทนจากความเสี ยหายของทรัพย์สินและการหยุดชะงักทางธุ รกิ จ เป็ นเงิ นทั้งสิ้ น
2,992 ล้านบาท



บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิ คส จากัด (มหาชน) สาขาสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์
จังหวัดลาพูนได้เริ่ มเปิ ดดาเนินการในเดือนมกราคม หน่วยการผลิตแห่ งนี้ เป็ นโรงงานผลิตแห่ ง
ที่สองของฮานา ในจังหวัดลาพูน และเน้นการผลิตในผลิตภัณฑ์ประเภทเซมิคอนดักเตอร์ และ
ผลิตภัณฑ์ประเภทแผงวงจรอิเล็คทรอนิกส์ (Printed Circuit Board Assembly)



บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิ คส (กัมพูชา) จากัด ตั้งอยู่ในนิ คมอุตสาหกรรมจังหวัดเกาะกง
ได้เริ่ มเปิ ดดาเนินการในเดือนกันยายน โดยดาเนินการผลิตและประกอบอุปกรณ์ RFID สาหรับ
อ่านข้อมูล และผลิตภัณฑ์ประเภทแผงวงจรอิเล็คทรอนิกส์ (Printed Circuit Board Assembly)



บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิ คส จากัด (มหาชน) สาขาสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์
จังหวัดลาพูน ได้ดาเนินการซื้ อที่ดินข้างเคียงจานวน 24 ไร่ มูลค่า 72.3 ล้านบาท เพื่อขยายธุ รกิจ
ในอนาคต
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1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของบริษทั ฯ
กลุ่ ม ฮานาประกอบด้ว ยบริ ษัท แม่ คื อ บริ ษัท ฮานา ไมโครอิ เ ล็ ค โทรนิ ค ส จ ากัด (มหาชน) “บริ ษัท ”
ประกอบด้วยบริ ษทั ย่อยซึ่ งถือหุน้ โดยบริ ษทั ฯ ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังต่อไปนี้
บริษัทย่ อยทีถ่ อื หุ้นโดยบริษัทฯ

ประเภทธุรกิจ

บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (กรุ งเทพ) จากัด
ลงทุน
65/98 ซอยวิภาวดี-รังสิ ต 64 แยก 2 แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุ งเทพฯ 10210
บริ ษทั โอแมค เซลส์ จากัด
จัดซื้อชิ้นส่วน
16E, On Fook Industrial Building, 41- 45 Kwai Fung
อิเล็คทรอนิกส์
Crescent, Kwai Chung, N.T., Hong Kong
และอุปกรณ์
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิ เล็ค โทรนิ คส อิ น เตอร์ เ นชั่นแนล
ลงทุน
จากัด
P.O. Box 71, Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola,
British Virgin Islands
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส อินเวสเมนท์ จากัด
ลงทุน
P.O. Box 71, Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola,
British Virgin Islands
บริ ษทั ฮานา เทคโนโลยี กรุ๊ ป จากัด
ลงทุน
P. O. Box 309, Ugland House, South Church St., George
Town, Grand Cayman, Cayman Islands
บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จากัด
ผลิตและจาหน่าย
100 หมู่ 1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ. อยุธยา 13160
ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส (กัมพูชา) จากัด
ผลิตและจาหน่าย
Neang Kok Koh Kong Special Economic Zone,
ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์
Phum Cham Yeam, Khum Pakkhlong,
Srok Mondul Sey Ma, Koh Kong, Cambodia
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จานวนหุ้นทีถ่ ือโดยบริษัทฯ /
จานวนหุ้นจดทะเบียน
(ชนิดของหุ้นคือหุ้นสามัญ)
99,999,994 / 100,000,000 บาท

99,999 / 100,000 เหรี ยญฮ่องกง

2 / 2 เหรี ยญสหรัฐ

2 / 2 เหรี ยญสหรัฐ

2 / 2 เหรี ยญสหรัฐ

69,999,993 / 120,000,000 บาท
5,000,000 / 5,000,000 เหรี ยญสหรัฐ

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)
ถือหุ้นโดยบริษัทย่ อยของบริษัทฯ

ประเภทธุรกิจ

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

จาหน่ายชิ้นส่วน
อิเล็คทรอนิกส์

บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ โฮลดิ้งส์ จากัด
P. O. Box 957, Offshore Incorporations Center,
Road Town, Tortola, British Virgin Islands

ลงทุน

บริ ษทั ฮานา เทคโนโลยี อินเวสเมนท์ จากัด
ลงทุน
P. O. Box 309, Ugland House, South Church St., George
Town, Grand Cayman, Cayman Islands
บริ ษทั ฮานา ไมโครดิสเพลย์ เทคโนโลยี อิงค์ จากัด
ผลิตและจาหน่าย
2061 Case Parkway South, Unit # 6, Twinsburg,
ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์
Cleveland, Ohio 44087 U.S.A.
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส อิงค์ จากัด
3130 De La Cruz Boulevard Unit # 10, Santa Clara,
California 95054 U.S.A.

ตัวแทนจาหน่าย
และบริ การลูกค้า

บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
P. O. Box 957, Offshore Incorporations Center,
Road Town, Tortola, British Virgin Islands

ลงทุน

บริ ษทั ฮานา มาเก๊า คอมเมอร์เชียล ออฟชอร์ จากัด
Rua De Pequim No. 126 EDF. Commercial I TAK C18
Macao

บริ การด้านลูกค้า

บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส (เจียซิง) จากัด
ผลิตและจาหน่าย
No#18 Hengnuo Road, Xingcheng Industrial Zone, ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์
Ziuzhou District, Jiaxing City, Zhejiang Province,
314000 P.R. China

4

จานวนหุ้นทีถ่ ือโดยบริษัทย่ อยของ
บริษัท / จานวนหุ้นทีจ่ ดทะเบียน
(ชนิดของหุ้นคือหุ้นสามัญ)
1,851,283 / 10,000,000 เหรี ยญสหรัฐ
ถือโดย
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส
อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
709,118 / 10,000,000 เหรี ยญสหรัฐ
ถือโดย
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส
อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
100 / 100 เหรี ยญสหรัฐ
ถือโดย
บริ ษทั ฮานา เทคโนโลยี กรุ๊ ป จากัด
437,752 / 437,752 เหรี ยญสหรัฐ
ถือโดย
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส
อินเวสเมนท์ จากัด
1,000 / 1,000 เหรี ยญสหรัฐ
ถือโดย
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส
อินเวสเมนท์ จากัด
2 / 2 เหรี ยญสหรัฐ
ถือโดย
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส
อินเวสเมนท์ จากัด
1 / 1 MOP (Macau Pataca)
ถือโดย
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส
อินเวสเมนท์ จากัด
40,000,000 / 40,000,000 เหรี ยญสหรัฐ
ถือโดย
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส
เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)
ถือหุ้นโดยบริษัทย่ อยของบริษัทฯ (ต่ อ)

ประเภทธุรกิจ

บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จากัด
100 หมู่ 1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ. อยุธยา 13160

ผลิตและจาหน่าย
ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์

จานวนหุ้นทีถ่ ือโดยบริษัทย่ อยของ
บริษัท / จานวนหุ้นทีจ่ ดทะเบียน
(ชนิดของหุ้นคือหุ้นสามัญ)
50,000,001 / 120,000,000 บาท
ถือโดย
บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์
(กรุ งเทพ) จากัด

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิ เล็คโทรนิ คส จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยดาเนิ นกิ จการหลักเดี ยวกันคื อ ธุ รกิ จ
ประกอบและจาหน่ายชิ้นส่ วนอิเล็คทรอนิ กส์ โดยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์ หลักในประเทศไทย ฮ่องกง สหรัฐอเมริ กา
และจีน โดยมีโครงสร้างของบริ ษทั ใหญ่ และบริ ษทั ย่อย ดังต่อไปนี้
กลุ่มบริษทั ฮานา
บริษ ัท ฮานา
ไมโครอิเล็คโทรนิคส
จาก ัด (มหาชน)

100%
บริษ ัท ฮานา
เทคโนโลยี กรุป
๊
จาก ัด

100%

100%

บริษ ัท
โอแมค เซลล์
จาก ัด

บริษ ัท ฮานา
ไมโครอิเล็คโทรนิคส
อินเวสเมนท์ จาก ัด

100%
100%

บริษ ัท ฮานา
เทคโนโลยี
อินเวสเมนท์
จาก ัด

บริษ ัท ฮานา
ไมโครอิเล็คโทรนิคส
เอ็นเตอร์ไพรส์ จาก ัด

100%
บริษ ัท ฮานา
ไมโครอิเล็คโทรนิคส
(เจียซิง) จาก ัด

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

100%

บริษ ัท ฮานา
ไมโครอิเล็คโทรนิคส
่ ั แนล
อินเตอร์เนชน
จาก ัด

100%

บริษ ัท ฮานา มาเก๊า
คอมเมอร์เชียล
ออฟชอร์ จาก ัด

100%
บริษ ัท ฮานา
ไมโครอิเล็คโทรนิคส
อิงค์ จาก ัด

100%

บริษ ัท ฮานา
เซมิคอนด ักเตอร์
่ ั แนล
อินเตอร์เนชน
จาก ัด

100%
บริษ ัท ฮานา
ไมโครดิสเพลย์
เทคโนโลยี
อิงค์ จาก ัด

*ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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100%
บริษ ัท ฮานา
เซมิคอนด ักเตอร์
โฮลดิง้ ส์ จาก ัด

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

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

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)

รายชื่อบริษทั ย่ อยโดยแบ่ งตามประเภทธุรกิจดังนี้
การผลิต
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จากัด
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส (เจียซิ ง) จากัด
บริ ษทั ฮานา ไมโครดิสเพลย์ เทคโนโลยี อิงค์ จากัด
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส (กัมพูชา) จากัด

การลงทุน
บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (กรุ งเทพ) จากัด
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส อินเวสท์เมนท์ จากัด
บริ ษทั ฮานา เทคโนโลยี กรุ๊ ป จากัด
บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ โฮลดิ้งส์ จากัด
บริ ษทั ฮานา เทคโนโลยี อินเวสท์เมนท์ จากัด
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด

การจัดซื้อ
บริ ษทั โอแมค เซลส์ จากัด

บริการลูกค้ า
บริ ษทั ฮานา มาเก๊า คอมเมอร์เชียล ออฟชอร์ จากัด

จาหน่ าย
บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด

ตัวแทนจาหน่ ายและบริการลูกค้ า
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส อิงค์ จากัด

นโยบายในการแบ่ งการดาเนินงานของบริษทั ในกลุ่ม
ธุรกิจหลักของกลุ่มบริ ษทั ฯ คือ ประกอบและจาหน่ายผลิตภัณฑ์อิเล็คทรอนิกส์ โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่
1. ผลิตภัณฑ์ PCBA ผลิตโดยบริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน) มีโรงงานตั้งอยู่ที่จงั หวัดลาพูน และ
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิ คส (เจียซิ ง) จากัด โดยมีโรงงานตั้งอยู่ที่เมืองเจียซิ ง ประเทศจีน และบริ ษทั ฮานา
ไมโครอิเล็คโทรนิคส (กัมพูชา) จากัด โดยมีโรงงานตั้งอยูท่ ี่นิคมอุตสาหกรรมที่จงั หวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา
2. ผลิตภัณฑ์ IC มีการประกอบและทดสอบการทางานโดยบริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จากัด โดยมี
โรงงานตั้งอยูท่ ี่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรี อยุธยา และที่โรงงานเจียซิ ง ประเทศจีน
3. ผลิตภัณฑ์ Liquid Crystal on Silicon (LCoS) ผลิตโดยบริ ษทั ฮานา ไมโครดิ สเพลย์ เทคโนโลยี อิงค์ จากัด มี
โรงงานตั้งอยู่ที่รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริ กา และบริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิ คส (กัมพูชา) จากัด โดยมี
โรงงานตั้งอยูท่ ี่นิคมอุตสาหกรรมที่จงั หวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา
โรงงานผลิต
ปัจจุบนั บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีโรงงานซึ่ งใช้เป็ นฐานการผลิต 6 แห่ง ดังนี้
1. โรงงานจังหวัดลาพูนแห่งที่ 1 - บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน) ตั้งอยูใ่ นเขตอุตสาหกรรมส่ งออก
ที่จงั หวัดลาพูน ซึ่ งดาเนินการตั้งแต่ปี 2537 มีพ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 38,000 ตารางเมตร โรงงานแห่งนี้ดาเนิ นการผลิต
ชิ้นส่ วนอิเล็คทรอนิ กส์ อย่างเช่น อุปกรณ์ RFID (Radio-Frequency Devices), สมาร์ ทการ์ ด, COB (Chip-on-Board),
SMD (Surface Mount Device), Automotive Sensors, PCB assemble รวมทั้งอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ใช้ความถี่สูง
ชิ้นส่ วนคอมพิวเตอร์และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
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บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)

2. โรงงานจังหวัดลาพูนแห่ งที่ 2 - บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิ คส จากัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในเขตนิ คมอุตสาหกรรม
เครื อสหพัฒน์ ซึ่ งดาเนินการตั้งแต่ปี 2558 มีพ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 20,000 ตารางเมตร โรงงานแห่ งนี้ ดาเนิ นการผลิต
ชิ้นส่ วนอิเล็คทรอนิกส์ อย่างเช่น Optical Mouse, Ink-Jet Cartridge, Promixity Sensor, Wafer-Level Probing
3. โรงงานที่ จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา - บริ ษทั ฮานา เซมิ คอนดักเตอร์ (อยุธยา) จากัด ตั้งอยู่ในนิ คมอุตสาหกรรม
ไฮเทค จังหวัด พระนครศรี อยุธยา มี พ้ื นที่ ประมาณ 40,300 ตารางเมตร โดยโรงงานแห่ งนี้ ทาการประกอบและ
ทดสอบการทางานของวงจรไฟฟ้ า (IC)
4. โรงงานที่เมืองทวินส์เบิกร์ ส มลรัฐโอไฮโฮประเทศ สหรัฐอเมริ กา - บริ ษทั ฮานา ไมโครดิสเพลย์ เทคโนโลยี อิงค์
จากัด ซึ่ งดาเนิ นการตั้งแต่ปี 2542 มีพ้ืนที่ประมาณ 28,000 ตารางฟุต โดยโรงงานแห่ งนี้ ทาการผลิต LCoS (Liquid
Crystal on Silicon), อุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตา (Near-eye devices), อุปกรณ์การสื่ อสารโทรคมนาคม, อุปกรณ์ MEMS,
ผลิตภัณฑ์โมดูลกล้อง และป้ ายฉลาก RFID (RFID Tag)
5. โรงงานที่เมืองเจี ยซิ ง ประเทศจีน - บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิ คส (เจียซิ ง) จากัด - ขนาดพื้นที่ 91,551 ตาราง
เมตร ซึ่ งดาเนิ นการผลิตตั้งแต่ ปี 2548 โดยโรงงานแห่ งนี้ ดาเนิ นการการประกอบและทดสอบ IC และผลิตภัณฑ์
LED และ PCBA ซึ่ งย้ายมาจากฐานการผลิตที่โรงงานเซี่ ยงไฮ้
6. โรงงานจังหวัดเกาะกง - บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิ คส (กัมพูชา) จากัด - ขนาดพื้นที่ 120,000 ตารางเมตร และ
ขนาดอาคารในการผลิตสาหรับโครงการเฟสที่ 1 เท่ากับ 13,040 ตารางเมตร เริ่ มประกอบธุ รกิจตั้งแต่ปี 2558 ตั้งอยู่
ในนิ คมอุตสาหกรรม เขตเศรษฐกิ จพิเศษ จังหวัดเกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูชาโดยดาเนิ นการผลิตและประกอบ
อุปกรณ์ Secure Reader Box Build, อุปกรณ์ RFID สาหรับอ่านข้อมูล (Radio-Frequency Devices), อุปกรณ์Smart
Card Reader, อุปกรณ์โทรคมนาคม, อุปกรณ์ส่วนประกอบในคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ Pre-Assembly: SemiElectronic
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บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)
โครงสร้ างรายได้
แยกตามผลิตภัณฑ์
(หน่ วย: ล้านบาท)

ผลิตภัณฑ์
IC ASSEMBLY
PCBA
MICRODISPLAY

ดาเนินงานโดย
HS–AYT & HM–JX
HM–LPN,HM–JX& HMC
HMT
รวม

% การถือหุ้น
ของบริษทั ฯ

2559
รายได้
8,046
11,528
949
20,523

100%
100%
100%

หมายเหตุ:
HM-LPN: บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิ คส จากัด (มหาชน) – สาขาลาพูน
HM-JX: บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิ คส (เจียซิ ง) จากัด
HMC: บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิ คส (กัมพูชา) จากัด

2558
%
39
56
5
100

รายได้
7,543
12,671
307
20,521

2557
%
37
62
1
100

รายได้
6,791
14,243
193
21,227

%
32
67
1
100

HS-AYT: บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จากัด
HMT: บริ ษทั ฮานา ไมโครดิสเพลย์ เทคโนโลยี อิงค์ จากัด

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
1. ผลิตภัณฑ์ ประเภทแผงวงจรอิเล็คทรอนิกส์ (PCBA) - Printed Circuit Board Assembly
การประกอบ PCBA เป็ นการประกอบ IC และ ชิ้นส่ วนอิเล็คทรอนิ กส์อื่น ๆ ลงบน PCB ซึ่ งทาหน้าที่เป็ นฐาน
สาหรับยึดชิ้ นส่ วนอิเล็คทรอนิ กส์ต่าง ๆ การประกอบต้องการความละเอียดแม่นยาสู งในการจับวาง IC และชิ้ นส่ วน
อิเล็คทรอนิ กส์อื่น ๆ ลงบน PCB ซึ่ งฮานาได้ลงทุ นซื้ อเครื่ องจักรที่ ทนั สมัยเพื่อทาการผลิตตามที่ ลูกค้าต้องการ และ
ติดตั้งระบบให้มีความผิดพลาดเท่ากับศูนย์
ผลิตภัณฑ์ประเภท PCBA มีโรงงานที่ลาพูนในประเทศไทย และเจียซิ งในประเทศจีนทาการผลิต โรงงานทั้งสอง
แห่งมีที่ต้ งั ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ตอ้ งการส่ งของได้ถึงมือลูกค้าอย่างรวดเร็ ว
นอกจากนี้ฮานา ยังทาการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น ๆ ดังนี้
ก) การประกอบ COB-Chip on Board
การประกอบ COB เป็ นการประกอบ DIE (ชิ้นวงจรไฟฟ้ า) ลงบน PCB โดยตรง โดยไม่ตอ้ งนา DIE มาทาเป็ น
Package ก่อน ซึ่ งทาให้ลดขั้นตอนและต้นทุนในการผลิตผลิตภัณฑ์ วิธีการนี้ จะเหมาะกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้แผงวงจรไฟฟ้ า
น้อยชิ้น เช่น เครื่ องใช้ในครัวเรื อน สิ นค้าอุปโภคบริ โภคบางชนิ ด อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม และเครื่ องมือทางการ
แพทย์ เป็ นต้น
ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น อันได้แก่ COB และ PCBA จะถูกใช้เป็ นชิ้นส่ วนในเครื่ องใช้ไฟฟ้ า และ
อิเล็คทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น
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แผงวงจรที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และคอมพิวเตอร์ Notebook
แผงวงจรสาหรับอุปกรณ์ช่วยฟังสาหรับบุคคลที่มีปัญหาการได้ยิน
วงจรเพิ่มหน่วยความจาในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์





ข) ผลิตภัณฑ์ Wireless Radio Frequency
ผลิตภัณฑ์ Wireless Radio Frequency เป็ นอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ ใช้ความถี่สูง การประกอบผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวจาเป็ นต้องใช้เทคโนโลยีในการตรวจสัญญาณ และอุปกรณ์ในการตรวจวัดที่มีความถี่สูง ต้องการความละเอียด
ในการประกอบวงจรเป็ นอย่างมาก เนื่องจากวัตถุดิบเป็ นชิ้นส่ วนที่มีความละเอียดสูงและมีราคาแพง
อุปกรณ์ Wireless Radio Frequency ได้แก่ ตัวรับและส่ งสัญญาณคลื่นไมโครเวฟ และมิลิมิเตอร์ เวฟของ
อุปกรณ์โทรคมนาคม ใช้สาหรับสถานีรับส่ งสัญญาณของเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
ค) ผลิตภัณฑ์อิเล็คทรอนิกส์อื่น ๆ


ผลิตภัณฑ์ Air Pressure และ Temperature Control เป็ นอุปกรณ์อิเล็คทรอนิ กส์ที่ใช้ควบคุม Air
Pressure ในระบบห้ามล้อของรถยนต์ ระบบถุงลมนิ รภัย ในรถยนต์ และอุปกรณ์อิเล็คทรอนิ กส์
สาหรับวัดและควบคุมอุณหภูมิ รวมทั้งมิเตอร์วดั ความดันต่าง ๆ (น้ าและแก๊ส)



อุปกรณ์การแพทย์สาหรับการช่วยฟัง



ผลิตภัณฑ์ Wireless Sensor Product เป็ นอุปกรณ์เพื่อรับส่ งสัญญาณแสง ใช้ประกอบกับอุปกรณ์
อิเล็คทรอนิกส์อื่น ๆ ตัวอย่างเช่น Optical Mouse เครื่ องพิมพ์ โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ



ผลิตภัณฑ์ Smart Card ซึ่ งใช้ในการโทรคมนาคม การบันเทิง อุปกรณ์ควบคุม เครื่ องใช้ไฟฟ้ าต่าง ๆ
บัตรประจาตัวพนักงาน นักศึกษา ฯลฯ

ง) ผลิตภัณฑ์ Electic Part สาหรับ Interface Device
ผลิตภัณฑ์ Electic Part สาหรับ Interface Device เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการถ่ายทอดคาสั่งระหว่างผูใ้ ช้
อุป กรณ์ กับอิ เ ล็ค ทรอนิ กส์ (เช่ น คอมพิ วเตอร์ ส่ วนบุ คคล คอมพิ วเตอร์ แบบพกพา อุ ปกรณ์ เ ครื่ องเสี ย งแบบพกพา
โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรื ออุปกรณ์เกี่ ยวกับความปลอดภัย) โดยผูใ้ ช้สามารถสัมผัสกับอุปกรณ์ในการถ่ายทอดคาสั่งผ่าน
ทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ แป้ นคียบ์ อร์ด เช่นเลือกข้อมูล เลื่อนตาแหน่งข้อมูล ปรับระดับสัญญาณ หรื อค่าต่าง ๆ
โรงงานที่เมืองเจียซิ ง ประเทศจีน ทาการผลิตผลิตภัณฑ์ PCBA ตามประเภทต่าง ๆ ดังนี้
ก) การประกอบ COB - Chip on Board
COB เป็ นเทคโนโลยีการประกอบชิ้นส่ วนอิเล็คทรอนิ กส์ดว้ ยการนา DIE หรื อไมโครชิ ปติดบนแผงวงจรและ
ทาการเชื่ อมต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้ าโดยตรง แทนที่จะประกอบตามแบบเดิมหรื อที่ เป็ นแบบ IC อิสระ ซึ่ งเหมาะสาหรับ
ผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนของวงจรอิเล็คทรอนิกส์ของหน่วยประมวลผลกลาง เช่นเครื่ องใช้ไฟฟ้ า อุปกรณ์ป้องกันการ
คัดลอกซอฟต์แวร์ แผงวงจรในคอมพิวเตอร์ PC และ Notebook เป็ นต้น นอกจากการประกอบไมโครชิปติดบนแผงวงจร
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แล้ว อุปกรณ์ Flexible Circuit Board ซึ่ งเป็ นแผงวงจรพิมพ์ที่มีความยืดหยุ่นได้นามาใช้ในการประกอบด้วย สาหรับ
ผลิตภัณฑ์ที่ตอ้ งใช้อุปกรณ์ที่บางและยืดหยุ่น อย่างเช่น อุปกรณ์การ์ ด RF อุปกรณ์การ์ ด BLE อุปกรณ์ Tag ฉลากป้ าย
ฯลฯ
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 ส าหรั บ สถานี เ ครื อข่ า ย
โทรศัพท์มือถือ นอกจากนี้ สามารถใช้อุปกรณ์อิเล็คทรอนิ กส์ ที่ใช้พลังงานน้อยอย่างอุปกรณ์ Bluetooth ที่ ประหยัด
พลังงาน (BLE) เพื่อทาให้สามารถส่ งและรับสัญญาณสู่อุปกรณ์ต่าง ๆ ในเวลาอันสั้น
ค) อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์อื่น ๆ
 เครื่ องควบคุ มแรงดันอากาศและอุณ หภู มิเ ป็ นอุป กรณ์ อิเ ล็ ค ทรอนิ กส์ ส าหรั บ ควบคุ มความกดอากาศ
ของระบบเบรค ระบบถุงลมนิ รภัยของรถยนต์ และอุปกรณ์อิเล็คทรอนิ กส์สาหรับการวัด และควบคุม
อุณหภูมิและรวมทั้งการวัดความดันอื่น ๆ (สาหรับน้ าและก๊าซ)
 อุปกรณ์ Fiber Optic เป็ นอุปกรณ์เชื่ อมต่อระหว่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และใยแก้วนาแสงที่ ส่งและรับ
สัญญาณไฟจากใยแก้วนาแสงและส่ งไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ั อุปกรณ์อิเล็คทรอนิ กส์ อื่น ๆ เช่ น
 Wireless Sensor เป็ นอุ ป กรณ์ ก ารส่ ง และรั บ สัญ ญาณไฟที่ ใ ช้ก บ
Optical Mouse เครื่ องพิมพ์ โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์การแพทย์ อุปกรณ์รับสัญญาณ Router เป็ นต้น
 Smart Card เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับการสื่ อสารโทรคมนาคม บันเทิ ง การควบคุมเครื่ อง และ อุปกรณ์
ไฟฟ้ าอื่น ๆ บัตรพนักงาน บัตรนักเรี ยน ฯลฯ
 ผลิตภัณฑ์ LED และแผงไฟ LED สาหรับให้แสงสว่างด้านหลังของรถยนต์ รถบรรทุก แผงไฟจราจร
ซึ่ งให้แสงสว่างมากขึ้นกว่าหลอดไฟธรรมดา
 อุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่ องช่วยฟั ง เครื่ องมือการทดสอบการตั้งครรภ์
 อุปกรณ์ Card Reader และอุปกรณ์ Embedded Module สาหรับระบบควบคุมประตูเข้า -ออกสาหรับที่
พัก สานักงาน ยานพาหนะเดินทาง โรงงาน หน่วยงานของรัฐ โรงแรม และสถานที่สาธารณะต่าง ๆ
 อุปกรณ์ Bluetooth ที่ใช้พลังงานต่า สาหรับการดูแลเด็ก โทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์ควบคุม การเปิ ด-ปิ ด
ประตู อุปกรณ์ Router อุปกรณ์สาหรับขยายสัญญาณ อุปกรณ์ Card Reader อุปกรณ์ Programmable
card เป็ นต้น
ง) อุปกรณ์ Flexible Circuit Board
อุปกรณ์ Flexible Circuit Board คื อการประกอบ IC หรื อส่ วนอื่นของชิ้ นส่ วนอิเล็คทรอนิ กส์อื่น ๆ ลงบน
แผงวงจรที่ มีความยืดหยุ่นเพื่อความสะดวกในการใช้เช่น RFID Tag ซึ่ งจะปรับให้เหมาะสมกับการใช้ในงานเพื่อการ
พาณิ ชย์ การจัดการระบบสิ นค้าคงคลังและการขายซึ่ งจะถูกแทนที่ระบบบาร์ โค้ดแบบเก่า ใช้ในงานจราจร การขนส่ ง
การระบุตวั บุคคล และการรักษาความปลอดภัยอาคาร
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จ) อุปกรณ์ Human Interface Device
อุปกรณ์ Human Interface Device เป็ นผลิตภัณฑ์สาหรับผูใ้ ช้เพื่อสื่ อสารกับเครื่ องใช้ระบบอิเล็คทรอนิ กส์ของ
ตนเช่ น คอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล (PC) แล็ปท็อป มินิสเตอริ โอ โทรศัพท์มือถือหรื ออุปกรณ์อุตสาหกรรมผ่านทางการ
สัมผัสหรื อเปิ ดเครื่ องใช้งาน รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้สายเชื่อมต่อ อุปกรณ์ RF Wireless หรื อ อุปกรณ์ BLE Protocol
ฉ) การผลิตคอยล์ (Micro Coil Winding)
คอยล์จะถูกใช้เป็ นชิ้ นส่ วนหลักในอุปกรณ์ไร้สาย และโทรคมนาคม อย่างเช่ น สมาร์ ทการ์ ด (Smart Card)
การ์ด RFID และอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย ฯลฯ
ช) การผลิต SMT (Surface Mount Technology)
SMT เป็ นวิธีการในการผลิตวงจรอิเล็คทรอนิ กส์ (IC) ให้สามารถวางลงบนพื้นผิวของแผ่นวงจร PCB ได้
โดยตรง โดยใช้สาหรับอุปกรณ์โทรคมนาคม อุปกรณ์เครื่ องมือวัดต่าง ๆ และเครื่ องมือทางการแพทย์
2. ผลิตและทดสอบการทางานของแผงวงจรไฟฟ้ า (IC Assembly)
บริ ษทั ฯ ดาเนิ นธุ รกิ จรับจ้างประกอบ และทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ าโดยมีโรงงานที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา
และโรงงานที่เมืองเจียซิ งเป็ นฐานการผลิต โดยผลิตภัณฑ์ IC ถูกนาไปใช้เป็ นชิ้นส่ วนประกอบในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ าและ
อิเล็คทรอนิกส์สาหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยร้อยละ 29 ใช้ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (Telecom) ร้อยละ 22 ใช้ใน
อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ (Memory Computer) ร้อยละ 5 ใช้ในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ (Automotive Industry) และ
ที่เหลือใช้ในอุตสาหกรรมสาหรับการผลิตสิ นค้าในกลุ่มสิ นค้าอุปโภค (Consumer Products)
นอกจากนี้โรงงานที่อยุธยาได้ทาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ หลายประเภท เช่น
ก)
Optical Sensors and Modules
ใช้ในอุปกรณ์หลายชนิ ดรวมทั้งโทรศัพท์มือถื อ เครื่ องใช้ไฟฟ้ า
และระบบการขายปลีกแบบอัตโนมัติ
Module QFN Package
ใช้สาหรับอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์ Tablet
LGA, VSOP, MSOP, SOIC ใช้สาหรั บอุตสาหกรรมโทรคมนาคม คอมพิ วเตอร์ Note Book
Package
อุปกรณ์ Tablet เครื่ องใช้ไฟฟ้ า และอุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเรื อน
SC70, SOT5x3 and SOT9x3
ใช้สาหรับโทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรู ป Digital เครื่ องใช้ไฟฟ้ าแบบ
พกพา
ข) การประกอบ DC-DC Converter
DC-DC Converter เป็ น IC ประเภทหนึ่ งใช้สาหรับขยายแรงดันไฟฟ้ ากาลังต่า ประกอบอยู่ในแผงวงจร
ไฟฟ้ า (PCBA) ของอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ทวั่ ไป เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การแพทย์
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ค) การประกอบ OPTO Couplers
เป็ นอุปกรณ์ ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติและประโยชน์ในการใช้งานที่ หลากหลายในอุตสาหกรรม
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การบริ โภค การสื่ อสาร และตลาดยานยนต์
ง) การประกอบ RF, Microwave, Millimeterwave และ Optical
RF, Microwave, Millimeterwave และ Optical คื อผลิตภัณฑ์เซมิคอนดักเตอร์ ซ่ ึ งนาไปใช้ในอุปกรณ์
ดาวเทียม เรดาร์ ระบบ network ทั้งแบบมีสาย และไร้สาย อุปกรณ์ยานยนต์ ระบบอุตสาหกรรม การแพทย์ และอุปกรณ์
โทรศัพท์มือถือ
จ) การประกอบ IC (Intergrate Circuit)
IC เป็ นส่ วนหนึ่ งของอุ ปกรณ์ อิเ ล็กทรอนิ กส์ ที่ประกอบด้วยชิ ป IC ซึ่ งประกอบขึ้ นที่ เ ป็ นแพ็กเกจ IC
สาหรับการประกอบชิ้นส่ วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ
สาหรับหน่วยการผลิตที่เมืองเจียซิ งได้ทาการผลิตผลิตภัณฑ์ IC และ LED ในรู ปแบบที่หลากหลายดังต่อไปนี้
ก) ผลิตภัณฑ์ IC มาตรฐาน
QFN/DFN Packages
LGA, MSOP Packages
SC, SOT, TSOT
IGBT Power Modules and Power
Discretes
WLCSP

ใช้สาหรับอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน อุปกรณ์ Tablet
อุปกรณ์เซ็นเซอร์ในรถยนต์ และอุปกรณ์ Touch Pad
ใช้สาหรับอุตสาหกรรมโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ Note Book
อุปกรณ์ PDA และเครื่ องเล่น DVD และ MP3
ใช้สาหรับโทรศัพท์มือถื อ กล้องถ่ายรู ปดิ จิตอล และอุปกรณ์
อิเล็คทรอนิกส์เคลื่อนที่ (Mobile Electronic)
ใช้สาหรับอุตสาหกรรมสาหรั บอุปกรณ์ Welding Machine,
อุปกรณ์ PV Inverter ยานพาหนะที่ ใช้ไฟฟ้ า และอุปกรณ์
ยานต์ยนต์แบบ Hybrid และเครื่ องกังหันลม
อุปกรณ์ชิปแบบเวเฟอร์ซ่ ึ งเป็ นแพคเกจใช้ในอุตสาหกรรมเซมิ
คอนดักเตอร์ที่จะช่วยในการลดค่าใช้จ่ายและมีขนาดเล็กลง
ฮานา เจียซิ ง ให้บริ การผลิตแบบครบวงจรสาหรับการผลิตชิ ป
แบบเวเฟอร์ ชิ ป มื อ ถื อ แบบพกพา อุ ป กรณ์ เ ซิ ร์ ฟ เวอร์ แ ละ
อุปกรณ์ยานยนต์

ข) ผลิตภัณฑ์ LED สาหรับหลอดไฟที่ใช้ในอุปกรณ์ยานยนต์
นักออกแบบระบบไฟสามารถนาผลิ ตภัณฑ์น้ ี ที่มีคุณสมบัติขนาดเล็กลง มี รูปลักษณ์ ที่แตกต่ างเพื่ อที่ จะ
นาไปปรับใช้ในรถยนต์ได้หลากหลายมากขึ้น และวิศวกรระบบไฟยังสามารถเห็นข้อได้เปรี ยบของหลอดไฟ LED ชนิ ด
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นี้ คือเลนส์ที่มีประสิ ทธิ ภาพ ประหยัดพลังงาน การกระจายแสง ซึ่ งทาให้นกั ออกแบบสามารถออกแบบสาหรับไฟใน
รถยนต์ เช่นไฟสูง-ต่า ไฟเบรค ไฟให้สญ
ั ญาณ และไฟตาแหน่งต่าง ๆ
ค) ผลิตภัณฑ์แผงไฟฟ้ าโซลาร์เซลล์ (Photovoltaic)
ผลิ ตภัณฑ์แผงไฟฟ้ าโซลาร์ เซลล์ที่ประกอบที่ หน่ วยงานเจี ยซิ งเป็ นชนิ ด HCPV (High Concentrated
Photovoltaic) ทางานโดยนาเซลล์แสงอาทิตย์แบบ III - V Multi-junction มาใช้แทนเซลล์แสงอาทิ ตย์แบบซิ 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 ภาพสู ง มีขนาดกะทัดรัด ประหยัดค่าใช้จ่ายและให้แสงสว่างอย่าง
สม่าเสมอ โดยผลิตเพื่อจาหน่ายในท้องตลาดหลอดไฟทัว่ ไป ผลิตภัณฑ์ LED ประเภทนี้ มีคุณสมบัติและประสิ ทธิ ภาพ
สูงรวมทั้งมีอายุการใช้งานตลอดชีพ
3. ผลิตภัณฑ์ ประเภท MICRODISPLAY
Microdisplay เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการเปลี่ยนสัญญาณทางไฟฟ้ าเป็ นสัญญาณภาพที่มีความละเอียดสู ง ได้แก่
ผลิตภัณฑ์ LCoS (Liquid Crystal on Silicon) อุปกรณ์ MEMS หรื อ HTP (High-Temperature Polysilicon) ซึ่ งใช้เป็ น
ชิ้ นส่ วนประกอบผลิ ตภัณฑ์ที่หลากหลาย เช่ น Multimedia Projector โทรทัศน์ระบบฉายภาพจากด้านหลัง (Rearprojection television) อุปกรณ์เลนส์ปรับค่า (Adaptive Optics) และอุปกรณ์ที่ใช้ในการโทรคมนาคมสื่ อสาร โดยมีฐาน
การผลิตที่โรงงานในเมืองทวินส์เบิร์ก รัฐโอไฮโฮ ประเทศสหรัฐอเมริ กา
RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION DEVICE (RFID) คืออุปกรณ์แสดงตาแหน่ง หรื อแสดงตน (ระบุ
ลักษณะ) ด้วยการอ่านรหัสคลื่นวิทยุ เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับการรับส่ งข้อมูลอย่างรวดเร็ วและแบบไร้สาย (Wireless
mode) โดยโรงงานฮานา ไมโครดิสเพลย์ เทคโนโลยี เป็ นผูผ้ ลิตป้ ายฉลากที่ ไม่ตอ้ งใช้แบตเตอรี่ เป็ นแหล่งพลังงานใน
การทางาน (Passive Tag) ที่เมืองทวินส์เบิร์ก รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริ กา โดยป้ ายฉลากประเภทนี้ สามารถอ่าน
โดยเครื่ องอ่าน ที่มีการบันทึกข้อมูลของวัตถุที่ตอ้ งการการระบุตวั การรักษาความปลอดภัย และประวัติขอ้ มูลอื่น ๆ ที่
ต้องการ ซึ่ งสามารถทาการแก้ไขได้ (Write mode) โดยเครื่ องอ่าน RFID โครงสร้างภายใน RFID Tag ประกอบด้วย IC
ทาหน้าที่เก็บข้อมูลวัตถุในรู ปสัญญาณดิจิตอล และเสาอากาศ (Antenna) ทาหน้าที่เป็ นตัวรับและสะท้อนสัญญาณคลื่น
ความถี่วิทยุกลับไปยังเครื่ องอ่านพร้อมทั้งข้อมูลของวัตถุภายในชิป
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การนาเทคโนโลยี RFID ใช้ในงานปัจจุบนั ได้แก่
ระบบลานจอดรถ
ติดไมโครชิปให้สุนขั /ปศุสตั ว์ เพื่อป้ องกันโรคระบาด
ของสัตว์
ใช้ติดเสื้ อผ้า เพื่อป้ องกันการลักขโมยสิ นค้าในร้าน
บัตรชมภาพยนตร์
การป้ องกันสิ นค้าปลอมแปลง (Anti-Counterfeit)








อุปกรณ์กนั ขโมยสาหรับกุญแจรถยนต์
M-commerce ใช้ผา่ นมือถือแทนการใช้
บัตรเครดิต
ใช้เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
การขนส่ ง (Logistics)
Tire Tag ป้ ายฉลากติดยางรถยนต์

กลุ่มธุรกิจของบริษทั ย่ อย
บริษทั โอแมค เซลส์ จากัด
เป็ นบริ ษทั จัดตั้งอยูท่ ี่ฮ่องกง เพื่อดาเนินงานด้านการจัดซื้ อ
บริษทั ฮานา เทคโนโลยี กรุ๊ ป จากัด
เป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นที่หมู่เกาะเคย์แมน เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุน
บริษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด
เป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นที่หมู่เกาะบริ ติช เวอร์จิน เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุน
บริษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ โฮลดิง้ ส์ จากัด
เป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นที่หมู่เกาะบริ ติช เวอร์จิน เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุน
บริษทั ฮานา เทคโนโลยี อินเวสท์ เมนท์ จากัด
เป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นที่หมู่เกาะเคย์แมน เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุน
บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด
เป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นที่หมู่เกาะบริ ติช เวอร์จิน เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุน
บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส อินเวสท์ เมนท์ จากัด
เป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นที่หมู่เกาะบริ ติช เวอร์จิน เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุนและค้าขาย
บริษทั ฮานา มาเก๊ า คอมเมอร์ เชียล ออฟชอร์ จากัด
เป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นที่มาเก๊า เพื่อประกอบธุรกิจการให้บริ การ
บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส อินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด
เป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นที่หมู่เกาะบริ ติช เวอร์จิน เพื่อประกอบธุรกิจการจัดจาหน่าย
บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส อิงค์ จากัด
เป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริ กา เพื่อประกอบธุรกิจการจัดจาหน่าย และให้บริ การ
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บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส (กัมพูชา) จากัด
เป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นที่ประเทศกัมพูชา เพื่อประกอบธุรกิจการจัดจาหน่าย และให้บริ การ
สิ ทธิ หรือข้ อจากัดในการประกอบธุรกิจ
(1)
บัตรส่ งเสริมการลงทุน
สิ ทธิพเิ ศษจากการส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้รับสิ ทธิ พิเศษทางภาษีตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการ
อนุมตั ิของคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน ภายใต้เงื่อนไขบางประการ สิ ทธิ ประโยชน์ที่สาคัญ มีดงั นี้ :-
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รายละเอียด

บริษัทฯ
2138(2)/2550 1887(1)/25
52
ผลิตแผงวงจร
ผลิต
อิเล็คทรอนิคส์
Semi(PCBA)
conductor
เช่น
Wireless
Sensor

1. บัตรส่ งเสริ มเลขที่

1642(2)/2546

1977(2)/2547

1328(2)/2548

2. เพือ่ ส่ งเสริ มการลงทุนในกิจการ

ผลิต Wireless
Sensor

ผลิต Flexible
Circuit Board
Assembly และ
ชิ้นส่ วน
อิเล็คทรอนิคส์
สาหรับ
Interface
Device

ผลิตแผงวงจร
อิเล็คทรอนิคส์
(PCBA), RFID
TAG Reader

8 ปี
(สิ้นสุ ดแล้ว)
(ยกเว้นภาษี
ตามจานวน
เงินลงทุน)
-

8 ปี
(สิ้นสุ ดแล้ว)
(ยกเว้นภาษีตาม
จานวนเงิน
ลงทุน)
-

8 ปี
(สิ้นสุ ดแล้ว)
(ยกเว้นภาษีตาม
จานวนเงิน
ลงทุน)
-

8 ปี
(สิ้นสุ ดแล้ว)
(ยกเว้นภาษีตาม
จานวนเงิน
ลงทุน)
-

5 ปี

5 ปี

5 ปี

5 ปี

3. สิ ทธิประโยชน์สาคัญที่ได้รับ
3.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรั บกาไร
สุ ทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ ม
และได้รั บ ยกเว้น ไม่ ต ้องน าเงิ น ปั น ผลจากกิ จการที่
ได้รั บ การส่ ง เสริ ม ซึ่ งได้รั บ ยกเว้น ภาษี เ งิ น ได้นิ ติ
บุคคลไปรวมคานวณเพือ่ เสี ยภาษี
3.2 ได้รับอนุญาตให้หกั เงินได้พงึ ประเมินเป็ นจานวน
เท่ากับร้ อยละห้าของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนจาก
การส่ งออก
3.3ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไร
สุ ทธิ ที่ได้รับจากการลงทุนในอัตราร้อยละห้าสิบของ
อัตราปกตินับจากวันที่พน้ กาหนดระยะเวลาตามข้อ
3.1
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1234(1)/2555 2620(1)/2555 2199(2)/2557
ผลิต
Integrated
circuit (IC)

ผลิต
Electronic
control unit

ผลิตแผงวงจร
อิเล็คทรอนิค
ส์(PCBA)

59-0178-0-001-0
ผลิตแผงวงจร
อิเล็คทรอนิคส์
(PCBA)

8 ปี

8 ปี

8 ปี

8 ปี
(ยกเว้นภาษี
ตามจานวน
เงินลงทุน)

8 ปี
(ยกเว้นภาษีตาม
จานวนเงิน
ลงทุน)

-

-

-

-

-

5 ปี

5 ปี

5 ปี

5 ปี

5 ปี

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)
รายละเอียด (ต่อ)
3.4 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่ องจักรตามที่
คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ
3.5 ได้รับอนุญาตให้หกั ค่าขนส่ ง ค่าไฟฟ้ าและค่า
ประปาสองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวนับแต่วนั ที่เริ่ มมี
รายได้จากการประกอบกิจการนั้น
4. วันที่เริ่ มใช้สิทธิตามบัตรส่ งเสริ ม

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

บริษัทฯ
ได้รับ

10 ปี
(สิ้นสุ ดแล้ว)

10 ปี
(สิ้นสุ ดแล้ว)

10 ปี

10 ปี

10 ปี

10 ปี

10 ปี

10 ปี

10 ปี

30 มิถุนายน
2547

2 ธันวาคม
2547

24 มีนาคม
2549

3 ธันวาคม
2550

2 ธันวาคม
2552

26 กุมภาพันธ์
2559

3 มกราคม
2557

3 เมษายน
2558

ยังไม่เริ่ มใช้
สิ ทธิ
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ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)

รายละเอียด
1. บัตรส่ งเสริ มเลขที่
2. เพือ่ ส่ งเสริ มการลงทุนในกิจการ

บริษัทย่อย
บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จากัด
2176(4)/2548 1817(2)/2550 1034(2)/2552 1458(1)/2553 2371(1)/2553 5003(4)/2556 2687(1)/2556
ผลิต Integrated ผลิต Integrated ผลิต Wafer saw ผลิต Integrated ผลิต Integrated ผลิต Integrated ผลิต SemiCircuit (IC) และ Circuit (IC)
Integrated
Circuit (IC)
Circuit (IC)
Circuit (IC)
conductor
Integrated Circuit
Circuit (IC)
และสิ นค้ากึ่ง
Tested
และ Integrated
สาเร็ จรู ป
(IC Tested)
Circuit Tested
(IC Tested)

