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จุดเด่นในรอบปี
Financial Highlights
2551
2008
15,513
15,106
2,561
1,856
2,818
1,910
1,910
14,312
5,875
1,914
12,397
-0.22
13%
19%
15%
1.20
52%
2.30
2.30
14.93
4.48
826.00

รายได้รวม / Total Revenue
รายได้จากการขาย / Sales Revenue
กำไรขั้นต้น / Gross Profit
กำไรจากการดำเนินการ / Operating Profit
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย / EBITDA
กำไรสุทธิก่อนรายการยกเว้น / Net Profit before Exceptional Items
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี / Net Profit (Loss) for the year
รวมทรัพย์สิน / Total Assets
ทรัพย์สินถาวร-สุทธิ / Net Fixed Assets
รวมหนี้สิน / Total Liabilities
ส่วนของผู้ถือหุ้น / Shareholders Equity
หนี้สินสุทธิ (เงินสด) / Net (Cash) Debt / Equity
กำไรสุทธิหลังหักภาษีต่อรายได้จากการขาย / Net Profit (after tax) % Sales
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายต่อหน่วย / EBITDA Margin
อัตราตอบแทนผู้ถือหุ้น / Return on Equity
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น / Dividend per share (adjusted for share split)
อัตราเงินปันผลจ่าย (ไม่รวมรายการยกเว้น) / Payout ratio (excl. exceptional items)
กำไรต่อหุ้นก่อนรายการยกเว้น / EPS before Exceptional Item
กำไรต่อหุ้นหลังรายการยกเว้น / EPS after Exceptional Item
ราคาตามบัญชีต่อหุ้น / Book Value per share
หุ้นสามัญซื้อคืน / Shares balance repurchased
จำนวนหุ้น (ณ สิ้นปี) / Number of shares outstanding (year end)

(ล้านบาท) (Baht Millions)
2549
2008/2007
2006
% change
15,338
-4%
15,005
-3%
2,836
0%
2,204
-4%
2,923
1%
2,222
-7%
2,216
-22%
12,347
4%
5,143
6%
2,475
-23%
9,872
10%
0.04
15%
-19%
19%
6%
22%
-29%
1.50
-8%
56%
-1%
2.72
-7%
2.71
-22%
11.96
10%