3. สิ ทธิประโยชน์สาคัญที่ได้รับ
3.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุ ทธิที่ได้จากการ
8 ปี
7 ปี
8 ปี
8 ปี
ประกอบกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มและได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนาเงินปั น
(สิ้นสุ ดแล้ว)
ผลจากกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ไปรวมคานวณเพือ่ เสี ยภาษี
3.2 ได้รับอนุญาตให้หกั เงินได้พงึ ประเมินเป็ นจานวนเท่ากับร้อยละห้าของ
รายได้ที่เพิม่ ขึ้นจากปี ก่อนจากการส่ งออก
3.3 ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุ ทธิ ที่ได้รับจากการ
5 ปี
5 ปี
ลงทุนในอัตราร้อยละห้าสิ บของอัตราปกตินบั จากวันที่พน้ กาหนด
ระยะเวลาตามข้อ 3.1
3.4 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่ องจักรตามที่คณะกรรมการ
ได้รับ
ได้รับ
ได้รับ
ได้รับ
พิจารณาอนุมตั ิ
3.5 ได้รับอนุญาตให้หกั ค่าขนส่ ง ค่าไฟฟ้ าและค่าประปาสองเท่าของ
10 ปี
10 ปี
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวนับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
4. วันที่เริ่ มใช้สิทธิตามบัตรส่ งเสริ ม
10 มกราคม 2549 1 กันยายน 2553 2 มกราคม 2556 10 พฤษภาคม
2553
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ผลิต Integrated
Circuit (IC)

8 ปี

4 ปี

8 ปี

6 ปี

-

-

-

-

5 ปี

-

5 ปี

-

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

10 ปี

-

10 ปี

-

28 พฤศจิกายน 3 มกราคม 2556 ยังไม่เริ่ มใช้สิทธิ
2557
ประโยชน์

ยังไม่เริ่ มใช้สิทธิ
ประโยชน์

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)

(2) สิ ทธิอนื่
1. บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส (เจียซิง) จากัด
 การขอคืนภาษีมลู ค่าเพิ่มร้อยละ 17 สาหรับการส่ งออกจากประเทศจีน
2. บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส (กัมพูชา) จากัด
 การขอยกเว้นอากรขาเข้าเต็มจานวนในการนาเข้าวัตถุดิบ เครื่ องจักร อุปกรณ์ในการผลิต
 การขอคืนเงินภาษีมลู ค่าเพิ่ม
 สิ ทธิ พิเศษทางภาษีศุลกากร GSP และ TAA ลดหย่อนหรื อยกเว้นอากรขาเข้า ไปยังประเทศต่าง ๆ สาหรับ
การส่ งออกสิ นค้าจากประเทศกัมพูชา
(3) ข้ อจากัดในการประกอบธุรกิจ
- ไม่มี 2.2 การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
กลยุทธ์ ในการแข่ งขันที่สาคัญ
ความได้เปรี ยบเชิ งกลยุทธ์ในการแข่งขันที่ สาคัญของกลุ่มฮานา คื อ การให้บริ การรับจ้างผลิตและประกอบผลิตภัณฑ์
ชิ้ นส่ วนอิเล็คทรอนิ กส์ที่มีความหลากหลายให้แก่ลูกค้าทัว่ โลก เช่ น IC Packaging, IC Testing, Chip-on-Board,
Surface-Mount Assembly, Hybrid-Assembly, Micro-Coil เป็ นต้น ซึ่ งฮานาสามารถให้บริ การแบบครบวงจรให้กบั
ลูกค้าส่ วนใหญ่ของเรา การให้บริ การที่ครอบคลุมนี้ เป็ นกลยุทธ์หลักที่ทาให้ฮานาได้เปรี ยบในการแข่งขัน นอกจากนี้
การให้ความสาคัญกับตลาดที่ตรงกับความต้องการของตลาด ทาให้บริ ษทั ฮานาแตกต่างจากบริ ษทั อื่น
สาหรับ IC Packaging ทางฮานามุ่งเน้นการผลิต ผลิตภัณฑ์ประเภท Low-Pin Count Packages ซึ่ งเห็นได้จากปริ มาณ
ความต้องการที่ สูงในกลุ่มผลิตภัณฑ์อิเล็คทรอนิ กส์น้ ี ต้ งั แต่ปี 2543 เป็ นต้นมา กาลังการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องในปี
2559 ถึงแม้จะได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในปลายปี 2554 แต่ ณ ปั จจุบนั นี้ ฮานาได้กลับมาฟื้ นตัวและยังดาเนิ นธุ รกิจ
อย่างต่อเนื่ องตามปกติ เราได้ดาเนิ นการขยายโรงงานแห่ งใหม่ในจังหวัดลาพูนซึ่ งเป็ นหน่ วยการผลิตอุปกรณ์ IC เพื่อ
เสริ มกาลังการผลิตที่โรงงานที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยาของเรา
จากความนิ ยมการใช้โทรศัพท์แบบ Smart Phone กล้องถ่ายรู ปแบบดิจิตอล และอุปกรณ์ไฟฟ้ าขนาดเล็ก อุปกรณ์ IC
ขนาดเล็กจะเป็ นความต้องการหลัก ๆ ในอุตสาหรรม และหน่วยการผลิต IC ของฮานาอยู่ในตาแหน่ งที่ถูกต้อง ลูกค้า
ของฮานายังคงมุ่งเน้นในอุตสาหกรรมดังกล่าวและเทคโนโลยีที่ใช้ในงานเฉพาะ ฮานาจึ งสามารถทาธุ รกิ จได้อย่าง
มากมายโดยเฉพาะกับผูผ้ ลิตโทรศัพท์มือถือที่มีชื่อเสี ยง
นอกจากนี้เรายังมุ่งหน้ารุ กในด้านการผลิตอุปกรณ์หลอดไฟ LED ซึ่ งจะมีความก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่ในปี ที่จะมาถึงและจะ
กลายเป็ นหนึ่งในกาลังสาคัญของเราในอนาคต
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ในปี ที่ผา่ นมา ทัว่ โลกได้มีการรณรงค์เรื่ องการอนุรักษ์พลังงาน ฮานาเองได้มุ่งเน้นแพคเกจผลิตภัณฑ์ที่ให้พลังงานสู งซึ่ ง
เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์การจัดการด้านพลังงาน นอกจากนี้ ฮานายังเน้นความสาคัญอย่างจริ งจังสาหรับบรรจุภณ
ั ฑ์แบบเว
เฟอร์เพื่อลดค่าใช้จ่ายและพื้นที่ในการจัดเก็บ
สาหรับการประกอบผลิตภัณฑ์ไมโครอิเล็คทรอนิ กส์ ฮานามุ่งเน้นการผลิตผลิตภัณฑ์ Sensors ที่ใช้ในอุปกรณ์ยานยนต์
โดยมีอตั ราการเติบโตที่มนั่ คง นอกจากนี้ยงั เน้นให้ความสาคัญกับอุปกรณ์ที่ใช้เป็ นส่ วนประกอบภายในโทรศัพท์มือถือ
ที่ ได้ส่วนแบ่ งทางการตลาดเพิ่ มขึ้ นในปี นี้ อย่างแน่ นอนด้วย หน่ วยการผลิตที่ จงั หวัดลาพูนแห่ งที่ 2 มีพ้ื นที่ ประมาณ
20,000 ตารางเมตร และได้รองรับการขยายตัวในด้านการผลิตในปี 2559 โดยการขยายพื้นที่หน่วยการผลิตดังกล่าว เรา
กาลังดาเนินโครงการใหญ่หลายโครงการในการผลิตเครื่ องมือแพทย์ซ่ ึ งสามารถทายอดขายจานวนมากให้กบั หน่วยการ
ผลิตแห่ งนี้ นอกจากนี้ เรายังได้ซ้ื อที่ดินเพิ่มอีก 40,000 ตารางเมตรซึ่ งติดกับหน่ วยการผลิตที่ลาพูน 2 เพื่อเตรี ยมขยาย
ธุรกิจในอนาคต
หน่วยการผลิตที่เมืองเจียซิ ง ประเทศจีน มีการขยายพื้นที่การผลิตเช่นกัน โดยได้ขยายพื้นที่การผลิต 5,000 ตารางเมตร
ดาเนินการผลิตอุปกรณ์ LED ในระยะยาวซึ่ งยกระดับให้เรามีระดับเทคโนโลยีที่สูงขึ้น
หน่วยการผลิตที่จงั หวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา ซึ่ งเสร็ จสิ้ นการก่อสร้างเมื่อกลางปี 2558 หน่วยการผลิตแห่งนี้ จะช่วยทา
ให้เราเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันเรื่ องค่าจ้างแรงงาน และค้นหาส่ วนการผลิตใหม่ ๆ
ฮานามุ่งเน้นผลิ ตผลิ ตภัณฑ์ประเภท High-End ซึ่ งมี วงจรผลิ ตภัณฑ์และมีอายุการใช้งานที่ ยืนยาว ซึ่ งช่ วยให้ฮานา
สามารถกาหนดแผนการธุรกิจที่ชดั เจนในระยะยาวได้
หน่วยงานการผลิตทั้งหมดของฮานา (ที่ จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา ลาพูน เมืองเจียซิ ง ประเทศจีน และจังหวัดเกาะกง
ประเทศกัมพูชา) ได้ใช้พ้ืนที่การผลิตเต็มหมดแล้ว ซึ่ งจะทาให้ฮานามีศกั ภาพในการผลิตมากขึ้นเพื่อมีธุรกิจเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้เรากาลังดาเนิ นการใช้ระบบเครื่ องจักรในการผลิตมากขึ้นในการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการผลิตของเราและ
เพื่อลดการพึ่งพาการใช้แรงงานเพื่อที่จะบรรลุเป้ าหมายข้อบกพร่ องเป็ นศูนย์
ลักษณะของลูกค้ าและความสั มพันธ์
นโยบายของฮานาเน้นเรื่ องคุ ณ ภาพของผลิ ต ภัณ ฑ์และการบริ การที่ ดี แ ก่ ลูกค้า ในขณะเดี ย วกันทางบริ ษ ทั ฯ ก็ใ ห้
ความสาคัญกับการรักษาสัมพันธภาพที่ดีและการสร้างความไว้วางใจให้กบั ลูกค้า ฮานามีการร่ วมมือทางการค้ากับลูกค้า
อย่างใกล้ชิดในการวางแผนการผลิต ช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาและสร้างสัมพันธภาพในระยะยาว สาหรับผลิตภัณฑ์
ที่มีเทคโนโลยีและต้องการดูแลควบคุมเป็ นพิเศษ ทางลูกค้าได้ให้การดูแลสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้ตามเป้ าหมายที่
ได้วางไว้
ผลิตภัณฑ์ของฮานามากกว่าร้อยละ 50 ขายให้ลูกค้าในประเทศสหรัฐอเมริ กา ลูกค้าส่ วนใหญ่เป็ นบริ ษทั ข้ามชาติ ที่มี
ชื่อเสี ยง เช่น Fairchild Semiconductor, Broadcom, Texas Instrument, Philips, HP, International Rectifier, Assa Abloy,
Agilent, Synaptics ฯลฯ ด้วยความใกล้ชิ ด กับ ลูก ค้า ของเรา ถึ ง แม้ว่า พวกเขาจะมี ส านัก งานใหญ่ อ ยู่ใ นประเทศ
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สหรัฐอเมริ กา แต่พวกเขามีสานักงานสาขาในภูมิภาคเอเชี ยตะวันออก ซึ่ งการทางานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้า ทาให้เรา
เข้าถึงช่องทางการสื่ อสารและเพิ่มความสัมพันธ์ของเรา
การจาหน่ ายและช่ องทางการจัดจาหน่ าย
โดยปกติ กลุ่ ม ฮานาจ าหน่ า ยสิ น ค้า ให้แ ก่ ลู ก ค้า โดยตรง ประมาณร้ อ ยละ 30 ของยอดขายส่ ง ออกไปยังประเทศ
สหรัฐอเมริ กา ร้อยละ 10 ของยอดขายส่ งออกไปยังยุโรป และร้อยละ 60 ของยอดขายส่ งออกไปยังเอเชี ย ซึ่ งส่ วนใหญ่
ยอดขายในเอเชี ยจะเป็ นสาขาของบริ ษ ทั ในประเทศสหรั ฐอเมริ กา ทั้งนี้ ฮานามี การตั้งตัวแทนจาหน่ ายในประเทศ
สหรัฐอเมริ กา ยุโรป ไต้หวัน เกาหลี สิ งคโปร์ และฟิ ลิปปิ นส์ เพื่อขยายธุรกิจให้มากขึ้น
สภาพการแข่ งขันภายในอุตสาหกรรมของกลุ่มฮานา
ในประเทศไทย มีเพียงไม่กี่บริ ษทั ที่ทาธุ รกิจเช่นเดียวกับฮานา อย่าง Benchmark, Celestica, SVI, Calcom และ Stars
Microelectronics ในช่ วงที่ เกิดมหาอุทกภัยในปี 2554 คู่แข่งขันส่ วนใหญ่ประสบปั ญหาอย่างแสนสาหัส อย่างไรก็ตาม
เนื่ องด้วยเรามีโรงงานหลายแห่ ง ฮานาสามารถประสบความสาเร็ จในการตอบสนองต่อลูกค้าในช่วงที่เกิดวิกฤติการณ์
มหาอุทกภัยและได้รับความชื่ นชมจากลูกค้ามากมาย และธุ รกิจโดยรวมของฮานาไม่ได้รับผลกระทบมากนัก การขยาย
หน่ วยการผลิตของเราได้แสดงให้เห็นว่าฮานาอยู่ในตาแหน่ งทางธุ รกิ จที่ดีเมื่อเทียบกับคู่แข่งของเรา ในขณะที่ ค่าจ้าง
แรงงานในประเทศไทยมีเสถียรภาพและไม่ได้รับผลกระทบจากประเทศเพื่อนบ้าน
ส่ วนคู่แข่งในตลาดโลกของฮานา อย่าง Flextronics, Solectron, Plexus, Pemstar, MPI, Unisem, Amkor และ ASE ฮานา
หลีกเลี่ยงที่ จะแข่งขันโดยตรงกับคู่แข่งเหล่านี้ โดยมุ่งเน้นการรับจ้างผลิตและประกอบชิ้ นส่ วนผลิตภัณฑ์ประเภทไม
โครอิเล็คทรอนิ กส์ ขณะที่คู่แข่งรายอื่นเน้นการผลิตอุปกรณ์อิเล็คทรอนิ กส์สาเร็ จรู ป (Box Build Assembly) ในแวดวง
อุตสาหกรรมการผลิต ปั จจุบนั นี้ ฮานาเป็ น 1 ใน 50 บริ ษทั รับจ้างผลิตชิ้นส่ วนอุปกรณ์อิเล็คทรอนิ กส์ช้ นั นาของโลก
ทั้งนี้ ลูกค้าของเราเห็นว่าฮานาเป็ นผูร้ ับจ้างผลิตที่มีส่วนแบ่งการตลาดมากกว่าร้อยละ 50 ในอุปกรณ์เซ็นเซอร์ แบบใช้
แสง (Optical Navigation Sensor) บัตรที่ใช้สาหรับการควบคุมการผ่านเข้าออกประตูหรื อช่ องทางเข้าออกต่าง ๆ ที่
สามารถอ่านผ่านสัญญาณวิทยุ (RFID Access Control Card) อุปกรณ์เซ็นเซอร์ สาหรับ smart phone สาหรับแป้ นสัมผัส
สาหรับ Laptop คอมพิวเตอร์ (Touch Screen on Laptop PC) และร้อยละ 10 และอุปกรณ์ Flash Module บน Smart
Phone ซึ่ งฮานาเป็ นซัพพลายเออร์หลักของผลิตภัณฑ์เหล่านี้สาหรับลูกค้าของเรา
สถานภาพการแข่งขันของบริ ษทั ฯ
1.
ฮานาในประเทศไทย มีเทคโนโลยีที่ เหนื อกว่าและมีระบบสาธารณู ปโภคที่ดีกว่าประเทศที่ เน้นการใช้
แรงงาน เช่น ฟิ ลิปปิ นส์ อินเดีย และเวียดนาม ถึงแม้ว่าจะมีการปรับค่าจ้างแรงงานขั้นต่า ประเทศไทย
ยังคงมีตน้ ทุนแรงงานที่มีประสิ ทธิ ภาพมากกว่าประเทศเพื่อนบ้าน สาหรับการผลิ ตที่มีกระบวนการที่
ซับซ้อน
2.
ฮานาในประเทศจี น มีที่ต้ งั ทางภูมิศาสตร์ ที่แข่งขันได้ การบริ หารจัดการและความช่วยเหลือทางด้าน
เทคนิคในการผลิตจากบริ ษทั แม่ ทาให้บริ ษทั แตกต่างจากคู่แข่งในท้องถิ่นรายอื่น ๆ
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3.

4.
5.
6.
7.

สื บเนื่ องจากเรื่ องของแรงงาน ฮานายังคงมองหาลู่ทางเพื่อรับมือกับการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างแรงงาน เรา
กาลังดาเนิ นการในการตั้งโรงงานการผลิตในประเทศกัมพูชา ที่ จะได้รับประโยชน์จากต้นทุนแรงงาน
ต่า
ฮานามีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและมีฐานการผลิตหลายแห่ งซึ่ งแตกต่างจากคู่แข่งรายอื่น ๆ ที่ถึงแม้จะมี
ฐานการผลิตหลายแห่งแต่มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายน้อยกว่า
ในขณะที่เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่าทัว่ โลก ฮานามีเงินสดสารองที่แข็งแกร่ งซึ่ งอยูใ่ นฐานะที่มนั่ คง
ฮานามีโรงงานหลายแห่งซึ่ งสามารถเป็ นทางเลือกในการผลิต ถ้าที่ใดมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น
ฮานามุ่งเน้นให้ความสาคัญกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เสมอซึ่ งเข้ากับแนวโน้มอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ที่โลกต้องการ เพื่อที่จะทาให้เราเป็ นบริ ษทั ชั้นนาในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์

ด้วยการวางกลยุทธ์ทางการตลาดที่ถูกต้อง โดยการเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและหลากหลายในราคาที่ดึงดูด ทาให้
บริ ษทั ฯ สามารถมีกลุ่มลูกค้าเฉพาะ ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ ประสพความสาเร็ จ มีส่วนแบ่งการตลาดและมีความสามารถใน
การแข่งขันกับผูผ้ ลิตรายอื่น ๆ ในตลาดอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์
แต่ละปี ฮานายังคงเพิ่มศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีในแต่ละหน่วยการผลิตอย่างต่อเนื่อง ด้วยศักยภาพและความสามารถ
ในการผลิตที่สูงขึ้นและมีตน้ ทุนการผลิตที่ต่าลง เป็ นปัจจัยสาคัญที่ดึงดูดลูกค้าต่อธุรกิจของเรา
ด้วยการมีทีมการจัดการที่พิสูจน์อย่างชัดเจนว่าดี ฮานามีชื่อเสี ยงที่ดีมากในการให้ความพึงพอใจต่อลูกค้า
แนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่ งขันในอนาคต
จากข้อมูลของ SIA (Semiconductor Industry Association) ยอดขายเซมิคอนดักเตอร์ ทวั่ โลกในปี 2559 เท่ากับ 338.9
พันล้านเหรี ยญสหรัฐ ซึ่ งถือว่าสูงที่สุดในสาหรับยอดขายประจาปี ของอุตสาหกรรม โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 เมื่อเทียบกับ
ปี 2558 การเติ บโตของตลาดอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ได้รับแรงหนุ นจากปั จจัยทางเศรษฐกิ จระดับมหภาคและ
แนวโน้มการใช้งานเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ที่เป็ นส่ วนประกอบอุปกรณ์สาหรับการสื่ อสาร การผลิต การแพทย์ และ
การใช้งานด้านอื่น ๆ นับไม่ถว้ น คาดว่าจะมีการเติบโตต่อไปในปี 2560 และปี ต่อ ๆ ไป อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ที่
แข็งแกร่ งเป็ นกลยุทธ์ที่สาคัญในการเจริ ญเติ บโตทางเศรษฐกิ จของประเทศสหรัฐอเมริ กา โดยเฉพาะการรักษาความ
ปลอดภัยของประเทศ และการเป็ นผูน้ าด้านเทคโนโลยี
* แหล่งข้อมูล: Press Release- Semiconductor Association (http://www.semiconductors.org)
2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
1. การผลิต
บริ ษทั ฯ จะทาการผลิตผลิตภัณฑ์ตามคาสั่งผลิตของลูกค้า โดยมีทีมงานด้านวิศวกรรมที่มีความรู ้ความเชี่ ยวชาญใน
การให้บริ การปรับปรุ งแผงวงจรไฟฟ้ าอิเล็คทรอนิ กส์ก่อนการดาเนิ นการผลิตจริ งแก่ลูกค้า บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญและ
จัดหาวิธีการในการผลิตที่ ดีที่สุดเพื่อต้นทุนที่ สามารถแข่งขันได้ รวมทั้งเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในด้านจานวนและคุณภาพ
ของการผลิต บริ ษทั ฯ ยังมีความสามารถในการออกแบบอุปกรณ์ตรวจสอบ เพื่อใช้ในการทดสอบผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะ
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ส่ งมอบสิ นค้าให้กบั ลูกค้า บริ ษทั ฯ ใช้เทคโนโลยีในการผลิต หลัก ๆ 3 ประเภท ซึ่ งครอบคลุมการผลิตผลิตภัณฑ์ให้แก่
ลูกค้าได้ครบถ้วน ดังนี้
1) เทคโนโลยีแบบ SMT (Surface Mounted Technology) เป็ นเทคโนโลยีที่บริ ษทั ฯ ใช้ในการผลิตมากที่สุด เป็ น
การเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้ าของอุปกรณ์สารกึ่งตัวนาและอุปกรณ์อื่น ๆ ลงบนผิวหน้าของแผงวงจรพิมพ์ (PCB) ซึ่ งมี
ประโยชน์ท้ งั ทางด้านการออกแบบและการผลิต สามารถประหยัดพื้นที่ในการประกอบชิ้นส่ วนอิเล็คทรอนิ กส์
บนแผงวงจรพิมพ์ เทคโนโลยีในกลุ่ม SMT มักถูกอ้างอิงรวมครอบคลุมถึงเทคโนโลยีแบบ BGA (Ball Grid
Array) ด้วย และ Flip Chip การประกอบ chip ขนาดเล็กที่สุดลงบนแผ่นวงจร เช่นเดียวกับเทคโนโลยีข้ นั สู งชนิ ด
อื่น ๆ ของอุปกรณ์ SMD (Surface Mount Devices) ที่ประกอบอุปกรณ์แบบครบวงจรพร้อมเครื่ องตรวจสอบ
อัตโนมัติ (Automatic Optical Inspection - AOI)
2) เทคโนโลยีแบบ Through-hole เป็ นเทคโนโลยีการประกอบชิ้นส่ วนอิเล็คทรอนิ กส์ โดยการเสี ยบไปในช่องของ
แผงวงจรพิมพ์ (PCB) ซึ่ งเทคโนโลยีน้ ี นิ ยมในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีขอ้ จากัดในเรื่ องพื้นที่ โดยปกติ ชิ้นส่ วน
อิเล็คทรอนิกส์ของผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยี IMT ในการประกอบ จะเป็ นชิ้นส่ วนที่มีราคาที่ต่ากว่าเมื่อเทียบกับ
ชิ้นส่ วนผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยี SMT
3) เทคโนโลยีแบบ COB (Chip on Board) เป็ นเทคโนโลยีที่ประกอบต่อเชื่ อมอุปกรณ์วงจรรวมแบบไม่มีตวั ถัง
(Bare IC) เข้ากับแผงวงจรพิมพ์โดยตรง เทคโนโลยีประเภทนี้จะเป็ นที่นิยมสาหรับผลิตภัณฑ์ที่มีขอ้ จากัดในด้าน
พื้นที่ การประกอบผลิตภัณฑ์อิเล็คทรอนิ กส์ ด้วยเทคโนโลยีแบบ COB จะทาให้ตน้ ทุนการผลิ ตต่ ากว่า เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์ใช้อุปกรณ์วงจรรวมแบบที่มีตวั ถังสาเร็ จแล้ว (Package IC) ซึ่ งจะเป็ น
ชิ้นส่ วนที่มีขนาดใหญ่กว่าและราคาสู งกว่า ในสายการผลิตด้วยเทคโนโลยี COB นี้ ทางบริ ษทั ฯ ได้มีการพัฒนา
เพิ่มขบวนการเชื่ อมต่อด้วยลวดทองคากับผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสู ง จากเดิมที่เป็ นการเชื่ อมต่อด้วยลวดอลูมิเนี ยม
เพียงอย่างเดียว
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กาลังการผลิต
กาลังการผลิตรวมปี 2559 มีดงั นี้
(ชิ้นต่อปี )
หน่ วยงาน

ปี 2559
กาลังการผลิต

A) IC
- โรงงานอยุธยา
- โรงงานเจียซิง
B) PCBA
- โรงงานลาพูน
- โรงงานเจียซิง
- โรงงานกัมพูชา
C) MICRODISPLAY
- โรงงานสหรัฐอเมริ กา

ปี 2558

ปริมาณการ
ผลิตจริง

กาลังการผลิต

ปี 2557

ปริมาณการ
ผลิตจริง

4,376,000,000 4,003,614,600 3,906,520,000 3,438,296,000
1,772,000,000 1,273,285,348 1,798,000,000 1,375,999,109

กาลังการผลิต

ปริมาณการ
ผลิตจริง

3,749,000,000 3,249,000,000
1,733,000,000 1,546,000,000

1,000,000,000
91,000,000
4,380,000

800,000,000
63,521,559
3,747,995

900,000,000
107,000,000
200,000

720,000,000
88,311,516
200,000

824,000,000
117,000,000
-

669,156,000
100,000,000
-

70,800,000

67,575,000

70,550,000

35,895,000

50,310,000

31,680,000

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 จะวางแผนในการสั่งซื้ อวัตถุดิบล่วงหน้าตามการวางแผนการผลิตเพื่อให้สอดคล้องกับคาสั่งซื้ อของ
ลูกค้า ทั้งนี้วตั ถุดิบบางชนิดที่ราคาอิงกับตลาดโลก เช่นวัตถุดิบที่มีปิโตรเคมีหรื อทองคาเป็ นส่ วนประกอบ หรื อวัตถุดิบ
จาพวก Metal Part เช่น เหล็ก ทองแดง เงิน ราคาอาจค่อนข้างผันผวน บริ ษทั ฯ มีการจัดการหลายวิธีที่จะรับมือกับความ
ผันผวนของราคาของวัตถุดิบเหล่านั้น เช่นการหาวัตถุดิบอื่นทดแทน การวางแผนล่วงหน้า สาหรับการสั่งซื้ อ หรื อการ
เจรจากับซัพพลายเออร์และลูกค้า
นอกจากนี้ ฮานาจะมีข้ นั ตอนในการทดสอบคุณภาพทางวิศวกรรมของวัตถุดิบ ก่อนนาวัตถุดิบไปประกอบเป็ น
ชิ้นส่ วนอิเล็คทรอนิกส์ เพื่อให้มนั่ ใจว่าสิ นค้าที่ผลิตจะได้มาตรฐาน และข้อกาหนดระหว่างประเทศ
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ผลของการเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีต่อการใช้ วตั ถุดบิ
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ผ่านมา ส่ วนใหญ่เป็ นการเปลี่ยนแปลงลักษณะการประกอบหรื อแม่พิมพ์ ซึ่ ง
สายการผลิ ตของฮานาสามารถรองรับการผลิ ตได้หลายรู ปแบบ (Flexible) ทาให้ผลกระทบดังกล่าวมีเพี ยงเล็กน้อย
อย่างไรก็ตามวัตถุดิบยังคงใช้ในลักษณะเดิม ซึ่ งไม่ได้รับผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
สภาพปัญหาเกีย่ วกับวัตถุดบิ
โดยปกติ ฮานาจะทาการทดสอบคุณภาพของวัตถุดิบโดยวิศวกรของบริ ษทั ก่อนเริ่ มทาการประกอบ และการ
จัดซื้ อวัตถุดิบหลักของแต่ละผลิตภัณฑ์จะสั่งซื้ อตามข้อกาหนดเฉพาะ (Specification) ของลูกค้า กับผูจ้ าหน่ายที่ได้รับ
การอนุ มตั ิจากลูกค้า การแก้ไขปั ญหาการขาดแคลนวัตถุดิบได้มีการหาแหล่งผูจ้ าหน่ ายสารองหลาย ๆ แห่ ง และสร้าง
สั ม พัน ธภาพระยะยาวกับ ผู ้จ าหน่ า ย รวมทั้ง มี ก ารเจรจากับ ลู ก ค้า ในการหาวัต ถุ ดิ บ ทดแทน กรณี ว ัต ถุ ดิ บ ตาม
Specification ของลูกค้าขาดแคลน พิจารณาเสนอต่อลูกค้าในการจัดหาวัตถุดิบจากผูจ้ าหน่ ายรายอื่น หรื อยี่หอ้ อื่นซึ่ งมี
คุณสมบัติใกล้เคียงกัน แต่ท้ งั นี้ตอ้ งคานึงการยอมรับและตกลงของลูกค้าเป็ นสาคัญ
ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อม
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิ คส จากัด (มหาชน) ผ่านการรับรองระบบคุ ณภาพ QS 9001 และระบบการ
จัดการสิ่ งแวดล้อม ISO 14001 ซึ่ งบ่งบอกถึงคุณภาพขององค์กรและบริ การของเรา ที่เห็นถึงความใส่ ใจต่อสิ่ งแวดล้อมที่
ทางบริ ษ ัท มี ต่ อ สัง คม ได้ก าหนดเป้ าหมายลดผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อ ม ด้ว ยการวางเป้ าหมายลดการปล่ อ ยก๊ า ซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ เปลี่ยนหลอดไฟฟ้ าแสงสว่างในโรงงานและสานักงานจากหลอดฟลูออเรสเซนท์ เป็ นหลอด
ประหยัดไฟ LED เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อันเป็ นสาเหตุของภาวะโลกร้อน
บริ ษทั ฯ ได้มีโครงการลดการใช้ทรัพยากรน้ าและการนาน้ ากลับมาใช้ใหม่ ตัวอย่างเช่ นการนาน้ าที่ ผ่าน Saw
Sub-State process, RO Concentrate Water etc. รวมการนาน้ ากลับมาใช้ใหม่ได้ 41% ของน้ าที่ตอ้ งจ่ายเข้าโรงงานจาก
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
นอกจากนั้น บริ ษทั ฮานา ได้ผ่านการรั บรองตามมาตรฐานผลิ ตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย มาตรฐานยุโรปด้าน
RoHS วัตถุอนั ตรายและมาตรฐานสากลจากหลายหน่วยงาน รวมทั้งผ่านการรับรองระบบการจัดการอาชี วอนามัยและ
ความปลอดภัย OHSAS/TIS 18001 ซึ่ งช่วยเสริ มสร้างความปลอดภัยในการทางาน ลดอัตราการเกิดอุบตั ิเหตุ และลด
ปัญหาสิ่ งแวดล้อมในองค์กรและสังคมโดยรวม และเป็ นที่ยอมรับทัว่ โลก
บริ ษทั ฯ ได้มีการเตรี ยมพร้อมสาหรับการเข้าร่ วมรับรองระบบ ISO 50001 โครงการอนุรักษ์พลังงาน โดยได้รับ
ความสนับสนุนจากสมาคมส่ งเสริ มเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น) (สสท.) ในการฝึ กอบรมและตรวจสอบติ ดตามผลงาน มี
โครงการอนุรักษ์พลังงานต่าง ๆ ในปี พ.ศ.2557 รวมประหยัดค่าไฟฟ้ าได้เป็ นมูลค่าประมาณ 20 ล้านบาทต่อปี
ในกระบวนการผลิต IC มีข้ นั ตอนการผลิตที่สามารถทาให้เกิดของเสี ยที่เป็ นอันตรายต่อสิ่ งแวดล้อม บริ ษทั ฮานา
เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จากัด เป็ นบริ ษทั ที่ได้ทาการเปลี่ยนสารเคมีจาก CFC เป็ น NON-CFC ตลอดขบวนการผลิต
และในปี 2547 ขบวนการชุบขา IC ซึ่ งในอดีตเป็ นการชุบด้วยสารผสมตะกัว่ ก็จะเปลี่ยนมาเป็ นชุบด้วยดีบุก 100% การ
25

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)

ชุ บ ขาด้ว ยดี บุกจะเป็ นการลดสารที่ เ ป็ นอันตรายต่ อสิ่ งแวดล้อมลงได้ส่ วนหนึ่ ง แต่ ก็ย งั มี สารละลายทางเคมี ที่ เ ป็ น
อันตรายต่อสภาวะแวดล้อม บริ ษทั มีระบบกาจัดสารเคมีและน้ าเสี ยที่ทนั สมัย ภายใต้การควบคุมดูแลโดยวิศวกรเคมีของ
บริ ษทั นอกจากนี้ บริ ษทั ได้รับการรับรองคุณภาพระบบการจัดการด้านสิ่ งแวดล้อม ISO 14001 มาตั้งแต่ปี 2542 ซึ่ ง
แสดงให้เห็นว่าการควบคุมของเสี ยจากการผลิต IC และผลิตภัณฑ์เป็ นไปตามมาตรฐานสากลที่กาหนด
การควบคุมผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อม
ผลของการได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากผูบ้ ริ หารระดับสู ง และการมีส่วนร่ วมของพนักงานทุกคน ทา
ให้มีการนาไปปฏิ บตั ิ ในทุ กระดับขององค์กร ซึ่ งส่ งผลให้บริ ษทั สามารถลดมลภาวะทางอากาศน้ า และสามารถวาง
ระบบกาจัดขยะโดยนาขยะไปกาจัดโดยบริ ษทั รั บกาจัดขยะอุตสาหกรรมที่ ได้รับอนุ ญาตโดยเฉพาะ ทาให้บริ ษทั ฯ
สามารถปฎิบตั ิ ตามหลักเกณฑ์เกี่ ยวกับที่ต้ งั ของโรงงาน สภาพแวดล้อมของโรงงานตาม พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.
2535 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่ อง การจัดทารายงานชนิ ดและปริ มาณสารมลพิษ ที่ระบายออกจากโรงงาน
พ.ศ. 2540 ทุกประการ
บริ ษทั ฯ เองได้รับผลประโยชน์อย่างมากมายจากการจัดการสิ่ งแวดล้อมมากว่า 20 ปี แล้ว เราสามารถประหยัด
ค่ า ใช้จ่า ยได้ห ลายสิ บล้า นบาท มี ปริ มาณผลผลิ ต เพิ่ ม มากขึ้ น โดยเฉพาะอย่า งยิ่ งการด าเนิ น กิ จ การที่ เ ป็ นมิ ต รต่ อ
สิ่ งแวดล้อม โรงงานได้รับการเยี่ยมชมด้านสิ่ งแวดล้อมและการดูแลด้านความปลอดภัยจากหน่ วยงานภายนอก เช่ น
มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการธงขาวดาวเขียวของการนิ คมอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย ในปี ที่ผ่านมา จนทาให้บริ ษทั
ได้รับการยอมรับจากชุมชนในท้องถิ่นว่าโรงงานของบริ ษทั ฯ ไม่เคยส่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชนเลย
คุณภาพและมาตรฐาน
บริ ษัท ฯ ให้ ค วามส าคัญ ด้า นคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้อ มและการปรั บ ปรุ ง อย่ า งต่ อ เนื่ อ งจนได้รั บ การรั บ รอง
มาตรฐานสากลจากสถาบันต่าง ๆ ที่ มีชื่อเสี ยงเป็ นที่ ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่ งเป็ นการสร้างโอกาสทางการตลาด
ให้แก่บริ ษทั ฯ เป็ นอย่างมาก โดยบริ ษทั ฯ ได้รับการรับรองระบบบริ หารคุณภาพและระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม โดยมี
รายละเอียดดังนี้
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)
หน่วยการผลิตลาพูน 1
ปี 2538
ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:1994 โดย SGS
ปี 2541
ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ ISO/TS 16949:1996 โดย SGS
ปี 2542
ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่ งแวดล้อม ISO 14001:1996 โดย SGS
ปี 2545
ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ ISO/TS 16949:2002 โดย SGS
ปี 2547
ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่ งแวดล้อม ISO 14001: 2004 โดย SGS
ปี 2548
ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ระบบการจัดการอาชี วอนามัยและ
ความปลอดภัย OHSAS/TIS 18001:2007 โดย SGS
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ปี 2548
ปี 2550
ปี 2551
ปี 2552
ปี 2552 – 2559
ปี 2558 - 2559

ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ TIS 18001:2554 โดย SGS
ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพอุตสาหกรรมเครื่ องมือแพทย์ ISO 13485:2003 โดย SGS
ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 โดย SGS
ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ ISO/TS 16949:2009 โดย SGS
Thailand Quality Prize Award Manufacturing QCC
Thailand Kaizen Award

หน่วยการผลิตลาพูน 2 (สาขาสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ ลาพูน)
ปี 2558
ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 โดย SGS
ปี 2558
ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่ งแวดล้อม ISO 14001:2004 โดย SGS
ปี 2558
ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ OHSAS
18001:2007 โดย SGS
ปี 2558
ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ TIS 18001:2554 โดย SGS
บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จากัด
ปี 2538
ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:1994 โดย SGS
ปี 2539
ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9000:1995โดย SGS
ปี 2542
ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม ISO 14001:1996 โดย BVQI
ปี 2546
ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ TS 16949:2002 โดย SGS
ปี 2546
ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2000 โดย SGS
ปี 2552
ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ TS 16949:2009 โดย SGS
ปี 2555
ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่ งแวดล้อม ISO 14001:2004 โดย BVQI
ปี 2556
ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ OHSAS
18001:2007 โดย BVQI
ปี 2559
Thailand Quality Prize Award Manufacturing QCC
ปี 2559
Thailand Kaizen Award
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส (เจียซิ ง) จากัด
ปี 2553
ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 โดย BV
ปี 2554
ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ TS 16949:2009 โดย BV
ปี 2554
ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพอุตสาหกรรมเครื่ องมือแพทย์ ISO 13485:2003 โดย DNV
ปี 2555
ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่ งแวดล้อม ISO 14001:2004 โดย DNV
ปี 2555
ได้รับการรับรองมาตฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ OHSAS
18001:2007 โดย DNV
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ปี 2556
ปี 2557

ได้รับการรับรองมาตรฐานการบริ หารจัดการสารต้องห้าม IECQ QC 08000: 2012 โดย SGS
ได้รับรางวัล SONY Green Partner จากบริ ษทั Texas Instruments Japan Limited

บริ ษทั ฮานา ไมโครดิสเพลย์ เทคโนโลยี อิงค์ จากัด
ปี 2544
ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:1994 โดย Perry Johnson Registrats Inc.
ปี 2546
ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2000 โดย Perry Johnson Registrats Inc.
ปี 2553
ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 โดย Perry Johnson Registrats Inc.
ปี 2557
ได้จดทะเบียนกระทรวงกลาโหม ประเทศสหรัฐอเมริ กา เป็ นผูป้ ระกอบการที่อยู่ภายใต้ขอ้ บังคับใน
การควบคุมทางการค้า ตามพระราชบัญญัติ ควบคุมการส่ งออก (The Arms Exports Control Act –
AECA) และระเบี ยบว่าด้วยการลักลอบค้าอาวุธระหว่างประเทศ (International Traffic in Arms
Regulations – ITAR)
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส (กัมพูชา) จากัด
ปี 2559
ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO ISO 9001 : 2008 โดย CISQ
การจัดการด้ านสิ่ งแวดล้ อม
บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการปฏิบตั ิตามกฎหมายความปลอดภัยและกฎหมายสิ่ งแวดล้อม ที่กาหนดโดยกระทรวง
แรงงานและสวัสดิ การสังคม กระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศการนิ คมอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย และกฎหมาย
ข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยและสุ ขภาพพลานามัยของพนักงาน ผูเ้ ข้ามาติอต่อหรื อดาเนิ นธุ รกิ จ
กับ บริ ษ ทั ฯ โดยให้มีผ ลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อมน้อยที่ สุ ด บริ ษ ทั ฯ มี แ ผนงานการจัด การสิ่ งแวดล้อมและเราได้รั บ
มาตรฐานสากลด้านการจัดการสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งเราจะมุ่งมัน่ ในการพัฒนารักษาสิ่ งแวดล้อมอย่างต่อเนื่ อง ที่ผ่านมาทาง
บริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการหลายอย่างในการเปลี่ยนมาใช้เครื่ องมืออุปกรณ์ที่มีประสิ ทธิ ภาพมากกว่าในโครงการประหยัด
พลังงาน และลดการใช้พลังงานในระบบไฟฟ้ า ระบบบาบัดน้ าเสี ย และระบบก๊าซ
จากนโยบายสิ่ งแวดล้อมและการให้ความสาคัญกับปั ญหาภาวะโลกร้อน ฮานาได้ใช้ความพยายามเพื่อจะช่วย
ลดผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อม ด้วยการใช้มาตรการ “ลด การใช้ การใช้ซ้ า และการนากลับมาใช้ใ หม่ ” ซึ่ งเรายังคง
ดาเนิ นงานตามนโยบายลดการใช้พลังงานในสถานที่ทางานอย่างต่อเนื่ อง ทั้งส่ วนสานักงานและส่ วนการผลิตโดยทา
การปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องจักรและอุปกรณ์ เช่ น ปรับอุณหภูมิของระบบปรั บอากาศ ลดการใช้ไฟฟ้ าใน
ช่วงเวลาที่มีการคิดค่าการใช้ไฟฟ้ าในอัตราสูงสุ ด (On-Peak) ลดการใช้ทรัพยากรและสารเคมี รวมถึงการนาน้ าที่ใช้แล้ว
นากลับไปใช้ใหม่
การดาเนินการของบริษทั ฯ เพือ่ ลดผลกระทบและผลการปฏิบัตจิ ริงเมือ่ เทียบกับอัตราสู งสุ ดที่กฎหมายกาหนด
บริ ษทั ฯ ได้ปฏิ บัติ ต ามเงื่ อ นไขการอนุ ญาตให้ประกอบกิ จ การโรงงาน ตามมาตรา 12 วรรค 5 แห่ ง
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ซึ่ งกาหนดเงื่อนไขที่ผปู ้ ระกอบกิจการโรงงานจะต้องปฏิบตั ิเป็ นพิเศษไว้ ดังนี้
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1.

ต้องมี และใช้ระบบขจัด น้ าทิ้ ง ที่ เ กิ ดขึ้ นจากกรรมวิธีการผลิ ตที่ มีขนาดและประสิ ทธิ ภาพเพี ยงพอ ไม่
ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนหรื อเป็ นอันตรายต่อผูป้ ฏิบตั ิงานและผูอ้ ยูอ่ าศัยใกล้เคียง

2.

ต้องมีมาตราการควบคุมและป้ องกันไอสารเคมีที่เกิดขึ้นจากกรรมวิธีการผลิต ไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อน
หรื อเป็ นอันตรายต่อผูป้ ฏิบตั ิงานและผูอ้ ยูอ่ าศัยใกล้เคียง

3.

ต้องมีและใช้เครื่ องปรับอากาศหรื อพัดลมระบายอากาศ หรื อพัดลมดูดอากาศให้มีขนาดเพียงพอต่อ
กิจการและเหมาะสมต่อสภาพการทางาน โดยจะต้องเปิ ดตลอดเวลาทางาน

4.

ใบอนุ ญาตประกอบกิ จการนี้ อาจถูกเพิกถอนได้ หากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้รับการร้องขอจาก
หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากมีการใช้อาคารโรงงานผิดประเภทจากที่ได้รับอนุญาตไว้

5.

ต้อ งมี แ ละใช้ร ะบบก าจัด สิ่ ง ปฏิ กูล หรื อวัส ดุ ที่ ไ ม่ ใ ช้แ ล้ว หรื อ ใช้บ ริ ก ารของศู น ย์บ ริ ก ารก าจัด กาก
อุตสาหกรรมและต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมด้วย

ประวัตกิ ารกระทาผิดเกีย่ วกับสิ่ งแวดล้ อม
- ไม่มี แนวทางแก้ ไข (ถ้ ามี)
- ไม่มี 2.4 งานที่ยังไม่ ส่งมอบ
- ไม่มี 3. ปัจจัยความเสี่ ยง
เนื่องด้วยคณะกรรมการบริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็กโทรนิคส จากัด (มหาชน) ตระหนักถึงปั จจัยความเสี่ ยงต่าง ๆ
ที่มีความเป็ นไปได้ที่จะส่ งผลกระทบต่อการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ คณะกรรมการบริ ษทั จึงแต่งตั้งและมอบหมายให้
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงมีหน้าที่รับผิดชอบในบริ หารกากับดูแลความเสี่ ยงขององค์กรอย่างเป็ นระบบ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงได้กาหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง ดังต่อไปนี้:
เพื่อช่วยให้บริ ษทั ฯ สามารถดาเนินการบริ หารความเสี่ ยงขององค์กรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยมีข้ นั ตอนการจัดการ
ความเสี่ ยงอย่างเป็ นระบบ
2. เพื่ อส่ งเสริ มการบริ หารความเสี่ ยงในเชิ งป้ องกัน มี การดาเนิ นการอย่างรวดเร็ วทันเหตุ การณ์ โปร่ งใส ถูกต้อง
ครบถ้วนอย่างเป็ นระบบและสอดคล้องกัน
3. เพื่อส่ งเสริ มและพัฒนาพนักงานและผูบ้ ริ หารทุกระดับให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญของการบริ หาร
จัดการความเสี่ ยง ในขณะเดียวกันส่ งเสริ มการบริ หารความเสี่ ยงทัว่ ทั้งองค์กร
1.
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4.

เพื่ อให้การบริ หารจัดการความเสี่ ยงดาเนิ นการไปอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายและพันธกิ จของ
บริ ษทั ฯ

ด้วยจุดมุ่งหมายดังกล่าว คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงได้มีส่วนร่ วมในกระบวนการประเมินและการวิเคราะห์ความ
เสี่ ยงต่าง ๆ ที่ อาจจะมีผลกระทบต่อองค์กร ซึ่ งครอบคลุมทั้งปั จจัยความเสี่ ยงทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร มีการ
วางลาดับความเสี่ ยงที่ สาคัญเพื่อวางแผนบริ หารความเสี่ ยง ในขณะเดียวกันก็มีการติดตามการดาเนิ นตามแผนดังกล่าว
อย่างสม่าเสมอ และมีการรายงานการบริ หารความเสี่ ยงต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ปัจจัยเสี่ ยงที่มีแนวโน้มที่จะมีผลกระทบต่อการดาเนินงานของ บริ ษทั ฯ สรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
1. ความเสี่ ยงต่ อการดาเนินธุรกิจของกลุมบริษทั ฯ
ก) ความเสี่ ยงทางธุรกิจ
บริ ษทั ฯ มีปัจจัยความเสี่ ยงที่มีความสาคัญ คือการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสาคัญในกลุ่มฐานลูกค้ารายใหญ่ ซึ่ ง
อาจเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่นการเปลี่ยนกรรมสิ ทธิ์ การเปลี่ยนเจ้าของกิจการ หรื อการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ที่
ทาการผลิต ถึงแม้วา่ กลยุทธ์ของฮานา คือการมีฐานลูกค้าที่หลากหลายในอุตสาหกรรมหลาย ๆ ประเภท ซึ่ งการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสาคัญของลูกค้ารายใหญ่สามารถส่ งผลกระทบต่อผลการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั ฯ
ได้ นอกจากนี้สภาวะตลาดซึ่ งเป็ นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะทางเศรษฐกิจก็มีผลต่อราคาและอุปสงค์
ในสิ นค้าของบริ ษทั ฯ
เพื่อลดผลกระทบของความเสี่ ยงด้านลูกค้า บริ ษทั ฯ กระจายความเสี่ ยงโดยมีสัดส่ วนสิ นค้าที่ผลิตกระจายตัวอยู่
ในตลาดที่หลากหลายอุตสาหกรรม และมีสดั ส่ วนการกระจายการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ โดยลูกค้ารายใหญ่ที่สุดมี
ยอดขายไม่ถึงร้อยละ 20 ของยอดขายของกลุ่มบริ ษทั ฯ
ข) ความเสี่ ยงทางการผลิต
ความเสี่ ยงในการผลิตมีดงั ต่อไปนี้
 ความเสี่ ยงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ซึ่ งส่ งผลให้เครื่ องจักรอุปกรณ์ที่มีอยูล่ า้ สมัย
บริ ษทั ฯ ลดความเสี่ ยงโดยการลงทุนในเครื่ องจักรใหม่ ๆ เป็ นระยะ ๆ เพื่อยกระดับความสามารถในการ
ผลิตและเพิ่มกาลังการผลิต


ความเสี่ ยงจากการเกิดอัคคีภยั อุทกภัย และแผ่นดินไหว อาจส่ งผลให้เกิดความเสี ยหายกับกลุ่มบริ ษทั ฯ ได้
อาทิ เ ช่ น กรณี โ รงงานได้รั บความเสี ยหาย อาจทาให้บริ ษ ทั ฯ และบริ ษ ทั ย่อยสู ญเสี ย ลูกค้าและต้องใช้
ระยะเวลาหลายเดือนถึงเป็ นปี ในการติดตั้งเครื่ องจักรและรับคาสัง่ ซื้ อของลูกค้า
บริ ษทั ฯ บริ หารความเสี่ ยงนี้ดว้ ยการมีหน่วยการผลิตหลายแห่งกระจายตัวอยูใ่ นหลายภูมิภาคทั้งในประเทศ
และต่างประเทศแล้ว บริ ษทั ฯ ยังลดความเสี่ ยงของแต่ละหน่วยการผลิตแต่ละแห่งด้วยการมีมาตรการต่าง ๆ
เพื่อลดความเสี ยหายจากเหตุการณ์ดงั กล่าว ฝ่ ายจัดการได้มีการทบทวนอย่างสม่าเสมอและตรวจสอบการ
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ดาเนิ นการตามมาตรการเพื่อลดความเสี่ ยงจากอัคคี ภยั และอุทกภัย นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้ทาประกันภัย
ความเสี ยหายต่อทรัพย์สินและการหยุดชะงักทางธุ รกิจเพื่อลดความเสี่ ยงจากความเสี ยหายที่จะเกิดขึ้นต่อ
หน่วยการผลิต ทั้งนี้หน่วยการผลิตที่สาคัญในประเทศไทย ได้มีมาตรการป้ องกันเพิ่มเติมเพื่อลดความเสี่ ยง
จากความเสี ยหายจากอุทกภัยโดยเฉพาะ


ความเสี่ ยงทางด้านการจัดหาแรงงานที่มีคุณภาพ บริ ษทั ฯ อาจมีความเสี่ ยงในการสรรหาแรงงานที่มีคุณภาพ
ให้พอเพียงกับความต้องการแต่ละหน่วยการผลิต
บริ ษทั ฯ มี แผนกทรัพยากรบุคคลซึ่ งมีประสบการณ์ ทาหน้าที่ ดูแลด้านบุคลากรแรงงาน และมีโครงการ
สารวจค่ า ตอบแทนบุ ค ลากรในแต่ ละปี โดยเที ยบกับคู่ แข่ งของบริ ษทั ฯ นอกจากนี้ บริ ษ ทั ฯ มี โครงการ
ฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงาน



ความเสี่ ยงในการจัดหาวัตถุดิบ กรณี ที่ซพั พลายเออร์ไม่สามารถจัดส่ งวัตถุดิบได้ทนั เวลาและไม่สามารถหา
วัตถุดิบ ได้ตรงตามข้อกาหนด
เพื่ อลดการหยุดชะงักของระบบห่ วงโซ่ อุปทาน แต่ ละหน่ วยการผลิ ตของบริ ษทั ฯ มี บุคคลากรด้านการ
จัดซื้ อที่มีประสบการณ์ ซึ่ งวัตถุดิบจะต้องได้รับการอนุมตั ิจากลูกค้าสาหรับการผลิตแต่ละผลิตภัณฑ์ และมี
แหล่งซื้ อสารองของแต่ละวัตถุดิบ

ค) ความเสี่ ยงทางการบริหาร
เนื่ องด้วยคณะผูบ้ ริ หารของฮานา ประกอบด้วยชาวต่างชาติหลายท่าน แม้ว่าจะไม่มีพนักงานหรื อผูบ้ ริ หารเพียง
รายใดรายหนึ่ งที่เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อการดาเนิ นงานและความอยู่รอดของกิ จการ การสู ญเสี ยผูบ้ ริ หารระดับสู ง
รวมทั้งการดาเนิ นการคัดสรรเลือกหาผูบ้ ริ หารใหม่ อาจมีผลกระทบต่อผลการดาเนิ นงานทางธุ รกิ จและมูลค่า
ตลาดของกิจการได้
บริ ษทั ฯ ลดความเสี่ ยงทางด้านการบริ หาร โดยบริ ษทั ฯ ไม่มีผบู ้ ริ หารบุคคลใดบุคคลหนึ่ ง ที่มีความสาคัญต่อการ
อยู่รอดของธุ รกิ จ และมีการจัดการในเชิ งลึกเพียงพอต่อการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ ถึงแม้จะมีการหมุนเวียน
บุ คลากรฝ่ ายจัดการ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมี นโยบายที่ ผูบ้ ริ หารระดับสู งจะไม่เดิ นทางโดยสารเครื่ องบิ นลา
เดียวกัน กรณี เท่าที่จะเป็ นไปได้
ง) ความเสี่ ยงทางการเงิน
ความเสี่ ยงอื่น ๆ ที่ อาจมีผลกระทบกับบริ ษทั ฯ ได้แก่ความผันผวนของค่าเงิ นบาท ความเสี่ ยงทางการเมือง การ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและการจัดเก็บหนี้ จากลูกค้า อย่างไรก็ตาม รายได้จากการขายและต้นทุนวัตถุดิบ
ของบริ ษทั ฯ ทั้งหมดอยูใ่ นรู ปสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐซึ่ งเป็ นการลดความเสี่ ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
(Natural Hedge) นอกจากนี้ รายจ่ายฝ่ ายทุนก็อยู่ในรู ปสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐ ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นเครื่ องจักรที่นาเข้า
จากต่างประเทศ
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เนื่องด้วยกลุ่มบริ ษทั มีรายได้จากการขายในรู ปสกุลเงินต่างประเทศ (สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐ) และมีตน้ ทุนในรู ป
สกุลเงินต่างประเทศคิดเป็ นร้อยละ 60 ของรายได้จากการขาย การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อ
เหรี ยญสหรัฐ และเงิ นหยวนของจีนต่อเหรี ยญสหรัฐ จะมีผลกระทบต่อผลกาไรของกลุ่มบริ ษทั ฯ ประมาณ 200
ล้านบาทต่อไตรมาส สาหรับทุก ๆ ร้อยละ 10 ของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทต่อเหรี ยญสหรัฐ
และเงินหยวนของจีนต่อเหรี ยญสหรัฐ ซึ่ งก็คือ (1-0.60) X ยอดขาย X 10%
เพื่อลดความเสี่ ยงของอัตราแลกเปลี่ยนที่ มีความผันผวนของกลุ่มบริ ษทั ฯ จากความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ของกลุ่มบริ ษทั ฯ ทั้งหมดนั้น บริ ษทั ฯ ได้มีการทาสัญญาซื้ อขายเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้าจานวน 140 ล้าน
เหรี ยญสหรัฐ โดยจะทาการต่อ สัญญาทุก ๆ 3 - 6 เดือน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยไม่มีภาระหนี้ สินใด ๆ ที่ก่อให้เกิดดอกเบี้ ย ดังนั้นจึ งไม่มีผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยที่
เพิ่มสูงขึ้น
2. ความเสี่ ยงต่ อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
บริ ษทั ฯ ไม่มีความเสี่ ยงใด ๆ ที่มีนยั สาคัญที่จะมีผลกระทบต่อการลงทุนของผูถ้ ือหลักทรัพย์และไม่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในกลุ่มผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ อีกทั้งไม่มีปัจจัยหรื อเงื่ อนไขใด ๆ ที่ มีผลกระทบต่อผูถ้ ือหุ ้นจากการดาเนิ น
ธุรกิจปกติของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายมีสิทธิ์ เท่าเทียมกัน รวมทั้งบริ ษทั ฯ ก็มีสถานภาพทางการเงินที่มนั่ คง
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4. ทรัพย์สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
สิ นทรัพย์ที่ฮานา และบริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ มีดงั นี้
สินทรัพย์

ทีต่ ้งั

ประเภทของการ ภาระผูกพัน
ถือสิทธิ

ที่ดินและโรงงานที่จงั หวัดลาพูน
เ ล ข ที่ 1 0 1 / 2 ห มู่ 4 เ ข ต
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิ เล็คโทรนิ คส อุ ต สาหกรรมส่ ง ออก นิ ค ม
จากัด (มหาชน)
อุตสาหกรรมภาคเหนือ ถนน
เชี ยงใหม่-ลาปาง ตาบลบ้าน
กลาง อ าเภอเมื อ งล าพู น
จังหวัดลาพูน
ที่ดินและโรงงานที่จงั หวัดลาพูน
เลขที่ 123 หมู่ 5 ตาบลป่ าสัก
(สวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์)
อ าเภอเมื อ งล าพู น จัง หวัด
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิ เล็คโทรนิ คส ลาพูน
จากัด (มหาชน)
ที่ดินและโรงงานที่
เลขที่ 100 หมู่ 1 ตาบลบ้า น
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
เ ล น อ า เ ภ อ บ า ง ป ะ อิ น
(นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค)
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
บริ ษั ท ฮานา เซมิ ค อนดั ก เตอร์
(อยุธยา) จากัด
ที่ดินและอาคารของสานักงานใหญ่ เลขที่ 65/98 ซอยวิ ภ าวดี ในกรุ งเทพมหานคร
รังสิ ต 64 แยก 2 แขวงตลาด
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิ เล็คโทรนิ คส บ า ง เ ข น เ ข ต ห ลั ก สี่
จากัด (มหาชน)
กรุ งเทพมหานคร
โรงงานที่เมืองเจียซิ ง ประเทศจีน
No#18, Hengnuo Road,
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิ เล็คโทรนิ คส Xingcheng Industrial Zone,
(เจียซิ ง) จากัด
Ziuzhou District, Jiaxing
City, Zhejiang Province,
314000 P.R. China
อาคารสานักงานที่มาเก๊า
Rua de Peqim No. 126 EDF.
บริ ษทั ฮานา มาเก๊า คอมเมอร์ เชี ยล Commercial I TAK C18,
ออฟชอร์ จากัด
Macau
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มูลค่ าตามบัญชี
(ล้ านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 2559
ที่ดิน – 51
อาคาร – 383.6

กรรมสิ ทธิ์

-

กรรมสิ ทธิ์

-

ที่ดิน – 147.5
อาคาร – 665.6

กรรมสิ ทธิ์

-

ที่ดิน – 106.4
อาคาร – 276.7

กรรมสิ ทธิ์

ที่ดิน – 123.6
อาคาร – 141.5

กรรมสิ ทธิ์

-

อาคาร – 375.9

กรรมสิ ทธิ์

-

สิ่ งปลูกสร้าง – 4.3

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)
สินทรัพย์ (ต่ อ)

อาคารสานักงานที่ฮ่องกง
บริ ษทั โอแมค เซลล์ จากัด

ทีต่ ้งั

ประเภทของการ ภาระผูกพัน
ถือสิทธิ

16E, On Fook Industrial กรรมสิ ทธิ์
Building, 41-45 Kwai Fung
Crescent, Kwai Chung,
N.T., Hong Kong

-

มูลค่ าตามบัญชี
(ล้ านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 2559
สิ่ งปลูกสร้าง – 4.8

สิ นทรัพย์ที่ฮานา และบริ ษทั ย่อยเช่า มีดงั นี้
สิ นทรัพย์

อาคารสานักงานและโรงงาน
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
บริ ษทั ฮานา ไมโครดิสเพลย์
เทคโนโลยี อิงค์ จากัด
อาคารสานักงาน
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส
อิงค์ จากัด
อาคารสานักงานและโรงงานที่
เมืองเจียซิง ประเทศจีน
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส
(เจียซิง) จากัด

ที่ต้งั

ประเภทของการ
ถือสิ ทธิ
สิ ทธิการเช่า
อายุสัญญา 3 ปี

-

มูลค่ าตามบัญชี
(ล้านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 2559
-

3130 De La Cruz Boulevard สิ ทธิการเช่า
Unit # 10, Santa Clara,
อายุสัญญา 3 ปี
California ,USA

-

-

สิ ทธิการเช่า
อายุสัญญา 1 ปี

-

-

สิ ทธิการเช่า
อายุสัญญา 50 ปี

-

2061 Case Parkway South
Twinsburg, Ohio, USA

No#18 Hengnuo Road,
Xingcheng Industrial Zone,
Ziuzhou District, Jiaxing
City, Zhejiang Province,
314000 P.R. China
อาคาร สานักงานและโรงงานที่
Neang Kok Koh Kong
จังหวัดเกาะกง กัมพูชา
Special Economic Zone,
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส Pakkhlong commune,
(กัมพูชา) จากัด
Mundul Seyma district,
Koh Kong province,
Cambodia

ภาระผูกพัน

ที่ดิน – 146.6
อาคาร – 366.3

-

หมายเหตุ สิ นทรัพย์ที่ฮานาและบริ ษทั ย่อยเช่า มิได้ทาการบันทึกบัญชี เป็ นสิ ทธิ การเช่า มีเพียงแต่การรับรู ้ค่าเช่าตามงวด
บัญชีเท่านั้น
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รายละเอียดสั ญญาเช่ า
1. สั ญญาเช่ าโรงงานและอาคารสานักงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
1.1 คู่สญ
ั ญา: บริ ษทั อ๊อกซ์ฟอร์ด บิสิเนส พาร์ค (Oxford Business Park) จากัด (ผูใ้ ห้เช่า) และ
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส อิงค์ จากัด (ผูเ้ ช่า)
อายุสญ
ั ญา: 12 มกราคม 2558 – 31 พฤศจิกายน 2561
2.2 คู่สญ
ั ญา: บริ ษทั เจ ซี เจ (J.C.J) จากัด (ผูใ้ ห้เช่า) และ
บริ ษทั ฮานา ไมโครดิสเพลย์ เทคโนโลยี อิงค์ จากัด (ผูเ้ ช่า)
อายุสญ
ั ญา: 4 มกราคม 2560 – 31 มีนาคม 2562
เงื่อนไขการเช่า: หลังจากหมดสัญญาแล้ว หากผูเ้ ช่ามีความประสงค์จะเช่าต่อสามารถยืดระยะเวลาการเช่าออกไป
ได้อีก 2 ปี ทั้งนี้ จะต้องแจ้งความประสงค์แก่ผใู ้ ห้เช่าล่วงหน้า 4 เดือนก่อนวันหมดสัญญา โดยใช้อตั ราค่าเช่า ณ
ราคาตลาดปัจจุบนั (Current Market Rate)
2. สั ญญาเช่ าโรงงานและอาคารสานักงานที่ประเทศจีน
2.1 คู่สญ
ั ญา: บริ ษทั เฮาเสน เมคานิคอล (เจียซิ ง) จากัด (Haosen Mechanical Jiaxing) (ผูใ้ ห้เช่า) และ
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส (เจียซิ ง) จากัด (ผูเ้ ช่า)
อายุสญ
ั ญา: 15 มกราคม 2560 – 14 มกราคม 2561
3. สั ญญาเช่ าที่ดนิ สาหรับโรงงานและหอพักพนักงานที่ประเทศกัมพูชา
3.1 คู่สญ
ั ญา: บริ ษทั เกาะกง เซซ จากัด (Koh Kong Sez) (ผูใ้ ห้เช่า) และ
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส (กัมพูชา) จากัด (ผูเ้ ช่า)
อายุสญ
ั ญา: 1 ธันวาคม 2556 – 30 พฤศจิกายน 2606
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มูลค่ าตามบัญชีของที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ ของฮานาและบริษทั ย่ อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
รายการ
ที่ดิน
อาคาร
สิ่ งปรับปรุ งสิ นทรัพย์เช่า
สิ่ งติดตั้ง
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
งานระหว่างก่อสร้างและเครื่ องจักรระหว่างติดตั้ง
รวม

มูลค่ า
(ล้ านบาท)
356
2,219
28
223
3,053
83
23
160
6,145

นโยบายการลงทุนในบริษทั ย่ อยและบริษทั ร่ วม
บริ ษทั ฯ มีอานาจในการจัดการควบคุมดูแลบริ ษทั ย่อยแต่ละแห่ ง ฝ่ ายปฏิ บตั ิ การของแต่ ละบริ ษทั ย่อยจะอยู่
ภายใต้การดูแลของผูจ้ ดั การโรงงานทัว่ ไป ซึ่ งจะรายงานผลการดาเนิ นงานกับหัวหน้าฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ
รายจ่ายฝ่ ายทุนและการบริ หารจัดการทางการเงินจะถูกควบคุมดูแลโดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ ซึ่ งจะได้รับการ
พิจารณาอนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ

5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
- ไม่มีขอ้ พิพาททางกฎหมาย-
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6. ข้ อมูลทัว่ ไปของบริษัท
ชื่อ:
เลขที่ทะเบียนบริ ษทั ฯ:
ที่อยู:่
สานักงานใหญ่:

สาขา 1:

สาขา 2:

เว็บไซต์
ลักษณะธุรกิจ:
ทุนจดทะเบียน:
ทุนเรี ยกชาระแล้ว:
แหล่งอ้างอิง:

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)
0107536000773
65/98 ซ.วิภาวดี-รังสิ ต 64 แยก 2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุ งเทพฯ 10210
โทรศัพท์: 0 2551 1297-8, 0 2521 4935-9
โทรสาร: 0 2551 1299, 0 2 552 4906
101/2 หมู่ 4 เขตอุตสาหกรรมส่งออก นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
ถนนเชียงใหม่-ลาปาง ตาบลบ้านกลาง อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน 51000
โทรศัพท์: 05 3581 567-73, 05 3552 361
โทรสาร: 05 3581 573-4, 053 581 290
123 หมู่ 5 ตาบลป่ าสัก อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน 51000
โทรศัพท์: 05 3090 254, 05 3090 210
โทรสาร: 05 3537 629
www.hanagroup.com
ให้บริ การผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็คทรอนิกส์แบบครบวงจร
(Electronic Manufacturing Service-EMS)
หุน้ สามัญ 974,403,900 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
หุน้ สามัญ 804,878,860 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ผู้ตรวจสอบบัญชี
บริษัท สานักงาน อี วาย จากัด
ชั้นที่ 33 อาคารเลครัชดา ออฟฟิ ศ คอมเพล็กซ์
เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0 2264 0777 โทรสาร: 0 2264 0790
สานักกฎหมาย
สานักงานกฎหมายดารงธรรม
เลขที่ 63 ซอยสุขมุ วิท 8 (ซอยปรี ดา) ถนนสุขมุ วิท เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0 2255 2550-2, 0 2653 1133-4
โทรสาร: 0 2653 1135, 0 2253 3427
สานักงานจดทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัทศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2009 9000 โทรสาร: 0 2009 9991
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ส่ วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
7.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มีทุนจดทะเบียนจานวน 974,403,900 บาท และทุนที่ชาระแล้วเท่ากับ 804,878,860
บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 804,878,860 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท* จากการดาเนินการจดทะเบียนลดทุนทั้งทุนจดทะเบียนและ
ทุนที่ชาระแล้วต่อกระทรวงพาณิ ชย์ โดยการตัดหุน้ ที่ซ้ื อคืน** ของบริ ษทั จานวน 25,596,100 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1
บาท รวม 25,596,100 บาท ในวันที่ 5 มีนาคม 2555***
* ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นที่ตราไว้จาก 5 บาทเป็ น 1 บาท ณ 27 พฤษภาคม 2547
* * โครงการซื้ อหุ ้นคืนเพื่อการบริ หารทางการเงิน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2551
* * * การจดทะเบียนลดทุนโดยการตัดหุ ้นที่ซ้ือคืนที่จาหน่ายไม่ได้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555

7.2 ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อประชุมผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2559 (ณ วันที่ 10 มีนาคม 2559)
ลาดับ
1.
2.
3.

ชื่อ
บริ ษทั โอแมค จากัด, OMAC (HK) LIMITED, RAINBOW JOY LIMITED
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION
LIMITED, SINGAPORE BRANCH
STATE STREET BANK EUROPE LIMITED

จานวนหุ้น ( % )
253,419,360 31.49

4.

บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด

54,702,351

6.80

5.
6.

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG
CHASE NOMINEES LIMITED

37,354,500
23,020,714

4.64
2.86

7.

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH

16,566,600

2.06

8.
9.

กองทุนเปิ ด อเบอร์ดีนหุน้ ระยะยาว
กองทุนเปิ ด อเบอร์ดีนโกรท

9,796,300
9,488,300

1.22
1.18

10.

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

9,354,500

1.16

86,843,800

10.79

81,422,472

10.12

หมายเหตุ: - ลาดับ (1) คือผูถ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกันตามมาตรา 258 แห่งพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
- กลุ่มตระกูลฮัน ถือหุน้ ใน OMAC (HK) Limited และบริ ษทั โอแมค จากัด คิดเป็ นร้อยละ 99.98 และ 99.99
ตามลาดับ ดังรายละเอียดดังนี้
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(1) OMAC (HK) Limited ประกอบด้วย
 นายซุยหย่า แซ่หนั่
 นางซิ ลวี่ แซ่ห่าน

ถือหุ น้ ในอัตราร้อยละ 49.99
ถือหุ น้ ในอัตราร้อยละ 49.99

(2) บริ ษทั โอแมค จากัด ประกอบด้วย
 น.ส. เจนีน มากาเร็ ต ฮัน
 น.ส. อลินา ซิ ลวี่ ฮัน
 นายโอลิเวอร์ เอ็ดเวิร์ด ฮัน
 นายรู เพิร์ท จอร์จ ฮัน

ถือหุ น้ ในอัตราร้อยละ 33.33
ถือหุ น้ ในอัตราร้อยละ 11.11
ถือหุ น้ ในอัตราร้อยละ 11.11
ถือหุ น้ ในอัตราร้อยละ 11.11

- นอกจากนั้น กลุ่มตระกูลฮัน ซึ่ งประกอบด้วย นายซุยหย่า แซ่หนั่ นางซิ ลวี่ แซ่ห่าน และนายริ ชาร์ ด เดวิด ฮัน
ยังดารงตาแหน่งกรรมการของ Rainbow Joy Ltd. ทั้งหมด ดังนั้นทั้งสามบริ ษทั ดังกล่าวจึงจัดเป็ นผูถ้ ือหุ ้น
กลุ่มเดียวกันตาม มาตรา 258 แห่ งพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย พ.ศ. 2551 กลุ่ม
ดังกล่าวถือหุน้ ในบริ ษทั รวมทั้งสิ้ น ร้อยละ 31.49
- นอกจากลาดับที่ 1 แล้ว บริ ษทั ฯ ไม่มีผถู ้ ือหุน้ รายใหญ่ใน 10 ลาดับที่เหลือ มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ
7.3 การออกหลักทรัพย์ อนื่
บริ ษทั ฯ ไม่ได้ออกหลักทรัพย์ชนิดอื่นใด นอกจากหุน้ สามัญตามที่ระบุขา้ งต้น
7.4 นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
บริ ษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลประมาณร้อยละ 30 - 100 ของกาไรสุ ทธิ ของงบการเงินรวมหลังหักเงินสารอง
ต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริ ษทั ได้กาหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กบั กระแส
เงินสดและแผนการลงทุนของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยรวมถึงข้อจากัดทางกฎหมายและความจาเป็ นอื่น ๆ และนโยบายใน
การจ่ายเงินปันผลของบริ ษทั ย่อยที่จะจ่ายให้บริ ษทั ฯ คือร้อยละ 0 – 100 ของกาไรที่จดั สรรได้
รายละเอียดการจ่ ายเงินปันผล
เงินปั นผลจ่ายระหว่างกาล (บาทต่อหุ น้ )
เงินปั นผลประจาปี (บาทต่อหุน้ )
รวมเงินปันผลจ่าย (บาทต่อหุ น้ )
จานวนเงินที่จ่าย (บาท)
อัตราส่ วนการจ่ายเงินปั นผลต่อกาไรสุ ทธิ

2559

2558

1.00
1.00
2.00
1,609,757,720
76.46%

1.00
1.00
2.00
1,609,757,720
77.90%
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ตัวชี้วดั ผลการดาเนินงานที่ไม่ ใช่ การเงิน
ตัวชี้ วดั ที่ ไม่ใช่ การเงิ นจะเป็ นการวัดผลการดาเนิ นงานด้านอื่น ๆ ที่ ใช้ในการประเมินกิ จกรรมที่ บริ ษทั ฯ เห็นว่าเป็ นสิ่ ง
สาคัญที่ จะบรรลุวตั ถุประสงค์เชิ งกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ ตัวชี้ วดั ที่ ไม่ใช่ การเงิ นที่ บริ ษทั ฯ ใช้เพื่อเป็ นส่ วนหนึ่ งของการ
บริ หารจัดการ มีดงั นี้
1.
2.
3.
4.
5.

KPI
การฝึ กอบรมพนักงานต่อปี (เฉลี่ยต่อคนต่อปี )
การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมปรับปรุ งงานอย่าง
ต่อเนื่อง (Continuous Improvement Program)
ไม่ผา่ นการรับรองจากลูกค้าหรื อผูต้ รวจสอบ
การแก้ไขข้อร้องเรี ยนจากลูกค้า
จานวนอุบตั ิเหตุที่พนักงานหยุดงานเกิน 3 วัน
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เป้ าหมาย
30 ชัว่ โมง
60%

ผลการดาเนินงานในปี 2559
41.60 ชัว่ โมง
64.50%

0
48 ชัว่ โมง
0

0
48 ชัว่ โมง
1
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8. โครงสร้ างการจัดการ
8.1 คณะกรรมการบริษทั
โครงสร้างกรรมการบริ ษทั คือ คณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหา คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการความเสี่ ยง ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
คณะกรรมการบริษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริ ษทั มีท้ งั หมด 6 ท่าน ประกอบไปด้วยกรรมการบริ หาร 3 ท่าน และ
กรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ชื่อ
ตาแหน่ ง
วันที่ดารงตาแหน่ ง
1. นายบัญชา ทานพระกร
กรรมการอิสระ
7 พฤศจิกายน 2545 – 31 ธันวาคม 2559
ประธานกรรมการบริ ษทั ฯ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางสลักจิตต์ ปรี ดาภรณ์
กรรมการอิสระ
1 ธันวาคม 2556
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา
กรรมการกากับดูแลกิจการ
3. นายยิ่งศักดิ์ เจนรถา
กรรมการอิสระ
1 ธันวาคม 2556
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการกากับดูแลกิจการ
4. นายริ ชาร์ด เดวิด ฮัน
กรรมการบริ หาร
26 กรกฎาคม 2536
กรรมการสรรหา
5. นายวินสัน มุง ชู ฮุย
กรรมการบริ หาร
26 กรกฎาคม 2536
6. นายเทอร์เรนซ ฟิ ลิป เวียร์
กรรมการบริ หาร
26 กรกฎาคม 2536
ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
* หมายเหตุ: นายบัญชา ทานพระกรได้ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริ ษทั มีผลในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมติของที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ได้แต่งตั้งนายจอห์น ทอมพ์สนั เพื่อมาดารงตาแหน่งแทนนาย
บัญชา ทานพระกร มีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2560
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การดารงตาแหน่ งกรรมการในบริ ษัทย่ อยของบริ ษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน) บริษัทจากัด และบริษัทจด
ทะเบียนอืน่ ๆ
ชื่อ
1. นายบัญชา ทานพระกร
2. นายริ ชาร์ด เดวิด ฮัน

3. นายวินสัน มุง ชู ฮุย

บริษัทย่ อย

บริษัทจากัด

บริษัทจดทะเบียนอืน่ ๆ
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
1. บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (กรุ งเทพ) จากัด 1. บริ ษทั โอแมค จากัด
1. บริ ษทั ไทยบริ ติช
2. บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จากัด
2. บริ ษ ัท โอแมค (ฮ่ อ งกง) ซีเคียวริ ต้ ี พริ้ นติ้ง จากัด
3. บริ ษทั ฮานา ไมโครดิ สเพลย์ เทคโนโลยี อิงค์
จากัด
(มหาชน)
จากัด
3. บ ริ ษั ท เ ร น โ บ ว์ จ อ ย
4. บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส อิงค์ จากัด
จากัด
5. บริ ษ ัท ฮานา ไมโครอิ เล็คโทรนิ คส (เจี ย ซิ ง )
จากัด
6. บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิ คส อินเวสเมนท์
จากัด
7. บริ ษทั ฮานา ไมโครอิ เล็คโทรนิ ค ส อิ น เตอร์
เนชัน่ แนล จากัด
8. บริ ษทั ฮานา ไมโครอิ เล็คโทรนิ คส เอ็นเตอร์
ไพรส์ จากัด
9. บริ ษทั ฮานา เทคโนโลยี กรุ๊ ป จากัด
10. บริ ษทั ฮานา เทคโนโลยี อินเวสเมนท์ จากัด
11. บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ โฮลดิ้งส์ จากัด
12. บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ อินเตอร์ เนชั่น
แนล จากัด
13. บริ ษทั ฮานา มาเก๊า คอมเมอร์ เชี ยล ออฟชอร์
จากัด
14. บริ ษทั โอแมค เซลส์ จากัด
15. บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิ คส (กัมพูชา)
จากัด
1.บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (กรุ งเทพ) จากัด ไม่มี
ไม่มี
2.บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จากัด
3.บริ ษทั ฮานา ไมโครดิ สเพลย์ เทคโนโลยี อิงค์
จากัด
4.บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส อิงค์ จากัด
5.บริ ษ ัท ฮานา ไมโครอิ เล็คโทรนิ คส (เจี ย ซิ ง )
จากัด
6.บริ ษทั ฮานา เทคโนโลยี กรุ๊ ป จากัด
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3. นายวินสัน มุง ชู ฮุย (ต่อ)

7. บริ ษทั ฮานา เทคโนโลยี อินเวสเมนท์ จากัด
8. บริ ษ ัท ฮานา มาเก๊ า คอมเมอร์ เ ชี ย ล ออฟชอร์
จากัด
9. บริ ษ ัท ฮานา ไมโครอิ เ ล็ค โทรนิ ค ส (กัม พูช า)
จากัด
4. นายเทอร์เรนซ ฟิ ลิป เวียร์ 1. บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (กรุ งเทพ) จากัด ไม่มี
2. บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จากัด
3. บริ ษทั ฮานา ไมโครดิ สเพลย์ เทคโนโลยี อิงค์
จากัด
4. บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส อิงค์ จากัด
5. บริ ษ ัท ฮานา ไมโครอิ เล็คโทรนิ คส (เจี ย ซิ ง )
จากัด
6. บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิ คส อินเวสเมนท์
จากัด
7. บริ ษทั ฮานา ไมโครอิ เล็คโทรนิ ค ส อิ น เตอร์
เนชัน่ แนล จากัด
8. บริ ษทั ฮานา ไมโครอิ เล็คโทรนิ คส เอ็นเตอร์
ไพรส์ จากัด
9. บริ ษทั ฮานา เทคโนโลยี กรุ๊ ป จากัด
10. บริ ษทั ฮานา เทคโนโลยี อินเวสเมนท์ จากัด
11. บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ โฮลดิ้งส์ จากัด
12. บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ อินเตอร์ เนชั่น
แนล จากัด
13. บริ ษทั ฮานา มาเก๊า คอมเมอร์ เชี ยล ออฟชอร์
จากัด
14. บริ ษทั โอแมค เซลส์ จากัด
15. บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิ คส (กัมพูชา)
จากัด
5. นางสลักจิตต์ ปรี ดาภรณ์
ไม่มี
ไม่มี
6. นายยิง่ ศักดิ์ เจนรถา
ไม่มี
ไม่มี
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การเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการฯ และประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2559
การประชุ ม

คณะกรรมการ
บริษทั

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหา

คณะกรรม คณะกรรมการ
การกากับ
ทีไ่ ม่ ใช่
ดูแลกิจการ
กรรมการ
บริหาร
1
1

จานวนครั้งการประชุมในปี 2559
จานวนครั้งที่เข้ าร่ วมประชุม/
มีส่วนร่ วมประชุมในปี 2559
กรรมการอิสระ:
นายบัญชา ทานพระกร
นางสลักจิตต์ ปรี ดาภรณ์
นายยิ่งศักดิ์ เจนรถา
กรรมการบริหาร:
นายริ ชาร์ด เดวิด ฮัน
นายวินสัน มุง ชู ฮุย
นายเทอร์เรนซ ฟิ ลิป เวียร์

7

4

3

7/7
7/7
7/7

4/4
4/4
4/4

3/3
3/3

1/1
1/1

1/1
1/1
1/1

1/1
1/1
1/1

7/7
7/7
7/7

4/4
4/4

3/3
-

1/1

-

1/1
1/1
1/1

8.2 ผู้บริหารระดับสู ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีผบู ้ ริ หารระดับสูงทั้งหมด 5 ท่านดังนี้
ชื่อ
ตาแหน่ ง
1. นายริ ชาร์ด เดวิด ฮัน
รองประธาน ประธานบริ หาร และ หัวหน้าฝ่ ายบริ หาร
2. นายวินสัน มุง ชู ฮุย
ประธานอานวยการและหัวหน้าฝ่ ายปฏิบตั ิการ
3. นายเทอร์เรนซ ฟิ ลิป เวียร์
รองประธานบริ หารและหัวหน้าฝ่ ายการเงิน
4. นาย วิง เกิง เชาว์
รองประธานและผูจ้ ดั การโรงงาน
5. นางสาวอัจฉรา ชัยชาญชีพ
ผูจ้ ดั การอาวุโสแผนกบัญชี
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1
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แผนผังโครงสร้ างการบริหารจัดการ

คณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ
กากับดูแลกิจการ

หน่ วยตรวจสอบภายใน
และหน่ วยงานการกากับดูแลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ ยง

คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการบริหาร

รองประธาน ประธานบริหาร
และหัวหน้ าฝ่ ายบริหาร
(กรรมการผู้จัดการ)

ประธานอานวยการ
และหัวหน้ าฝ่ ายปฏิบัติการ

รองประธาน
และหัวหน้ าฝ่ ายการเงิน

รองประธาน
และผูจ้ ดั การทัว่ ไป
ฝ่ ายปฏิบตั ิการ
โรงงานลาพูน

ผูจ้ ดั การอาวุโส
ฝ่ ายบัญชี
และการเงิน
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8.3 เลขานุการบริษทั
คณะกรรมการบริ ษ ัท แต่ ง ตั้ง นางสาวจิ ร ะภา คงมณี ผู ้จ บการศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี สาขาบัญ ชี และปริ ญ าโทสาขา
บริ หารธุ ร กิ จ ท าหน้า ที่ เ ป็ นเลขานุ ก ารบริ ษัท เมื่ อ วัน ที่ 11 สิ ง หาคม 2551โดยมี ห น้า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบตาม
พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551 ในมาตรา 89/15 และ 86/16 ซึ่ งมีผลบังคับใช้เมื่อ วันที่ 31สิ งหาคม
2551 เลขานุการบริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และด้วยความซื่ อสัตย์ และจะต้องปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ มติของที่ประชุมคณะกรรมการฯ และมติที่ประชุมของผูถ้ ือหุน้
รายละเอียดของเลขานุการบริ ษทั มีดงั นี้
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวจิระภา คงมณี

การศึกษา
 ปริ ญญาตรี สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
 ป ริ ญ ญ า โ ท ส า ข า บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ
มหาวิทยาลัย Butler
ประเทศสหรัฐอเมริ กา

ประสบการณ์
2542 - ปัจจุบนั : หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน
2551 - ปัจจุบนั : เลขานุการบริ ษทั
2556 - ปั จจุ บนั : หัวหน้าหน่ วยงานการกากับ
ดูแล การปฏิบตั ิงาน

หน้ าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั
1. จัดเตรี ยมและรักษาเอกสารที่สาคัญดังนี้
1.1 ทะเบียนของกรรมการบริ ษทั
1.2 การทาหนังสื อแจ้งการประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริ ษทั รวมถึงรายงาน
ประจาปี
1.3 การทาหนังสื อแจ้งการประชุมผูถ้ ือหุน
้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
2. เก็บเอกสารรายงานเรี่ องความขัดแย้งผลประโยชน์ของกรรมการและผูบ้ ริ หารและผูท้ ี่เกี่ยวข้องและส่ งสาเนาเอกสาร
ดัง กล่าวตามมาตรา 89/14 รายงานต่อประธานคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วัน หลังจากที่
ได้รับรายงาน
3. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ ตามข้อบังคับของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการฯ เช่น
 ให้คาแนะนาเกี่ ยวกับกฎหมายและกฎระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้องและดูแลกิ จกรรมของคณะกรรมการบริ ษท
ั ให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย
 ดาเนิ นการประชุมของคณะกรรมการบริ ษท
ั และการประชุมผูถ้ ือหุน้
 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่ นตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และให้แน่ ใจว่าการเปิ ดเผยข้อมูล
ต่าง ๆ เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
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8.4 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่ าตอบแทนกรรมการ
บริ ษทั ฯ ให้ค่าตอบแทนกรรมการสาหรับกรรมการอิสระ ส่ วนกรรมการบริ หารได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานของ
บริ ษ ทั ฯ บริ ษ ัทฯ มิ ไ ด้มีก ารแต่ งตั้งคณะกรรมการกาหนดค่ า ตอบแทน โดยคณะกรรมการทั้งคณะจะเป็ นผูพ้ ิ จาณา
ค่าตอบแทนของกรรมการ ซึ่ งบริ ษทั ฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ให้เฉพาะกับกรรมการอิสระในรู ปของเบี้ ย
ประชุมและโบนัส โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่น ๆ ซึ่ งอัตราการจ่ายจะขึ้นอยูก่ บั ขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล ทั้งนี้
ค่ า ตอบแทนกรรมการได้มีก ารเปรี ย บเที ย บกับ อุ ต สาหกรรมเดี ย วกัน และโครงสร้ า งค่ า ตอบแทนของบริ ษ ัท ฯ ซึ่ ง
ค่าตอบแทนกรรมการทุกรู ปแบบได้รับการอนุมตั ิโดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทุก ๆ ปี
รายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการแยกเป็ นรายบุคคล มีดงั นี้
ชื่อ
ตาแหน่ ง
1. นายบัญชา ทานพระกร

2. นางสลักจิตต์ ปรี ดาภรณ์

3. นายยิ่งศักดิ์ เจนรถา

4. นายริ ชาร์ด เดวิด ฮัน
5. นายวินสัน มุง ชู ฮุย
6. นายเทอร์เรนซ ฟิ ลิป เวียร์

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริ ษทั
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา
กรรมการกากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการกากับดูแลกิจการ
กรรมการบริ หาร
กรรมการสรรหา
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง

รวม

เบีย้ ประชุม
(บาท)

โบนัส
(บาท)

รวม
(บาท)

736,000

92,000

828,000

412,500

55,000

467,500

412,500

55,000

467,500

-

-

-

-

-

-

1,763,000
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นโยบายและหลักเกณฑ์ การจ่ ายค่ าตอบแทนผู้บริหารระดับสู ง
บริ ษทั ฯ พิ จารณาค่ าตอบแทนผูบ้ ริ หารระดับสู ง ที่ จะสามารถดึ งดูด จูงใจ และรั กษาผูบ้ ริ หารที่ มีประสบการณ์ แ ละ
ความสามารถ ผลตอบแทนจูงใจในระยะสั้นและระยะยาวจะสอดคล้องกับผลการปฏิ บตั ิงานของผูบ้ ริ หารแต่ละคน โดย
ค่าตอบแทนระยะสั้นของผูบ้ ริ หารระดับสู งรวมทั้งกรรมการผูจ้ ดั การ ประกอบด้วยเงิ นเดือนและโบนัส (โบนัสประจาปี
และโบนัสตามผลงาน) และสวัสดิการต่าง ๆ เช่น กองทุนสารองเลี้ยงชีพ สิ ทธิ ประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การประกัน
ชี วิต เป็ นต้น บริ ษทั ฯ มี กองทุนสารองเลี้ ยงชี พที่ เป็ นส่ วนหนึ่ งของโครงการผลประโยชน์ตอบแทนสร้ างแรงจูงใจให้
ผูบ้ ริ หาร และพนักงานเพื่อจะได้มีสวัสดิการกรณี เสี ยชี วิต พิการ ลาออก หรื อเกษียนอายุ บริ ษทั ฯ จ่ายสมทบให้ในอัตรา
ร้ อยละ 3 - 7.5 ของเงิ นเดื อน ทั้งนี้ ข้ ึ นอยู่กบั อายุงานที่ ทางานกับบริ ษทั ฯ นอกจากนี้ ยงั มี ค่าตอบแทนระยะยาวคื อเงิ น
ผลประโยชน์จากการเกษียณอายุซ่ ึ งมีสิทธิ์ ที่จะได้รับเมื่อเกษียณอายุงาน
คณะกรรมการฯ ได้กาหนดนโยบายค่ า ตอบแทนของกรรมการผูจ้ ดั การเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร โดยคณะกรรมการฯ
มอบหมายให้คณะกรรมการบริ หารกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ ดั การ ภายในวงเงินค่าตอบแทนที่จะได้รับอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการฯ ซึ่ งค่าตอบแทนระยะสั้นของกรรมการผูจ้ ดั การขึ้ นอยู่กบั ผลประกอบการของกลุ่มและผลงานของ
กรรมการผูจ้ ดั การที่ จะมี การประเมินโดยกรรมการอิ สระ สาหรั บค่ าตอบแทนในระยะยาว จะได้รับตามระเบี ยบและ
เงื่อนไขเดียวกับพนักงาน ส่ วนค่าตอบแทนระยะยาวอื่น ๆ ของกรรมการผูจ้ ดั การ (ถ้ามี) คณะกรรมการบริ หารจะขอความ
เห็นชอบในหลักการจากคณะกรรมการฯ เป็ นกรณี ไป
เกณฑ์ การประเมิน
บริ ษทั ฯ ใช้หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารตามผลงาน โดยพิจารณาจากบทบาทหน้าที่การทุ่มเท ภาระ และความ
รับผิดชอบแต่ละตาแหน่งของผูบ้ ริ หารแต่ละราย รวมทั้งผลประกอบการของบริ ษทั ฯ การกาหนดค่าตอบแทนยังพิจารณา
จากอัตราค่าตอบแทนในตลาด และอัตราเงินเดือนประจาปี ที่ปรับเพิ่มขึ้นให้กบั พนักงานที่ได้พิจารณาจากการสารวจอัตรา
เงินเดือนในตลาดแรงงานโดยแผนกทรัพยากรบุคคล
ค่าตอบแทนของผูบริ
้ หารของบริ ษทั ฯ 5 ท่านในปี 2559 ดังรายละเอียดดังนี้
ประเภทค่ าตอบแทน
เงินเดือน
โบนัส
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ค่าตอบแทนกรรมการ
รวม

จานวน (บาท)
17,866,205
5,368,600
889,017
24,123,822
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บุคลากร
ณ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีจานวนพนักงานทั้งหมด 10,478 คน ในปี 2559 ค่าตอบแทนของพนักงาน
รวมถึงเงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส และกองทุนสารองเลี้ยงชีพ เป็ นต้น จานวนทั้งสิ้ น 3,656 ล้านบาท โดยในประเทศไทย
มีจานวนพนักงานทั้งหมด 7,998 คน และค่าตอบแทนของพนักงานจานวนทั้งสิ้ น 2,538 ล้านบาท
จานวนพนักงานและค่ าตอบแทนบุคคากรของบริษทั และบริษทั ย่ อยในประเทศไทย
ปี 2558
พนักงานในส่ วนการผลิต
พนักงานในส่ วนบริ หารและอื่น ๆ
จานวนพนักงานทั้งหมด
รวมค่ าตอบแทน

บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด
(มหาชน)
3,101 คน
937 คน
4,038 คน
1,224 ล้ านบาท

บริษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์
(อยุธยา) จากัด
3,085 คน
875 คน
3,960 คน
1,314 ล้ านบาท

9. การกากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษทั เชื่ อมัน่ ว่าการกากับดูแลกิ จการที่ ดี จะเป็ นส่ วนสาคัญที่ ช่วยให้องค์กรประสบความสาเร็ จ และ
สร้างความเชื่อถือให้เกิดขึ้นทั้งแก่ผถู ้ ือหุน้ ลูกค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ คู่คา้ ซัพพลายเออร์ นักวิเคราะห์ นักลงทุน สถาบันการเงิน
และพนักงานของบริ ษทั ฯ การกากับดูแลกิจการที่ มีประสิ ทธิ ภาพก่อให้เกิดความซื่ อสัตย์สุจริ ตในองค์กร ความไว้วางใจ
ความโปร่ งใสทางการเงิน ความเป็ นผูน้ าที่เข้มแข็ง และการเติบโตขององค์กรและธุ รกิจในระยะยาว เพื่อจุดมุ่งหมายของ
การมีระบบการกากับดูแลกิจการที่มีประสิ ทธิ ภาพ คณะกรรมการบริ ษทั จึงได้กาหนดแนวทางการกากับดูแลกิจการ เพื่อ
ช่ วยให้คณะกรรมการมี แนวทางในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ นโยบายการกากับดูแลกิ จการถูกจัดขึ้ นด้วยหลักการที่ สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ซึ่ งคณะกรรมการจะทาการสอบทานเป็ นระยะ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของ
บริ ษทั ฯ และตามข้อกาหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
นโยบายการกากับดูแลกิ จการนี้ คณะกรรมการและพนักงานทุกระดับชั้นต่างถูกคาดหวังที่ จะนานโยบายการกากับดูแล
กิจการไปประยุกต์ใช้และร่ วมมือกับทางบริ ษทั ฯ ในความพยายามที่จะดาเนินการปฏิบตั ิให้เกิดสัมฤทธิ์ ผล
บริ ษั ท ฯได้ เ ปิ ดเผยนโยบายการ ก ากั บ ดู แ ลกิ จ การทั้ งภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษในเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ
http://www.hanagroup.com ในหมวดหัวข้อ Investor Relation
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9.2 คณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการชุ ดย่อยของบริ ษทั ฯ มี จานวน 5 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง โดยคณะกรรมการบริ ษทั ได้
จัดตั้งคณะอนุกรรมการดังกล่าวขึ้นเพื่อช่วยปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
คณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการหรื อกรรมการชุดย่อยของบริ ษทั ฯ มีจานวน 5 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการก ากับ ดู แ ลกิ จ การ และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ย ง โดย
คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ตั้งคณะอนุกรรมการดังกล่าวขึ้นเพื่อช่วยปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
คณะกรรมการบริหาร:
โครงสร้ าง: ประกอบด้วยสมาชิกจานวน 3 ท่าน
วาระการดารงตาแหน่ ง: ไม่มีกาหนดระยะเวลา
ชื่อ
ตาแหน่ ง
1. นายริ ชาร์ด เดวิด ฮัน
รองประธาน ประธานบริ หาร และหัวหน้าฝ่ ายบริ หาร/กรรมการผูจ้ ดั การ
2. นายวินสัน มุง ชู ฮุย
ประธานอานวยการและหัวหน้าฝ่ ายปฏิบตั ิการ
3. นายเทอร์เรนซ ฟิ ลิป เวียร์
รองประธานบริ หารและหัวหน้าฝ่ ายการเงิน
ขอบเขตอานาจหน้ าที่คณะกรรมการบริหาร:
1. บริ หารจัดการดาเนิ นธุ ร กิ จของบริ ษท
ั ฯ ให้สอดคล้องตามนโยบาย แผนงาน และแผนธุ รกิ จที่ กาหนดโดย
คณะกรรมการบริ ษทั
2.

กาหนดงบประมาณและอานาจการบริ หารต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯ

3.

ตรวจสอบติดตามการดาเนินนโยบายของบริ ษทั ฯ ที่กาหนดให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

4.

ตรวจสอบติดตามผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ที่กาหนดให้เป็ นไปตามแผนธุรกิจ

5.

พิจารณาโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริ ษทั ฯ เช่นการเข้าร่ วมลงทุนกับบริ ษทั อื่น การก่อสร้างโรงงานแห่ งใหม่
เป็ นต้น โดยโครงการเงินลงทุนที่มีมลู ค่าตั้งแต่ 100 ล้านบาทต้องนาเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ

6.

ดาเนินการในเรื่ องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบ:
โครงสร้ าง: คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2542 ประกอบด้วยกรรมการ
ที่ไม่ใช่ผบู ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายปฏิบตั ิการอีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
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วาระการดารงตาแหน่ ง: ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีระยะเวลาดารงตาแหน่งเป็ นเวลา 3 ปี
ชื่อ
ตาแหน่ ง
1. นายบัญชา ทานพระกร
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางสลักจิตต์ ปรี ดาภรณ์
กรรมการตรวจสอบ
3. นายยิ่งศักดิ์ เจนรถา
กรรมการตรวจสอบ
นายบัญชา และนางสลักจิตต์ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางด้านการเงิน ในขณะที่นายยิ่งศักดิ์มีประสบการณ์การ
ทางานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอิเล็คทรอนิกส์
หมายเหตุ: เนื่ องจากนายบัญชาได้ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริ ษทั โดยมีผลเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และจากมติ ที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ได้อนุมตั ิแต่งตั้งนายจอห์น ทอมพ์สัน ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ ความ
เชี่ ยวชาญ และประสบการณ์ทางด้านการเงิน มาดารงตาแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบแทนนายบัญชา ทานพระกร
โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2560
ขอบเขตและหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล และ
พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย
เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขอ้ กาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
4. พิจารณา คัดเลื อก เสนอแต่งตั้งบุ คคลซึ่ งมีค วามเป็ นอิ สระเพื่อทาหน้า ที่ เป็ นผูส้ อบบัญชี ข องบริ ษทั ฯ และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งพิจารณาผลการปฏิบตั ิ งานในปี ที่ ผ่านมา ตลอดจนพิจารณาถอดถอนผูส้ อบ
บัญชี
5. พิ จารณารายการที่ เกี่ ยวโยงกันหรื อ รายการที่ อาจมี ค วามขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ท้ งั นี้ เพื่อให้มน่ั ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั ฯ
6. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี 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 ามกฎหมายว่ า ด้ว ยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ข้อ ก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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6.6 จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
6.7 ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
6.8 รายการอื่ น ที่ เห็ นว่า ผูถ้ ื อหุ ้นและผูล้ งทุ นทัว่ ไปควรทราบภายใต้ข อบเขตหน้า ที่ และความรั บผิด ชอบที่ ได้รั บ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
7. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรื อมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรื อการกระทาดังต่อไปนี้ ซึ่ งอาจ
มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงาน
ต่อคณะกรรมการของบริ ษทั เพื่อดาเนินการปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
8.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
8.2 การทุจริ ต หรื อมีส่ิ งผิดปกติหรื อมีความบกพร่ องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
8.3 การฝ่ าฝื นกฎหมายว่า ด้ว ยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พย์ข อ้ กาหนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์ หรื อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
หากคณะกรรมการของบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หารไม่ดาเนินการให้มีการปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลาที่กาหนด กรรมการตรวจสอบราย
ใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรื อการกระทาดังกล่าวต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรื อตลาดหลักทรัพย์
9. สนับสนุนและติดตามให้บริ ษทั ฯ มีระบบการบริ หารความเสี่ ยงและมาตรการที่เหมาะสม

คณะกรรมการสรรหา:
โครงสร้าง: คณะกรรมการสรรหาได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็ นทางการเมื่อเดื อนพฤศจิ กายน 2547 ปั จจุบนั ประกอบด้วย
กรรมการอิ สระจานวน 2 ท่ าน และกรรมการบริ หาร จานวน 1 ท่ าน โดยคณะกรรมการสรรหาจะต้องประกอบด้วย
สมาชิกส่ วนใหญ่ที่เป็ นกรรมการอิสระ
วาระการดารงตาแหน่ ง: ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหามีระยะเวลาดารงตาแหน่งเป็ นเวลา 3 ปี
ชื่อ
ตาแหน่ ง
1. นายยิ่งศักดิ์ เจนรถา
ประธานกรรมการสรรหา
2. นายริ ชาร์ด เดวิด ฮัน
กรรมการสรรหา
3. นางสลักจิตต์ ปรี ดาภรณ์
กรรมการสรรหา
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหา:
1. ตรวจสอบขั้นตอน กระบวนการแต่งตั้งกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารหลักให้มีความถูกต้องโปร่ งใส
2. พิจารณาคัดเลือกผูแ้ ข่งขันที่เหมาะสมซึ่ งมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการเพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
3. สอบทานและนาเสนอแผนการสื บทอดตาแหน่งของกรรมการบริ หาร
4. สอบทานทุก ๆ ปี ในเรื่ องขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษทั รวมทั้งการให้ขอ้ เสนอแนะต่างๆ
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คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ:
โครงสร้ าง: คณะกรรมการกากับดูแลกิจการได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็ นทางการเมื่อปี 2556 ซึ่ งประกอบด้วยกรรมการอิสระ
เป็ นส่ วนใหญ่
วาระการดารงตาแหน่ ง: ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการและกรรมการกากับดูแลกิจการมีระยะเวลาดารงตาแหน่งเป็ น
เวลา 3 ปี
ชื่อ
ตาแหน่ ง
1. นายเทอร์เรนซ ฟิ ลิป เวียร์
ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ
2. นางสลักจิตต์ ปรี ดาภรณ์
กรรมการกากับดูแลกิจการ
3. นายยิ่งศักดิ์ เจนรถา
กรรมการกากับดูแลกิจการ
ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบ
1. พิจารณาทบทวนและปรับปรุ งนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั ฯ อย่างสม่าเสมอ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เพื่อให้
สอดคล้องกับแนวทางปฏิบตั ิตามมาตรฐานสากล และข้อเสนอแนะของสถาบันกากับฯ หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการและฝ่ ายบริ หารตามแนวทางการปฏิบตั ิที่ดี ที่กาหนดไว้ใน
นโยบายการกากับดูแลกิจการเป็ นประจาทุกสิ้ นปี
3. ปฏิบตั ิงานอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง:
โครงสร้ าง: คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงในปี 2551 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงสามารถ
มอบหมายหน้าที่ให้ทีมบริ หารแต่ละโรงงานรับผิดชอบดาเนินงานตาม
วาระการดารงตาแหน่ ง: ไม่มีกาหนดระยะเวลา
1.
2.
3.
4.

ชื่อ
นายเทอร์เรนซ ฟิ ลิป เวียร์
นายวิง เกิง เชาว์
นายซันเจ มิตรา
นายสตีเว่น ลี

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง:
คณะกรรมการบริ ษทั ได้อนุมตั ิให้คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง มีหน้าที่รับผิดชอบในการนานโยบายการบริ หารจัดการ
ความเสี่ ยงไปปฏิ บตั ิ ประเมิ นประสิ ทธิ ภ าพของการบริ หารจัดการต่ อความเสี่ ย ง ติ ดตามดูแ ลและรายงานวิธีการหรื อ
แนวทางในการตอบสนองต่อความเสี่ ยง เพื่อจากัดความเสี่ ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ และรายงานผลของการ
บริ หารจัดการด้านความเสี่ ยงต่อคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นระยะ
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9.3 การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสู งสุ ด
(1) กรรมการอิสระ
การคัดเลือกและสรรหากรรมการ
ในการคัดเลือกและสรรหากรรมการ คณะกรรมการฯ มุ่งเน้นถึงความโปร่ งใสในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เข้ามา
ดารงตาแหน่ งกรรมการ โดยบริ ษทั ฯ มีนโยบายที่ จะใช้บริ ษทั ที่ ปรึ กษา (Professional Search Firm) หรื อฐานข้อมูล
กรรมการ Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการให้สิทธิ ผถู ้ ือหุ น้ ส่ วนน้อย
เสนอรายชื่ อผูท้ ี่ เหมาะสมมาเป็ นกรรมการ ซึ่ งบริ ษทั ฯ มีคณะกรรมการสรรหาเพื่อช่ วยพิจารณาถึงคุณสมบัติและความ
เหมาะสมของผูส้ มัครหรื อกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระหรื อลาออก และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั
เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ จากนั้นจะนาเสนอรายชื่ อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เป็ นผูเ้ ลือกตั้ง
กรรมการดังกล่าว ทั้งนี้ในปี 2559 ไม่มีผสู ้ มัครที่ได้รับการเสนอชื่อจากผูถ้ ือหุ น้ ส่ งมาที่คณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณา
ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาจากกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระโดยพิจารณาจากวุฒิการศึ กษา ทักษะ
ประสบการณ์การทางาน ผลงานในปี ที่ผา่ นมา ความเต็มใจและเวลาที่จะทุ่มเทให้กบั คณะกรรมการ
คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
บุคคลที่จะดารงตาแหน่งกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ เป็ นผูซ้ ่ ึ งมีความรู ้ความสามารถ และมีความพร้อมในการทางานใน
หน้าที่ของตนอย่างน้อยที่สุดสมาชิ กในคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่านจะต้องมีความรู ้ความสามารถทางการเงิน และที่
สาคัญกรรมการอิสระ จะต้องเป็ นบุคคลที่ไม่ขดั ต่อข้อกาหนดใด ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย หรื อข้อบังคับ
บริ ษทั ฯ
กรรมการอิสระจะมีวาระในการดารงตาแหน่ง 9 ปี หากมีความจาเป็ นที่จะต้องแต่งตั้งกรรมการอิสระที่ดารงตาแหน่งเกิน
9 ปี ให้กลับมาดารงตาแหน่งอีกครั้ง คณะกรรมการบริ ษทั จะพิจารณาและนาเสนอถึงเหตุผลที่สมควรเพื่อขอที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
หมายเหตุ: เพื่ อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ ดี โดยมติ ของที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 23
กุมภาพันธ์ 2560 อนุมตั ิแก้ไขนโยบาย โดยให้กรรมการอิสระมีวาระการดารงตาแหน่งต่อเนื่ องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่
ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก โดยไม่มีการยกเว้น
เพื่ อ ให้ม ั่น ใจว่ า คณะกรรมการบริ ษ ัท ประกอบด้ว ยกรรมการอิ ส ระผูซ้ ่ ึ งสามารถปฏิ บัติ ง านโดยใช้ดุ ล ยพิ นิ จ ตาม
ความสามารถที่ ดี ที่สุ ด ของตน กรรมการอิ ส ระทุ ก ท่ า นจะต้องมี คุ ณ สมบัติ ต ามข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยกรรมการอิสระจะต้องเป็ นกรรมการผูซ้ ่ ึ ง
1. ถือหุน
้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมด ในบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่

หรื อผูม้ ีอานาจควบคุม (เกณฑ์น้ ีเข้มกว่าข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจาหรื อผูม้ ีอานาจ
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3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

ควบคุมจากบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่หรื อของผูม้ ี อานาจควบคุม เว้นแต่จะได้พน้ จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ งและบุตร
รวมทั้งคู่สมรสของบุ ต รของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ผูม้ ี อานาจควบคุ ม หรื อบุ คคลที่ ได้รับการเสนอชื่ อให้เป็ น
ผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจควมคุมของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของ
บริ ษทั ฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่
มีนยั หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรื อ
ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ทั้งนี้รวมถึงการทา
รายการค้าที่ทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์รายการเกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การ
หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรื อให้กยู้ ืม ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกัน
หนี้ สินรวมถึงพฤติ การณ์อื่นทานองเดี ยวกัน ซึ่ งเป็ นผลให้บริ ษทั หรื อคู่สัญญามีภาระหนี้ ที่ตอ้ งชาระต่ออี กฝ่ ายหนึ่ ง
ตั้งแต่ร้อยละสามของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั หรื อตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่ มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของสานักสอบบัญชี ซึ่ งมีผสู ้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั
ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใด ๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษาทางการ
เงิน ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของ
บริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุน้ ส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
ไม่เป็ นกรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้งขึ้ นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ ง
เป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
ไม่ประกอบกิ จการที่ มีสภาพอย่างเดี ยวกันและเป็ นการแข่งขันที่ มีนยั กับกิ จการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่
เป็ นหุ ้นส่ วนที่ มีนัย ในห้า งหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่ มีส่ วนร่ วม บริ หารงาน ลูกจ้า ง พนักงาน ที่ ปรึ กษาที่ รั บ
เงินเดือนประจาหรื อถือหุน้ เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบการที่มี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารสู งสุ ด
นโยบายความหลากหลายในโครงสร้ างของคณะกรรมการ (Board Diversity)
คณะกรรมการฯ ได้กาหนดนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ สาหรั บผูท้ ี่ จะมาทาหน้าที่ เป็ น
กรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะที่ จาเป็ นที่ ยงั ขาดอยู่ในคณะกรรมการ รวมทั้งวิชาชี พ ความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้าน เพศ
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เป็ นต้น ดังจะเห็นได้จากในปี 2556 คณะกรรมการฯ ได้มีการสรรหากรรมการอิสระที่เป็ นผูห้ ญิงจานวน 1 ท่าน เพื่อให้มี
ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการฯ
คุณสมบัตขิ องกรรมการ
บุคคลที่จะดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ เป็ นผูซ้ ่ ึ งมีความรู ้ความสามารถ และมีความพร้อมในการทางานในหน้าที่
ของตน ต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
1. มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด รวมทั้งต้องไม่มีลกั ษณะ

ที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริ หารจัดการบริ ษทั ฯ จากผูถ้ ือหุ น้ ตามที่คณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกาหนด
2. มีความรู ้ ทักษะ ความเชี่ ยวชาญ วิช าชี พ การศึ กษา เพศหญิงและเพศชาย ที่ คณะกรรมการเห็นสมควรให้มีความ
หลากหลายต่อโครงสร้างของคณะกรรมการ อีกทั้งมีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ กรรมการบริ หารอย่างน้อย 1 คน ต้องมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิ กส์ หรื อที่ เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริ ษทั ฯ
3. สามารถอุทิศตนให้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะในการตัดสิ นใจที่สาคัญ ๆ และในการทาหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ
และเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการและประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้ทุกครั้ง ยกเว้นกรณี จาเป็ นหรื อมีเหตุสุดวิสยั
4. เป็ นผูท้ ี่มีคุณธรรม จริ ยธรรม และคุณสมบัติอื่นใดที่อาจจะมีการกาหนดเพิ่มเติมตามกฎหมายหรื อตามความเหมาะสม
ของคณะกรรมการฯ
การแต่ งตั้งกรรมการ
การแต่งตั้งกรรมการให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ที่กาหนดให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ใช้วิธีการลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้ง
กรรมการให้ถือว่าผูถ้ ือหุ ้นมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่ งหุ น้ ต่อหนึ่ งเสี ยง ผูถ้ ือหุ ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่ มีอยู่ท้ งั หมด
เลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคลหรื อ หลายคนพร้อมกันซึ่ งจะแบ่งแยกคะแนนเสี ยงให้ผหู ้ นึ่ งผูใ้ ดมากหรื อน้อยเพียงใด
ไม่ได้บุคคลที่ ได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่ จะพึ ง
เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมี
ให้ประธานที่ประชุมออกเสี ยงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
กรณี ที่ตาแหน่ งกรรมการว่างลงเนื่ องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตาแหน่ งกรรมการ ให้คณะกรรมการ
พิ จารณาแต่ งตั้งบุ ค คลซึ่ งมี คุ ณ สมบัติ และไม่ มีลกั ษณะต้องห้า มตามกฎหมายเข้า เป็ นกรรมการแทนในการประชุ ม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่ พน้ จากตาแหน่ งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดื อน โดยบุคคลซึ่ งเข้าเป็ น
กรรมการแทนจะอยู่ในตาแน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการซึ่ งตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้า
เป็ นกรรมการแทนดังกล่าว ต้องได้รับคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
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9.4 การกากับดูแลการดาเนินกิจการของบริษทั ย่ อย
คณะกรรมการบริ ษทั มีกลไกในการกากับดูแลที่ทาให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั ย่อยและบริ ษ ทั ร่ วม เพื่ อดู แ ลรั กษาผลประโยชน์ในการลงทุ นของบริ ษทั ฯ คณะกรรมการฯ ได้มอบหมายให้
คณะกรรมการบริ หารทาหน้าที่ กากับดูแลและรับผิดชอบการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม รวมถึงการส่ ง
บุคคลเพื่อเป็ นตัวแทนของบริ ษทั ฯ ไปเป็ นกรรมการผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอานาจควบคุม และรายงานต่อคณะกรรมการฯ จาก
มติ คณะกรรมการครั้งที่ 6/2556 นี้ ได้กาหนดให้บุคคลที่ ได้รับการแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุ มตั ิ จากคณะกรรมการบริ ษทั
ก่อนที่ จะไปลงมติ หรื อใช้สิทธิ ออกเสี ยงในเรื่ องสาคัญในระดับเดียวกับที่ตอ้ งได้รับจากคณะกรรมการฯ รวมถึงการทา
รายการเกี่ ยวโยง การได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์โดยใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ ยวข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูลและการทา
รายการดังกล่าวในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริ ษทั ฯ รวมถึงการดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชี ของ
บริ ษทั ย่อยให้บริ ษทั ฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทางบการเงินรวมได้ทนั กาหนดด้วย
9.5 การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั ฯ มีมาตรการป้ องกันกรรมการและผูบ้ ริ หารใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรื อผูอ้ ื่นในทางมิชอบ
โดยได้กาหนดไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรในจรรยาบรรณทางธุ รกิ จ การใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อทาการซื้ อขายหลักทรัพย์ของ
บริ ษทั ฯ เป็ นสิ่ งที่ตอ้ งห้าม บริ ษทั ฯ มีระบบในการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้
 มี การสื่ อสารในเรื่ องนโยบายจริ ยธรรมธุ รกิ จส าหรั บคณะกรรมการ ผูบ
้ ริ หาร และพนักงาน โดยกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารได้ลงนามปี ละครั้ง เพื่อรับทราบและปฏิบตั ิตามนโยบาย
 ด าเนิ น การส่ ง จดหมายเวี ย นแจ้ง เตื อนกรรมการและผูบ
้ ริ หารที่ ทราบข้อมูลภายในเป็ นประจาทุ กไตรมาส ถึ ง
ช่วงเวลาที่ไม่ควรซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ เป็ นระยะเวลา 1 เดือนก่อนวันที่งบการเงินเผยแพร่ ต่อสาธารณชน
และอย่างน้อย 24 ชัว่ โมงภายหลังข้อมูลได้เผยแพร่ ต่อสาธารณชนแล้ว
 กาหนดให้กรรมการและผูบ
้ ริ หาร ต้องเปิ ดเผยและรายงานการซื้ อ -ขาย/ถื อครองหลักทรั พย์ข องบริ ษ ทั ฯ ต่ อ
เลขานุการบริ ษทั เพื่อนาส่ งต่อไปยังสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับกาหนดไว้ทุกครั้ง
 เลขานุ การบริ ษท
ั จะมีการยืนยันสอบทานข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู ้บริ หารเป็ นรายบุคคล
ทุกสิ้ นเดือน
 มีรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ
้ ริ หารต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
9.6 ค่ าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชี
คณะกรรมการจัดให้มีผตู ้ รวจสอบบัญชีที่เป็ นอิสระและมีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากสานักงานก.ล.ต โดยแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี หมุนเวียนอย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี และผูส้ อบบัญชี คนเดิมจะไม่ได้
รับการแต่งตั้งให้ทาหน้าที่สอบบัญชี 2 ปี ติดต่อกัน
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คณะกรรมการมีหน้าที่ รับผิดชอบในการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี ภายนอกและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี โดยให้ผถู ้ ือหุ ้น
อนุมตั ิ จะไม่มีกรรมการท่านใด หรื อผูแ้ ทน หรื อพนักงานใด สามารถได้รับการแต่งตั้งมาทาหน้าที่ผสู ้ อบบัญชี ในช่วงที่ยงั
ทาหน้าที่ในตาแหน่งอยู่
ผูส้ อบบัญชี มีอานาจในการตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับรายได้และค่ าใช้จ่าย รวมไปถึ ง
สิ นทรั พย์และหนี้ สินของบริ ษทั ในช่ วงเวลาทาการ ในกรณี น้ ี ผูส้ อบบัญชี มีอานาจในการซักถามกรรมการ พนักงาน
เจ้าหน้าที่ ของบริ ษทั ทุก ๆ ตาแหน่ง และผูแ้ ทนของบริ ษทั และแนะนาพวกเขาที่ จะให้ขอ้ เท็จจริ งทางการเงิน หรื อจัดหา
เอกสารหรื อหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ผูส้ อบบัญชี มีหน้าที่เข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ น้ ทุกครั้ง เมื่อมี
การพิจารณางบดุลบัญชี กาไรและขาดทุนของงบการเงิน และปัญหาที่เกี่ยวข้องในด้านบัญชีของบริ ษทั
ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ในปี 2559 ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีนางสายฝน อินทร์แก้ว ทะเบียนผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4433
แห่งบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2559 และอนุมตั ิค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
ประจาปี รวมทั้งสิ้ นเป็ นจานวนเงิน 2,270,000 บาท
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ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย 3 แห่ ง ที่จ่ายให้สานักงานสอบบัญชี สานักงาน อีวาย จากัด ประเทศ
ไทย มีดงั นี้
1. ค่ าสอบบัญชี (audit fee)
บริษทั
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิส จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ย่อย 3 แห่ง
รวม

2559
2,270,000
1,650,000

2558
2,170,000
1,650,000

3,920,000

3,820,000

2. ค่ าบริการอืน่ (non-audit fee)
บริษทั
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิส จากัด
(มหาชน)

1.
2.

บริ ษทั ย่อย 3 แห่ง

1.
2.

ค่ าบริการอืน่
ค่ า ตรวจสอบบัญชี ต ามเงื่ อนไข
ของบัตรส่ งเสริ มการลงทุน
ค่ า ตรวจสอบการทาลายสิ นค้า
คงเหลื อ ที่ ช ารุ ด เสื่ อมสภาพ
หรื อล้าสมัย
ค่ าตรวจสอบบัญชี ตามเงื่ อนไข
ของบัตรส่ งเสริ มการลงทุน
ค่ า ตรวจสอบการทาลายสิ นค้า
คงเหลื อ ที่ ช ารุ ด เสื่ อมสภาพ
หรื อล้าสมัย

รวม

2559
360,000

2558
360,000

100,000

75,000

450,000

450,000

-

40,000

910,000

925,000

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ ยืนยันต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ในการรักษาความ
เป็ นอิสระของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ต่อบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ในเครื อ ตามจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี โดย
มิได้ถือหุ ้นในบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ในเครื อ มิได้มีการให้ บริ การด้านอื่นซึ่ งมิใช่ งานตรวจสอบบัญชี และผูส้ อบบัญชี และ
สานักงานตรวจสอบบัญชี มิได้จดั ซื้ อสิ นค้าและบริ การจากบริ ษทั ฯ แต่อย่างใด
9.7 การปฏิบัตติ ามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดใี นเรื่องอืน่ ๆ
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักและมุ่งมัน่ ในการดาเนินธุรกิจภายใต้หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ตามมาตรฐานสากลของ
The Organisation for Economic and Co-operation (OECD) เป็ นแนวทางหลักมาอย่างต่อเนื่ อง อันเป็ นปั จจัยหลักในการ
เสริ มสร้างให้องค์กรมีระบบที่ มีประสิ ทธิ ภาพ มีความน่ าเชื่ อถือ โปร่ งใส และเป็ นพื้นฐานของการเติ บโตอย่างยัง่ ยืน
คณะกรรมการฯ ได้จดั ทาและอนุมตั ินโยบายการกากับดูแลกิจการ และจริ ยธรรมธุรกิจเพื่อให้มีความชัดเจนในการสื่ อสาร
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ถึงแนวทางในการปฏิ บตั ิ งานของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของกลุ่มบริ ษทั ฯ และได้พฒั นาระดับการกากับดูแล
กิ จการให้มีประสิ ทธิ ภาพและเหมาะสมกับบริ ษทั ฯ มาโดยตลอด ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ ได้รับการประเมิ นการกากับดูแล
กิจการของบริ ษทั จดทะเบียนไทย ในระดับ “ดีเลิศ (Excellent) หรื อ ห้าดาว” จากสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
คณะกรรมการฯ ยังคงมีความมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาการกากับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริ ษทั ฯ ต่อไปเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุ ด
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ และคานึงถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้อง ในการสร้างความเชื่อมัน่ และเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืนร่ วมกัน
ในปี 2559 บริษทั ฯ ได้ ปฏิบัตติ ามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
1. สิ ทธิของผู้ถือหุ้น
ฮานาตระหนักและให้ความสาคัญถึงสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน้ ทุกกลุ่มและมีนโยบายในการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ น้ ไม่ว่าจะเป็ นนัก
ลงทุนทัว่ ไปหรื อนักลงทุนสถาบันอย่างเท่าเทียม เป็ นธรรม และเป็ นไปตามกฎหมายและประกาศของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยไม่กระทาการใด ๆ อันเป็ นการละเมิดหรื อริ ดรอนสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน้


สิ ทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสี ยงลงคะแนน
หนึ่ งในสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานของผูถ้ ือหุ น้ คือการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ น้ และออกเสี ยงลงคะแนน ในการประชุมผูถ้ ือ
หุน้ บริ ษทั ฯ ได้มีการดาเนินการต่าง ๆ เพื่อให้สิทธิ ผถู ้ ือหุน้ ดังนี้
ก่ อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษทั ฯ กาหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม โดยคานึ งถึงความสะดวกและส่ งเสริ มให้
ผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งรวมทั้งนักลงทุนสถาบันเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั ฯ จัดประชุมผูถ้ ือหุ น้ สามัญประจาปี ภายใน 4
เดือนนับจากวันสิ้ นงวดบัญชี ประจาปี ในปี 2559 บริ ษทั ฯ ได้จดั ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ในวันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา
14.00 น. ณ สานักงานใหญ่ของบริ ษทั ฯ ตั้งอยู่เลขที่ 65/98 ซอยวิภาวดี -รังสิ ต 64 แยก 2 แขวงตลาดบางเขน เขต
หลักสี่ กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งผูถ้ ือหุ น้ รวมทั้งนักลงทุนสถาบันสามารถเดินทางไปประชุมได้โดยง่ายและสะดวก
บริ ษทั ฯ มอบให้บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่ งเป็ นนายทะเบียนหุ น้ ของบริ ษทั ฯ เป็ นผู ้
จัดส่ งหนังสื อเชิ ญประชุ มให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นทางไปรษณี ยล์ ่วงหน้าก่อนวันประชุ ม 21 วันเพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นและนัก
ลงทุนสถาบัน มีเวลาเพียงพอในการพิจารณา โดยหนังสื อเชิ ญประชุมได้ระบุรายละเอียดวาระการประชุมอย่าง
ชัดเจนว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอ เพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะ
กรรมการฯ ในแต่ละวาระพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดครบถ้วนเพียงพอ นอกจาก
การจัดส่ งหนังสื อเชิญประชุมให้กบั ผูถ้ ือหุน้ โดยตรงแล้ว บริ ษทั ฯ ได้เผยแพร่ หนังสื อเชิญประชุมบนเว็บไซต์ของ
บริ ษทั ฯ (www.hanagroup.com) เป็ นเวลา 30 วันล่วงหน้าก่อนการประชุม และผ่านระบบ ELCID ของตลาด
หลักทรัพย์ท้ งั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีขอ้ มูลเดียวกับที่บริ ษทั ฯ จัดส่ งให้ผถู ้ ือหุน้
บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ ส่ งคาถามเป็ นการล่วงหน้าก่อนที่จะมีการประชุม โดยกาหนดหลักเกณฑ์การ
ส่ งคาถามล่วงหน้า และแจ้งให้ผูถ้ ื อหุ ้นทราบพร้ อมกับการนาส่ งหนังสื อเชิ ญประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นและเผยแพร่ ใน
เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังส่ งเสริ มการใช้สิทธิ ออกเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นที่ ไม่สามารถเข้าร่ วม
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ประชุม ด้วยการแต่งตั้งผูร้ ับมอบฉันทะให้มีส่วนร่ วมในการประชุ ม หรื อสามารถแต่งตั้งกรรมการอิสระของ
บริ ษทั ฯ เป็ นผูร้ ับมอบอานาจและออกเสี ยงลงคะแนนแทน โดยได้จดั ส่ งหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. ที่ผถู ้ ือหุ น้
สามารถกาหนดทิศทางการลงคะแนนเสี ยงได้และส่ งไปพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุม
วันประชุ มผู้ถือหุ้ น คณะกรรมการฯ ดูแลให้การดาเนิ นการในวันประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
โปร่ งใส มีประสิ ทธิ ภาพและเอื้อให้ผถู ้ ือหุ น้ สามารถใช้สิทธิ ของตน ในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั ฯ มีการแจ้ง
รายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประชุมทั้งจานวนและสัดส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ที่เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและของผูถ้ ือหุ น้
ที่ มอบฉันทะ วิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุ มทราบก่ อนเริ่ มการประชุ ม ประธาน
กรรมการเป็ นประธานที่ ป ระชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น ท าหน้า ที่ ดู แ ลให้ ก ารประชุ ม เป็ นไปตามข้อ บัง คับ ของบริ ษ ัท ฯ
ดาเนินการจัดสรรเวลาสาหรับแต่ละวาระการประชุมที่กาหนดในหนังสื อนัดประชุมอย่างเหมาะสม ระหว่างการ
ประชุมได้มีการเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ ทุกคนมีสิทธิ ในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคาถามต่อที่ประชุมในเรื่ อง
ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2559 คณะกรรมการฯ จานวน 6 ท่านจาก 6 ท่านเข้า
ร่ วมประชุม (100%) ได้แก่ ประธานกรรมการบริ ษทั ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการชุดย่อย
ทุกชุด หัวหน้าฝ่ ายบริ หาร (CEO) ผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงิน (CFO) และผูอ้ านวยการและหัวหน้าฝ่ ายปฏิบตั ิการ
(COO) เข้าร่ วมประชุ ม นอกจากนี้ ยงั มีผสู ้ อบบัญชี ภายนอกเข้าร่ วมประชุ มเพื่อรับฟั งความคิดเห็นและตอบข้อ
ซักถามของผูถ้ ือหุน้ ด้วย
คณะกรรมการฯ ส่ งเสริ มการนาเทคโนโลยีมาใช้กบั การประชุมผูถ้ ือหุ น้ ด้วยระบบบาร์ โค้ด ทั้งการลงทะเบียนผู ้
ถือหุน้ การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดาเนิ นการประชุมสามารถกระทาได้รวดเร็ ว ถูกต้องและแม่นยา
บริ ษทั ฯ กาหนดให้ใช้บตั รลงคะแนนเสี ยงในทุกระเบี ยบวาระโดยจัดทาบัตรลงคะแนนแยกตามเรื่ องที่ สาคัญ
เพื่ อให้ผถู ้ ื อหุ ้นสามารถลงคะแนนเสี ย งได้ตามที่ เห็ นสมควร และมี การเก็บบัตรลงคะแนนไว้ในกรณี ที่มีการ
คัดค้านหรื องดออกเสี ยง เพื่อความโปร่ งใสและสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ จัดให้มี
บุคคลที่เป็ นอิสระเป็ นผูต้ รวจนับหรื อตรวจสอบคะแนนเสี ยงในการประชุม และเปิ ดเผยผลการลงคะแนนเสี ยง
ในการประชุมของแต่วาระที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง ให้ที่ประชุมทราบ
ภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษทั ฯ มีการบันทึกรายงานการประชุม โดยบันทึกรายชื่ อกรรมการและผูบ้ ริ หารที่
เข้าร่ วมประชุม รายละเอียดวาระการประชุม วิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน สรุ ปผลการลงคะแนนของ
ผูถ้ ือหุ น้ แต่ละวาระ (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสี ยง) และมติในที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พร้อมทั้งประเด็นซักถาม
ของผูถ้ ือหุ น้ และคาตอบในที่ประชุม โดยรายงานได้จดั ทาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เสร็ จสมบูรณ์เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้น
สามารถตรวจสอบได้ รายงานการประชุมที่จดั ในปี 2559 ได้เปิ ดเผยในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ หลังประชุมภายใน
1 วันทาการ พร้อมกับที่ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ น้ มีขอ้ สงสัยหรื อข้อเสนอแนะ
เกี่ ย วกับรายงานการประชุ ม ดังกล่ า ว ผูถ้ ื อหุ ้นสามารถติ ด ต่ อสอบถามได้ที่ เ ลขานุ การบริ ษ ทั ซึ่ งจะเป็ นผู ้
ประสานงาน อธิ บายข้อซักถามและดาเนินการตามความเหมาะสมต่อไป รายงานการประชุมได้ถูกจัดเก็บรักษาที่
สานักงานใหญ่ของบริ ษทั ฯ เพื่อสะดวกต่อการใช้อา้ งอิง
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สิ ทธิอนื่ ที่นอกเหนือจากสิ ทธิในการลงคะแนนเสี ยง
บริ ษทั ฯ ให้สิทธิ อื่นแก่ผถู ้ ือหุน้ ที่นอกเหนื อจากสิ ทธิ ในการลงคะแนนเสี ยง ดังนี้
 สิ ทธิ ในการนับเป็ นผูถ้ ือหุน
้ เช่นสิ ทธิ ในการซื้ อ-ขาย โอนหุ น้ หรื อสิ ทธิ ที่จะตรวจสอบข้อมูลหรื อบันทึก
ของผูถ้ ือหุน้ เป็ นต้น


สิ ทธิ ในการรับผลตอบแทนที่เต็มรู ปแบบและเป็ นธรรม เท่าเทียมกันสาหรับผูถ้ ือหุน้ ทุกกลุ่ม



สิ ทธิ ที่จะเข้าถึงข้อมูลของบริ ษทั ฯ เช่นผลประกอบการรายไตรมาส รายงานการประชุมผูถ้ ือหุ น้ สิ ทธิ ใน
การขอเยี่ยมชมกิจการ เป็ นต้น



สิ ทธิ ที่จะมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในเรื่ องสาคัญ ๆ เช่ นการแต่งตั้งหรื อถอดถอนกรรมการบริ ษทั ฯ
การอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและอนุมตั ิค่าตอบแทน เป็ นต้น



สิ ทธิ ที่จะตรวจสอบการบริ หารงานของคณะกรรมการฯ ที่เป็ นตัวแทนของผูถ้ ือหุ น้ เช่น การตรวจสอบ
ข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ที่บริ ษทั ฯ เปิ ดเผยต่อสาธารณชน รวมถึงรายงานประจาปี แบบ 56-1 เป็ นต้น



สิ ทธิ ที่จะได้รับการแก้ไขหรื อปรับปรุ งแก้ไขการละเมิดสิ ทธิ ต่าง ๆ ของผูถ้ ือหุน้

ในปี 2559 บริ ษทั ฯ ไม่มีการลิดรอนสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน้ ต่อการศึกษาข้อมูลที่ตอ้ งเปิ ดเผยตามข้อกาหนดต่าง ๆ รวมถึงไม่
ลิดรอนสิ ทธิ ใด ๆ ในการเข้าประชุมผูถ้ ือหุน้ เช่นไม่เพิ่มหรื อเปลี่ยนแปลงวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบ
ล่วงหน้า นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ไม่มีการดาเนิ นการใด ๆ ที่จะกี ดกันหรื อสร้างอุปสรรคในการเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้น
สามารถติดต่อสื่ อสารระหว่างกัน
2. การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญต่อผลประโยชน์ของเจ้าของบริ ษทั ฯ ซึ่ งก็คือผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ มีวิธีการปฏิบตั ิ
ต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกประเภทอย่างเท่าเทียมกันดังนี้
การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับผูถ้ ือหุน้ ทุกคนโดยไม่คานึ งถึงขนาดของการถือหุ น้ ทั้งผูถ้ ือหุ น้ ที่เป็ นผูบ้ ริ หาร และผูถ้ ือหุ น้
ที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร ทั้งผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ และทั้งผูถ้ ือหุ ้นรายย่อย รวมทั้งผูถ้ ือหุ ้นต่างชาติ ผูถ้ ือหุ ้นทุกกลุ่มจะได้รับการ
ปฏิ บตั ิที่เท่าเที ยมกันและเป็ นธรรม ผูถ้ ือหุ ้นทุกท่านได้รับเงิ นปั นผลในอัตราที่ เท่ากัน รวมถึงการมีสิทธิ เท่าเทียมกัน
เมื่อมีการเพิ่มทุน การจัดประชุมผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ น้ ทุกคนเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ น้ มีสิทธิ ออก
เสี ยงเท่าเทียมกันด้วยคะแนนเสี ยงหนึ่งเสี ยงต่อหนึ่ งหุ น้
การคุ้มครองสิ ทธิของผู้ถือหุ้นส่ วนน้ อย
บริ ษทั ฯ มีนโยบายส่ งเสริ มสิ ทธิ ผถู ้ ือหุน้ ส่ วนน้อยโดยเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ ส่ วนน้อยเสนอวาระการประชุมและเสนอ
ชื่ อบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการเป็ นการล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรมาที่ บริ ษทั ฯ เพื่อให้คณะกรรมการฯ
พิจารณา โดยในการประชุมปี 2559 บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ เสนอวาระการประชุมและเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้า
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ดารงตาแหน่งกรรมการได้ต้ งั แต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2558 ซึ่ งรายละเอียดขั้นตอนได้เปิ ดเผยอยู่ในเว็บไซต์ของ
บริ ษทั ฯ ภายใต้หวั ข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” ชื่ อเรื่ อง “ธรรมาภิบาล” ทั้งนี้ ในปี ที่ผ่านมาไม่มีขอ้ เสนอจากผูถ้ ือหุ น้ ส่ ง
มายังคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา
ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น จะพิจารณาและลงคะแนนเสี ยงตามวาระที่กาหนดโดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลสาคัญ หรื อเพิ่ม
วาระการประชุ มโดยไม่ ไ ด้แ จ้งให้ผูถ้ ื อ หุ ้นทราบล่ วงหน้า โดยไม่ จาเป็ น เพื่ อให้ผูถ้ ื อหุ ้นได้มีโ อกาสศึ กษาข้อ มูล
ประกอบวาระก่ อนการตัดสิ นใจ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นได้ใช้สิทธิ ในการแต่งตั้งกรรมการเป็ น
รายบุคคล
การดูแลการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั ฯ มีมาตรการป้ องกันกรรมการและผูบ้ ริ หารใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรื อผูอ้ ื่นในทางมิ
ชอบ โดยได้กาหนดไว้เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรในจรรยาบรรณทางธุ รกิ จ การใช้ขอ้ มูลภายในเพื่ อทาการซื้ อขาย
หลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ เป็ นสิ่ งที่ตอ้ งห้าม บริ ษทั ฯ มีระบบในการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน
ดังนี้


มีการสื่ อสารในเรื่ องนโยบายจริ ยธรรมธุ รกิจสาหรับคณะกรรมการฯ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน โดยกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารได้ลงนามปี ละครั้ง เพื่อรับทราบและปฏิบตั ิตามนโยบาย



ดาเนิ นการส่ งจดหมายเวียนแจ้งเตื อนกรรมการและผูบ้ ริ หารที่ ทราบข้อมูลภายในเป็ นประจาทุกไตรมาส ถึ ง
ช่วงเวลาที่ ไม่ควรซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ เป็ นระยะเวลา 1 เดื อนก่อนวันที่ งบการเงิ นจะเผยแพร่ ต่อ
สาธารณชน และอย่างน้อย 24 ชัว่ โมงภายหลังข้อมูลได้เผยแพร่ ต่อสาธารณชนแล้ว



กาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารแจ้งต่อคณะกรรมการฯ หรื อเลขานุ การบริ ษทั เกี่ยวกับการซื้ อ-ขายหลักทรัพย์
ของตนเองอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทาการซื้ อขาย



กาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หาร ต้องเปิ ดเผยและรายงานการซื้ อ-ขาย/ถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ต่อ
เลขานุการบริ ษทั เพื่อส่ งรายงานไปยังสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับกาหนดไว้ทุกครั้ง



เลขานุการบริ ษทั จะมีการยืนยันสอบทานข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริ หารเป็ นรายบุคคล
ทุกสิ้ นเดือน



มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริ หารต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ ทุกครั้ง

ในปี 2559 บริ ษทั ฯ ไม่มีกรณี ที่กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ มีการซื้ อขายหลักทรัพย์โดยใช้ขอ้ มูลภายใน
3. สิ ทธิของผู้มสี ่ วนได้ เสี ย
ฮานาตระหนักและให้ความสาคัญกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ ตั้งแต่ พนักงาน ลูกค้า คู่คา้ ผูถ้ ือหุ น้ คู่แข่ง
ทางการค้า เจ้าหนี้ ชุมชนสังคมและสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการฯ
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เชื่ อมัน่ ว่าการดูแลผูม้ ีส่วนได้เสี ยตามสิ ทธิ ที่มีตามกฎหมายและข้อกาหนดที่ เกี่ ยวข้อง รวมทั้งเคารพต่อการคาดหวัง
ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยจะเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อทุกฝ่ าย หลักการและแนวทางการปฏิบตั ิระหว่างบริ ษทั ฯ และผูม้ ีส่วนได้
เสี ย มีดงั นี้
พนักงาน
พนักงานเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ อยู่ภายในองค์กรมีบทบาทสาคัญต่อผลการดาเนิ นงานและความสาเร็ จของการบรรลุ
เป้ าหมายของบริ ษทั ฯ ที่มีคุณค่ายิ่ง บริ ษทั ฯ มุ่งเน้นที่จะรักษาพนักงานที่มีศกั ยภาพและมีความสามารถ และที่สาคัญคือ
สร้างความพึงพอใจของพนักงานให้มีความสุ ขกับการทางานเพื่อการทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ คณะกรรมการฯ มี
การกาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิต่อพนักงาน ดังนี้
ความปลอดภัย และสุ ขอนามัยในที่ทางาน - สุ ขภาพและความปลอดภัยในการทางานถือเป็ นความพยายามร่ วมกันของ
บริ ษทั ฯ และพนักงานในการพัฒนาคุณภาพชี วิตของพนักงานในที่ทางาน ฮานาได้รับการรับรองระบบการจัดการอา
ชีว อนามัยและความปลอดภัย OHSAS /TIS 18001 นโยบายของบริ ษทั ฯ คือการจัดสถานที่ทางานให้มีความปลอดภัย
และถูกสุ ขอนามัย เพื่อป้ องกันการบาดเจ็บและเจ็บป่ วยจากการทางาน มีการควบคุมหรื อลดความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับ
สุ ขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ผ่านระบบการบริ หารจัดการและโครงการด้านต่าง ๆ เช่นระบบการบริ หาร
ความเสี่ ยงเกี่ยวกับสุ ขภาพและความปลอดภัยรวมทั้งการตรวจสอบและติดตามกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เพื่อสร้าง
จิตสานึ กด้านอาชี วอนามัยและความปลอดภัย ทั้งนี้ พนักงานมีส่วนร่ วมที่สาคัญในการบริ หารจัดการสภาพแวดล้อม
การทางาน เช่น รายงานการเกิดอุบตั ิเหตุเจ็บป่ วยและแนะนามาตรการที่บริ ษทั ฯ ควรจะดาเนินการหรื อปรับปรุ ง
ในปี 2559 บริ ษทั ฯ จัดให้การฝึ กอบรมความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานแก่พนักงานเข้า
ใหม่และพนักงานเก่า รวมทั้งผูร้ ับเหมา เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ความเข้าใจต่อเรื่ องความปลอดภัย อาชี วอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางานและกฎหมายความปลอดภัยต่ าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง โดยสามารถปฏิ บตั ิ งานได้อย่า ง
ปลอดภัย และส่ งเสริ มและสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในการทางานในสถานประกอบการของบริ ษทั ฯ
สาหรับการเปิ ดเผยสถิ ติการเกิ ดอุบตั ิเหตุหรื ออัตราการหยุดงานหรื ออัตราการเจ็บป่ วยจากการทางาน ทางบริ ษทั ฯ มี
การแจ้งให้พนักงานทราบผ่านทางบอร์ดเป้ าหมายและสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุที่อยู่ในอาคารของบริ ษทั ฯ รายละเอียดใน
บอร์ดจะมีการปรับปรุ งข้อมูลทุกวัน
ในปี 2559 สถิติอุบตั ิ เหตุของบริ ษทั ฯ มีพนักงาน 3 รายที่ ประสบอุบตั ิ เหตุในที่ ทางาน ซึ่ งไม่มีอุบตั ิ เหตุการเสี ยชี วิต
เกิดขึ้น เมื่อเกิดอุบตั ิเหตุจะมีการรายงานสถานการณ์สาเหตุและมาตรการปรับปรุ งแก้ไขเพื่อป้ องกันการเกิดเหตุซ้ าอีก
สถิตกิ ารเกิดอุบัตเิ หตุ
จานวนอุบตั ิเหตุเล็กน้อยหรื อหยุดงานไม่เกิน 3 วัน (ครั้ง)
จานวนอุบตั ิเหตุที่หยุดงานเกิน 3 วัน (ครั้ง)
รวม
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2559
3
0
3

2558
9
1
10

2557
7
0
7
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ค่ าตอบแทนและสวัสดิการแก่ พนักงาน - บริ ษทั ฯ มีการกาหนดนโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน ค่าจ้าง
ขั้นต่าที่จ่ายให้พนักงานจะต้องเป็ นไปตามกฎหมาย รวมถึง จานวนชัว่ โมงทางาน การทางานล่วงเวลาและผลประโยชน์
อื่น ๆ ที่กฎหมายกาหนด บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีสวัสดิการที่เป็ นโครงการระยะยาวที่รักษาและจูงใจพนักงานที่สาคัญคือ
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ และกองทุนสารองเลี้ ยงชี พเพื่อให้พนักงานมี เงิ นเก็บออมไว้ใช้ในยามเกษียณอายุ ไร้
ความสามารถ เจ็บป่ วยหรื อตกงาน เป็ นต้น กองทุนสารองเลี้ยงชีพนั้นมาจากการหักเงินเดือนหรื อค่าจ้างของพนักงานใน
อัตราตามที่กาหนด และบริ ษทั ฯ สมทบให้ในอัตราเดียวกันกับที่หกั จากพนักงาน พนักงานจะได้รับผลประโยชน์ของ
เงินออมที่มาจากการบริ หารจัดการกองทุนสารองเลี้ยงชี พในรู ปแบบของการลงทุนด้านต่าง ๆ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังจัด
ให้มีสวัสดิการด้านต่าง ๆ เพื่อส่ งเสริ มคุณภาพชีวิต สร้างแรงจูงใจ และสร้างความพึงพอใจในการทางานกับบริ ษทั และ
บรรเทาเรื่ องค่าใช้จ่ายของพนักงานดังต่อไปนี้













ด้ านเศรษฐกิจ
เงินชดเชยและเงิน
สมทบเนื่องจากการ
เกษียณอายุ
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
กองทุนเงินทดแทนและ
ประกันสังคม
สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่ม
บริ ษทั ฮานา
ค่าการทางานเป็ นกะ
ค่าเบี้ยขยัน
รางวัลอายุงาน (Long
Service Award)
รางวัลพนักงานดีเด่น
และความร่ วมมือด้าน
ต่างๆ














ด้ านสุ ขอนามัย
การประกันชีวติ และ
อุบตั ิเหตุ
การตรวจสุขภาพประจาปี
และการตรวจเฉพาะทาง
ในกรณี ที่สภาพแวดล้อม
ในการทางานอาจมีผลต่อ
สุขภาพ
การฉี ดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
เงินช่วยเหลือค่า
รักษาพยาบาล
การจัดให้มีหอ้ งพยาบาล
เพื่อการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น
การจัดให้มีศูนย์ออกกาลัง
กายและสนามกีฬา
โครงการส่งเสริ มสุขภาพ
ต่าง ๆ เช่น การจัดอบรม
ให้ความรู ้กบั พนักงาน
เรื่ องภาวะความดันและ
ไขมันในเลือดสูง มะเร็ง
ในสตรี วัณโรคปอด และ
จัดอบรมให้กบั พนักงานที่
ตั้งครรภ์และการดูแลบุตร
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ด้ านครอบครัว
 สิ ทธิ ในการลา เช่น ลา
พักผ่อน ลากิจ ลาป่ วย
ลาคลอด ลาบวช
 เงินช่วยเหลือพนักงาน
เช่น พนักงานตั้งครรภ์
พนักงานเสี ยชีวติ
พนักงานประสบภัย
พิบตั ิ เป็ นต้น
 เงินช่วยเหลือ
ทุนการศึกษาบุตร








สวัสดิการทัว่ ไป
เครื่ องแบบพนักงาน
ห้องอาหารและจัดให้มี
การจาหน่ายสิ นค้าอุปโภค
บริ โภคราคาถูก
หอพักพนักงาน
รถรับส่ง
กิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ
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นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ มีแนวทางการให้ค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ทั้งในระยะ
สั้น เช่นการให้โบนัสตามผลกาไรในแต่ละปี เป็ นต้น และในระยะยาว เช่นการประเมินผลงาน ในโครงการพัฒนา
ตาแหน่งงาน (Career Path Development Program) ที่จดั ตั้งขึ้นเพื่อให้พนักงานได้พฒั นาทักษะความรู ้ ความสามารถ
และศักยภาพให้เหมาะสมตามแต่ละบุคคล และวางแผนความก้าวหน้าในสายงานอาชีพให้สอดคล้องกับการเติบโตไป
พร้อมกับองค์กรในระยะยาว กระบวนการพัฒนาบุคลากรนี้ ส่งผลดีท้ งั บริ ษทั ฯ และพนักงาน โดยบริ ษทั ฯ ได้กาหนด
นโยบายและคณะทางานต่าง ๆ เพื่อประเมินพนักงาน มีการกาหนดวิธีการและคุณสมบัติหลักในการประเมินและ
วัดผล รวมทั้งวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของพนักงานที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุกบั ตาแหน่ งงานที่เหมาะสมหรื อ
เตรี ยมความพร้ อมเพื่อความก้าวหน้าในอนาคต คณะทางานยังวางแผนการพัฒนาฝึ กอบรมพร้ อมทั้งรู ปแบบและ
วิธีการพัฒนาบุคลากรด้านอื่น ๆ ด้วย
การพัฒนาความรู้ และศั กยภาพพนักงาน - บริ ษทั ฯ เชื่ อมัน่ ในคุณค่าและศักยภาพของพนักงานทุกคน ในการที่ จะ
ดึงดูดและรักษาพนักงานให้ทางานกับบริ ษทั ฯ โดยมีการบริ หารจัดการความรู ้สาหรับพนักงานในทุกระดับชั้นอย่าง
เป็ นระบบ เพื่ อพัฒนาความรู ้ ทักษะ ความสามารถในการปฏิ บัติงาน การบริ หารและทัศ นคติ ของพนักงา นอย่า ง
ต่อเนื่อง และเพื่อส่ งเสริ มโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพให้กบั พนักงาน บริ ษทั ฯ มีการส่ งเสริ มและพัฒนาวิทยากร
ภายใน โดยในปี 2559 มีวิทยากรภายใน 57 คน เพื่อส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของพนักงานและการแบ่งปั นความรู ้ภายใน
องค์กรควบคู่ไปกับการจัดหาหลักสู ตรและผูเ้ ชี่ ยวชาญจากภายนอก เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและยกระดับ
องค์กรอย่างต่อเนื่ อง รวมทั้งรองรับการเติ บโต สอดคล้องกับทิศทางธุ รกิจและความต้องการของลูกค้าที่ หลากหลาย
นอกจากนี้การฝึ กอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลยังทาให้พนักงานมีขวัญกาลังใจในการทางานอีกด้วย
ในปี 2559 บริ ษทั ฯ ได้จดั การฝึ กอบรมเสริ มความรู ้และทักษะให้กบั พนักงานรวมทั้งสิ้ น 171,299 ชัว่ โมง ได้แก่การ
อบรมสาหรับพนักงานรายวันรวม 106,975 ชัว่ โมง การอบรมสาหรับพนักงานรายเดื อนรวม 64,324 ชัว่ โมง จานวน
ชัว่ โมงการฝึ กอบรมพนักงานของบริ ษทั ฯ ทั้งพนักงานรายเดือนและรายวันเฉลี่ยต่อคนต่อปี เที ยบกับดัชนี ช้ ี วดั (KPI)
ในปี 2559 กับปี ที่ผา่ นมา เป็ นดังนี้
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หลักสู ตรการฝึ กอบรม
ในปี 2559 บริ ษทั ฯ จัดฝึ กอบรมให้แก่พนักงานในหลักสู ตรที่หลากหลาย ซึ่ งสามารถแยกตามหมวดหัวข้อหลัก ๆ ได้ดงั นี้
จานวนชั่วโมงการฝึ กอบรม
หลักสู ตร (หมวด)
อบรมเพื่อรับรองตามมาตรฐานต่าง ๆ
ทบทวนเพื่อการรับรองตามมาตรฐานต่าง ๆ
(re-certification)
ทักษะทางเทคนิค
ความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่ งแวดล้อม
คุณภาพ
ทัว่ ไป
ทักษะด้านการบริ หารจัดการ
ทักษะหลากหลาย (Multi-skills)
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
การย้ายงานระหว่างหน่วยงาน
รวมจานวนชั่วโมง

พนักงาน
รายวัน

พนักงานรายเดือน

รวม

ร้ อยละ

34,313

4,307

38,620

22.55

28,787
8,081
13,083
7,631
6,949
1,508
4,619
414
1,590
106,975

5,530
18,049
8,887
13,320
5,032
6,798
108
2,268
25
64,324

34,317
26,130
21,970
20,951
11,981
8,306
4,727
2,682
1,615
171,299

20.03
15.25
12.83
12.23
6.99
4.85
2.76
1.57
0.94
100.00

การพัฒนาอาชีพ – การพัฒนาอาชีพและวางแผนสายอาชี พของพนักงานถือว่าเป็ นกลยุทธ์หนึ่ งในการธารงรักษาบุคลากร
ขององค์กรที่สามารถแก้ปัญหาการลาออกของพนักงานในองค์กรได้วิธีการหนึ่ ง ฮานา อยุธยาได้จดั ตั้งโครงการพัฒนา
เส้นทางความก้า วหน้า ในสายอาชี พ ด้วยการประสานความร่ วมมื อกับส านักงานส่ งเสริ มการศึ กษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เพื่อเปิ ดให้มีการเรี ยนการสอนแก่พนักงานที่สนใจและมีศกั ยภาพที่จะศึกษาด้านช่างเทคนิ ค
วุฒิการศึ กษาประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ (ปวช.) สาขาอิเล็คทรอนิ กส์ โดยบริ ษทั ฯ สนับสนุนด้านสถานที่ และอุปกรณ์การ
เรี ยน รวมทั้งแบ่งเวลาทางานเพื่อใช้ในการศึกษา โดยกลุ่มเป้ าหมายคือพนักงานรายวันที่ตอ้ งการศึกษาด้านช่างเทคนิ ค เมื่อ
สาเร็ จการศึ กษา บริ ษทั ฯ จะมี การวางเส้นทางสายอาชี พที่ สามารถนาไปจัดกลุ่มงานรวมทั้งการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่ ง/
ปรับเงินเดือนตามข้อกาหนด ด้วยโครงการ “สถาบันเทคโนโลยีแห่งการเรี ยนรู ้” ของฮานานี้ได้ม่งุ ส่ งเสริ มให้บุคลากรของ
เราได้พฒ
ั นาตนเอง สร้ างแรงจูงใจและเปิ ดโอกาสแห่ งการเติ บโตและความก้าวหน้าในงาน และเพื่ อเป็ นการเตรี ย ม
บุคลากรสาหรับตาแหน่งงานที่ธุรกิจต้องการในระยะเวลาอันใกล้อีกด้วย
การประเมินความพึงพอใจของพนักงาน – บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับทัศนคติของพนักงาน มีการเปิ ดโอกาสให้พนักงาน
มีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุ งองค์กรในด้านต่าง ๆ บริ ษทั ฯ ดาเนิ นการสารวจ
ความพึงพอใจของพนักงานเป็ นประจาทุกปี ปี ละ 2 ครั้งโดยครอบคลุมทั้งพนักงานรายวันและพนักงานรายเดือน ประเด็น
ในการสารวจความพึงพอใจ ได้แก่ ค่าจ้างและสวัสดิ การ สภาพแวดล้อมในการทางาน ลักษณะงาน ความก้าวหน้าใน
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หน้าที่การงาน ผูบ้ งั คับบัญชา เพื่อนร่ วมงาน เป็ นต้น ผลการสารวจความพึงพอใจของพนักงานเทียบกับดัชนี ช้ ี วดั (KPI)
ของปี 2559 กับปี ที่ผา่ นมาเป็ นดังนี้

การละเมิดสิ ทธิมนุษยชน - บริ ษทั ฯ เชื่ อมัน่ ว่าการเคารพสิ ทธิ มนุษยชนเป็ นส่ วนสาคัญของการเป็ นพลเมืองดี บริ ษทั ฯ ได้
คานึ งถึ งสิ ทธิ มนุ ษ ยชนในกิ จกรรมที่ เราทาทุ กวันและจะไม่มีการปฏิ บัติที่ขาดมนุ ษยธรรมหรื อละเมิ ดสิ ทธิ มนุ ษยชน
รวมถึงการไม่จา้ งแรงงานเด็ก หรื อการบังคับใช้แรงงาน ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลของบริ ษทั ฯ เป็ นผูใ้ ห้คาแนะนาและให้
ค าปรึ กษากับ พนักงานและระดับผูจ้ ัด การเกี่ ย วกับ ปั ญ หาที่ เ กี่ ย วข้องกับสิ ทธิ มนุ ษ ยชนและแรงงาน และจัด ให้มี
คณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์และจาเป็ นต่อสภาวการณ์ปัจจุบนั
และนามาปรับปรุ งให้เหมาะสม ในปี 2559 บริ ษทั ฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรี ยนหรื อรายงานการละเมิดสิ ทธิ มนุษยชนใด ๆ จาก
พนักงาน คู่คา้ ทางธุรกิจ หรื อชุมชนท้องถิ่น
ลูกค้ า
ฮานาให้ความสาคัญอย่างยิ่งต่อลูกค้าของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ มีจุดมุ่งหมายที่จะตอบสนองหรื อให้บริ การที่เหนื อกว่าความ
คาดหวังของลูกค้าทางด้านคุณภาพของสิ นค้า การจัดส่ งมอบสิ นค้า ความเชื่ อมัน่ ไว้วางใจและราคาที่สมเหตุผล บริ ษทั ฯ
ได้รับการรับรองระบบบริ หารคุณภาพ (QMS) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่ งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสู งและตรงต่อเวลา
นโยบายของบริ ษทั ฯ คื อการมุ่งมัน่ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า การมีขอ้ บกพร่ องเป็ นศูนย์ และได้มาตรฐานสากล
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้รับการรับรองระบบบริ หารคุณภาพ ISO 9001 ต่อเนื่ องมาเป็ นระยะเวลาเกือบยี่สิบปี แสดงให้เห็น
ถึงความมุง่ มัน่ ของเราที่มีต่อคุณภาพ การปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง และความยัง่ ยืน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้ดาเนิ นการสนับสนุ นระบบห่ วงโซ่ อุปทานอย่างต่อเนื่ องเพื่อให้ทุกฝ่ ายที่ เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ
ลูกค้าของบริ ษทั ฯ สาหรับความร่ วมมือกันทางธุ รกิ จ ไม่ว่าจะเป็ นกระบวนการลดค่าใช้จ่ายหรื อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการ
ดาเนินธุรกิจ รวมทั้งการแก้ไขปั ญหาในทุกเรื่ องที่ลูกค้าร้องเรี ยนหรื อให้ขอ้ แนะนาต่าง ๆ โดยบริ ษทั ฯ มีการสารวจความ
พึงพอใจของลูกค้าในสิ นค้าและบริ การของบริ ษทั ฯ เป็ นประจาทุกปี เพื่อ นาผลที่ได้มาปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ องต่าง ๆ
และเน้นความสาคัญในการตอบสนองและสร้ างคุณค่าเพิ่ มให้เกิ นความคาดหวังของลูกค้า จากการสนับสนุ นดังกล่าว
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ส่ งผลให้ในปี 2559 ฮานา ลาพูนและฮานา อยุธยาได้รับรางวัลดีเด่นจากลูกค้าของเรา ได้แก่ “Supplier Excellent Award”,
“Excellent in Service and Support”, “Supplier of the Year”, “Excellent Collaboration Award on ensuring best quality
with continuous improvements”.
ทรั พย์ สินทางปัญญา - บริ ษทั ฯ มีนโยบายปกป้ องการใช้ทรัพย์สินที่มีตวั ตนและทรัพย์สินทางปั ญญาของคู่คา้ ทางธุ รกิจ
และจะปฏิบตั ิตามระเบียบหรื อข้อตกลงตามสัญญาของการใช้ทรัพย์สินทุกประการ ผลงานและลิขสิ ทธิ์ ที่ได้รับจากงานที่
ได้รับมอบหมายจากบริ ษทั ฯ ให้จดั ทาขึ้น ไม่ว่าจะเป็ นงานที่ ใช้สาหรับบริ ษทั ฯ หรื อเรี ยนรู ้จากบริ ษทั ฯ ผลงานและ
ลิขสิ ทธิ์ เหล่านั้นจะเป็ นของบริ ษทั ฯ กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานพึงใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้
เป็ นไปตามพ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรื อกฎหมายท้องถิ่นในเรื่ องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปั ญญา
และลิขสิ ทธิ์ บริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการให้พนักงานลงนามรับทราบข้อตกลงที่จะปฏิบตั ิตามนโยบายปกป้ อง การใช้ทรัพย์สิน
ที่มีตวั ตนและทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
คู่ค้า
บริ ษทั ฯ ส่ งเสริ มการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี และยุติธรรม รวมถึงมีเป้ าหมายในการพัฒนาความสัมพันธ์ระยะยาวกับ
ซัพพลายเออร์และคู่คา้ คู่สญ
ั ญา บริ ษทั ฯ คานึงถึงการแข่งขันอย่างมีจริ ยธรรม ทั้งนี้การจัดซื้ อสิ นค้า และบริ การจะพิจารณา
ปัจจัยทางด้านราคา คุณภาพ การบริ การ และการส่ งมอบสิ นค้าเป็ นสาคัญ บริ ษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิตามข้อตกลงที่มีต่อคู่คา้ ตาม
เงื่อนไขที่มีต่อคู่คา้ อย่างเคร่ งครัด
การซื้ อสิ นค้าและจัดหาบริ การจากซัพพลายเออร์ บริ ษทั ฯ มีนโยบายให้มีการปฏิ บตั ิอยู่บนแบบแผนแห่ งความมีจริ ยธรรม
อย่างเคร่ งครัดที่สุด ซึ่ งทาให้มนั่ ใจได้ในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ข้ นั สุ ดท้าย การซื้ อสิ นค้าหรื อว่าจ้างงานบริ การนั้นต้องอยู่
บนพื้นฐานของปั จจัยต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านราคา คุณภาพ บริ การ และการส่ งมอบ โดยการปฏิบตั ิบนหลักการที่
สาคัญดังต่อไปนี้
 มีความยุติธรรมในการคัดเลือกซัพพลายเออร์ และผูร้ ับเหมาที่มีความสามารถ และมีความรับผิดชอบ


ปล่อยให้มีการแข่งขันเสรี



ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และข้อผูกพันของสัญญา



ใช้ระบบการตรวจสอบติดตาม และการควบคุมการจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพ ในการสื บหา และป้ องกันการให้
สิ นบนการฉ้อโกง หรื อการปฏิบตั ิที่ไม่ถกู ต้องอื่น ๆ ในกระบวนการจัดซื้ อจัดจ้างและประมูล

ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคนจะไม่ถูกชักจูงหรื อได้รับอิทธิ พลจากของขวัญของกานัลประเภทใด ๆ ก็ตามจากซัพพลาย
เออร์ หรื อคู่คา้ ทางธุรกิจอื่น ๆ บริ ษทั ฯ มีนโยบายกาหนดให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานจะไม่รับของขวัญ ของกานัล หรื อการ
เลี้ยงรับรองทางธุ รกิจเพื่อผลประโยชน์ในทางมิชอบ พนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ิตามนโยบายของขวัญและค่าใช้จ่ายการ
เลี้ยงรับรองทางธุรกิจ และนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตอย่างเคร่ งครัด ในปี 2559 บริ ษทั ฯ ไม่มีขอ้ พิพาทฟ้ องร้องกับคู่คา้
และคู่สญ
ั ญาใด ๆ
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บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ที่เป็ นปัจจัยสาคัญในการเติบโตของธุ รกิจ หนึ่ งในกุญแจสู่
ความสาเร็ จของฮานาคื อการได้รับการสนับสนุ นและความร่ วมมือจากซัพพลายเออร์ ของเรา เพื่อขอบคุณคู่คา้ และสาน
สัมพันธไมตรี กบั บริ ษทั คู่คา้ ต่อการเติ บโตร่ วมกันอย่างยัง่ ยืน ในปี 2559 บริ ษทั ฮานา อยุธยา ได้จดั งานเลี้ยงขอบคุณซัพ
พลายเออร์ที่ร่วมเป็ นคู่คา้ ด้วยดีเสมอมา อีกทั้งมีการมอบรางวัลดีเด่นในด้านต่าง ๆ ต่อคู่คา้ หลักที่สาคัญที่ได้สนับสนุนและ
ส่ งเสริ มการสร้างมูลค่าเพิ่มสู่ความสาเร็ จของเราในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมา
ผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯ พยายามที่จะบรรลุผลสาเร็ จในการสร้างการเติบโตของรายได้สาหรับผูถ้ ือหุ น้ ในระยะยาว คณะกรรมการฯ และ
ผูบ้ ริ หารแต่ละท่านจะต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมตามตาแหน่ง รวมทั้งมีความเข้าใจชัดเจนในบทบาทหน้าที่ของตนในการ
กากับดูแลกิจการ และใช้วิจารณญาณในการดาเนิ นธุ รกิจเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุ น้ รวมทั้งการ
จัดทาและเปิ ดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ขอ้ มูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา รวมถึงการ
อุทิศเวลาและความสามารถในการปฏิบตั ิหน้าที่ เป็ นต้น
การปฏิบตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ จะดาเนิ นตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดี ได้แก่การเคารพสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้น การ
ปฏิ บตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นทุกคนอย่างเท่าเที ยมกัน การเปิ ดเผยข้อมูลจะอยู่บนพื้นฐานความเท่าเที ยมกัน มีความครบถ้วนและ
ถูกต้องต่อเรื่ องที่เกี่ยวกับสถานภาพของบริ ษทั ฯ ทั้งผลการดาเนิ นงาน งบการเงิน การบัญชี และรายงานอื่น ๆ การไม่นา
ข้อมูลภายในไปเปิ ดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผูบ้ ริ หารหรื อกรรมการ ซึ่ งก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อผูถ้ ือหุ น้ โดยรวม เป็ น
ต้น บริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน่ ในการปฏิ บตั ิ ตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ ดีในการจัดประชุมผูถ้ ือหุ ้นประจาปี โดยในปี
2559 บริ ษทั ฯ ได้คะแนน “ดี เยี่ยม” ในการประเมินผลการประชุ มสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งจัดโดยสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ (ก.ล.ต.) และสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุ นไทย และได้รับรางวัล
Investors’ Choice Award ประจาปี 2559 จากสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย ในโอกาสที่บริ ษทั ฯ ได้รับคะแนนประเมิน
คุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่ องเป็ นปี ที่ 5 โดยรางวัลนี้ สะท้อนการให้ความสาคัญของการ
เปิ ดเผยข้อมูลและการให้ความสาคัญของผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
คู่แข่ งทางการค้ า
คณะกรรมการฯ มุ่งเน้นการดาเนิ นธุ รกิจด้วยความเป็ นธรรม โดยมีแนวทางปฏิ บตั ิต่อคู่แข่งทางการค้าได้แก่ การแข่งขัน
อย่างเป็ นธรรม การดูแลกิจการมิให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแข่งขันด้วยวิธีการทุ่มตลาด การกลัน่ แกล้งหรื อใช้อิทธิ พลใน
การกีดกันเพื่อมิให้เกิดการแข่งขัน ไม่กระทาการใด ๆ ที่เป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาหรื อลิขสิ ทธิ์ ของคู่แข่งขัน ไม่
ใช้วิธีการที่ไม่สุจริ ต เพื่อทาลายชื่อเสี ยงของผูแ้ ข่งขัน หรื อละเมิดความลับทางการค้าของคู่แข่งขัน ในปี 2559 บริ ษทั ฯ ไม่
มีขอ้ พิพาทฟ้ องร้องระหว่างบริ ษทั ฯ กับคู่แข่งทางการค้าหรื อข้อร้องเรี ยนใด ๆ
เจ้ าหนี้
บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิต่อเจ้าหนี้ ดว้ ยความรับผิดชอบ ซื่ อสัตย์และเป็ นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่
เป็ นธรรมต่อทั้งสองฝ่ าย ปฏิบตั ิตามพันธะสัญญาอย่างเคร่ งครัด โดยเฉพาะเรื่ องเงื่อนไขค้ าประกัน การบริ หารเงินทุนที่
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สามารถจ่ายคืนหนี้ ตามเงื่อนไขและระยะเวลา บริ ษทั ฯ จะแจ้งแก่เจ้าหนี้ ถึงสถานะในกรณี ที่อาจจะมีกรณี ผิดนัดชาระหนี้
และจะปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและกฎหมายอื่นใดที่ เกี่ ยวข้องอย่างเคร่ งครัด หากเกิ ดกรณี ที่ไม่สามารถ
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ได้ บริ ษทั ฯ จะแจ้งให้เจ้าหนี้ ทราบล่วงหน้าเพื่อร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปั ญหา
ในปี 2559 บริ ษทั ฯ ไม่มีขอ้ พิพาทฟ้ องร้องระหว่างบริ ษทั ฯ กับเจ้าหนี้หรื อข้อร้องเรี ยนใด ๆ
ชุมชน สั งคม และสิ่ งแวดล้ อม
บริ ษทั ฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่ งแวดล้อม ISO 14001 โดยเป็ นการจัดการทรัพยากรและ
สิ่ งแวดล้อมไปพร้อมกับการพัฒนาธุ รกิจ และเน้นเรื่ องของการป้ องกันมลพิษและรักษาสิ่ งแวดล้อมเป็ นหลัก เพื่อช่วยลด
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมรวมถึงลดต้นทุนการผลิตในธุ รกิจ บริ ษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานและข้อกาหนดการจัดการ
สิ่ งแวดล้อมโดยมีการควมคุมการจัดการอย่างสม่าเสมอ
นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อม OHSAS
18001 และมอก. 18001 โดยได้กาหนดนโยบายและแสดงความมุ่งมัน่ ในการดาเนิ นงานโดยมิได้มีจุดมุ่งหมายเพียงการ
แก้ไขปัญหาอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทางาน แต่ยงั ครอบคลุมถึงแนวทางในการป้ องกันมิให้เกิดปั ญหาด้าน
สุ ขภาพ และอุบตั ิเหตุต่าง ๆ ต่อผูป้ ฏิบตั ิงานและสังคมโดยรอบทั้งในองค์กรเองและภายนอกองค์กรหรื อชุมชนใกล้เคียง
บริ ษทั ฯ มีการส่ งเสริ มให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยการรณรงค์ดว้ ยการจัดทาโครงการประหยัดพลังงาน
ด้านต่าง ๆ (รายละเอียดปรากฎในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม) คณะกรรมการฯ ยังได้ส่งเสริ มให้มีการให้ความรู ้และ
ฝึ กอบรมพนักงานในเรื่ องสิ่ งแวดล้อม เพื่อให้พนักงานทุกระดับเกิดความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องสิ่ งแวดล้อม ในปี 2559 ทาง
ฝ่ ายฝึ กอบรมได้จดั ให้มีหลักสูตรฝึ กอบรม ในเรื่ องสิ่ งแวดล้อมต่าง ๆ ที่สาคัญ ๆ เช่น
หลักสู ตรการประเมินปัญหาสิ่ งแวดล้ อม: เพื่อระบุประเด็นปั ญหาสิ่ งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริ การ
ภายใต้ขอบเขตระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม เพื่อการนาไปสู่การวางแผน การปรับปรุ งหรื อปรับเปลี่ยน
หลักสู ตรการอนุรักษ์ พลังงาน: เพื่อสร้างความตระหนักถึงปั ญหาเกี่ ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อมและปลูก
จิตสานึ กในการใช้และอนุรักษ์พลังงาน และพนักงานสามารถนาทักษะความรู ้และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบตั ิงานและชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายของบริ ษทั ฯ
หลักสู ตรการใช้ สารเคมีอย่ างปลอดภัย: เพื่อให้พนักงานผูป้ ฏิบตั ิงานที่ เกี่ยวข้องกับสารเคมี ทีมฉุ กเฉิ น และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ทราบถึงชนิ ดและอันตรายจากสารเคมีในที่ทางานและมีผลต่อสุ ขภาพและสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งการควบคุมหรื อบริ หาร
จัดการสารเคมีอนั ตราย
จากการให้ความรู ้แก่พนักงานดังกล่าว ก่อให้เกิ ดกระบวนการประเมินวิเคราะห์ความเสี่ ยงด้านปั ญหาสิ่ งแวดล้อมใน
กระบวนการทางานและพัฒนาปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ อง มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและการบริ หารจัดการที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
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หน่ วยงานภาครัฐและองค์ กรที่เกีย่ วข้ อง
บริ ษทั ฯ กาหนดให้ผบู ้ ริ หารระดับสู ง กรรมการบริ ษทั ฯ และพนักงานมีความเข้าใจและปฏิบตั ิ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ
นโยบาย และระเบียบปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องกับตนเองในการปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ รวมทั้งการทาหน้าที่ในการเสี ยภาษีอากรให้
รัฐอย่างตรงไปตรงมา
ช่ องทางการร้ องเรียน/ร้ องทุกข์
ผูม้ ี ส่วนได้เสี ยทุ กกลุ่มที่ ตอ้ งการร้ องทุ กข์แจ้งเบาะแสหรื อร้ องเรี ยนต่ อคณะกรรมการบริ ษทั ในประเด็นการทาผิ ด
กฎหมาย การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ถูกละเมิดสิ ทธิ ฝ่ าฝื นต่อหลักปฏิบตั ิจรรยาบรรณและธรรมาภิ บาล ข้อเสนอแนะหรื อ
ร้องเรี ยนในเรื่ องที่เป็ นปั ญหาอื่นใดของบริ ษทั ฯ รวมทั้งพนักงานหรื อคู่คา้ ที่เกี่ยวข้องของบริ ษทั ฯ ผูม้ ีส่วนได้เสี ยสามารถ
แจ้งเรื่ องร้องเรี ยนดังกล่าวด้วยความสุ จริ ต ผ่านตามช่องทางดังต่อไปนี้
ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ ษทั และประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการก ากั บ ดู แ ลกิ จการและประธาน
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการผูจ้ ดั การ
ผูอ้ านวยการอาวุโสฝ่ ายทรั พยากรบุคคล ประจาสานักงาน
ใหญ่
เลขานุการบริ ษทั และหัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน

ชื่อ-นามสกุล
อีเมล์
นายบัญชา ทานพระกร
tarnprak@gmail.com
นายเทอร์เรนซ ฟิ ลิป เวียร์ terry@hanabk.th.com
นายริ ชาร์ด เดวิด ฮัน
นางพันทิพา ตันธนะ

richardh@hanabk.th.com
puntipat@hanabk.th.com

นางสาวจิระภา คงมณี

jirapak@hanabk.th.com

ที่อยู่ทางไปรษณีย์: บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิ คส จากัด (มหาชน) 65/98 ซอยวิภาวดี-รังสิ ต 64 แยก 2 แขวงตลาด
บางเขน เขตหลักสี่ กรุ งเทพฯ 10210
สาหรับการแจ้งเบาะแสหรื อร้องเรี ยนภายในกลุ่มบริ ษทั ฯ พนักงานควรรายงานผ่านทางช่องทางของบริ ษทั ฯ ที่กาหนดไว้
เช่ นผ่ า นผูบ้ ังคับบัญ ชาโดยตรง (ระดับผูจ้ ัด การขึ้ นไป) หัวหน้า ฝ่ ายทรั พ ยากรบุ ค คลของแต่ ละโรงงาน หรื อ กล่ อ ง
ข้อเสนอแนะหรื อ Red Box ที่มีอยู่ของแต่ละแห่ งของบริ ษทั ฯ แต่หากอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมหรื อไม่สะดวกที่
จะแจ้งผ่านช่องทางของแต่ละโรงงาน พนักงานสามารถรายงานเรื่ องร้องเรี ยนโดยตรงไปยังช่องทางที่ให้ไว้ขา้ งต้น
กระบวนการจัดการกับเรื่ องที่ ร้องเรี ยน: บริ ษทั ฯ มี กระบวนการในการจัดการข้อร้ องเรี ยนให้มีค วามเหมาะสม การ
ตรวจสอบจะต้องดาเนิ นการอย่างรวดเร็ วและเป็ นไปตามกฎหมายและกฎระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้อง ฝ่ ายตรวจสอบภายในจะ
รายงานรายละเอียดของการร้องเรี ยนและผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริ หารหรื อคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริ ษทั ขึ้นอยูก่ บั ความสาคัญของการร้องเรี ยน ข้อพิพาท หรื อปัญหานั้น ๆ
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การคุ้ มกันผู้ที่ รายงานหรื อแจ้ งเบาะแส: บริ ษทั ฯ มี นโยบายที่ จะไม่ด าเนิ นการปลด ลดต าแหน่ ง ลงโทษ ระงับ ข่ มขู่
แทรกแทรง หรื อการกระทาใดที่เป็ นโทษต่อบุคคลที่รายงานสิ่ งที่เป็ นปัญหา แจ้งเบาะแสหรื อร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการฯ
ด้วยการให้ถอ้ ยคาหรื อข้อมูลใด ๆ ด้วยความสุ จริ ตใจ
ในปี 2559 บริ ษทั ฯ ไม่ได้รับเรื่ องร้องเรี ยนการกระทาทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ การกระทาผิดจริ ยธรรมและธรรมาภิบาล การถูก
ละเมิด กรณี ที่เกี่ ยวกับชื่ อเสี ยงของบริ ษทั ฯ อันเนื่ องมาจากการบริ หารงานของคณะกรรมการฯ ตลอดจนไม่มีกรณี ขอ้
พิพาททางกฎหมายด้านแรงงานสิ ทธิ มนุษชน และสิ่ งแวดล้อมแต่อย่างใด
4. การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่ จะเปิ ดเผยข้อมูลที่ เกี่ยวข้องตรงเวลาต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยตามข้อกาหนดของการ
เปิ ดเผยข้อมูล ซึ่ งเป็ นสิ่ งสาคัญที่ทาให้ผลู ้ งทุนมีขอ้ มูลที่เพียงพอที่จะวิเคราะห์หรื อประเมินการลงทุน บริ ษทั ฯ จึงพยายาม
ที่จะเปิ ดเผยข้อมูลอย่างทัว่ ถึงครบถ้วนโปร่ งใสผ่านทางช่องทางและสื่ อต่าง ๆ เพื่อให้ผลู ้ งทุนทุกท่านมีความเสมอภาคใน
การรับข้อมูล ข้อมูลสาคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ จะถูกเปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีเพื่อให้ผู ้
ลงทุนและผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้รับทราบ โดยข้อมูลที่เปิ ดเผยต่อนักลงทุนจะมีความถูกต้อง ไม่ทาให้สาคัญผิด และเพียงพอต่อ
การตัดสิ นใจของนักลงทุน นอกจากการเผยแพร่ ขอ้ มูลตามเกณฑ์ที่กาหนดและผ่านช่ องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี แล้ว บริ ษทั ฯ ยังให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางช่ องทางอื่นด้วย เช่ นเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ โดยดาเนิ นการอย่างสม่ าเสมอและเป็ น
ปัจจุบนั ในปี 2559 บริ ษทั ฯ ไม่มีกรณี ที่สานักงาน ก.ล.ต.หรื อตลาดหลักทรัพย์ฯ ดาเนิ นการเนื่ องมาจากการเปิ ดเผยข้อมูล
ไม่เป็ นไปตามข้อกาหนด และการเปิ ดเผยงบการเงินของบริ ษทั ฯ ตรงตามเวลาที่กาหนดในช่วงปี ที่ผา่ นมา
บริ ษทั ฯ ยังไม่จดั ตั้งหน่ วยงานด้านผูล้ งทุนสัมพันธ์ข้ ึ นเฉพาะ แต่ผบู ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ จะทาหน้าที่ ทางด้านผูล้ งทุน
สัมพันธ์อย่างต่อเนื่ องเพราะบริ ษทั ฯ เชื่ อว่าความสามารถในการเสนอข้อมูลและสร้างความเชื่ อมัน่ เป็ นทักษะที่สาคัญยิ่ง
เช่นเดียวกับความสามารถทางด้านเทคนิคและการบริ หารจัดการ หน่วยงาน Corporate Affairs ก็เป็ นอีกช่องทางที่เป็ นผูใ้ ห้
ข้อมูลข่าวสารทัว่ ไปตามที่ตอ้ งการ บริ ษทั ฯ จัดให้มีการแถลงผลการดาเนิ นงานทุก ๆ ไตรมาส (Analyst Meeting) เพื่อ
ชี้แจงผลการดาเนินงาน และตอบข้อซักถามต่าง ๆ ของผูล้ งทุนสถาบัน กองทุน นักวิเคราะห์นกั ข่าวและผูท้ ี่สนใจ สาหรับ
กิจกรรมในปี 2559 บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีการแถลงผลการดาเนิ นงาน 4 ครั้ง อีกทั้งยังเปิ ดโอกาสให้นกั วิเคราะห์ผลู ้ งทุนที่
สนใจสามารถเยี่ยมชม พบผูบ้ ริ หาร เพื่อสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯ อีกด้วย (Company Visit) นอกจากนี้ ผลู ้ งทุน
สามารถรับทราบข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ขอ้ มูลทางการเงินของบริ ษทั ฯ ผ่านสื่ อการเผยแพร่ ขอ้ มูลต่าง ๆ ของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ที่ http://www.hanagroup.com หรื อสามารถติดต่อบุคคลต่าง ๆ ตามรายนาม
ดังนี้
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ชื่อ
นายเทอร์เรนซ ฟิ ลิป เวียร์
นางสาวจิระภา คงมณี
นางสาวเพ็ญพิมล คชภักดี

แผนก
การเงิน
Corporate
Affairs
Corporate
Affairs

อีเมลล์
terry@hanabk.th.com
jirapak@hanabk.th.com

โทรศัพท์
โทรสาร
0 2551 1297-8 0 2551 1299
0 2551 1297-8 0 2551 1299
ต่อ 117
penpimol_k@hanabk.th.com 0 2551 1297-8 0 2551 1299
ต่อ 226

ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการฯ ได้กาหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบตั ิสาหรับกรรมการและผูบ้ ริ หารในการรายงานความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์เพื่อให้มนั่ ใจว่ากรรมการและผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความระมัดระวัง ซื่ อสัตย์สุจริ ตในการตัดสิ นใจ โดย
ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตนไม่ว่าทั้งทางตรงหรื อทางอ้อม โดยกาหนดมาตรการให้กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ทุก
ท่านจะต้องรายงานให้บริ ษทั ฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสี ยของตนหรื อของบุคคลที่ มีความเกี่ ยวข้องซึ่ งเป็ นส่ วนได้เสี ยที่
เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกากับตลาด
ทุนประกาศกาหนดรวมทั้งได้ปรั บปรุ งและรายงานให้บริ ษทั ฯ ทราบผ่านทางแบบฟอร์ มที่ ได้รับการอนุ มตั ิ จากคณะ
กรรมการฯ โดยเลขานุ การบริ ษทั เป็ นผูร้ ับรายงานการเปิ ดเผยการมีส่วนได้ส่วนเสี ยของกรรมการและผูบ้ ริ หารและผูท้ ี่
เกี่ยวข้องและนาส่ งประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริ ษทั ในลาดับต่อไป
การทารายการระหว่างบริ ษทั ฯ กับกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร และ/หรื อบุคคลที่ เกี่ยวโยงกันอันอาจนามาซึ่ งผลประโยชน์ที่
ขัดแย้งกันได้น้ นั จะต้องผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และหากเป็ นรายการระหว่างกันที่สาคัญการเข้าทา
รายการนั้นต้องได้รับการอนุ มตั ิ จากที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ทั้งนี้ ข้ ึ นอยู่กบั ลักษณะ
และขนาดของรายการตามข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุน โดยกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารดังกล่าวจะถูกยกเว้น
ไม่ให้เข้าร่ วมกระบวนการในการตัดสิ นใจเพื่อพิจารณาธุรกรรมที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสี ยหรื อเกี่ยวข้อง
ในปี 2559 ไม่มีกรณี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผูบ้ ริ หารหรื อบุคคลที่ เกี่ ยวโยงกันมานาเสนอให้
คณะกรรมการฯ พิจารณา
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการบริ ษทั มีจานวนทั้งสิ้ น 6 ท่าน โดยเป็ นกรรมการบริ หาร 3 ท่านและกรรมการอิสระ 3 ท่าน คิดเป็ นกึ่งหนึ่ ง
ของกรรมการทั้งหมด ซึ่ งสอดคล้องกับเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการฯ มีแผนการที่ จะปรับเพิ่มจานวน
คณะกรรมการอิสระให้เกินกว่าร้อยละ 50 ในปี ถัดไปหรื อเมื่อใดที่เห็นว่าเหมาะสมตามขนาดและโครงสร้างธุ รกิจ คณะ
กรรมการฯ ประกอบด้วยประธานกรรมการที่ไม่เป็ นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจ้ ดั การและเป็ นกรรมการอิสระ
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การประชุมคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ มีการกาหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปี และมีการบรรจุในวาระที่ประชุมคณะกรรมการฯ ก่อนสิ้ นปี
เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่ วมประชุมได้ ในปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ รวม 7 ครั้ง ซึ่ งเป็ น
วาระการประชุ มปกติ ในการประชุมคณะกรรมการฯ จะต้องมีกรรมการเข้าร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวน
กรรมการทั้งหมดจึ งจะครบองค์ประชุม ประธานคณะกรรมการและประธานบริ หารจะเป็ นผูก้ าหนดวาระการประชุ ม
คณะกรรมการฯ สนับสนุนและเปิ ดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่ จะเสนอเรื่ องที่ เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั เข้าสู่
วาระการประชุม ทั้งนี้วาระการประชุมและเอกสารและข้อมูลการประชุมเบื้องต้นจะส่ งให้กรรมการทุกท่านพิจารณาเป็ น
การล่วงหน้า โดยบริ ษทั ฯ มีนโยบายที่กรรมการจะได้รับเอกสารการประชุมล่วงหน้า 5 วันทาการ เพื่อเป็ นการเตรี ยมตัว
ก่อนเข้าประชุ ม กรรมการสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ จาเป็ นเพิ่มเติ มได้จากกรรมการผูจ้ ดั การ เลขานุ การบริ ษทั หรื อ
ผูบ้ ริ หารอื่ นที่ ได้รั บมอบหมาย ในการประชุ มจะมี การกาหนดเวลาการประชุ มอย่างเพี ย งพอเพื่ อให้กรรมการมี เวลา
เพียงพอในการพิจารณาหรื อตัดสิ นใจต่อเรื่ องต่าง ๆ อย่างเต็มที่ คณะกรรมการฯ กาหนดนโยบายเมื่อจะลงมติในที่ประชุม
จะต้องมีกรรมการอยูไ่ ม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด ในปี 2559 คณะกรรมการฯ ได้เชิ ญผูจ้ ดั การทัว่ ไป
ซึ่ งเป็ นบริ หารระดับสูงของโรงงานที่สาขาลาพูนเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้ขอ้ มูลทางธุ รกิจเพิ่มเติมและเพื่อเปิ ด
โอกาสให้กรรมการอิ สระเยี่ยมชมโรงงาน สาหรั บรายงานการประชุ มจะมี การจัดทาขึ้ นอย่างเสร็ จสมบูรณ์ และบรรจุ
สาระสาคัญ เช่น วัน เวลาเริ่ มต้นและสิ้ นสุ ดการประชุม รายชื่ อกรรมการผูเ้ ข้าร่ วมประชุมและที่ขาดประชุม สาระสาคัญ
ของเรื่ องที่ พิจารณาและมติ ที่ประชุ ม ผูบ้ นั ทึ กการประชุ มและผูร้ ั บรองรายงาน ในการจัดเก็บเอกสารการประชุ ม
คณะกรรมการฯ นั้น มีการเก็บรักษาที่สานักงานใหญ่ของบริ ษทั ฯ โดยไม่สามารถแก้ไขบันทึกการประชุม หากไม่ผ่านการ
อนุมตั ิของที่ประชุมคณะกรรมการฯ
การประชุมระหว่ างคณะกรรมการฯ ที่ไม่ เป็ นผู้บริหาร
คณะกรรมการฯ ส่ งเสริ มให้กรรมการที่ ไม่ไช่กรรมการบริ หาร มีการจัดประชุ มโดยที่ไม่มีฝ่ายบริ หารเข้าประชุม โดย
กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริ หารสามารถพิจารณากาหนดการประชุมแยกเป็ นการเฉพาะเพื่อพิจารณาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและปรึ กษาหารื อโดยที่ไม่มีฝ่ายบริ หารเข้าร่ วมประชุมด้วย ในปี 2559 คณะกรรมการอิสระได้ดาเนิ นการประชุม
ระหว่างกันเองโดยไม่มีผบู ้ ริ หารเข้าร่ วมประชุ มโดยได้เข้าร่ วมประชุ มกับผูต้ รวจสอบบัญชี ภายนอกและผูต้ รวจสอบ
ภายในของบริ ษทั ฯ จานวน 1 ครั้ง
การปฐมนิเทศน์ กรรมการใหม่
กรรมการที่เข้าใหม่จะได้รับการปฐมนิ เทศน์เพื่อให้ทราบและเข้าใจถึงธุ รกิจรวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ
จากประธานบริ หารหัวหน้าฝ่ ายการเงินหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย และเลขานุการบริ ษทั จะเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลอื่น ๆ ที่จาเป็ น ใน
ปี 2559 บริ ษทั ฯ จัดให้กรรมการเข้าใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิ กส์เข้ารับการฝึ กอบรมเพิ่มเติม
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ รวมทั้งการเยี่ยมชมโรงงานเพื่อให้เห็นกระบวนการผลิต พบปะกับผูจ้ ดั การโรงงาน
และพนักงานเพื่อกรรมการจะได้มีความเข้าใจในตัวธุรกิจและเห็นภาพรวมของบริ ษทั ฯ มากยิง่ ขึ้น
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การพัฒนากรรมการ
คณะกรรมการฯ มีนโยบายส่ งเสริ มให้กรรมการพัฒนาความรู ้อย่างต่อเนื่องจากการจัดการฝึ กอบรมจากสถาบันต่าง ๆ เช่น
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงาน ก.ล.ต. หรื อสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) บริ ษทั
ผูต้ รวจสอบบัญชีภายนอก เป็ นต้น
ในปี 2559 กรรมการเข้ารับการอบรม ดังนี้
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ ง

หลักสู ตรที่อบรมในปี 2559

นายยิ่งศักดิ์ เจนรถา

กรรมการอิสระ



นางสลักจิตต์ ปรี ดาภรณ์

กรรมการอิสระ







Role of the Nomination and Governance Committee
(RNG) 8/2016
ความท้าทายของกรรมการตรวจสอบกับบทบาทการ
สอบทานข้อมูลการเงิ นและข้อมูลที่ มิใช่ การเงิ น โดย
ส านักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
CG Forum 2/2016 - สุ จริ ต ระมัดระวัง เกราะคุม้ กัน
กรรมการ
CG Forum 3/2016 - ทุจริ ตในองค์กร ภัยมืดที่ ป้องกัน
และควบคุมได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังส่ งเสริ มให้เลขานุการบริ ษทั ได้พฒั นาความรู ้ในการปฏิบตั ิงาน โดยเลขานุการบริ ษทั คือ
นางสาว จิระภา คงมณี ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรหลัก ๆ ของการทาหน้าที่เลขานุการ ดังนี้
 หลักสูตร Corporate Secretary Program จัดโดยสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
 หลักสูตร Effective Minute Taking – EMT จัดโดยสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
 การจัดเก็บเอกสารสาคัญ ตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ในปี 2559 เลขานุการบริ ษทั เข้ารับการอบรมในงานสัมมนาหรื อบรรยายต่าง ๆ ที่จดั โดยตลาดหลักทัพย์แห่ งประเทศไทย
สมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย สถาบันไทยพัฒน์ และสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย เช่น
 CG Forum 2/2016 - สุ จริ ต ระมัดระวัง เกราะคุม้ กันกรรมการ
 CG Forum 3/2016 - ทุจริ ตในองค์กร ภัยมืดที่ป้องกันและควบคุมได้
 พ.ร.บ.อานวยความสะดวกกับการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพของกรมศุ ลกากรและประโยชน์ที่เอกชนจะ
ได้รับ
 โครงการการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุน้
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การดารงตาแหน่ ง ในบริษทั อืน่ ของกรรมการบริษทั ฯ และกรรมการผู้จดั การ
เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการปฏิ บตั ิ งานตามหน้าที่ และความรั บผิดชอบที่ ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการฯ กาหนด
นโยบายให้กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ จากัดการไปดารงตาแหน่งกรรมการที่บริ ษทั อื่น ไม่เกินกว่า 3 บริ ษทั ที่เป็ น
บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่มีขอ้ ยกเว้น
การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการฯ ได้ดาเนิ นการประเมินผลงานประจาปี ทุกปี โดยเป็ นการประเมินทั้งคณะและเป็ นรายบุคคล ในรู ปแบบ
การประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ จะใช้แบบการประเมินผลงานตัวเอง (self-assessment) เพื่อประเมินผลงานในปี ล่าสุ ด
โดยนาแนวทางการประเมินจากตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของ
คณะกรรมการฯ ซึ่ งผลการประเมิ น จะเป็ นส่ ว นส าคัญ ในการพัฒ นาการปฏิ บัติ ห น้ า ที่ แ ละการด าเนิ น งานของ
คณะกรรมการฯ ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินได้กาหนดการวัดผลงานครอบคลุม 6 ด้านคือ
1. ด้านคุณสมบัติและโครงสร้างคณะกรรมการฯ
2. ด้านบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ
3. ด้านการประชุมคณะกรรมการ
4. ด้านหน้าที่ของคณะกรรมการ
5. ด้านความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ
6. ด้านการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริ หาร
นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังสามารถให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพของการทางานหรื อด้านอื่นใด จากนั้น
เลขานุการบริ ษทั จะทาหน้าที่สรุ ปและรายงานผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ ในปี 2559 ผลการประเมินของ
คณะกรรมการทั้งคณะได้รับการประเมินอยูใ่ นเกณฑ์ที่ดีมาก
คณะกรรมการฯ ยังได้ให้กรรมการแต่ ละท่ านประเมิ นผลงานเป็ นรายบุ คคลโดยใช้วิธีการประเมิ นตนเอง (selfassessment) กับเกณฑ์การประเมินในด้านต่าง ๆ โดยเลขานุการบริ ษทั เป็ นผูส้ รุ ปผลการประเมินและรายงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการฯ โดยในปี 2559 ผลการประเมินเฉลี่ยอยูใ่ นเกณฑ์ที่ดีมากเช่นกัน
การประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการฯ ได้จดั ให้มีการประเมิ นผลงานของคณะกรรมการชุ ดย่อยทุ กชุ ด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง โดยกรรมการชุดย่อยทุกชุด
จะประเมินผลงานตนเองตามแบบประเมินตนเอง (self-assessment) จากนั้นเลขานุการบริ ษทั เป็ นผูส้ รุ ปผลการประเมิน
ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดและรายงานผลการประเมินต่อในที่ประชุมคณะกรรมการฯ โดยในปี 2559 ผลการ
ประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยเฉลี่ยอยูใ่ นเกณฑ์ที่ดีมาก
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การประเมินผลงานของกรรมการผู้จดั การ
บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีการประเมินผลงานกรรมการผูจ้ ดั การโดยกรรมการอิสระทุกปี เกณฑ์การประเมินผลงานของกรรมการ
ผูจ้ ดั การได้นาเกณฑ์จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาประยุกต์ใช้ ซึ่ งครอบคลุมในด้านความเป็ นผูน้ า ด้านกลยุทธ์
ด้านการดาเนินการตามกลยุทธ์ ด้านการวางแผนทางการเงินและผลการดาเนิ นงาน ด้านความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการฯ
ด้านความสัมพันธ์กบั ภายนอกองค์กร ด้านการบริ หารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ด้านแผนการสื บทอดตาแหน่ง ด้านความรู ้
ทางผลิตภัณฑ์/การบริ การ และด้านศักยภาพส่ วนบุคคล โดยในปี 2559 ผลการประเมินผลงานของกรรมการผูจ้ ดั การเป็ นที่
น่าพอใจ
แผนการสื บทอดตาแหน่ งของกรรมการผู้จดั การ
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาอนุมตั ิแผนการสื บทอดตาแหน่งของผูบ้ ริ หารระดับสู งสุ ดขององค์กร เพื่อที่จะมีนโยบายใน
การเตรี ยมการและมีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การอย่างเป็ นทางการ ซึ่ ง
กระบวนการสรรหาจะมาจากการพิจารณาบุคลากรทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ขึ้ นอยู่กบั สถานการณ์ในการ
วางแผนล่วงหน้าหรื อเหตุฉุกเฉิ น
ในกรณี ฉุกเฉิ นเมื่ อกรรมการผูจ้ ดั การหรื อหัวหน้าฝ่ ายบริ หารไม่สามารถปฏิ บตั ิ หน้าที่ ได้ เนื่ องจากอุบตั ิ เหตุ หรื อ
สถานการณ์ที่ไม่คาดคิดอื่น ๆ คณะกรรมการฯ จะดาเนินการประชุมเพื่อแต่งตั้งผูบ้ ริ หารท่านอื่นให้รักษาการแทน ในกรณี
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวร อันเนื่ องมาจากการเกษียณอายุหรื อกรรมการผูจ้ ดั การนั้นวางแผนในการปลดตาแหน่ ง
คณะกรรมการฯ ทั้งคณะจะร่ วมกันในการเลือกผูส้ ื บทอดตาแหน่งแทนล่วงหน้า อย่างไรก็ตามคณะกรรมการฯ อาจจะ
มอบหมายความรับผิดชอบในการดาเนิ นการสรรหาบุคลากร ให้แก่คณะกรรมการสรรหาหรื อคณะกรรมการเฉพาะกิ จ
เพื่อทางานร่ วมกับคณะกรรมการฯ และกรรมการผูจ้ ดั การ ในการคัดเลือกและพัฒนาผูส้ ื บทอดตาแหน่ง รวมทั้งประเมิน
ความพร้อมของบุคลากรภายในบริ ษทั ฯ ที่มีศกั ยภาพ หรื อดาเนิ นการสรรหาจากภายนอกบริ ษทั ฯ หากไม่สามารถเลือก
ภายในองค์กรได้ การดูแลและพัฒนาแผนสื บทอดตาแหน่งของผูบ้ ริ หารสู งสุ ดจะเป็ นความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ ซึ่ งจะมีการทบทวนเป็ นประจาทุกปี เพื่อให้มน่ั ใจว่ามีระบบและแผนการที่ ชดั เจน เช่นมีรายละเอียดงาน (job
description) ของผูบ้ ริ หารสู งสุ ด วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ข้ นั ต่าและลักษณะส่ วนบุคคลที่ตอ้ งการ ที่ปรับปรุ งให้เป็ น
ปัจจุบนั เป็ นต้น เพื่อที่จะเตรี ยมการสรรหาให้ผมู ้ ีผลงานและศักยภาพโดดเด่นเติบโตไปสู่ตาแหน่งหลักขององค์กร
จริยธรรมธุรกิจ
คณะกรรมการฯ คาดหวังที่ จะประกอบธุ ร กิ จโดยให้มีมาตรฐานสู งสุ ดทั้งทางด้านจริ ยธรรมและการปฏิ บตั ิ ตามข้อ
กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องบริ ษทั ฯ ต้องการอย่างยิ่งที่จะให้ผบู ้ ริ หาร คณะกรรมการบริ ษทั และพนักงานคานึ งถึงความ
ซื่ อสัตย์สุจริ ตในการดาเนินธุรกิจเป็ นหลักสาคัญ ดังนั้นจึงได้มีการกาหนดให้มีนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิเรื่ องจริ ยธรรม
ธุ รกิ จ เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิหรื อแก้ปัญหาทางด้านหลักจริ ยธรรมและกฎหมายในการดาเนิ นธุ รกิจขององค์กร
และได้เผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุ กท่านถูกสนับสนุ นให้มีการปฏิ บตั ิ ตาม
หลักเกณฑ์ที่วางไว้ การติ ดตามการปฏิ บตั ิ ตามหลักเกณฑ์จ ะดาเนิ นการโดยผูบ้ ริ หารระดับสู ง บริ ษทั ฯ ไม่ยอมให้มีการ
กระทาที่ขดั ต่อกฎหมายและศีลธรรม พนักงานที่ฝ่าฝื นระเบียบปฏิบตั ิเรื่ องจริ ยธรรมธุ รกิจ จะได้รับการลงโทษทางวินยั
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ซึ่ งอาจรวมถึงการถูกสิ้ นสุ ดการเป็ นพนักงาน พนักงานทุกระดับชั้นสามารถแจ้งข้อร้องเรี ยนผ่านสื่ อต่าง ๆ ที่ทางบริ ษทั ฯ
กาหนดขึ้น
ในปี 2559 เพื่อให้มน่ั ใจว่าพนักงานมีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและระเบียบปฏิ บตั ิ เรื่ องจริ ยธรรมธุ รกิ จ
บริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการฝึ กอบรมให้กบั พนักงานทุ กระดับและให้พนักงานทาแบบทดสอบเพื่ อประเมิ นผลการอบรม
นอกจากนี้ เลขานุการบริ ษทั ได้ให้คณะกรรมการฯ ทุกท่านลงนามในการรับรองประจาปี เพื่อรับทราบและปฏิ บตั ิ ตาม
นโยบายจริ ยธรรมธุ รกิจของคณะกรรมการฯ โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในได้มีการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามนโยบาย
จริ ยธรรมธุรกิจประจาปี
จากช่องทางการร้องเรี ยนต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯ ในปี 2559 ไม่มีขอ้ ร้องเรี ยนหรื อเรื่ องที่ เป็ นข้อกล่าวหาด้านจริ ยธรรม
นาเสนอต่อบริ ษทั ฯ หรื อคณะกรรมการฯ
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10. ความรับผิดชอบต่ อสั งคม
ฮานาตระหนักเป็ นอย่างยิ่งว่า ความสาเร็ จในระยะยาวของบริ ษทั ฯ ขึ้ นอยู่กบั การบริ หารองค์กรที่ มีประสิ ทธิ ภาพและมี
ประสิ ทธิ ผลท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่สลับซับซ้อนมากขึ้น รวมถึงการรับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม ตลอดทั้งการเพิ่ม
คุณค่าให้กบั ผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่าง ๆ
10.1 นโยบายภาพรวม
นโยบาย วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ ต่อการพัฒนาอย่ างยัง่ ยืน
นโยบาย: คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้กาหนดนโยบายให้บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยดาเนิ นธุ รกิ จอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
เศรษฐกิ จ สังคม สิ่ งแวดล้อม และกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ย (stakeholders) ด้วยการดาเนิ นธุ รกิ จอย่างเป็ นธรรม เคารพสิ ทธิ
มนุ ษ ยชนและการปฏิ บัติ ต่อแรงงานอย่า งเป็ นธรรม รั บผิ ด ชอบต่ อผูบ้ ริ โ ภค บริ หารจัด การเพื่ อลดผลกระทบทาง
สิ่ งแวดล้อม ปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม เพื่อความยัง่ ยืนของกิจการ สังคม และผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ย
วิสัยทัศน์ : “บริ ษทั ฯ จะประกอบธุรกิจที่ผสานร่ วมกับชุมชนเพื่อผลประโยชน์ที่ยงั่ ยืนต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยและสังคมของเรา”
กลยุทธ์ : จากการที่ธุรกิจของบริ ษทั ฯ แวดล้อมด้วยการแข่งขันที่สูง บริ ษทั ฯ มีเป้ าหมายในการเพิ่มยอดขายปรับปรุ งกาลัง
การผลิตและผลผลิตในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันฝ่ ายบริ หารและพนักงานก็ให้ความสาคัญต่อนโยบาย
ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อธุ รกิจยัง่ ยืน ด้วยการทบทวนการดาเนิ นกิจกรรมเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของนโยบายต่อ
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนในสามมิติ ได้แก่ดา้ นเศรษฐกิ จ สังคม และสิ่ งแวดล้อม นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้ก่อตั้ง
คณะกรรมการเพื่อสังคมที่มาจากตัวแทนจากแผนกต่าง ๆ เพื่อดูแลด้านกิจกรรมของสังคมโดยมุ่งเน้นความสัมพันธ์และ
ความร่ วมมือกันระหว่างชุมชน ผูม้ ีส่วนได้เสี ยและบริ ษทั ฯ เพื่อความสาเร็ จที่ยง่ั ยืนร่ วมกัน
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การมีส่วนร่ วมของผู้มสี ่ วนได้ เสี ย
บริ ษทั ฯ ได้ทาการประเมินและแบ่งกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ยดังนี้
ผู้มสี ่ วนได้ เสี ย
ผูถ้ ือหุน้ /นักลงทุน

วิธีการมีส่วนร่ วมและสื่ อสาร
 ประชุม/พบปะนักวิเคราะห์/
นักลงทุนสถาบัน
 ประชุมผูถ้ ือหุน
้
 รายงานประจาปี
รายงาน 56-1 และ
รายงานข่าว
 แบบสอบถาม ESG จากนัก
ลงทุนสถาบัน

ความคาดหวัง/ประเด็น
 จ่ายเงินปั นผลอย่าง
เหมาะสมและต่อเนื่อง
 การเติบโตของธุ รกิ จ
 สิ่ งแวดล้อม สังคม และ
การกากับดูแลกิจการ

ลูกค้า

 การตรวจสอบของลูกค้า

 ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและ

 การสารวจความพึงพอใจของ

ส่ งมอบตรงเวลา พร้อมกับ
ราคาที่แข่งขันได้
 ประกอบธุ รกิจอย่างมี
จรรยาบรรณและ
รับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อม
 ระบบบริ หารคุณภาพ
รวมทั้งอาชีวอนามัย ความ
ปลอดภัย และแรงงาน

ลูกค้า
 การเยี่ยมเยียนจากลูกค้า
 การประเมินความเสี่ ยง
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การดาเนินการ
 นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผลและการบริ หาร
กระแสเงินสด
 วิสยั ทัศน์ต่อการ
มุ่งมัน่ อย่างต่อเนื่องที่
จะเติบโตและดารง
สถานะที่แข่งขันได้
 การปฏิบตั ิตาม
หลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี
 การจัดการด้าน
สิ่ งแวดล้อมและการ
อนุรักษ์พลังงาน
 ระบบบริ หารคุณภาพ
 การบริ หารจัดการห่ วง
โซ่อุปทาน
 จรรยาบรรณธุ รกิจ
และจรรยาบรรณของ
แนวร่ วมประชาคม
อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
(EICC)
 อาชีวอนามัย ความ
ปลอดภัยและแรงงาน
 ผลิตภัณฑ์สีเขียวเพื่อ
สิ่ งแวดล้อมที่ยง่ั ยืน
 การปรับปรุ งผลผลิต
 กลยุทธต่อการเติบโต
ไปพร้อมกับลูกค้า
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พนักงาน

คู่คา้ /ซัพพลายเออร์

ชุมชน

 การสารวจความพึงพอใจของ  ค่าตอบแทนและสวัสดิ การ  คณะกรรมการ

พนักงาน
 การอบรมพนักงานเข้าใหม่
การสัมภาษณ์พนักงาน
ลาออก
 การฝึ กอบรมและ workshop
 ข้อร้องเรี ยน
 การประชุมฝ่ ายปฏิบตั ิการ
 การประเมินความเสี่ ยง
 การตรวจสอบซัพพลายเออร์
 การบริ หารจัดการคุณภาพซัพ
พลายเออร์
 การประเมินความเสี่ ยง

ที่เหมาะสม
 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในสถานที่ทางาน
 การพัฒนาตาแหน่งงาน
และอาชีพ

แรงงานสัมพันธ์
 อาชีวอนามัย ความ
ปลอดภัยและแรงงาน
 โครงการพัฒนา
ตาแหน่งงาน

 การคัดเลือกซัพพลายเออร์

 จรรยาบรรณของซัพ

ที่เป็ นธรรมและโปร่ งใส
 การจ่ายเงินตรงเวลา
 การบริ หารจัดการห่ วงโซ่
อุปทาน

พลายเออร์
 นโยบายการปฏิบตั ิต่อ
เจ้าหนี้
 การบริ หารจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน

 การจัดกิจกรรมนอกสถานที่

 ดาเนิ นธุ รกิ จโดยไม่

 การบริ หารจัดการ

 ข้อเสนอะแนะจากการนิคม

กระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
อุตสาหกรรม
 ช่วยเหลือสังคม
 ขั้นตอนการจ้างพนักงานใหม่  การจ้างงานในพื้นที่
 การจัดซื้ อจัดจ้าง
 การส่ งเสริ มธุ รกิ จชุมชน
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สิ่ งแวดล้อม
 กิจกรรมเพื่อสังคม
 จ้างงานคนในพื้นที่
เมื่อมีคุณสมบัติตรง
ตามต้องการ
 จัดซื้ อผลิตภัณฑ์และ
บริ การในท้องถิ่น
กรณี ตรงตาม
คุณสมบัติ
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10.2 การดาเนินงานและการจัดทารายงาน
การจัดประเด็นที่สาคัญ
ประเด็นที่สาคัญที่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยให้ความสนใจและตระหนักด้านความยัง่ ยืน สรุ ปได้ดงั นี้
ด้ านเศรษฐกิจ
1) สถานะการเงินที่แข็งแกร่ งและจ่ายเงินปั นผลสม่าเสมอ
2) การดาเนินธุรกิจอย่างมีบรรษัทภิบาล
3) จริ ยธรรมธุรกิจและการต่อต้านทุจริ ต
ด้ านสั งคม
1) อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และแรงงาน
2) การดูแลพนักงาน
3) การมีส่วนร่ วมกับชุมชนและสังคม
ด้ านสิ่ งแวดล้ อม
1) การบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อม
2) การใช้ทรัพยาการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3) การลดกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
ความรับผิดชอบต่ อสั งคมในกระบวนการธุรกิจ (CSR-in-process)
การดาเนินการด้ านความรับผิดชอบต่ อสั งคม
ในปี 2559 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้ดาเนิ นการธุ รกิ จโดยผนวกความรั บผิดชอบต่ อสังคมตามหลักการของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของกิจการและผูม้ ีส่วนได้เสี ย ดังนี้
1. การกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักและมุ่งมัน่ ในการดาเนินธุรกิจภายใต้หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ตามมาตรฐานสากลของ
The Organisation for Economic and Co-operation (OECD) เป็ นแนวทางหลักมาอย่างต่อเนื่ อง อันเป็ นปั จจัยหลักในการ
เสริ มสร้างให้องค์กรมีระบบที่มีประสิ ทธิ ภาพ มีความน่าเชื่อถือ โปร่ งใส และเป็ นพื้นฐานของการเติบโตอย่างยัง่ ยืน คณะ
กรรมการฯ ได้จดั ทาและอนุมตั ินโยบายการกากับดูแลกิจการ และจริ ยธรรมธุ รกิจเพื่อให้มีความชัดเจนในการสื่ อสารถึง
แนวทางในการปฏิ บตั ิ งานของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของกลุ่มบริ ษทั ฯ และได้พฒ
ั นาระดับการกากับดูแล
กิ จการให้มีประสิ ทธิ ภาพและเหมาะสมกับบริ ษทั ฯ มาโดยตลอด ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ ได้รับการประเมิ นการกากับดูแล
กิจการของบริ ษทั จดทะเบียนไทย ในระดับ “ดีเลิศ (Excellent) หรื อ ห้าดาว” จากสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
คณะกรรมการฯ ยังคงมีความมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาการกากับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริ ษทั ฯ ต่อไปเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุ ด
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ และคานึงถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้อง ในการสร้างความเชื่อมัน่ และเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืนร่ วมกัน
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2. การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
ส่ งเสริ มการแข่ งขันที่เป็ นธรรม: บริ ษทั ฯ ดาเนิ นกิจกรรมต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับของการแข่งขัน
ส่ งเสริ มให้พนักงานตระหนักถึงความสาคัญของการปฏิบตั ิตามนโยบายการแข่งขันที่เป็ นธรรม หลีกเลี่ยงการผูกขาดทาง
การค้าหรื อการใช้อานาจเหนื อตลาด ไม่เรี ยก ไม่รับและจ่ายผลประโยชน์ใด ๆที่ ไม่สุจริ ตทางการค้ากับคู่คา้ รวมถึงการ
ติดต่อทาธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่ หรื อหน่วยงานภาครัฐ อีกทั้งต่อต้านการผูกขาดและการทุ่มตลาด และไม่แสวงหาข้อมูลที่
เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริ ตหรื อไม่เหมาะสม
การเคารพสิ ทธิในทรัพย์ สินของผู้อนื่ : บริ ษทั ฯ ส่ งเสริ มการเคารพสิ ทธิ ในทรัพย์สินรวมทั้งทรัพย์สินทางปั ญญา ไม่เข้าไป
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมใด ๆ อันเป็ นการละเมิดทรัพย์สินได้แก่ การใช้ตาแหน่งทางการตลาดที่เหนื อกว่าในทางมิชอบ การ
ผลิตของปลอมและการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
การบริ หารจัดการความสั มพันธ์ กับลูกค้ า: บริ ษทั ฯ มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าเป็ นประจาทุกปี เพื่อ นามา
ปรับปรุ งสิ นค้า การบริ การและกระบวนการดาเนิ นธุ รกิ จให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ซึ่ งจะสามารถทาให้
บริ ษทั ฯ สามารถรักษาและขยายฐานลูกค้าได้ในระยะยาว นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้สนับสนุนการดาเนิ นงานให้มีการปฏิบตั ิ
ตามจรรยาบรรณทางการค้าของอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์ (Electronics Industry Code of Conduct หรื อ EICC)
การส่ งสริ มความรั บผิดชอบต่ อห่ วงโซ่ คุณค่ า: บริ ษทั ฯ พยายามสร้ างความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จอย่างเปิ ดเผย โดยไม่
ก่อให้เกิ ดการแข่ งขันที่ ไม่เป็ นธรรม กาหนดเงื่ อนไขสัญญาที่ เหมาะสมกับกิ จการอื่น มีส่วนร่ วมอย่างเข้มแข็งในการ
ยกระดับและตระหนักในหลักการ และประเด็นที่ เกี่ ยวกับความรั บผิดชอบต่ อสังคมของกิ จการที่ ตนเข้าไปเกี่ ยวข้อ ง
ส่ งเสริ มการปฏิบตั ิต่อกันอย่างเป็ นธรรมทัว่ ทั้งห่ วงโซ่ คุณค่าทุกครั้งที่เป็ นไปได้ เช่นการดาเนิ นการจัดซื้ ออย่างเหมาะสม
อีกทั้งบริ ษทั ฯ สนับสนุ นให้คู่คา้ มีการปฏิ บตั ิ ต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม โดยให้ซัพพลายเออร์ ลงนามรับทราบและถื อ
ปฏิบตั ิต่อนโยบายของบริ ษทั ฯ ด้านจริ ยธรรมในการดาเนิ นธุ รกิจของซัพพลายเออร์ และผูร้ ับเหมา รวมทั้งมีกระบวนการ
ตรวจประเมินผูข้ าย (Supplier Audit)
3. การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยมีนโยบายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีกระบวนการติดตามเพื่อให้
พนักงานและผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องปฏิ บตั ิ ตามนโยบายและมาตรการการต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ มีการเปิ ดช่องทางการแจ้ง
เบาะแส มีคณะกรรมการและประธานกรรมการคณะทางานที่เป็ นผูบ้ ริ หารระดับสู ง มีการประเมินความเสี่ ยงด้านทุจริ ต
คอร์รัปชัน่ และมีการให้ความรู ้แก่พนักงาน อีกทั้งการเข้าร่ วมภาคีเครื อข่ายเพื่อการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่ วมกับโครงการแนวร่ วมปฏิ บตั ิ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริ ต โดยบริ ษทั ฯ ได้ร่วมให้สัตยาบรรณเพื่อรับทราบข้อตกลงตามคาประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่ วมดังกล่าวในการ
ต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ทุกรู ปแบบ ในปี 2556
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บริ ษทั ฯ ได้ผา่ นการรับรองเป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ตหรื อ CAC ตั้งแต่เดือน
ตุลาคม ปี 2558 ซึ่ งสะท้อนให้เห็นถึงการสนับสนุนของบริ ษทั ฯ ต่อการขับเคลื่อนของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริ ต
อย่างเป็ นรู ปธรรมให้มีการพัฒนากว้างขวางมากยิ่งขึ้น
นโยบายการต่ อต้ านทุจริตคอร์ รัปชั่น: บริ ษทั ฯ มีนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ อย่างเป็ นทางการ ซึ่ งได้ผ่านการ
ทบทวนและอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ดังนี้
“ฮานามีนโยบายต่อต้านการให้และรับสิ นบนและการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ทุกรู ปแบบ (zero tolerance policy) บริ ษทั ฯ ห้าม
คณะกรรมการฯ ผูบ้ ริ หาร ผูบ้ งั คับบัญชา พนักงานทุกคนทุ กระดับ หรื อบุ คคลที่ เกี่ ยวข้องทางธุ รกิ จกับบริ ษทั ฯ เข้าไป
เกี่ยวข้องกับการทุจริ ตในทุกรู ปแบบ ในการทาธุ รกรรมทางธุ รกิจต่าง ๆ และจะต้องปฏิ บตั ิตามกฎระเบี ยบและกฎหมาย
ของทุก ๆ ประเทศที่บริ ษทั ฯ ดาเนินธุรกิจด้วย”
การประเมินความเสี่ ยง: ในปี 2559 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงได้ประเมินความเสี่ ยงการทุจริ ตที่ อาจเกิดขึ้ นโดยมี
การประเมิ นความเสี่ ยงการทุ จริ ต แยกออกจากความเสี่ ย งด้านอื่ น ๆ เป็ นการเฉพาะ และมี การรายงานความเสี่ ย งต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั โดยมีหน่วยงาน Compliance Unit ทาหน้าที่กากับดูแลการปฏิบตั ิตามรายงานการประเมินความเสี่ ยง
การฝึ กอบรมและการสื่ อสาร: ในปี 2559 บริ ษทั ฯ ได้สื่อสารและจัดฝึ กอบรมให้ความรู ้แก่พนักงานเกี่ ยวกับนโยบายและ
แนวปฏิบตั ิในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ รวมทั้งนโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่ อง เช่นจรรยาบรรณธุ รกิจ นโยบาย
ของขวัญและการเลี้ยงรับรอง นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยพนักงานระดับผูบ้ ริ หารจะได้รับการฝึ กอบรม
จากสานักงานใหญ่ พนักงานทุกระดับสามารถเข้าถึงนโยบายต่าง ๆ ผ่านทางบอร์ ดข่าวสารและเว็บไซต์ภายในของบริ ษทั
นอกจากนี้นโยบายจริ ยธรรมธุรกิจของซัพพลายเออร์ ที่ครอบคลุมนโยบายการต่อต้านการทุจริ ต ก็ได้สื่อสารไปยังคู่คา้ ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้คู่คา้ ทุกรายรับทราบและถือปฏิบตั ิในปี 2559 บริ ษทั ฯ ได้รับการตอบรับจากซัพพลาย
เออร์ จานวน 1,339 รายคิดเป็ นร้อยละ 99 จากเป้ าหมายที่ร้อยละ 100
การติดตามและประเมินผล: คณะกรรมการตรวจสอบมีการทบทวนนโยบายและมาตรการต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เป็ น
ประจาทุกปี และเสนอการปรับปรุ งแก้ไขต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ คณะกรรมการตรวจสอบจะติดตาม
การดาเนินการตามนโยบายมาตรการและให้คาแนะนาต่าง ๆ ระบบการควบคุมภายในและระเบียบต่าง ๆ มีการตรวจสอบ
เป็ นระยะ ๆ โดยฝ่ ายตรวจสอบภายในเพื่ อให้แ น่ ใจถึ งประสิ ทธิ ภาพในการต่ อต้านการทุ จริ ตคอร์ รัปชัน่ และผลการ
ตรวจสอบจะมีการหารื อกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและรายงานต่อผูบ้ ริ หารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งในปี 2559
คณะกรรมการบริ ษทั ได้รับทราบรายงานการประเมินและติดตามความเสี่ ยงและการปฏิบตั ิตามมาตรการการต่อต้านทุจริ ต
คอร์รัปชัน่
การรับรอง: จากการดาเนินการของบริ ษทั ฯ และความพยายามที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อนของภาคเอกชนในการต่อต้าน
การทุจริ ตบริ ษทั ฯ ได้ผ่านการรับรองการเป็ นสมาชิ กแนวร่ วมปฏิ บตั ิ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุ จริ ตหรื อ
CAC ตั้งแต่ปี 2558 เป็ นต้นมา นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังเป็ นสมาชิ กเครื อข่ าย PACT Network ที่ จดั ตั้งขึ้ นโดยสถาบัน
ไทยพัฒน์ เพื่อส่ งเสริ มการยกระดับการต่อต้านการทุจริ ตในภาคเอกชนอย่างเป็ นรู ปธรรม
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4. การเคารพสิ ทธิมนุษยชน
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคล โดยได้มีการดูแลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ไม่ให้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการละเมิดสิ ทธิ มนุษยชน รวมทั้งปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคนด้วยความเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบตั ิ บริ ษทั ฯ มีโครงการ
พัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะและศักยภาพ โดยเปิ ดโอกาสให้พนักงานมีการเรี ยนรู ้และเลื่อนตาแหน่งเมื่อมีโอกาสที่
เหมาะสม มีความเท่าเทียมกันระหว่างพนักงานชายและหญิงเกี่ ยวกับเรื่ องค่าตอบแทน สวัสดิการและสันทนาการต่าง ๆ
บริ ษทั ฯ ส่ งเสริ มการสื่ อสารอย่างเปิ ดเผยและตรงไปตรงมาระหว่างพนักงานและผูบ้ ริ หาร ซึ่ งเป็ นวิธีการที่ดีที่สุดต่อการ
แก้ไขปัญหาในสถานที่ทางานและปัญหาค่าตอบแทนต่าง ๆ บริ ษทั ฯ เคารพสิ ทธิ ของพนักงานที่จะสมาคมกันได้อย่างเสรี
จะเป็ นสมาชิ กหรื อไม่เป็ นสมาชิ กสหภาพแรงงาน การเลือกผูแ้ ทน การร่ วมคณะกรรมการลูกจ้างตามกฎหมายท้องถิ่ น
พนักงานสามารถสื่ อสารกับฝ่ ายบริ หารได้อย่างเปิ ดเผยโดยไม่ตอ้ งเกรงว่าจะโดนแก้แค้น ข่มขู่หรื อถูกคุ กคาม ในการ
ส่ งเสริ มกระบวนการแรงงานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานและบริ ษทั ฯ แผนกทรัพยากรบุคคลได้มีการสารวจความพึง
พอใจ รวมทั้งติดตามประเด็นหรื อปรับปรุ งสิ ทธิ ประโยชน์ต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับความต้องการของพนักงานตามกลุ่มและ
ลักษณะงาน นอกจากนี้ ยงั เปิ ดโอกาสให้พนักงานสามารถร้องทุกข์เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเสนอต่อผูบ้ งั คับบัญชา และ
ช่องทางการร้องเรี ยนต่าง ๆ ที่กาหนดโดยบริ ษทั ฯ โดยปกป้ องพนักงานที่มีการรายงานอย่างสุ จริ ตเกี่ยวกับการกระทาที่
ไม่ถกู ต้องที่เกิดขึ้นภายในบริ ษทั ฯ
ในปี 2559 บริ ษทั ฯ ไม่มีประเด็นที่เป็ นสาระสาคัญจากการตรวจสอบด้านการใช้แรงงานและสิ ทธิ มนุษยชนจากลูกค้าหลัก
ๆ ของเรา โดยลูกค้าได้ทาการตรวจสอบในเชิ งลึกต่อการดาเนิ นการธุ รกิจของบริ ษทั ฯ โดยการตรวจสอบครอบคลุมการ
ประเมินด้านการต่อต้านการเลือกปฏิ บตั ิ การป้ องกันการคุกคามและการละเมิดสิ ทธิ มนุ ษยชน การป้ องกันการบังคับ
แรงงานโดยไม่สมัครใจและแรงงานที่ ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ จานวนชัว่ โมงการทางาน การจ่ายค่าตอบแทน การให้สิทธิ
เสรี ภาพในการสมาคมและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. การปฏิบัตติ ่ อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
การไม่ เลือกปฏิบัติในการจ้ างงาน บริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการเพื่อให้มีความเท่าเที ยมกันด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคลเช่ น
การไม่เลือกปฏิบตั ิในการจ้างงาน การเลื่อนตาแหน่ง การโอนย้าย การเลิกจ้าง และอื่น ๆ โดยไม่คานึ งถึงเชื้ อชาติ สัญชาติ
สี ผิว ศาสนา เพศ ความทุพพลภาพ สถานภาพสมรส อุดมการณ์ทางการเมือง สมาชิ กสหภาพแรงงานหรื อสถานะอื่น ๆ ที่
ได้รับการคุม้ ครองตามกฎหมายของประเทศ พนักงานทุกคนจะได้รับการปฏิบตั ิตามความสามารถของแต่ละบุคคลว่าตรง
กับความต้องการของงานนั้น ๆ หรื อไม่ ตั้งแต่การไม่ระบุในแบบฟอร์ มเอกสารการสมัครงาน เพื่อให้ผสู ้ มัครต้องกรอก
อายุ ศาสนา เพศ สัญชาติ ความทุพพลภาพ ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบตั ิในการจ้างงาน
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้คนด้อยโอกาสทางสังคมได้มีงานทา เพื่อให้เขาสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุ ข
ด้วยการสนับสนุนโครงการของภาครัฐบาลในการคุม้ ครองสิ ทธิ ของคนพิการ ให้ได้รับโอกาสในการจ้างงาน โดยบริ ษทั ฯ
ได้รับพนักงานที่ เป็ นคนพิ การหรื อทุพลภาพเข้าทางานตามหน้าที่ งานที่ เหมาะสมกับสรี ระ เช่ นช่ างเทคนิ ค งานบันทึ ก
ข้อมูลในสายงานการผลิต งานเอกสารด้านคลังสิ นค้า เป็ นต้น และได้ออกแบบปรับปรุ งสถานที่ทางานเพื่อจัดสิ่ งอานวย
ความสะดวกให้พนักงานผูพ้ ิ การ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย เช่ นห้องน้ า ที่ จอดรถ
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นอกจากนี้ ยงั จัดพื้ นที่ ให้ร้านค้าคนพิ การทั้งร้ านค้าที่ ขายประจาและสัญจรโดยมี สิ่งอานวยความสะดวกให้โดยไม่คิด
ค่าใช้จ่าย ซึ่ งได้รับการอุดหนุ นจากพนักงานเป็ นอย่างดี จากผลการปฏิ บตั ิ ในปี 2559 บริ ษทั ฮานา เซมิ คอนดักเตอร์
(อยุธยา) จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ สาหรับรางวัล “10 อันดับนายจ้างที่เป็ นองค์กร
ภาคธุ รกิ จที่ สนับสนุ นงานด้านคนพิการดีเด่น” ในงานวันคนพิการสากลประจาปี 2559 จากกระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์ โดยสานักงานส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ซึ่ งได้รับรางวัลติดต่อกันเป็ นที่สี่
การไม่ ใช้ แรงงานบังคับและไม่ ใช้ แรงงานเด็ก บริ ษทั ฯ ไม่มีการค้ามนุษย์ การบังคับใช้แรงงานและการใช้แรงงานเด็กที่ผิด
กฎหมาย บริ ษทั ฯ ปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายที่ ห้ามการร้องเรี ยน สนับสนุ น ส่ งเสริ ม การใช้
แรงงานเยี่ยงทาส หรื อการค้ามนุ ษย์ และจะไม่ใช้ ทาข้อตกลงหรื อทาสัญญา เพื่ อการบังคับใช้แรงงานรวมถึ งการใช้
แรงงานเยี่ยงทาส เช่นการทางานที่พนักงานไม่เต็มใจหรื อทางานหนักเพื่อการลงโทษ บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายเรื่ องนี้
อย่างเคร่ งครั ด ลูกจ้างมี อิสระที่ จะลาออกจากการเป็ นพนักงานได้อย่างเสรี โ ดยแจ้งให้บริ ษทั ฯ ทราบในระยะเวลาที่
เหมาะสม ไม่มีการเก็บบัตรประจาตัวประชาชน หนังสื อเดินทางหรื อใบอนุ ญาตทางานไว้กบั บริ ษทั ฯ ในฐานะเป็ นส่ วน
หนึ่งของการจ้างงาน
ความคุ้ มครองทางสั งคม บริ ษทั ฯ มีนโยบายการบริ หารค่าผลตอบแทนที่ เป็ นธรรมและเหมาะสมตามศักยภาพ โดย
พิจารณาผลประโยชน์ตอบแทนต่าง ๆ ให้ทดั เที ยมกับกลุ่มธุ รกิจประเภทเดี ยวกัน ตามความเหมาะสมกับตาแหน่งงาน
ประสบการณ์ และผลประกอบการของบริ ษทั ฯ และสถานการณ์เศรษฐกิ จและสังคม รวมทั้งจัดให้มีการดูแลในเรื่ อง
สวัสดิการแก่พนักงานมากกว่าตามที่กฎหมายกาหนด เช่น จัดให้มีวนั ลาพักผ่อนประจาปี การทางานล่วงเวลาโดยได้รับ
ความยินยอมจากพนักงาน การรักษาพยาบาลที่เหมาะสม รวมทั้งการสนับสนุนเงินในรู ปแบบของเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรสาหรับพนักงานที่มีรายได้นอ้ ย จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมถึงสวัสดิการอื่น ๆ เช่นประกันกลุ่มชี วิตและอุบตั ิเหตุ
การตรวจสุ ขภาพประจาปี การฉี ดวัคซี นเช่นวัคซี นไข้หวัดใหญ่ ศูนย์ออกกาลังกาย (Fitness Center) ห้องสมุด เป็ นต้น
นอกจากนี้ ยงั มีการมอบรางวัลแก่พนักงานที่ทางานกับบริ ษทั ฯ เป็ นระยะเวลายาวนานเพื่อเป็ นการชูเกียรติและยกย่องใน
ความอุทิศตนที่ ทางานให้กบั บริ ษทั ฯ มาเป็ นเวลายาวนาน รวมทั้งการมอบรางวัลแก่พนักงานเพื่อคัดเลือกพนักงาน ที่ มี
ผลงานดีเด่นในการเป็ นตัวอย่างของการทางานให้กบั พนักงานโดยทัว่ ไป เช่นมีสถิติการมาทางานดีเยี่ยม ไม่มีประวัติดา้ น
การทาผิดวินัย มีความตั้งใจและมีผลการทางานดี มี ความคิ ดสร้างสรรค์ในการทางานที่ สามารถลดค่าใช้จ่ายหรื อเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพในงานให้กบั บริ ษทั ฯ กระทาความดีเพื่อส่ วนรวม หรื อช่วยเหลือเพื่อนร่ วมงาน เป็ นต้น
บริ ษทั ฯ ให้การสนับสนุ นดูแลการตั้งครรภ์สาหรั บพนักงานที่ ต้ งั ครรภ์ นอกเหนื อจากที่ กฎหมายกาหนด เช่ นให้การ
ฝึ กอบรมเกี่ยวกับการผดุงครรภ์และการดูแลทารกแรกเกิด การมอบชุดของขวัญและให้เงินช่วยเหลือระหว่างการตั้งครรภ์
เป็ นรายเดื อน ในปี 2559 บริ ษทั ฯ ได้ให้การสนับสนุ นช่ วยเหลื อพนักงานตั้งครรภ์และให้ทุนการศึ กษาสาหรั บบุ ตร
พนักงาน เป็ นจานวนเงินกว่ามากกว่าหนึ่ งล้านบาท
ความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางาน บริ ษทั ฯ มุ่งเน้นการทางานที่ มีความปลอดภัยทั้งสุ ขภาพ
ทางกายและจิ ตใจ บริ ษทั ฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการอาชี วอนามัยและความปลอดภัย ทั้งมาตรฐานสากล
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OHSAS 18001 และมาตรฐานไทย มอก. (TIS) 18001 ตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ในการพัฒนารักษา
สิ่ งแวดล้อมและห่ วงใยเรื่ องความปลอดภัย สุ ขภาพอนามัยของพนักงานและผูท้ ี่ เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งยึดมัน่ ในหลักความ
รับผิดชอบต่อสังคมและแรงงานควบคู่ไปกับการดาเนินธุรกิจและการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ อง ดังนี้
1. อนุรักษ์ทรัพยากรและพลังงาน โดยการใช้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ป้ องกันการเกิดมลพิษ และควบคุมการปล่อย
ของเสี ยให้มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมน้อยที่สุด
2. จัด สถานที่ ท างานและจัด หาอุ ป กรณ์ เ พื่ อ ความปลอดภัย และป้ องกัน อุ บ ัติ เ หตุ อุ บ ัติ ก ารณ์ อย่ า งเต็ ม
ความสามารถ
3. ปฏิ ต ามกฎหมาย ข้อ ก าหนด กฎระเบี ย บอื่ น ๆ ข้อ กาหนดของมาตรฐานแรงงานและกฎหมายแรงงานที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้การสนับสนุนข้อกาหนดของลูกค้า ซึ่ งเกี่ยวข้องกับชี วอนามัย ความปลอดภัย สิ่ งแวดล้อม
ตลอดจนความรับผิดชอบทางสังคมและแรงงาน (เช่นจรรยาบรรณทางการค้าของอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิ กส์
เป็ นต้น)
โดยเนื้ อหาหลักของนโยบายนี้ ไ ด้ถูกนาไปถ่ ายทอด ทาความเข้าใจในกลุ่มพนักงานขององค์กรทุ กระดับ เพื่ อ เป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ิงานที่เป็ นหนึ่ งเดียวกัน โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานในองค์กรทราบผ่านทางบอร์ ดของ
บริ ษทั ฯ ที่อยูต่ ามอาคารและสถานที่ต่าง ๆ ภายในโรงงาน และมีการประชาสัมพันธ์ผา่ นทางเว็บไซต์ภายในของบริ ษทั ฯ
และพิมพ์เป็ นแผ่นการ์ ดใช้ติดร่ วมกับบัตรพนักงาน นอกจากนี้ นโยบายของบริ ษทั ฯ ยังได้รับการเผยแพร่ สู่ สาธารณชน
ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าโรงงาน ตลอดจนจัดส่ งไปให้ค่คู า้ ที่ทาธุรกิจกับบริ ษทั ฯ อีกด้วย
ในปี 2559 บริ ษทั ฯ ได้รับใบประกาศเกี ยรติ คุณเป็ นสถานประกอบการดี เด่ นด้านความปลอดภัย อาชี วอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทางานในระดับประเทศ ประเภทรางวัลต่อเนื่องเป็ นปี ที่สี่จากกระทรวงแรงงาน
กิจกรรมเพือ่ พนักงาน บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญของพนักงาน ซึ่ งกิจกรรมพนักงานถือเป็ นกลยุทธ์หนึ่ งที่บริ ษทั ฯ
สามารถใช้เป็ นเครื่ องมื อในการพัฒนาและสร้า งความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หารและพนักงาน สร้างแรงจูงใจในการ
ทางาน รวมทั้งการสร้างวัฒนธรรมภายในองค์กรให้มีลกั ษณะคล้ายกับครอบครัวซึ่ งจะช่ วยให้พนักงานมีความสุ ขกับ
การทางานยิ่งขึ้ น ในปี 2559 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีกิจกรรมให้พนักงานที่หลากหลาย เช่นการจัดงานกี ฬา งานวัน
เกิด งานสงกรานต์ งานวันแม่ และงานเทศกาลสาคัญ ๆ ของแต่ละประเทศที่บริ ษทั ตั้งอยู่ เป็ นต้น
บริ ษทั ฯ ยังจัดให้มีวนั ครู เพื่อเป็ นการประกาศเกี ยรติคุณเชิ ดชูพนักงานที่ เสี ยสละเวลาในการอาสาอุทิศตนเป็ นครู ผสู ้ อน
หรื อวิทยากรฝึ กอบรมให้แก่เพื่อนพนักงานฮานา ในปี 2559 มีวิทยากรภายในจานวน 57 คนซึ่ งเป็ นพนักงานผูม้ ีคุณวุฒิ
ความรู ้ ประสบการณ์ และทักษะ ความชานาญด้านต่าง ๆ ในโครงการแลกเปลี่ยนความรู ้ให้พนักงานในองค์กร
นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ยังจัดกิจกรรมพบปะพูดคุยระหว่างผูบ้ ริ หารกับพนักงานตั้งแต่การประชุมทุกไตรมาสกับพนักงานเก่า
และพนักงานใหม่ ทั้งพนักงานระดับหัวหน้า และการประชุมปี ละ 2 ครั้งกับพนักงานรายวันและรายเดือนทุกระดับ อีกทั้ง
กรรมการและผูบ้ ริ หารเยี่ยมชมโรงงานใหม่ที่ประเทศกัมพูชา ซึ่ งถือเป็ นโอกาสอันดีที่ผบู ้ ริ หารจะได้ลงมามีส่วนร่ วม ได้มี
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โอกาสพบปะพุดคุยกับพนักงาน รับฟั งความคิดเห็น เป็ นการสื่ อสารข้อมูลสองทาง ซึ่ งผูบ้ ริ หารยังได้ขอ้ มูลย้อนกลับเพื่อ
นามาเป็ นข้อมูลสาหรับการบริ หารงาน รวมทั้งลดช่องว่างระหว่างผูบ้ ริ หารกับพนักงานได้อีกด้วย
6. ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
บริ ษทั ฯ มุ่งเน้นการผลิตสิ นค้าและบริ การที่ มีคุณภาพ ปลอดภัยและไม่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค บริ ษทั ฯ
ได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ดังนี้
 มาตรฐาน ISO 9001 สาหรับระบบการจัดการคุ ณภาพที่ บริ ษท
ั ฯ สามารถแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการ
ผลิ ต สิ นค้าได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ตามกฎหมายและกฎระเบี ยบที่ ใช้บังคับอย่า งต่ อเนื่ อ ง โดยมี
จุ ด มุ่ งหมายที่ จะเพิ่ มความพึ งพอใจของลู กค้า ด้ว ยระบบการจัด การที่ มีประสิ ทธิ ภ าพ รวมทั้งกระบวนการ
ปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง
 มาตรฐาน ISO/TS 16949 ที่ เป็ นระบบคุณภาพใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์ ที่ มุ่งเน้นทางด้านเทคนิ คการผลิต
ชิ้นส่ วนยานยนต์ให้มีคุณภาพ
 มาตรฐาน ISO 13485 ที่ เ ป็ นระบบคุ ณ ภาพใช้ใ นกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมอุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งมื อ แพทย์ โดยเป็ นระบบ
คุณภาพที่มุ่งเน้นด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์มากที่สุด
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ดาเนินการตลาดที่เป็ นธรรม มีการบริ หารจัดการความสัมพันธ์กบั ลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย โดยมี
แนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า แก้ไขปัญหา ปรับปรุ งและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
โครงการควบคุมคุณภาพ บริ ษทั ฯ มีนโยบายหลักคื อ เน้นให้พนักงานทุ กคนมีส่วนร่ วมในการปรับปรุ งกระบวนการ
ทางานของตนเอง เช่ น การลดข้อบกพร่ องในกระบวนการผลิ ต การเพิ่ มคุ ณ ภาพงาน การลดรอบระยะเวลา การลด
ข้อ ผิ ด พลาดและข้อร้ องเรี ย นของลูกค้า ผ่า นกิ จกรรมหลายรู ปแบบ อาทิ เ ช่ น โครงการปรั บปรุ งงาน (Improvement
Project), โครงการพิเศษซึ่ งได้รับมอบหมายโดยตรงจากประธานกรรมการ สาหรับระดับหัวหน้างานหรื อพนักงานที่อยู่
ในตาแหน่งวิศวกร ช่างเทคนิ ค, กิ จกรรมข้อเสนอแนะสาหรับพนักงานทัว่ ไป และกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (Small Group
Activity) และกิจกรรมปรับปรุ งคุณภาพอย่างต่อเนื่ อง (Continuous Improvement Program) กิจกรรมกลุ่มคุณภาพของ
บริ ษทั ฯ ได้พฒั นาอย่างต่อเนื่องและได้รับการยอมรับจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
รางวัลคุณภาพระดับชาติ จากการเข้าร่ วมแข่งขันกิจกรรมกลุ่มคุณภาพระดับชาติ ในงาน Thailand Quality Prize ซึ่ งจัด
โดยสมาคมส่ งเสริ มเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่นในปี ที่ผา่ น ๆ มา บริ ษทั ฯ ได้รับรางวัลต่าง ๆ ต่อเนื่องมาทุกปี ตั้งแต่ปี 25522559 ในปี 2559 ฮานา ลาพูน ได้รับรางวัล Diamond Award สาหรับกิจกรรมกลุ่มคุณภาพประเภท Junior Manufacturing
QCC Prize และรางวัล Golden Award สาหรับกิจกรรมกลุ่มคุณภาพประเภท Manufacturing QCC Prize รวม 2 รางวัล
นอกจากนี้ บริ ษทั ฮานา อยุธยายังได้รับรางวัล Silver Award สาหรับกิจกรรมกลุ่มคุณภาพประเภท Support Service ซึ่ ง
นับเป็ นอีกเครื่ องมือหนึ่งในการบริ หารจัดการคุณภาพขององค์กรแบบมีส่วนร่ วม ที่ช่วยให้องค์กรพัฒนาต่อไปอย่างไม่
หยุดยั้ง
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7. การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้ อม
การบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้ อม: นอกเหนื อจากการที่ฮานามีโรงงานผลิตต่าง ๆ ตั้งอยู่ในเขตนิ คมอุตสาหกรรม ที่อยู่ใน
พื้นที่ควบคุมและมีระบบการจัดการและมาตรฐานเพื่อป้ องกันมลภาวะหรื อผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและชุมชน บริ ษทั ฯ
ยังได้ยกระดับการคานึ งถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ย ด้วยการได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม ISO 14001
ตั้งแต่ ปี 2545 ต่ อเนื่ องเป็ นต้นมา การดาเนิ นงานของบริ ษ ทั ฯ เป็ นไปตามข้อกาหนดของการนิ ค มอุต สาหกรรมและ
กฎหมายด้านสิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัยต่าง ๆ โดยมีคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมมีหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้การ
จัดการสิ่ งแวดล้อมดาเนินการได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล
การใช้ ทรั พยากรอย่ างมีประสิ ทธิภาพ: ในปี 2559 บริ ษทั ฯ ดาเนิ นการเพื่อควบคุมการใช้ทรัพยากร เพื่อลดและป้ องกัน
ปัญหามลภาวะต่อสิ่ งแวดล้อมและชุมชน ดังนี้
ด้ านการใช้ ไฟฟ้ า บริ ษทั ฯ ดาเนินการด้วยการลงทุนกับโครงการต่าง ๆ เพื่อลดการบริ โภคพลังงานไฟฟ้ า ได้แก่การติดตั้ง
ระบบลดความชื้ นที่ระบบเติมอากาศ (Fresh Air Units) สามารถประหยัดพลังงานได้ 806,720 กิโลวัตต์-ชัว่ โมงต่อปี ลด
ปริ มาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 427,562 กิโลกรัมต่อปี โครงการเปลี่ยนพัดลมที่หอผึ่งเย็น (Cooling Tower) สามารถ
ประหยัดพลังงานได้ 71,451 กิ โลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี ลดปริ มาณก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ได้ 37,869 กิ โลกรั มต่ อปี ซึ่ ง
โครงการนี้ ทางบริ ษทั ฯ ได้เข้าร่ วมโครงการกับกรมพัฒนาทดแทนและอนุ รักษ์พลังงานในการขอรับการสนับสนุ นการ
ลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยนหรื อปรับปรุ งเครื่ องจักร วัสดุอุปกรณ์ เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน นอกจากนี้ ยงั มีโครงการปรับลดการ
สูญเสี ยของแรงดันในท่อลมโดยการขยายท่อลม สามารถประหยัดพลังงานได้ 432,000 กิโลวัตต์-ชัว่ โมงต่อปี ลดปริ มาณ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 241,920 กิโลกรัมต่อปี สาหรับปี 2560 บริ ษทั ฯ มีแผนที่จะดาเนิ นโครงการประหยัดพลังงาน
อย่างต่อเนื่ อง เช่นติดตั้งตัวควบคุมการจ่ายลมอัดอากาศ สามารถประหยัดพลังงานได้ 428,301 กิโลวัตต์-ชัว่ โมงต่อปี ลด
ปริ มาณก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ได้ 227,000 กิ โลกรัมต่ อปี และเปลี่ยนมอเตอร์ ที่ป๊ั มน้ าระบายความร้อนเป็ นมอเตอร์
ประสิ ทธิ ภาพสูง สามารถประหยัดพลังงานได้ 9,522 กิโลวัตต์-ชัว่ โมงต่อปี ลดปริ มาณก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ได้ 4,970
กิโลกรัมต่อปี
ด้ านคุณภาพน้า บริ ษทั ฯ มีการตรวจสอบการทางานของระบบน้ าเสี ยเป็ นประจาทุกวัน เพื่อควบคุมระบบน้ าเสี ยของ
โรงงานให้มีความสามารถในการบาบัดน้ าเสี ยให้ดีกว่าค่ามาตรฐาน บริ ษทั ฯ ยังมีโครงการต่อเนื่ องจากปี ที่ผ่านมา ด้วยการ
ลดการใช้น้ าประปา โดยการนาน้ าทิ้งจากกระบวนการผลิต นามาบาบัดและผ่านการกรอง เพื่อนากลับมาใช้ใหม่ (recycle)
ส่ งผลให้มีการนาน้ าที่ใช้แล้ว นากลับมาใช้ใหม่ เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 41.92 ในปี 2559
ด้ านคุณภาพอากาศ บริ ษทั ฯ มีการดาเนิ นการควบคุมอัตราการระบายมลพิษทางอากาศให้อยูใ่ นมาตรฐานที่กาหนดตาม
กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง จัดให้มีแผนการตรวจสอบและบารุ งรักษาในเชิ งป้ องกันของอุปกรณ์หรื อเครื่ องจักร ที่เกี่ ยวข้องกับ
การควบคุมมลพิษทางอากาศต่าง ๆ ทาการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ ปล่องระบายอากาศและในพื้นที่การทางาน จากผล
การดาเนินงาน คุณภาพอากาศที่ออกจากโรงงานมีค่าสูงกว่ามาตรฐานที่กาหนดในทุก ๆ ค่า
ด้ านระดับเสี ยง บริ ษทั ฯ จัดให้มีการดูแลรักษาเครื่ องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ จัดเตรี ยมอุปกรณ์
ป้ องกันเสี ยงส่ วนบุคคลให้พนักงานสวมใส่ (เช่น ปลัก๊ อุดหู ที่ครอบหู เป็ นต้น) ให้เพียงพอและเหมาะสมกับประเภทของ
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งาน โดยเฉพาะพื้นที่ ที่มีระดับเสี ยงเกิ น 85 เดซิ เบลเอ จัดให้มีการตรวจความดังของเสี ยงในพื้นที่ การทางานและตรวจ
สุ ขภาพการได้ยินของพนักงานที่ทางานในพื้นที่ที่มีเสี ยงดังเกินมาตรฐาน
ด้ านแสงสว่ าง อันตรายของแสงสว่างนั้นมีผลกระทบต่อคนทางาน แสงสว่างที่นอ้ ยและมากเกินไป นอกจากจะก่อให้เกิด
ผลทางจิตใจคือเบื่อหน่ายในการทางาน ขวัญและกาลังใจในการทางานลดลงแล้ว ยังทาให้เกิดอุบตั ิเหตุในการทางานขึ้ น
ได้ บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างและวิเคราะห์สภาวะการทางานเกี่ยวกับแสงสว่าง เพื่อดาเนิ น
มาตรการปรับปรุ งและป้ องกันสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้แก่พนักงานเป็ นระยะ
ด้ านความร้ อน บริ ษทั ฯ ได้มีการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทางาน ที่ มีผลต่อสุ ขภาพอนามัยของลูกจ้าง
และเป็ นการเฝ้ าระวังสภาพแวดล้อมในการทางาน การตรวจวัดค่าความร้อนในสิ่ งแวดล้อมการทางานได้มีการดาเนิ นการ
เป็ นระยะ โดยได้ตามมาตรฐานตามที่กาหนด
ด้ านของเสี ย ฮานาได้ดาเนิ นการแยกของเสี ยเป็ น 3 ประเภทคือขยะทัว่ ไป ขยะที่สามารถนากลับไปใช้ใหม่ได้ (recycle)
และขยะอัน ตราย และได้บริ ห ารจัด การของเสี ย ประเภทต่ า ง ๆ ตามมาตรฐานและตามกฎหมายของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมอย่างถูกต้อง
ด้ านสารเคมีและสารอันตราย นอกจากการรับรองตามมตรฐาน ISO 14001 โรงงานผลิตของเราที่ประเทศจีนได้รับการ
รับรองมาตรฐานบริ หารจัดการระบวนการผลิตปลอดสารต้องห้าม IECQ QC080000:2005 ตั้งแต่ปี 2551 เป็ นต้นมา โดยมี
การบริ หารจัดการกระบวนการผลิตปลอดสารต้องห้าม Hazardous Substance Process Management: HSPM ที่เป็ นเทคนิ ค
เพื่อประยุกต์ใช้และควบคุมผลิตภัณฑ์และกระบวนการในการผลิตให้มีปริ มาณสารอันตรายไม่เกินขอบเขตที่กาหนด มี
แผนการควบคุมสารอันตราย ลด หรื อยกเลิกสารอันตราย ซึ่ งเป็ นองค์ประกอบของกระบวนการผลิต ซึ่ งช่วยให้ความ
มัน่ ใจได้ว่ามีการบริ หารจัดการห่ วงโซ่ อุปทานเป็ นไปอย่างถูกต้องแม่นยา ลดผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อมทางตรง อัน
นาไปสู่ความพึงพอใจต่อลูกค้าและเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
การลดผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อม: บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ที่ จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา และที่ เมืองเจี ยซิ ง ประเทศจี น
ได้รับการรับรองมาตรฐานจากลูกค้าในโครงการ Green Partner Program เพื่อระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม โดยควบคุม
การใช้สารเคมีต่าง ๆ ในขั้นตอนของการผลิตอย่างเข้มงวด ห้ามการใช้สาร สารที่ตอ้ งเลิกใช้ และสารที่ตอ้ งลดการใช้ ที่มี
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ เช่นงดใช้สารตะกัว่ เป็ นตัวเชื่ อมวงจรภายในตัวผลิตภัณฑ์ ไม่ใช้วตั ถุดิบที่ มี
สารประกอบอันตรายเช่น แคลเมี่ยม ตะกัว่ ปรอท ซึ่ งรวมถึงวัสดุที่ใช้ในการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์
นอกจากนี้ โรงงานทั้ง 2 แห่ งทั้งที่จงั หวัดลาพูนและที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา ได้รับการรับรองว่าเป็ น “อุตสาหกรรมสี
เขียว (Green Industry) ระดับ 3” หรื อ “ระบบสี เขียว (Green System)” ที่มีการบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อมอย่างเป็ นระบบ มี
การติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง รวมถึงการได้รับรางวัลด้านสิ่ งแวดล้อมที่เป็ นที่ยอมรับ
และการรับรองมาตรฐานด้านสิ่ งแวดล้อมต่าง ๆ ซึ่ งโครงการนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของการดาเนิ นงานเชิ งรุ กด้านการอนุ รักษ์
สิ่ งแวดล้อมของกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ บริ ษทั ฯ พิจารณาเข้าร่ วมเพื่อมุ่งมัน่ พัฒนาให้การประกอบกิจการเป็ นมิตรต่อ
สิ่ งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น การพัฒนาอุตสาหกรรมสี เขียวส่ งผลให้
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ลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและชุมชน ลดข้อร้องเรี ยนจากผลกระทบจากการประกอบกิจการโรงงาน ลด
ความเสี่ ยงในการรับผิดชอบในอนาคต
เกิดภาพลักษณ์ และทัศนคติที่ดีต่ออุตสาหกรรมที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม ส่ งผลให้เกิดความเข้าใจที่ดีและ
การยอมรับระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนที่อยูโ่ ดยรอบ
เกิดการสร้างงานและการจ้างงานเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมเพิ่มขึ้น คนงานมีความปลอดภัยและมีความสุ ขกับการ
ทางานในสภาพแวดล้อมที่ดี
ลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน ประหยัดต้นทุนสร้างโอกาสในการแข่งขัน

การร้ องทุกข์ หรื อรั บข้ อร้ องเรี ยน บริ ษทั ฯ จัดให้มีผปู ้ ฏิ บตั ิงานและผูค้ วบคุมด้านสิ่ งแวดล้อมที่ ได้รับการอบรมและขึ้ น
ทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย มีการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารของบริ ษทั ฯ ต่อผูน้ าชุมชนและประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่
โครงการอย่างต่อเนื่อง และจัดให้มีข้ นั ตอนการรับเรื่ องร้องเรี ยน และแก้ไขปัญหาข้อร้องเรี ยนที่เกิดขึ้นจากการดาเนิ นงาน
ของบริ ษทั ฯ ในปี 2559 บริ ษทั ฯ ไม่มีขอ้ ร้องเรี ยนใด ๆ เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมทั้งจากพนักงานและชุมชนที่เป็ นสาระสาคัญ
ในภาพรวม บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน) มีการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์
ในปี 2559 เทียบกับปี ก่อนหน้า เป็ นดังนี้
การใช้ พลังงาน

2559

การใช้พลังงานไฟฟ้ าต่อสัดส่ วน
รายได้ (กิโลวัตต์-ชัว่ โมงต่อล้านบาท)
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อ
รายได้ (กิโลกรัมต่อล้านบาท)
รี ไซเคิลน้ าเพื่อนากลับมาใช้ใหม่
(อัตราส่ วนต่อน้ าที่ใช้ท้ งั หมด)
การกระทาใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่ งแวดล้อม

2557

ที่มา

5,821.49*

2558
(ปรับปรุ งใหม่ )
5,470.58

4,071.65

3,265.85*

3,068.99

2,284.20

การใช้ไฟฟ้ าหารรายได้ต่อล้าน
บาท
การปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์หาร
รายได้ต่อล้านบาท

41.92%

40%

41%

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

*ในปี 2559 โรงงานแห่งใหม่ (ลาพูน สาขา 2) ของบริ ษทั ฯ ที่จงั หวัดลาพูนยังดาเนินการไม่เต็มกาลังการผลิต โดยรายได้ที่ลดลง
ส่งผลให้การใช้พลังงานเพิ่มขึ้นในภาพรวม แต่ท้ งั นี้การใช้พลังงานของโรงงานสาขา 1 มีแนวโน้มการใช้พลังงานที่ลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง ตามรายละเอียดดังนี้
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โรงงาน

2559

การใช้ พลังงานไฟฟ้า:
โรงงานลาพูนสาขา 1
โรงงานลาพูนสาขา 2
รวมการใช้ พลังงานไฟฟ้า (กิโลวัตต์ -ชั่วโมง)
การปล่ อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์
โรงงานลาพูนสาขา 1
โรงงานลาพูนสาขา 2
รวมการปล่ อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ (กิโลกรัม)

2558

2557

35,119,380
10,993,320
46,112,700

38,355,200
9,367,200
47,722,400

40,613,280
40,613,280

19,701,972
6,167,253
25,869,225

21,517,267
5,254,999
26,772,266

22,784,050
22,784,050

8. การร่ วมพัฒนาชุมชนและสั งคม
ฮานาตระหนักถึงการสร้างการมีส่วนร่ วมต่อชุมชนเพื่อช่ วยสร้างเศรษฐกิ จและความเข้มแข็งให้กบั ชุ มชนและปฏิ บตั ิตน
เป็ นพลเมืองดี ของสังคม ในปี 2559 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีการส่ งเสริ มให้พนักงานมีส่วนร่ วมในกิจกรรมเพื่อสังคม
ได้แก่
การสนับสนุนองค์ กรการกุศลที่ได้ รับการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ ฮานาร่ วมกับสมาคมกิฟวิ่งแบค จัดงาน CSR Donation
Program เพื่ อมอบประกาศนี ยบัตรการจัดอันดับความน่ าเชื่ อถือแก่มูลนิ ธิและองค์กรการกุศลต่าง ๆ ในประเทศไทย
จานวน 12 แห่ งที่ ได้รับการจัดอันดับความน่ าเชื่ อถือด้านประสิ ทธิ ภาพทางการเงิ นและธรรมาภิ บาลตั้งแต่ 4 ดาวขึ้ นไป
พร้อมกันนี้ ฮานาได้มอบเงิ นบริ จาคแก่มูลนิ ธิและองค์กรการกุศลที่ ได้รับการจัดอันดับดังกล่าวเป็ นจานวนเงิ น 540,000
บาท เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มและสนับสนุ นคุณภาพขององค์กรการกุศลในประเทศไทยในการดาเนิ นงานที่ โปร่ งใส และมี
ธรรมาภิบาล ส่ งผลต่อความยัง่ ยืนของสังคมและชุมชนยิ่ง ๆ ขึ้นไป
ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ฮานาร่ วมกับสมาคมกิ ฟวิ่งแบคได้รับเกี ยรติ จาก หม่อมราชวงศ์ปรี ดิยาธร เทวกุล อดี ตรอง
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง เพื่อมอบประกาศนี ยบัตรการจัดอันดับความน่าเชื่ อถือแก่มูลนิ ธิและ
องค์กรการกุศลต่ าง ๆ ในประเทศไทยที่ ได้รับการจัดอันดับตั้งแต่ 4 ดาวขึ้ นไป อีกจานวน 29 แห่ ง ซึ่ งถื อได้ว่าการจัด
อันดับองค์กรการกุศลนี้นบั เป็ นแนวคิดใหม่และเป็ นอีกหนึ่งเครื่ องมือหรื อกลไกสาคัญที่จะช่วยส่ งเสริ มและสนับสนุนให้
องค์ก รการกุ ศ ลต่ า ง ๆ มี ค วามโปร่ ง ใส ความน่ า เชื่ อ ถื อ และการมี ธ รรมมาภิ บ าลที่ ดี ด้ว ยการด าเนิ น การอย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพและนาเงินที่ได้รับการสนับสนุนของผูบ้ ริ จาคไปใช้อย่างมีประสิ ทธิ ผลและสามารถตรวจสอบได้อย่างเป็ น
รู ปธรรม
สมาคมกิฟวิ่งแบคเป็ นองค์กรสาธารณะกุศลที่ มิได้แสวงหากาไร โดยมีที่ปรึ กษาโครงการคื อนายเทอร์ เรนซ ฟิ ลิป เวียร์
ดารงตาแหน่งรองประธานกรรมการบริ หารและหัวหน้าฝ่ ายการเงินของบริ ษทั ฮานา โดยสมาคมกิฟวิ่งแบคก่อตั้งขึ้นเพื่อ
เป็ นศูนย์กลางและแหล่งข้อมูลของรายชื่ อและรายละเอียดต่าง ๆ แต่ละองค์กรการกุศลในประเทศและแถบภูมิภาคผ่าน
ทางเว็บไซต์ www.givingbackassoc.org และด้วยจุดมุ่งหมายที่จะเป็ นผูป้ ระเมินอิสระและทาการจัดอันดับความน่าเชื่ อถือ
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ขององค์กรการกุศลต่าง ๆ ตามมาตรฐานสากล เพื่อเป็ นข้อมูลในการตัดสิ นใจสาหรับผูบ้ ริ จาคหรื อผูท้ ี่จะให้การสนับสนุน
ทั้งจากองค์กรภาคธุรกิจเอกชน องค์กรภาครัฐ หรื อผูบ้ ริ จาครายบุคคล
การสนับสนุนการศึ กษา บริ ษทั ฯ ส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้เด็กและเยาวชนได้รับโอกาสในการศึ กษา เพื่อสร้างเสริ ม
ประสบการณ์ให้กบั ชี วิตและเติ บโตขึ้นมาในรุ่ นต่อไปอย่างมีศกั ยภาพ และจะนาไปสู่ ความสาเร็ จในการประกอบอาชี พ
และเป็ นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ให้เจริ ญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต ในปี 2559 กิ จกรรรมที่ ดาเนิ นการเพื่อ
สนับสนุนการศึกษามีดงั นี้


โครงการแบ่ งปั นความรู้ ฮานา ลาพูน สนับสนุ นการศึ กษาแก่ มหาวิทยาลัยจานวน 9 สถาบันการศึ กษา เช่ น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็ นต้น ในการแบ่งปั นประสบการณ์ และการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ให้แก่นกั ศึกษาเข้าเยี่ยมชมโรงงาน พร้อมทั้งให้ความรู ้ท้ งั ระบบการบริ หารภาคอุตสาหกรรม
การวางแผนการผลิตรวมทั้งพาชมกระบวนการผลิตในโรงงาน โดยมีนกั ศึกษาเกือบ 500 คนได้รับประสบการณ์
ตรงจากบริ ษทั ฯ นอกจากนี้ฮานา ลาพูนยังได้แบ่งปันประสบการณ์และองค์ความรู ้ดา้ นการปรับปรุ งคุณภาพและ
ผลิตภาพ (Quality Control Cycle) แก่นกั ศึกษามหาวิยาลัยต่าง ๆ รวมทั้งการเป็ นผูบ้ รรยายให้กบั การอบรมสัมนา
ที่จดั ขึ้นภายนอกองค์กรเพื่อแลกเปลี่ยนความรู ้และเทคนิคต่าง ๆ แก่บริ ษทั และองค์กรอื่นที่สนใจ



โครงการสบทบทุ น ก่ อ สร้ างสถาบั น การศึ ก ษา ฮานา กัม พู ช า ร่ ว มสบทบทุ น สนับ สนุ น การจัด ตั้ง สถาบัน
เทคโนโลยีกาปงสปื อ ในประเทศกัมพูชา เป็ นจานวนเงิน 100,000 บาท โดยการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีกาปงส
ปื อเป็ นโครงการพระราชทานความช่ วยเหลื อแก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึ กษาของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นอกจากนี้ฮานา อยุธยาได้มอบทุนจัดสร้างอาคารศูนย์พฒั นาการเรี ยนรู ้วิชาฟิ สิ กส์ ให้แก่โรงเรี ยนอยุธยาวิทยาลัย จานวน
800,000 บาท โดยโรงเรี ยนอยุธยาวิทยาลัยได้เข้าร่ วมโครงการโรงเรี ยนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)
ในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นให้นกั เรี ยนมีศกั ยภาพทั้งวิชาการ การสื่ อสารและร่ วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก


โครงการทุนการศึ กษา บริ ษทั ฯ มอบทุ นการศึ กษา หนังสื อเรี ยนพร้อมทั้งสื่ อและอุปกรณ์ การเรี ยนการสอน
รวมทั้งเสื้ อผ้าและอาหาร ให้แก่เด็กนักเรี ยนและนักศึ กษาที่ ขาดแคลนทุนทรั พย์และด้อยโอกาสทางสังคมแก่
โรงเรี ยนทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พระนครศรี อยุธยา และเมืองเจียซิ ง ประเทศจีน

การส่ งเสริ มเยาวชนและประชาชนในเขตพื้นที่ บริ ษทั ฯ จัดกิ จกรรรมต่ าง ๆ เพื่ อพัฒ นาคุ ณภาพชี วิ ตและเสริ มสร้ า ง
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบริ ษทั ฯ และประชาชนในเขตพื้นที่ เช่น
้ กครองเข้าร่ วมกิ จกรรมกับพนักงานบริ ษทั ฯ เป็ นการ
 การจัด งานวัน เด็ก เป็ นประจ าทุ ก ปี เพื่ อ ให้เ ด็ก และผูป
เสริ มสร้างพัฒนาการเรี ยนรู ้ ทักษะและประสบการณ์ใหม่ ๆ รวมทั้งการกล้าแสดงออก ด้วยการจัดกิ จกรรมที่
สร้างสรรค์พร้อมของรางวัลที่มากมาย โดยในงานวันเด็กแห่งชาติประจาปี 2559 มีเด็กและผูป้ กครองเข้าร่ วมงาน
กว่า 1,000 คน
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การจัดฟุตบอลคลีนิคเพื่อฝึ กสอนทักษะการเล่นฟุตบอลให้แก่เยาวชน ให้เด็กสนใจกิจกรรมการกีฬาเพื่อช่วยลด
ปัญหาที่เด็กใช้เวลาให้ความสนใจไปกับสิ่ งที่ไม่เหมาะสม และลดปัญหาสังคม
การเสริ มสร้างจิตสานึกความปลอดภัยและรู ้คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติแก่เยาวชน ด้วยการมอบหมวกนิ รภัย
เพื่อใช้เวลาขับขี่รถจักรยานยนต์ เพื่อร่ วมปลูกฝังวินยั การขับขี่ให้แก่เยาวชน
การร่ วมมือในโครงการจิตอาสากับการนิ คมอุตสาหกรรม เพื่อสร้างฝายชะลอน้ าให้ชาวบ้านเพื่อใช้น้ าเพาะปลูก
ในหน้าแล้ง
การมอบน้ าดื่มให้แก่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจานวนกว่า 500 คนในจังหวัดลาพูน

กิจกรรมพนักงานเพือ่ สั งคม เพื่อส่ งเสริ มให้พนักงานได้มีความห่วงใยกับสังคม และได้มีส่วนร่ วมในการช่วยเหลือผูอ้ ื่น
ซึ่ งในปี 2559 พนักงานได้มีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ มกิจกรรมร่ วมกับบริ ษทั ฯ ดังนี้




กิจกรรมบริ จาคโลหิต พนักงานฮานาทั้งในประเทศไทยและประเทศจีน ร่ วมกับสภากาชาด บริ จาคโลหิ ตเพื่อ
เป็ นสาธารณะประโยชน์ต่อผูอ้ ื่น รวมปริ มาณโลหิ ตที่บริ จาคไปกว่า 700,000 มิลลิลิตร
กิจกรรมช่ วยเหลือผู้ด้อยโอกาส บริ ษทั ฯ เล็งเห็นถึงการมีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ า
สาหรับผูด้ อ้ ยโอกาสที่เกิดขึ้นในสังคม ฮานา อยุธยาจึงจัดสรรงบประมาณและจัดกิจกรรมร่ วมกับพนักงานเพื่อ
บริ จาคช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาส เป็ นเงินกว่า 1 ล้านบาท โดยมอบแก่มูลนิ ธิองค์กรการกุศลที่ได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือจากสมาคมกิฟวิ่งแบค ได้แก่

มูลนิธิบ้านนกขมิน้ เพื่อให้การอุปการะช่วยเหลือเด็กกาพร้า เด็กเร่ ร่อน เด็กด้อยโอกาส คนชรา และบาบัดผูต้ ิดยาเสพติด
มูลนิธิเพือ่ การฟื้ นฟูพฒ
ั นาเด็กและครอบครัว (ฟอร์ เด็ก) เพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสที่ตกอยูใ่ นภาวะยากลาบาก
โดยไม่จากัดเชื้อชาติและศาสนา
มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่ งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อช่วยเหลือผูพ้ ิการทางสายตาโดยไม่คานึงถึงเชื้อชาติ
เพศ และศาสนา ด้วยการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ และจัดการฝึ กอบรมอาชีพเพื่อให้ผพู ้ ิการได้มีชีวิตอย่างปกติสุข




กิจกรรมจิตอาสา พนักงานและผูบ้ ริ หารฮานาสานักงานใหญ่ร่วมเป็ นอาสาสมัครในโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม
กับธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย ซึ่ งเป็ นหนึ่งในคู่คา้ ของบริ ษทั ฯ ด้วยการร่ วมกิจกรรมซ่อมแซมอาคารเรี ยน
ของนักเรี ยนอนุบาลและประถม โรงเรี ยนวัดกร่ างสามยอด จังหวัดสุ พรรณบุรี
กิจกรรมปันนา้ ใจด้ านอืน่ ๆ พนักงานฮานา อยุธยาทาบุญตักบาตรบริ จาคข้าวสารอาหารแห้ง และพนักงานบริ จาค
เงิน จานวนกว่า 100,000 บาท มอบให้กบั วัดพระบาทน้ าพุ

9. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรม
บริ ษทั ฯ ได้พฒั นานวัตกรรมในโครงการระบบการผลิตอัตโนมัติ (Manufacturing Execution System) เพื่อการปรับเปลี่ยน
กระบวนการผลิ ตแบบเดิ มมาเป็ นกระบวนการผลิ ตที่ ควบคุมแบบอัตโนมัติที่ทนั สมัย ทั้งนี้ การปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภาพ
เครื่ องจัก ร อุ ป กรณ์ เครื่ องมื อ ต่ า ง ๆ เข้า สู่ ร ะบบการผลิ ต แบบอัต โนมัติ จะเป็ นอี ก ทางเลื อ กหนึ่ งในการเพิ่ ม ขี ด
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ความสามารถทางการแข่งขันของบริ ษทั ฯ เพิ่มคุณภาพการผลิตและส่ งเสริ มการดาเนิ นงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ ตอบสนอง
ต่อความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้ น และสามารถรับมือกับปั ญหาด้านแรงงานทั้งด้านต้นทุนแรงงานและการขาด
แคลนแรงงาน ตลอดจนลดปริ มาณของเสี ยและผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมไปในขณะเดียวกัน
มุ่งสู่ องค์ กรแห่ งความเป็ นเลิศด้ วย Kaizen: จากการที่ บริ ษทั ฯ เข้าร่ วมแข่งขันกิ จกรรมกลุ่ม Kaizen ในงาน Thailand
Kaizen Award ประจาปี 2559 ซึ่ งจัดโดยสมาคมส่ งเสริ มเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น จากผลการประกวด ฮานา ลาพูนได้รับ
รางวัลทั้งสิ้ น 6 รางวัลโดยเป็ นรางวัลชนะเลิศ Diamond Award 2 รางวัล ประเภท Automation Kaizen รางวัล Golden
Award 2 รางวัล ประเภท Automation Kaizen และ Genba Kaizen และอีก 2 รางวัลที่เป็ นประกาศนียบัตร ประเภท Kaizen
for Office และ Kaizen Suggestion ส่ วนฮานา อยุธยา ได้รับรางวัล Golden Award ประเภท Automation Kaizen จะเห็นได้
ว่าบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยสามารถนาเครื่ องมือ Kaizen มาประยุกต์ใช้ในองค์กร โดยมีการพัฒนาผ่านกระบวนการคิ ด
ระดมสมองหาแนวทางการเพิ่มศักยภาพและประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการผลิต และการนาไปสู่ การปฏิบตั ิของพนักงาน
ให้เกิดผลลัพธ์ จึงประสบผลสาเร็ จในสร้างเครื่ องจักรอุปกรณ์ให้เป็ นระบบอัตโนมัติในหลายกระบวนการผลิต จากการ
พัฒนานวัตกรรมด้วยการประยุกต์ใช้ Kaizen อย่างสัมฤทธิ์ ผลนั้น สามารถยกระดับมาตรฐานของบริ ษทั ฯ ให้เกิ ดองค์
ความรู ้ เป็ นการเสริ มสร้างอุตสาหกรรมไทยให้พฒั นาขีดความสามารถทางการแข่งขันให้สูงขึ้นต่อไป
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ ยง
คณะกรรมการบริ ษ ัท มี ห น้า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการก าหนดและรั ก ษาระบบการควบคุ ม ภายใน โดยคณะกรรมการฯ
มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูส้ อบทานความเหมาะสมและความมี ประสิ ทธิ ผลของระบบการควบคุ ม
ภายในที่ ฝ่ายบริ หารจัดให้มีข้ ึ น เพื่ อให้มนั่ ใจว่าระบบการควบคุ มภายในของบริ ษทั ฯ ที่ มีอยู่ดงั กล่าวจะดาเนิ นการให้
เป็ นไปตามเป้ าหมายและบรรลุวตั ถุประสงค์ มีการจัดทาบัญชี และรายงานทางการเงินที่ถูกต้องน่าเชื่ อถือ สามารถป้ องกัน
รั กษาสิ นทรั พย์ต่อการสู ญหายหรื อนาไปใช้โดยมิ ชอบหรื อทุ จริ ต รวมถึ งการทาธุ รกรรมที่ มีการดาเนิ นการกฎหมาย
ระเบียบ นโยบาย และข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ในปี 2559 คณะกรรมการฯ ได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยทาการประเมินตามแบบ
ประเมิ นความเพี ยงพอของระบบการควบคุ มภายในของบริ ษทั ฯ ด้วยตนเอง (self-assessment) ซึ่ งแบบประเมิ นได้
ปรับปรุ งมาจากตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย บริ ษทั ฯ มีแผนกตรวจสอบภายในและหน่วยงานกากับการปฏิบตั ิงาน
เพื่ อ ด าเนิ น การตรวจสอบติ ด ตามและกากับดู แ ลให้มีก ารปฏิ บัติ ต ามระบบที่ ว างไว้แ ละตามข้อ กาหนดที่ เ กี่ ย วข้อ ง
นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้แต่งตั้งให้มีคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงเพื่อดาเนิ นการตามนโยบายการบริ หารความ
เสี่ ยง เพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั ฯ มีการประเมิน บริ หารและควบคุมความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
ในการประชุ มคณะกรรมการบริ ษ ัทครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่ วมประชุ มด้วย
คณะกรรมการฯ ได้ประเมินระบบการควบคุมของบริ ษทั ฯ ตามหลักการสากลของ COSO ในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ
คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ ยง การควบคุมการปฏิบตั ิงาน ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้อมูล
รวมทั้งระบบการติดตาม
คณะกรรมการฯ มีความเห็นร่ วมกับคณะกรรมการตรวจสอบว่าระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ มีความเพียงพอและ
เหมาะสม สรุ ปได้ดงั นี้
1. การควบคุมภายในองค์ กร (Control Environment)
บริ ษทั ฯ มีการจัดโครงสร้างองค์กร สายการรายงานและบริ ห ารจัดการ อานาจการอนุ มตั ิของผูบ้ ริ หารแต่ละระดับ และ
กาหนดกฎบัตรของคณะกรรมการต่ าง ๆ เพื่ อช่ วยในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั
นอกจากนี้คณะกรรมการฯ ได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านการทุจริ ต รวมทั้ง
ระเบียบและนโยบายต่าง ๆ เพื่อเป็ นแนวทางสาหรับกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานในการปฏิบตั ิหน้าที่ความรับผิดชอบ
ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต
2. การประเมินความเสี่ ยง (Risk Assessment)
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง (Risk Management Committee) ได้รับการแต่งตั้งเพื่อให้แน่ใจว่าบริ ษทั ฯ มีการดาเนิ น
ตามนโยบายการและแนวทางการบริ หารความเสี่ ยงที่ กาหนด นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้พิจารณาถึงโอกาสที่ จะเกิ ดการ
ทุจริ ตในการประเมินความเสี่ ยงที่จะบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
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3. การควบคุมการปฏิบัตงิ าน (Control Activities)
บริ ษทั ฯ มีการพัฒนากิจกรรมการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ ยงที่จะไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ขององ์กร ให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับ
ได้ เช่ นการแบ่ งแยกหน้าที่ ค วามรั บผิ ดชอบระหว่าง หน้าที่ อนุ มตั ิ ร ายการ หน้าที่ บนั ทึ กบัญชี และหน้าที่ ดู แลจัดเก็บ
ทรัพย์สินออกจากกันโดยเด็ดขาดเพื่อให้เกิดการสอบทานซึ่ งกันและกัน การควบคุมความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และนโยบายในการอนุมตั ิการทาธุรกรรมที่ทาโดยผูท้ ี่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสี ยในธุรกรรมนั้น
4. ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้ อมูล (Information and Communication)
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ดาเนิ นการให้คณะกรรมการฯ มี ขอ้ มูลที่ เพี ยงพอต่ อการตัดสิ นใจ ซึ่ งจะทาการส่ งหนังสื อเชิ ญ
ประชุ มและเอกสารประกอบการประชุ มที่ มีขอ้ มูลจาเป็ นและเพี ยงพอไปยังคณะกรรมการฯ ล่วงหน้าในระยะเวลาที่
เหมาะสมสาหรับการเตรี ยมความพร้อม นอกจากนี้ รายงานการประชุ มคณะกรรมการฯ ถสามารถตรวจสอบย้อนหลัง
เกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการแต่ละราย อีกทั้งบริ ษทั ฯ จัดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสสาหรับทั้ง
บุคคลภายในและภายนอก
5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มนั่ ใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดาเนิ นไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม
ซึ่ งจะมีการดาเนิ นการร่ วมกันทั้งจากการทบทวนและติ ดตามโดยฝ่ ายบริ หาร โดยการประเมินตนเอง (self-assessment)
โดยหน่วยงานกากับการปฏิบตั ิงาน และโดยผูต้ รวจสอบภายในและผูต้ รวจสอบภายนอก ผลของการตรวจสอบจะมีการ
รายงานต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจา ซึ่ งคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผูอ้ นุ มตั ิ แ ผนงานประจาปี ของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานกากับการปฏิบตั ิงาน
หน่ วยงานตรวจสอบภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งนางสาวจิระภา คงมณี ให้ดารงตาแหน่งหัวหน้างานผูต้ รวจสอบภายใน
ตั้งแต่ วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2542 เนื่ องจากมี ประสบการณ์ ทางานด้านการตรวจสอบภายในและเคยเข้ารั บการอบรมใน
หลักสู ตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานด้านตรวจสอบภายใน เช่น Internal Audit Role in Governance, Risk and Control,
Business Management Skills, Business Analysis and Information Technology, COSO Internal Control Framework
รวมทั้งการอบรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและมาตรฐานบัญชี ที่ออกใช้ใหม่ และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการ
ด าเนิ นงานของบริ ษ ทั ฯ จึ งเห็ นว่า มี ค วามเหมาะสมที่ จะปฏิ บัติ หน้า ที่ ด ังกล่ า วได้อย่ า งเหมาะสมและเพี ย งพอ ทั้ง นี้
หน่วยงานตรวจสอบภายในมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งการพิจารณาและอนุมตั ิ แต่งตั้ง ถอดถอน
โยกย้ายผูด้ ารงตาแหน่ งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบด้วย
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หน่ วยงานกากับการปฏิบัตงิ าน (Compliance Unit)
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิการยน 2556 ได้แต่งตั้งนางสาวจิระภา คงมณี ให้ดารง
ตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน เพื่อทาหน้าที่กากับดูแลการดาเนิ นธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไป
ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง
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12. รายการระหว่ างกัน
รายการระหว่ างกันในปี 2559
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิ น รายการธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ ที่ เกี่ ยวข้องกันในรายงานและงบการเงิ นรวม สิ้ นสุ ด 31
ธันวาคม 2559 ซึ่ งได้เปิ ดเผยข้อมูลในระหว่างปี บริ ษทั ฯ มีรายการธุ รกิ จที่ สาคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุ รกิ จ
ดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯ และกิจการที่ เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งรายการ
ระหว่างกันได้กระทาอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็ นไปตามธุ รกิ จการค้า และไม่มีรายการใดที่ ก่อให้เกิ ดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริ ษทั ฯ ไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันในปี 2559 เนื่องจากสัญญาเช่าทรัพย์สินที่เคยทาระหว่างบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ที่เป็ นผูถ้ ือ
หุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ ได้สิ้นสุ ดลงแล้ว ตั้งแต่วนั ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
รายการระหว่ างกันในรอบ 3 ปี
ในปี 2557 บริ ษทั ฯ มีรายการระหว่างกัน 1 รายการคือรายการเช่าทรัพย์สินระหว่างบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ที่เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ราย
ใหญ่ของบริ ษทั ฯ มูลค่ารายการ 262,374 บาทต่อปี สัญญาเช่าได้หมดอายุลง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 โดยไม่มีการต่อ
อายุ
บริษัท/บุคคล
ทีเ่ กีย่ วข้ อง

ลักษณะความสั มพันธ์

บริ ษทั โอแมค เป็ นผูถ้ ือหุ ้น รายใหญ่ของบริ ษ ทั ฯ
จากัด
จ านวน 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 ษ ัท โอแมค
จากัด มี ก ลุ่ ม ตระกูล ฮัน เป็ นผูถ้ ื อ
หุ ้นรายใหญ่(2) และมีกรรมการของ
บริ ษั ท ฯ 1 ท่ า นด ารงต าแหน่ ง
กรรมการบริ ษทั โอแมค จากัด(3)

รายการ

ขนาดของรายการ

เงื่อนไขความ
สมเหตุสมผลและความ
จาเป็ น

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

ค่ า เ ช่ า ใ น ปี 2 5 5 7
จานวน 262,374 บาท
โ ด ย สั ญ ญ า เ ช่ า ไ ด้
สิ้ น สุ ด ลงในวัน ที่ 28
กุมภาพันธ์ 2557

บ ริ ษั ท ฯ เ ช่ า ช่ ว ง ที่ ดิ น
ดัง กล่ า วเพื่ อ ใช้ เ ป็ นที่ ต้ ั ง
ของส านั ก งานใหญ่ แ ละ
โรงงานการผลิตของบริ ษทั
ย่ อ ย ตั้ งแต่ ปี 2534 โดย
อัต ราค่ า เช่ า เป็ นอัต ราที่
ยุ ติ ธรรมเนื่ องจากเป็ น
อั ต ร าเดี ยวกั บ ที่ บ ริ ษั ท
โอแมค จากัด ทาสัญญาเช่า
กับเจ้าของที่ดิน

(1) ข้อมูล ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน 14 มีนาคม 2557
(2) บริ ษทั โอแมค จากัด มีผถู ้ ือหุ ้นรายใหญ่ คือ
นายริ ชาร์ด เดวิด ฮัน ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 15.28
น.ส. เจนีน มากาเร็ ต ฮัน ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 33.33 ลักษณะความสัมพันธ์ น้องสาวของนายริ ชาร์ด เดวิด ฮัน
ด.ญ. อลินา ซิลวี่ ฮัน ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 18.05 ลักษณะความสัมพันธ์ บุตรสาวของนายริ ชาร์ด เดวิด ฮัน
(3) กรรมการ 1 ท่าน คือ นายริ ชาร์ ด เดวิด ฮัน
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มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัตกิ ารทารายการระหว่ างกัน
กรณี รายการธุ รกรรมที่ทากับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามมาตรา 89/12 (1) ตามข้อกาหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ เช่ นรายการธุ รกรรมทางการค้าปกติ หรื อธุ รกรรมที่ สนับสนุ นธุ รกิ จที่ มีเงื่ อนไขการค้าทัว่ ไป ต้องขอ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ หรื อขออนุมตั ิหลักการจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ก่อนที่จะทาธุรกรรม
สาหรับมาตรการและขั้นตอนการอนุมตั ิการทารายการระหว่างกัน ในการเข้าทาสัญญากับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและจะต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ใน
กรณี ที่ตอ้ งผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั การออกเสี ยงในที่ประชุมนั้น ๆ และในกรณี ที่การดาเนินการใดที่มีหรื ออาจ
มีผลประโยชน์หรื อส่ วนได้ส่วนเสี ยของกรรมการ หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่ งอาจมีความขัดแย้ง กรรมการผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสี ยจะต้องแจ้งเรื่ องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา และจะต้องงดออกเสี ยงในที่
ประชุมในวาระที่อนุมตั ิการดาเนินการดังกล่าว
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยต้องถือปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย ข้อมูลรายการระหว่างกันที่ บริ ษทั ฯ เปิ ดเผยในงบการเงิ นได้มีการ
นาเสนอและพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบทุกรายไตรมาส เพื่อดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในกรณี ที่มีรายการที่ เกี่ ยวโยงกันที่ มีขนาดรายการที่ มีนยั สาคัญเข้าข่ายจะต้องขออนุ มตั ิ จากผูถ้ ือหุ ้นตามข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนการทารายการจะต้องเปิ ดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทารายการให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบก่อนที่จะ
ทารายการอย่างน้อยครอบคลุมในประเด็น ดังนี้
1. ชื่อและความสัมพันธ์ของบุคคลที่มีความขัดแย้ง
2. ลักษณะและปริ มาณรายการระหว่างปี รวมทั้งเป็ นรายการที่กระทาอย่างต่อเนื่องหรื อกระทาตามความจาเป็ นเป็ น
ครั้งคราว
3. เหตุผลในการทารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ประโยชน์กบั ผูถ้ ือหุ น้ และนโยบายการกาหนดราคาและ
เงื่อนไขการค้าระหว่างกันที่เป็ นธรรมและสมเหตุสมผลอย่างไร
4. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่ งรายการดังกล่ าวจะต้องได้รับการอนุ มตั ิ จากที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นโดยผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีส่วนได้ส่ วนเสี ยไม่มีสิ ทธิ ออกเสี ย ง
ลงคะแนน
มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน
เพื่อเป็ นการคุม้ ครองผูล้ งทุน หากมีรายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อยเกิดขึ้ นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสี ยหรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต รายการดังกล่าวจะต้องผ่านที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ที่มีคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับความจาเป็ น ความสมเหตุสมผลของ
รายการนั้น และเป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั อย่างไร โดยกรรมการผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงใน
รายการดังกล่าว ในกรณี ที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิ จารณารายการระหว่างกันที่ อาจเกิ ดขึ้ น
บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีผเู ้ ชี่ยวชาญอิสระหรื อผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั เป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อ
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นาไปใช้ประกอบการตัดสิ นใจของคณะกรรมการ หรื อผูถ้ ือหุน้ ตามแต่กรณี ทั้งนี้บริ ษทั ฯ จะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ
นโยบายและแนวโน้ มการทารายการระหว่ างกันในอนาคต
นโยบายของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยเกี่ยวกับการทารายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จะต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และการปฏิ บตั ิ ตาม
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการที่เกี่ยวโยง และการได้มา หรื อจาหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการดาเนิ นธุ รกิจเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ในการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยซึ่ งจาเป็ นต้องมีการซื้ อขายสิ นค้าระหว่างกันกับบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั ฯ ดังนั้นรายการระหว่างกันของกลุ่ม
บริ ษทั ฯจะกระทาอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็ นไปตามธุรกิจการค้า
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย หรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงหรื อรายการที่อาจมี
ความขัด แย้งทางผลประโยชน์ข องบริ ษ ทั ฯ ในระยะเวลาที่ ผ่า นมา และที่ เ กิ ด ขึ้ นอย่า งต่ อเนื่ องจนถึ งปั จจุ บันแล้ว มี
ความเห็นว่าบริ ษทั ฯ มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและถูกต้อง โดยรายการดังกล่าวเป็ นไปตามลักษณะธุ รกิ จทัว่ ไป
และได้กระทาอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็ นไปตามธุรกิจปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arms’ length)
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ส่ วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13. ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
งบการเงิน
ก. สรุ ปรายงานการสอบบัญชี
 ปี 2559 ผูส้ อบบัญชีได้แสดงความเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบไม่มีเงื่อนไขและไม่มีขอ้ สังเกต
 ปี 2558 ผูส้ อบบัญชีได้แสดงความเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบไม่มีเงื่อนไขและไม่มีขอ้ สังเกต
 ปี 2557 ผูส้ อบบัญชีได้แสดงความเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบไม่มีเงื่อนไขและไม่มีขอ้ สังเกต
ข. ตารางสรุ ปงบการเงินรวม และ งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
โปรดดูเอกสารแนบ 5
ค. อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ
โปรดดูเอกสารแนบ 5
14. คาอธิบาย และ การวิเคราะห์ ของฝ่ ายจัดการ
ภาพรวมผลการดาเนินงานของกลุ่มฮานา
รายได้จากการขาย ของกลุ่มบริ ษทั ฮานา ไมโครอิ เล็คโทรนิ คส ปี 2559 ใกล้เคี ยงกับปี 2558 เมื่ อเที ยบปี ต่ อปี ที่ 20.6
พันล้านบาท ในปี 2559 จาก 20.5 พันล้านบาทในปี 2558 รายได้จากการขายในรู ปสกุลเงิ นเหรี ยญสหรัฐลดลงร้อยละ 3
เท่ากับ 581 ล้านเหรี ยญสหรัฐในปี 2559 จาก 599 ล้านเหรี ยญสหรัฐในปี 2558 กาไรจากการดาเนิ นงานลดลงร้อยละ 9
เท่ากับ 1,969 ล้านบาทในปี 2559 จาก 2,161 ล้านบาทในปี 2558 กาไรจากการดาเนิ นงานลดลงร้อยละ 12 ในรู ปสกุลเงิน
เหรี ยญสหรัฐเท่ากับ 56 ล้านเหรี ยญสหรัฐในปี 2559 จาก 63 ล้านเหรี ยญสหรัฐในปี 2558
ในปี 2559 บริ ษทั ฯ มีกาไรสุ ทธิ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 เท่ากับ 2,105 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่เท่ากับ 2,066 ล้านบาท
เนื่องจากมีกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจานวน 340 ล้านบาท หักลบกับกาไรจากการดาเนินงานที่ลดลง
การวิเคราะห์ ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
การวิเคราะห์ รายได้
ปี 2559 รายได้จากการขายของกลุ่มบริ ษทั ฯ เท่ากับ 20,522 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปี 2558 ที่เท่ากับ 20,521 ล้านบาทเนื่ อง
ด้ว ยสภาวะตลาดที่ มีแ นวโน้มคล้า ยคลึ งกัน ในช่ วงครึ่ งแรกของปี โดยทั่วไปแล้ว เป็ นช่ วงที่ อ่อนตัวกว่า แต่ กลับ มา
แข็งแกร่ งขึ้นในช่วงครึ่ งปี หลังโดยเฉพาะช่วงไตรมาสที่ 4 ของทั้งปี 2558 และปี 2559 ส่ วนยอดขายในรู ปสกุลเงินเหรี ยญ
สหรัฐลดลงร้อยละ 3 ในปี 2559 เท่ ากับ 581 ล้านเหรี ยญสหรั ฐ จาก 599 ล้านเหรี ยญสหรั ฐในปี 2558 เนื่ องจากอัตรา
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แลกเปลี่ยนเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินเหรี ยญสหรัฐในปี 2559 อ่อนค่าลงร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปี 2558 คือเท่ากับ 35.30 บาท
จาก 34.25 บาท
ยอดขายของหน่วยงานไมโครอิเล็คโทรนิคสปี 2559 เทียบกับปี 2558 ลดลงร้อยละ 12 ในรู ปสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐ (ลดลง
ร้อยละ 10 ในรู ปสกุลเงินบาท) โดยผลการดาเนิ นงานของหน่วยงานที่จงั หวัดลาพูนลดลงร้อยละ 13 (ลดลงร้อยละ 11 ใน
รู ป สกุลเงิ นบาท) และหน่ วยงานที่ เ มื อ งเจี ย ซิ ง ลดลงร้ อยละ 10 (ลดลงร้ อยละ 7 ในรู ปสกุล เงิ นบาท) ยอดขายของ
หน่วยงานประกอบ IC เพิ่มขึ้ นร้อยละ 4 ในรู ปเงิ นสกุลเหรี ยญสหรัฐ (เพิ่มขึ้ นร้อยละ 7 ในรู ปสกุลเงินบาท) โดยเฉพาะ
ยอดขายของหน่ วยงาน IC ที่ จงั หวัดพระนครศรี อยุธยาเพิ่มขึ้ นร้อยละ 8 (เพิ่มขึ้ นร้ อยละ 11 ในรู ปสกุลเงิ นบาท) และ
หน่วยงานที่เมืองเจียซิ ง ประเทศจีนลดลงร้อยละ 16 (ลดลงร้อยละ 14 ในรู ปสกุลเงินบาท) ยอดขายของฮานา ไมโคร ดิส
เพลย์ เทคโนโลยี (HMT) เพิ่มขึ้นร้อยละ 200 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 209 ในรู ปสกุลเงินบาท)
สั ดส่ วนยอดขายแยกตามหน่ วยงานการผลิต
ปี 2559
38%
18%
0%
34%
5%
5%
100%

หน่วยการผลิต PCBA (ประเทศไทย)
หน่วยการผลิต PCBA (ประเทศจีน)
หน่วยการผลิต PCBA (ประเทศกัมพูชา)
หน่วยการผลิต IC (ประเทศไทย)
หน่วยการผลิต IC (ประเทศจีน)
หน่วยการผลิต HMT (ประเทศสหรัฐอเมริ กา)
รวมรายได้

ปี 2558
42%
19%
0%
31%
6%
2%
100%

ปี 2557
47%
20%
0%
26%
6%
1%
100%

การวิเคราะห์ อตั ราส่ วนกาไรขั้นต้ น ต้ นทุนขาย และค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
อัตราส่ วนกาไรขั้นต้นในปี 2559 เท่ากับ 155 ล้านบาท คิ ดเป็ นร้อยละ 14 ลดลงร้อยละ 1 จากร้อยละ 15 ในปี 2558
เนื่องจากราคาของผลิตภัณฑ์ที่ลดลงทั้งในส่ วนของหน่วยการผลิต PCBA และ IC
การวิเคราะห์ ผลกาไรจากการดาเนินงาน
กาไรจากการดาเนิ นงานปี 2559 ลดลงร้อยละ 1 คือเท่ากับร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปี 2558 เท่ากับร้อยละ 11 ค่าใช้จ่ายใน
การขายและบริ หารเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 (เท่ากับ 53 ล้านบาท) เนื่ องจากการเปิ ดดาเนิ นการหน่วยการผลิตแห่ งใหม่ในจังหวัด
ลาพูน (นิคมสวนอุตสาหกรรมสหพัฒน์) และที่ประเทศกัมพูชา (จังหวัดเกาะกง)
การวิเคราะห์ เงินปันผลจ่ าย
ในปี 2559 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจานวน 805 ล้านบาท โดยจ่ายในไตรมาส 4/59
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ในปี 2558 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินปันผลรวมจานวน 1,610 ล้านบาท ในอัตรา 2.00 บาทต่อหุ น้ โดยจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
จานวน 805 ล้านบาท ในอัตรา 1.00 บาทต่อหุ น้ ซึ่ งจ่ายในไตรมาส 4/58 และจ่ายเงินปั นผลครั้งสุ ดท้ายจานวน 805 ล้าน
บาท ในอัตรา 1.00 บาทต่อหุน้ ในไตรมาส 2/59
ในปี 2557 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินปันผลรวมจานวน 1,610 ล้านบาท ในอัตรา 2.00 บาทต่อหุ น้ โดยจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
จานวน 805 ล้านบาท ในอัตรา 1.00 บาทต่อหุ น้ ซึ่ งจ่ายในไตรมาส 4/57 และจ่ายเงิ นปั นผลครั้งสุ ดท้ายจานวน 805 ล้าน
บาท ในอัตรา 1.00 บาทต่อหุน้ ในไตรมาส 2/58
โดยปกติบริ ษทั ฯ จะประกาศการจ่ายเงินปั นผลเมื่อมีการประชุมคณะกรรมการในเดือนกุมภาพันธ์ของปี ถัดไป เพื่อที่จะ
นาเข้าสู่การขอมติอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี ในเดือนเมษายน และจ่ายเงินปันผลในเดือนพฤษภาคม
ฐานะทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ฯ ไม่มีภาระหนี้ที่ก่อให้เกิดดอกเบี้ย และมีเงินสดสารองและเงินลงทุนในสถาบันการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2559
เท่ากับ 9.9 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 9.1 พันล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2558
คุณภาพสิ นทรัพย์
ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกค้าของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยเป็ นบริ ษทั ที่มีชื่อเสี ยงในอุตสาหกรรมการประกอบ IC และชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิ กส์ ทั้งนี้
บริ ษทั ฯ จะทาการตั้งสารองค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสาหรับหนี้ ที่ครบกาหนดชาระเกิ นกว่า 90 วัน รวมทั้งรายการที่ ฝ่าย
บริ หารเชื่อว่ามีความน่าสงสัยที่จะเกิดหนี้สูญ
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

2559

2558

2557

3,404,803
18,549
26,032
4,443
3,453,827
(18,855)
3,433,972

3,110,049
61,075
2,511
1,306
3,174,941
(24,245)
3,150,696

3,196,839
24,772
7,732
2,024
3,231,367
(24,410)
3,206,957
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สิ นค้ าคงเหลือ
โดยทัว่ ไปบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจะทาการผลิตสิ นค้าตามคาสั่งซื้ อของลูกค้า สิ นค้าคงเหลือส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯ คื อ
วัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง เครื่ องมือ และสิ นค้าระหว่างการผลิต และสิ นค้าสาเร็ จรู ปที่รอการจัดส่ งให้แก่ลูกค้าเพียงส่ วนน้อย
โดยปกติกลุ่มบริ ษทั ฯ จะทาการตัดจาหน่ายวัตถุดิบที่ลา้ สมัยและตั้งสารองค่าเผื่อสิ นค้าล้าสมัยสาหรับสิ นค้าคงเหลือที่ มี
อายุยาวนานและการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ถาวรกรณี ถา้ มีนยั สาคัญ ในทุกไตรมาส
ระยะเวลาหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือเฉลี่ยในปี 2559 เท่ากับ 73 วัน ปี 2558 เท่ากับ 70 วัน และปี 2557 เท่ากับ 61 วัน
สภาพคล่ อง
กลุ่มบริ ษทั ฯ มีเงินสดและเงินลงทุนในสถาบันการเงิน จานวน 9.9 พันล้านบาท ซึ่ งไม่มีภาระหนี้ สินที่ก่อให้เกิดดอกเบี้ ย
อัตราส่ วนสภาพคล่องสูง ประมาณ 3 เท่าของหนี้ สินหมุนเวียน สภาพคล่องในการดาเนิ นงาน (ค่าตัดจาหน่าย) ลดลงร้อย
ละ 5 ในปี 2559 เนื่องจากผลกาไรจากการดาเนินงานของหน่วยการผลิต PCBA ลดลง
EBITDA ในปี 2559 เท่ากับ 3.1 พันล้านบาท ในปี 2558 เท่ากับ 3.3 พันล้านบาท และปี 2557 เท่ากับ 3.2 พันล้านบาท
เงินสดและเงินลงทุนในสถาบันการเงินในปี 2559 เพิ่มขึ้น 0.8 พันล้านบาท เป็ น 9.9 พันล้านบาท เนื่ องจาก EBITDA 3.1
พันล้านบาท หักด้วยเงินปันผลจ่ายครั้งสุ ดท้ายประจาปี 2558 จานวน 0.8 พันล้านบาท ในไตรมาส 2/59 และเงินปั นผลจ่าย
ระหว่างกาลในไตรมาส 4/59 จานวน 0.8 พันล้านบาท รายจ่ายฝ่ ายทุน 0.8 พันล้านบาท และรายจ่ายอื่น ๆ 0.1 พันล้านบาท
เงินสดและเงินลงทุนในสถาบันการเงินในปี 2558 เพิ่มขึ้น 0.5 พันล้านบาท เป็ น 9.1 พันล้านบาท เนื่ องจาก EBITDA 3.3
พันล้านบาท หักด้วยเงินปันผลจ่ายครั้งสุ ดท้ายประจาปี 2557 จานวน 0.8 พันล้านบาท ในไตรมาส 2/58 และเงินปั นผลจ่าย
ระหว่างกาลในไตรมาส 4/58 จานวน 0.8 พันล้านบาท รายจ่ายฝ่ ายทุน 1.6 พันล้านบาท และรายจ่ายอื่น ๆ 0.4 พันล้านบาท
เงินสดและเงินลงทุนในสถาบันการเงินในปี 2557 เพิ่มขึ้น 2.0 พันล้านบาท เป็ น 8.3 พันล้านบาท เนื่ องจาก EBITDA 3.2
พันล้านบาท หักด้วยเงินปั นผลจ่ายครั้งสุ ดท้าย จานวน 0.8 พันล้านบาท และเงินปั นผลจ่ายระหว่างกาลในไตรมาส 4/57
จานวน 0.8 พันล้านบาท รายจ่ายฝ่ ายทุน 0.9 พันล้านบาท และค่าสิ นไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยจานวน 1.3
พันล้านบาท
รายจ่ ายฝ่ ายทุน
รายจ่ายฝ่ ายทุนสุ ทธิ ของปี 2559 เท่ากับ 801 ล้านบาท ปี 2558 เท่ากับ 1,583 ล้านบาท และ ปี 2557 เท่ากับ 854 ล้านบาท
ตามล าดับ รายจ่ า ยฝ่ ายทุ น สุ ท ธิ ข องปี 2559 เพิ่ ม ขึ้ นเนื่ อ งจากรายจ่ า ยการลงทุ น ของหน่ ว ยการผลิ ต ที่ จั ง หวัด
พระนครศรี อยุธยาเพิ่มขึ้ นเมื่อเที ยบกับก่อนเกิ ดอุทกภัยในปี 2554 และการการก่อสร้างอาคารหน่วยการผลิตที่ ประเทศ
กัมพูชา
โดยปกติรายจ่ายฝ่ ายทุนจะเป็ นรายจ่ายสาหรับการซื้ ออุปกรณ์การผลิตเมื่อมีการเพิ่มขึ้นของยอดขาย โดยเฉพาะหน่วยงาน
ประกอบ IC อย่างไรก็ตามจะล้าหลังประมาณ 3 - 6 เดื อนเนื่ องจากต้องทาการสัง่ ซื้ อล่วงหน้า การขยายโรงงานใหม่จะ
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ขึ้นอยู่กบั การใช้สอยประโยชน์ของอาคารโรงงานในปั จจุบนั และระยะเวลาในการก่อสร้างโรงงานใหม่หรื อการขยาย
โรงงานเดิม
แหล่ งที่มาของเงินทุน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยไม่มีภาระหนี้ สินที่ก่อให้เกิ ดดอกเบี้ ย และมีเงิ นทุนหมุนเวียนในการดาเนิ นงานเป็ นบวก แหล่ง
เงินทุนของกลุ่มฮานาจะมาจากส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
ปัจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลต่ อการดาเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
กลุ่มบริ ษทั ฯ ดาเนินธุรกิจการผลิตชิ้นส่ วนอิเล็คทรอนิ กส์ โดยรับจ้างทาการผลิตสิ นค้าจากลูกค้า และดาเนิ นการจัดส่ งให้
ลูกค้า หรื อลูกค้าของลูกค้าเอง ดังนั้นผลการดาเนิ นงานของกิจการ จึ งขึ้นอยู่กบั ความสามารถในการรักษาฐานลูกค้าเดิ ม
และการแสวงหาลูกค้ารายใหม่ ๆ ซึ่ งการเปลี่ยนแปลงของอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกและยอดขายสิ นค้าของ
ลูกค้า จึงมีผลต่ออุปสงค์ในสิ นค้าและบริ การของบริ ษทั ฯ
เนื่องด้วยกลุ่มบริ ษทั ฯ มีรายได้จากการขายในรู ปสกุลเงินต่างประเทศ (สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐ) และมีตน้ ทุนในรู ปสกุลเงิน
ต่างประเทศคิดเป็ นร้อยละ 60 ของรายได้จากการขาย การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเหรี ยญสหรัฐ และ
เงินหยวนของจีนต่อเหรี ยญสหรัฐ จะมีผลกระทบต่อผลกาไรของกลุ่มบริ ษทั ฯ ประมาณ 200 ล้านบาทต่อไตรมาส สาหรับ
ทุก ๆ ร้อยละ 10 ของการเปลี่ ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนของเงิ นบาทต่อเหรี ยญสหรัฐ และเงิ นหยวนของจี นต่อเหรี ยญ
สหรัฐ ซึ่ งก็คือ (1-0.60) X ยอดขาย X 10%
กลุ่มบริ ษทั ฯ ที่ ประเทศไทย ได้มีการทาสัญญาซื้ อขายเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้าจานวน 140 ล้านเหรี ยญสหรั ฐเพื่ อ
ป้ องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว โดยจะทาการต่อสัญญาทุก ๆ 3 - 6 เดือน
ในขณะที่ มู ล ค่ า ทางบัญ ชี ข องบริ ษ ัท ย่ อ ยในต่ า งประเทศถู ก บัน ทึ ก ในรู ป สกุ ล เงิ น ต่ า งประเทศ ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนจะปรากฏใน “รายการผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน” ในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ในบัญชี งบ
ดุล ซึ่ งไม่มีผลกระทบต่อเงินสดจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
สาหรับบริ ษทั ฮานา ที่เป็ นกลุ่มบริ ษทั ที่ส่งออก การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของรายได้
เนื่องจากมีผลกระทบต่อกาไรจากการดาเนินงาน และการปรับปรุ งมูลค่าของสิ นค้าคงคลัง (ซึ่ งฝ่ ายจัดการจะรายงานแต่ละ
ไตรมาส เมื่อมีผลกระทบที่เป็ นสาระสาคัญต่อผลกาไร) และกาไรขั้นต้น
อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่ างประเทศ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลบาทต่อเหรี ยญสหรัฐสะท้อนถึงทิศทางเศรษฐกิจของตลาดเกิดใหม่และความต้องการของสิ นค้า
ระหว่างงวด อัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉลี่ยสาหรับปี 2559 เท่ากับ 35.30 บาทต่อเหรี ยญสหรัฐ ซึ่ งอ่อนค่าลงร้อยละ 3 จากปี
2558 ที่เท่ากับ 34.25 บาทต่อเหรี ยญสหรัฐ โดยปี 2558 อ่อนค่าลงร้อยละ 5 จากปี 2557 ที่ เท่ากับ 32.48 บาทต่อเหรี ยญ
สหรัฐ
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บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)

รายการยกเว้ น
ไม่มีรายการยกเว้นในปี 2559 ปี 2558 หรื อ ปี 2557
เหตุการณ์ สืบเนื่อง
ไม่มี
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การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
“บริ ษทั ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ฉบับนี้ แล้ว และด้วยความระมัดระวัง
บริ ษทั ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู ้ ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาด ข้อมูลที่ควรต้องแจ้งใน
สาระสาคัญ นอกจากนี้ บริ ษทั ขอรับรองว่า
(1) งบการเงิ นและข้อมูลทางการเงิ นที่ สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ได้แสดงข้อมูลอย่าง
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแล้ว
(2) บริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อการจัดให้มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ ใจว่า บริ ษทั ได้เปิ ดเผย
ข้อมูลในส่วนที่เป็ นสาระสาคัญทั้งของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตาม
ระบบดังกล่าว
(3) บริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตาม
ระบบดังกล่าว และบริ ษทั ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ผูส้ อบบัญชีและ
กรรมการตรวจสอบของบริ ษทั แล้วซึ่ งครอบคลุมถึงข้อบกพร่ องและการเปลี่ยนแปลงที่ สาคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทาที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดี ยวกันกับที่บริ ษทั ได้รับรองความถูกต้อง
แล้ว บริ ษทั ได้มอบหมายให้ นายเทอร์เรนซ ฟิ ลิป เวียร์ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มี
ลายมือชื่อของ นายเทอร์เรนซ ฟิ ลิป เวียร์ กากับไว้ บริ ษทั จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่บริ ษทั ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้ว
ดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ
1. นายริ ชาร์ด เดวิด ฮัน

ตาแหน่ง
กรรมการ, รองประธาน, ประธานบริ หาร
และหัวหน้าฝ่ ายบริ หาร

…………………………

กรรมการ, รองประธานบริ หาร และ
หัวหน้าฝ่ ายการเงิน

…………………………

กรรมการ, ประธานอานวยการ
และหัวหน้าฝ่ ายปฏิบตั ิการ

…………………………

4. นายจอห์น ทอมพ์สนั

ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ

…………………………

5. นางสลักจิตต์ ปรี ดาภรณ์

กรรมการอิสระ

…………………………

6. นายยิง่ ศักดิ์ เจนรถา

กรรมการอิสระ

…………………………

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

ชื่อ

ตาแหน่ง

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

ลายมือชื่อ

ลายมือชื่อ
…………………………

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

รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษทั บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตาแหน่ ง / วันที่ได้ รับการแต่ งตั้ง
นายบัญชา ทานพระกร อายุ 82 ปี ดารงตาแหน่ง ประธานกรรมการบริ ษทั ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 7 พฤศจิ กายน 2545 และลาออกออกจากตาแหน่ งกรรมการ ประธาน
กรรมการบริ ษทั ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระมีผลตั้งแต่วนั ที่ 31 ธันวาคม 2559
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิ บรม
- อนุปริ ญญาทางการธนาคาร Institute of Banker กรุ งลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 40/2005
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษทั (%)
0 % (ตนเอง 0% / คู่สมรส 0% / บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ 0%)
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
- 2550 - ปัจจุบนั ดารงตาแหน่งประธานกรรมการ บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)
- 2545 - ปัจจุบนั ดารงตาแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ บริ ษทั ฮานา ไม
โครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรือองค์ กรอืน่ ในปี ที่ผ่านมา
ไม่มี

หมายเหตุ
นายบัญชา ทานพระกรได้ลาออกจากการเป็ นกรรมการ กรรมการอิ สระ ประธานกรรมการบริ ษทั ฯ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบโดยมีผลวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มติที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559
ได้แต่ งตั้งนายจอห์น ทอมพ์สันเป็ นกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริ ษทั ฯ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ แทนนายบัญชา ทานพระกร โดยมีผลวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็ นต้นไป

รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษทั บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล / อายุ / ตาแหน่ ง / วันที่ได้ รับการแต่ งตั้ง
นายริ ชาร์ ด เดวิด ฮัน อายุ 60 ปี ดารงตาแหน่ง กรรมการบริ หาร รองประธานกรรมการประธานบริ หาร และ
หัวหน้าฝ่ ายบริ หาร และกรรมการสรรหาโดย ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2536
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิ บรม
- ปริ ญญาตรี B.A. (Economics), Westminster กรุ งลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร
- ปริ ญญาโท M.B.A (Marketing) City University กรุ งลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 57/2006
- หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial Statements (UFS) 4/2006
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษทั (%)
0.129 % (ตนเอง 0.129 % / คู่สมรส 0% / บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ 0%)
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
- 2536 – ปัจจุบนั กรรมการบริ หาร บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยรวม 15
บริ ษทั
- 2540 – ปัจจุบนั กรรมการ บริ ษทั โอแมค (ฮ่องกง) จากัด
- 2532 – ปัจจุบนั กรรมการ บริ ษทั โอแมค จากัด
- 2543 – ปัจจุบนั กรรมการ บริ ษทั เรนโบว์ จอย จากัด
- 2541 – ปัจจุบนั กรรมการสรรหา บริ ษทั ไทยบริ ติชซี เคียวริ ต้ ี พริ้ นติ้ง จากัด (มหาชน)

การดารงตาแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรือองค์ กรอืน่ ในปี ที่ผ่านมา
- กรรมการ บริ ษทั โอแมค (ฮ่องกง) จากัด
- กรรมการ บริ ษทั โอแมค จากัด
- กรรมการ บริ ษทั เรนโบว์ จอย จากัด
- กรรมการสรรหา บริ ษทั ไทยบริ ติชซี เคียวริ ต้ ี พริ้ นติ้ง จากัด (มหาชน)

รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษทั บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล / อายุ / ตาแหน่ ง / วันที่ได้ รับการแต่ งตั้ง
นายวินสัน มุง ชู ฮุย อายุ 71 ปี ดารงตาแหน่ง กรรมการบริ หาร รองประธานบริ หาร ประธานอานวยการ และ
หัวหน้าฝ่ ายปฏิบตั ิการ และโดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2536
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิ บรม
- ปริ ญญาตรี Bachelor of Engineering, Cheng Kong University ประเทศไต้หวัน
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 117/2015
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษทั (%)
0.783% (ตนเอง 0.783 % / คู่สมรส 0% / บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ 0%)
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
กรรมการบริ หาร บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยรวม 9 บริ ษทั

การดารงตาแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรือองค์ กรอืน่ ในปี ที่ผ่านมา
ไม่มี

รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษทั บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล / อายุ / ตาแหน่ ง / วันที่ได้ รับการแต่ งตั้ง
นายเทอร์เรนซ ฟิ ลิป เวียร์ อายุ 58 ปี ดารงตาแหน่งกรรมการบริ หาร รองประธานบริ หาร และหัวหน้า
ฝ่ ายการเงิน ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ และประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อ
วันที่ 26 กรกฎาคม 2536
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิ บรม
- ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์และบัญชี Macquarie University, ประเทศออสเตรเลีย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 6/2001, Diploma
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษทั (%)
0.040 % (ตนเอง 0.040 % / คู่สมรส 0% / บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ 0%)
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
กรรมการบริ หาร บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยรวม 15 บริ ษทั

การดารงตาแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรือองค์ กรอืน่ ในปี ที่ผ่านมา
ไม่มี

รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษทั บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล / อายุ / ตาแหน่ ง / วันที่ได้ รับการแต่ งตั้ง
นางสลักจิตต์ ปรี ดาภรณ์ อายุ 56 ปี ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา
และกรรมการกากับดูแลกิจการ โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2556
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิ บรม
- ปริ ญญาตรี สาขาการบัญชี คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Risk Management for Committee Program (RMP) 2/2013
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 107/2014
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 205/2015
- ความท้าทายของกรรมการตรวจสอบกับบทบาทการสอบทาน ข้อมูลการเงินและข้อมูลที่มิใช่การเงิน
(ก.ล.ต.) – มกราคม 2559
- CG Forum 2/2016 - สุ จริ ต ระมัดระวัง เกราะคุม้ กันกรรมการ - พฤษภาคม 2559
- CG Forum 3/2016 - ทุจริ ตในองค์กร ภัยมืดที่ป้องกันและควบคุมได้ - สิ งหาคม 2559
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษทั (%)
0 % (ตนเอง 0% / คู่สมรส 0% / บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ 0%)
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
- 2556 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)
- 2552 - ปัจจุบนั ที่ปรึ กษาด้านการเงินและบัญชีอิสระ
- 2535 - 2552 ผูจ้ ดั การบัญชี บริ ษทั ส.นภา (ประเทศไทย) จากัด

การดารงตาแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรือองค์ กรอืน่ ในปี ที่ผ่านมา
ที่ปรึ กษาด้านการเงินและบัญชี อิสระ (อาชีพหลัก)

รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษทั บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล / อายุ / ตาแหน่ ง / วันที่ได้ รับการแต่ งตั้ง
นายยิ่งศักดิ์ เจนรถา อายุ 70 ปี ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรร
หา และกรรมการกากับดูแลกิจการ โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2556
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิ บรม
- ปริ ญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริ ญญาโทสาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรการอบรมการจัดการการผลิตและการดาเนินงาน คณะบริ หารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 9/2014
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 111/2014
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษทั (%)
0.008 % (ตนเอง 0.008 % / คู่สมรส 0% / บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ 0%)
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
- 2556 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)
- 2553 - 2554 ที่ปรึ กษาฝ่ ายบริ หาร บริ ษทั อินเตอร์เนชัน่ แนล พรี ซิชนั่ โปรดักท์ จากัด
- 2551 - 2552 รองประธานและผูจ้ ดั การทัว่ ไป บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส (เจียซิ ง) จากัด

การดารงตาแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรือองค์ กรอืน่ ในปี ที่ผ่านมา
ไม่มี

รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษทั บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล / อายุ / ตาแหน่ ง / วันที่ได้ รับการแต่ งตั้ง
นายวิง เกิง เชาว์ อายุ 58 ปี ดารงตาแหน่ง รองประธานและผูจ้ ดั การทัว่ ไป โรงงานฮานา ลาพูน โดยได้รับ
แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2551
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิ บรม
ปริ ญญาโทสาขาการจัดการ สถาบันศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษทั (%)
0.106 % (ตนเอง 0.106% / คู่สมรส 0% / บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ 0%)
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
- 2551 - ปัจจุบนั รองประธานและผูจ้ ดั การโรงงานสาขาลาพูน บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด
(มหาชน)
- 2541 – 2550 รองประธานอานวยการฝ่ ายขาย และการตลาด บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด
(มหาชน)

การดารงตาแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรือองค์ กรอืน่ ในปี ที่ผ่านมา
ไม่มี

รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษทั บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล / อายุ / ตาแหน่ ง / วันที่ได้ รับการแต่ งตั้ง
นางสาวอัจฉรา ชัยชาญชี พ อายุ 48 ปี ดารงตาแหน่ ง ผูจ้ ดั การอาวุโสแผนกบัญชี และการเงิ น โดยได้รับ
แต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิ บรม
ปริ ญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษทั (%)
0.004 % (ตนเอง 0.004 % / คู่สมรส 0% / บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ 0%)
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
2539 - ปัจจุบนั ผูจ้ ดั การอาวุโสแผนกบัญชีและการเงิน บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)

การดารงตาแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรือองค์ กรอืน่ ในปี ที่ผ่านมา
ไม่มี

รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษทั บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล / อายุ / ตาแหน่ ง / วันที่ได้ รับการแต่ งตั้ง
นางสาวจิ ระภา คงมณี อายุ 50 ปี ดารงตาแหน่ง เลขานุการบริ ษทั โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 สิ งหาคม
2551
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิ บรม
- ปริ ญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
- ปริ ญญาโทสาขาบริ หารธุรกิจ Butler University, ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- หลักสูตร Corporate Secretary Program (IOD) 19/2006
- หลักสูตร Effective Minute Taking (IOD) 4/2006
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษทั (%)
0% (ตนเอง 0% / คู่สมรส 0% / บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ 0%)
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
- 2542 - ปัจจุบนั ผูจ้ ดั การอาวุโสแผนกตรวจสอบภายใน บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด
(มหาชน)
- 2551 - ปัจจุบนั เลขานุการบริ ษทั บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)
- 2556 - ปัจจุบนั หัวหน้าหน่วยงานกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด
(มหาชน)

การดารงตาแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรือองค์ กรอืน่ ในปี ที่ผ่านมา
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 นาจควบคุมในบริษัท บริษัทย่ อย บริษัทร่ วม บริษัททีเ่ กีย่ วข้ อง และบริษัทอืน่

รายชื่อบริษัท

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

บริษัทย่ อย

บริษัท
ทีเ่ กีย่ วข้ อง

ฮานา ฮานา ฮานา
ฮานา
ฮานา ฮานา โอแมค
ฮานา
ฮานา ฮานา ฮานา
ฮานา
ฮานา
ฮานา
ฮานา ฮานา
เซมิ เซมิ ไมโครดิสเพลย์ ไมโคร เจียซิง เซลล์
ไมโคร
ไมโคร เซมิ
เซมิ เทคโนโลยี
ไมโคร
เทคโนโลยี มาเก๊ า กัมพูชา
กรุ งเทพ อยุธยา เทคโนโลยี อิงค์ อิงค์
อินเวสเมนท์ อินเตอร์ อินเตอร์ โฮลดิง้
กรุ๊ ป เอ็นเทอร์ ไพรซ์ อินเวสท์ เมนท์

โอแมค
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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, ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ประสบการณ์ การทํางาน และการฝึ กอบรม:
2542 - ปั จจุบนั : หัวหน้างานแผนกตรวจสอบบริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
2551 - ปั จจุบนั : เลขานุการบริ ษทั
2556 - ปั จจุบนั : หัวหน้าหน่วยงานกํากับดูและการปฏิบตั ิงาน
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 รวมทั้งสอบทานระบบงานต่าง ๆ รวมถึงผลกระทบที่สาํ คัญ

•

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

หน้ าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
กํากับดูแลการดําเนิ นธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั ฯ ให้เป็ 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)
PCBA (จังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา)
IC (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย)
IC (เมืองเจียซิง ประเทศจีน)
HMT (รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา)

รายได ้อืน
่ - จากการดําเนินงาน

ปี

ปี

ปี

2559

2558

2557

20,522,624

20,521,353

%
2559-2558

21,227,209

1,271

7,773,094
3,669,590
84,967
6,971,287
1,074,834
948,852

38%
18%
0%
34%
5%
5%

8,689,991
3,959,265
22,125
6,299,513
1,243,137
307,322

42%
19%
0%
31%
6%
2%

9,952,829
4,290,307
5,591,601
1,199,624
192,848

47%
21%
0%
26%
6%
1%

20,522,624

100%

20,521,353

100%

21,227,209

101%

(916,897)
(289,675)
62,842
671,774
(168,303)
641,530

2559-2558
0%
-11%
-7%
284%
11%
-14%
209%

1,271

0%

260,348

245,121

271,642

15,226

6%

รวมรายได้

20,782,972

20,766,474

21,498,851

16,497

0%

ค่าใช้จา่ ย
ต ้นทุนขาย
ค่าใช ้จ่ายในการขายและบริหาร

17,646,813
1,167,449

155,905
52,837

1%
5%

86%
6%

17,490,908
1,114,612

85%
5%

18,358,461
1,032,239

86%
5%

รวมค่าใช้จา่ ย

18,814,262

92%

18,605,520

91%

19,390,700

91%

208,742

1%

กําไรขาดทุนจากการดําเนินงาน

1,968,710

9%

2,160,955

10%

2,108,151

10%

(192,245)

-9%

(19,892)
613

-9%
-8%

-211,523

-9%

ดอกเบีย
้ รับ
ดอกเบีย
้ จ่าย
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ภาษี เงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คล
กําไร (ขาดทุน) ก่อนรายการยกเว้น
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย
่ น
รายการยกเว ้น
กําไร (ขาดทุน) สุทธิประจํางวด

202,539
(7,384)
2,163,865
(137,216)

222,431
(7,997)
10%
0

2,375,388
(47,248)

214,998
(8,270)
11%
0

2,314,879

11%

(366,768)

0

(89,968)

190%

2,026,649
78,770
-

10%

2,328,140
(261,770)
-

11%

1,948,111
107,382
1,350,000

9%

(301,491)
340,540
-

-13%

2,105,419

10%

2,066,370

10%

3,405,493

16%

39,049

2%

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

(หน่วย:พันบาท)

ปี

ปี

ปี

2559

2558

2557

6,347,595
3,292,934
3,561,206
3,676,207

6,104,135
3,016,908
3,317,966
3,366,602

5,467,223
2,863,280
3,354,080
3,328,914

%
2559-2558

2559-2558

243,459
276,026
243,240
309,605

4%
9%
7%
9%

สินทร ัพย์
สินทร ัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินฝากสถาบันการเงินและตั๋วเงินรับ
ลูกหนีก
้ ารค ้า
สินค ้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
่

รวมสินทร ัพย์หมุนเวียน
เงินฝากประจํา
เงินลงทุนในบริษัทร่วม

ทีด
่ น
ิ อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
สินทรัพย์อน
ื่

รวมสินทร ัพย์

159,638

202,023

118,864

17,037,580

16,007,635

15,132,361

1,029,945

(42,386)

313,262

-

330,690

313,262

-

-

-

6,217,792

6,901,339

6,405,504

(683,547)

212,149

213,866

182,778

23,780,784

23,122,840

22,051,332

657,944

2,813,467
400,330
150,343

2,412,958
19,269
347,248
385,350

2,477,893
171,712
360,134
162,120

400,509
381,060
(347,248)
(235,007)

3,364,139

3,164,825

3,171,859

199,314

-21%
6%

-10%

(1,716)
3%

ิ
้ น
หนีส
ิ หมุนเวียน
้ น
หนีส
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู ้ยืมจากธนาคาร
เจ ้าหนีก
้ ารค ้าและตั๋วเงินจ่าย
ภาษี เงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คลค ้างจ่าย
ค่าใช ้จ่ายค ้างจ่าย
ิ หมุนเวียนอืน
หนีส
้ น
่

ิ หมุนเวียนอืน
้ น
รวมหนีส
่
ิ ระยะยาว
้ น
หนีส
เงินกู ้ระยะยาว
ิ ระยะยาวอืน
่
หนี้สน

454,879

534,440

515,862

3,819,019

3,699,265

3,687,720

119,754

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

804,879
1,723,219
428,284
16,088,535
916,848
-

804,879
1,723,219
416,331
15,491,802
987,344
-

804,879
1,723,219
386,272
15,028,833
420,409
-

0

รวมส่วนของผูถ
้ อ
ื หุน
้

19,961,765

19,423,575

ิ และส่วนของผูถ
้ น
รวมหนีส
้ อ
ื หุน
้

23,780,784

23,122,840

ิ
้ น
รวมหนีส

17%
1978%
-100%
-61%
6%

(79,560)
3%

ส่วนของผูถ
้ อ
ื หุน
้
0
11,953
596,734
(70,496)

3%
4%
-7%

18,363,612

538,190

3%

22,051,332

657,944

3%

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

(หน่วย:พันบาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษี

ปี

ปี

ปี

2559

2558

2557

2,242,635

2,113,618

2559-2558

3,772,263

129,017

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

1,179,998
123
(374,434)

1,168,154
6,958
144,252

1,125,081
17,691
(31,750)

11,844
(6,835)
(518,687)

805,686

1,319,364

1,111,023

(513,678)

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

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

(232,345)
(230,189)
551,275
(122,040)

81,796
(49,350)
(188,026)
(321,799)

(174,094)
(111,281)
(36,592)
(377,161)

(314,141)
(180,839)
739,301
199,759

(33,299)

(477,379)

(699,127)

444,080

3,015,023

2,955,603

4,184,159

59,419

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนลดลง (เพิม
่ ขึน
้ )
้ ทีด
ซือ
่ น
ิ , อาคารและอุปกรณ์
เงินรับจากการจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิม
่ ขึน
้ (ลดลง)

349,889
(869,129)
267,603
(245,125)

(560,662)
(1,629,428)
27,982
795,725

(476,689)
(813,343)
25,281
(8,940)

(20,191)

(2,834)

(1,386,574)

(1,276,525)

ส่วนตํา่ กว่าทุนทีเ่ กิดจากการเปลีย
่ นแปลงมูลค่าเงินลงทุน
อืน
่ ๆ

12,599
(484,164)

910,551
760,298
239,621
(1,040,850)
32,790
902,410

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจ ัดหาเงิน
้ หุ ้นคืน
เงินสดจ่ายจากการซือ

-

-

เงินสดรับจากการเพิม
่ ทุน

-

-

-

เงินๆปั นผลจ่าย

(1,609,758)

(1,609,758)

(16,354)
(1,609,758)

เงินสดสุทธิใช ้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(1,609,758)

(1,609,758)

(1,626,112)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม
่ ขึน
้ (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดช่วงต ้นของไตรมาส
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดช่วงปลายของไตรมาส

921,101
5,426,494
6,347,595

(40,728)
5,467,222
5,426,494

-

-

1,281,522

961,829

4,185,700
5,467,222

(40,728)
921,101

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

(หน่วย:พันบาท)

ปี

ปี

ปี

2559

2558

2557

2559-2558

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

14%
10%
10%
10%
15%
11%
9%
18%

15%
10%
11%
10%
16%
11%
9%
20%

14%
10%
9%
16%
15%
19%
15%
20%

5
61
73
54

5
59
70
50

5
56
61
49

5.1
3.9

5.1
3.9

4.8
3.7

0.2
-0.3
n/a

0.2
-0.3
n/a

0.2
-0.3
n/a

-1%
-1%
-1%

-2%

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)

2
3
4
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