830.41

825.22

-1%

กำไรจากการดำเนินงาน
Operating Profit

M Baht / ล้านบาท

รายได้จากการขาย
Sale Revenue

M Baht / ล้านบาท

2550
2007
16,101
15,636
2,559
1,927
2,777
2,057
2,449
13,773
5,567
2,483
11,291
-0.08
16%
18%
22%
1.30
52%
2.48
2.95
13.60
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สําหรับปีที่ผ่านๆ มา ปี 2551 จะเป็นปีที่ผู้คนทั้งหลายปรารถนาที่
จะลืม เป็นปีที่การเงินของโลกมาถึงขอบเขตของการล่มสลายและเมื่อ
การรวมตัวกันของเมฆหมอกแห่งความตกต่ำทางเศรษฐกิจนั้นได้ก่อตัว
กลายเป็นพายุลูกใหญ่ที่ในตอนนี้ดูเหมือนจะปกคลุมไปทุกภาคส่วนของ
ระบบเศรษฐกิจ เท่านั้นยังไม่พอเราได้เผชิญกับสถานการณ์ความไม่
สงบภายในประเทศจากปั ญ หาทางการเมื อ งถึ ง ขั้ น ปิ ด สนามบิ น
นานาชาติและเส้นทางการส่งสินค้าสู่โลกภายนอก
กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นอุตสาหกรรมที่มีความจำเป็น
ต้องระมัดระวังอย่างสูงในการพิจารณาการใช้จ่ายอย่างรอบคอบ ซึ่งได้
รับผลกระทบอย่างหนัก โดยความท้าทายที่เราเผชิญอยู่นี้ไม่เคยเกิดขึ้น
ในประวัติการดำเนินงานของบริษัทมาก่อน
ปี 2551 เราเผชิญกับความท้าทายหลายอย่าง ในครึ่งปีแรกเกิด
การแข็ ง ค่ า ของเงิ น บาทสู ง สุ ด ในรอบสิ บ ปี ประกอบกั บ ราคาต้ น ทุ น
วัตถุดิบที่สูงขึ้นของ ทองคำ สินแร่โลหะ รวมทั้งน้ำมัน ซึ่งปัจจัยทั้งหมดนี้
สร้างความกดดันต่อผลกำไรของเราอย่างมีนัยสำคัญ อีกทั้งในประเทศ
จีน เราพบปัญหาเรื่องอัตราการลาออกของพนักงานในระดับที่สูงมาก
จนกระทั่งปลายปี สถานการณ์ผลิกผลันเกือบตรงข้ามเมื่อบริษัทต่างๆ
ในประเทศจีนที่ได้รับผลกระทบ มีการปลดพนักงานและปิดกิจการ
อย่างไรก็ตามคำสั่งซื้อของลูกค้ายังคงสูงขึ้น แม้ว่าสัญญาณแห่ง
ความตกตํ่าทางเศรฐกิจเริ่มขยายตัวออกมา ในช่วงเวลาของปีที่คลาย
ความกังวลของค่าเงินบาท ผลประกอบการของเรายังคงพัฒนาดีขึ้น
อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งไตรมาสสุดท้ายที่เกิดภาวะวิกฤติเศรษฐกิจโลก
ซึ่งส่งผลกระทบทันทีต่อผลการดำเนินงานที่ลดลง
ปี 2551 กลุ่มบริษัทฯ มียอดขายลดลงร้อยละ 3 เท่ากับ 15,106
ล้ า นบาท จากจำนวน 15,636 ล้ า นบาท ของปี ก่ อ น รายได้ จ ากการ
ดำเนินงานลดลงร้อยละ 4 เท่ากับ 1,856 ล้านบาท จาก 1,927 ล้านบาท
กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและ
ค่าตัดจำหน่าย เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 เท่ากับ 2,818 ล้านบาท จาก 2,777
ล้านบาท และ เงินสดสำรองเพิ่มขึ้นร้อยละ 38 เท่ากับ 4,679 ล้านบาท
จาก 3,386 ล้านบาท หน่วยงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์ของเราในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและเมืองเจียซิง ได้รับผลกระทบจากคำสั่งซื้อที่ลดลง
ในครึ่งปีแรก แต่ก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากในไตรมาสที่สาม แล้วก็ลดลงใน
ไตรมาสสุดท้าย จากคำสั่งซื้อของตลาดโลกที่ลดลงประจวบกับการปิด
สนามบินทำให้สถานการณ์ยิ่งเลวร้ายลงไปอีก
หน่วยผลิตผลิตภัณฑ์ PCBA ในเมืองเจียซิงมีคำสั่งซื้อที่แข็งแกร่ง
ในช่วงแรกของปีและค่อยอ่อนตัวลงในช่วงครึ่งหลัง อย่างไรก็ตามหน่วย
ผลิตผลิตภัณฑ์ PCBA ในจังหวัดลำพูนมีคำสั่งซื้อสูงตลอดทั้งปีและเรา
เห็นผลกำไรที่อ่อนลงในช่วงปลายปีเท่านั้น ส่งผลให้เราประสบผลสําเร็จ
ในการทําสถิตริ ายได้และผลกำไรจากการดำเนินงาน
หน่ ว ยประกอบผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ฉพาะอย่ า ง (CPG) ยั ง เป็ น ปี ที่ ไ ม่ มี
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For many, the year 2008 will be a year they would wish to
forget. A year in which the financial world came to the brink of a
complete meltdown and when the gathering clouds of recession
erupted into the perfect storm that now seems to have engulfed
every sector in every economy. If that wasn’t enough we
experienced our own local upheavals with political unrest
culminating with the closing of our international airport and life
line to the outside world
The electronics industry which has a high exposure to
discretionary spending is being hit particularly hard and the
challenges that we face are unprecedented in the company’s history.
Through 2008 we have faced a compete range of
challenges. During the first half of the year, we saw the Thai
baht strengthen to ten year highs coupled with the peaking of
the commodity prices of gold, base metals and oil, all of which
pressured our margins considerably. In China, we also
experienced extremely high labour turnover which by the year
end had completely about turned as Chinese companies also
joined the legions with layoff and closures.
Customer demand however held up despite the growing
signs of the recession that was to break out. During the course
of the year, with the easing of the Thai baht, Hana’s performance
continued to improve until the last quarter when the global
financial crisis suddenly brought on the recession.
In 2008 Hana Group Sales declined 3% from THB
15,636m in 2007 to THB 15,106m. Operating Income declined
4% from THB 1,927m to THB 1,856m. EBITDA grew 1% from
THB 2,777m to THB 2,818m, and Cash Reserves grew 38% from
THB 3,386m to THB 4,679m.
Our semiconductor operations in Ayutthaya and Jiaxing
experienced weak demand in the first half but improved strongly
in the third quarter only to see a dramatic decline towards the
end of the final quarter as world demand evaporated along with
the airport closure making matters even worse.
Our PCBA operations in Jiaxing by contrast saw firm
demand in the early part of the year with a more gradual
softening in the second half. However our PCBA operation in
Lamphun saw strong demand throughout the year and only saw
marginal weakness at year end resulting in the achievement of
record results in both revenue and bottom line.

ความเปลี่ยนแปลง จนกระทั่งไตรมาสสุดท้ายที่ยอดขายลดลงมาก โดย
เฉพาะผลิตภัณฑ์ LED ที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์
จากการที่ทั่วโลกประสบปัญหาเศรษฐกิจตกตํ่า ตอกยํ้าการเกิด
วิกฤตด้านฐานะการเงินที่ชัดเจน ทำให้เราต้องชะลอในเรื่องรายจ่ายฝ่าย
ทุนและตั้งเป้าเก็บรักษาเงินสดให้มากเท่าที่จะทำได้ ซึ่งเห็นได้ชัดว่าสิ่งนี้
จะเป็ น กลยุ ท ธที่ ถู ก ต้ อ งในปี 2552 ซึ่ ง จะเป็ น ปี ที่ มี ค วามท้ า ทายต่ อ
หลายๆ บริษัทที่ทําให้มีงบการเงินที่อ่อนแอลง ฮานาจะเข้าสู่ปีด้วยยอด
เงินสดสุทธิเท่ากับ 4,316 ล้านบาทโดยไม่มีหนี้สินจากการกู้ยืมธนาคาร
ดังนั้นบริษัทจึงอยู่ในฐานะที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ในการเผชิญกับช่วง
ระยะเวลาที่เศรษฐกิจตกต่ำที่คาดว่าจะยาวนานและมียังไม่มีทีท่าว่าจะ
สิ้นสุดลง
ฝ่ายบริหารได้พจิ ารณาทุกๆ ทางเลือก เพือ่ ลดต้นทุนอย่างต่อเนือ่ ง
ทำการปรับเปลี่ยนและดําเนินการเพื่อให้เข้ากับสภาวการณ์ใหม่ของโลก
ที่เรากำลังเผชิญอยู่ บางเรื่องที่ยากที่จำเป็นต้องตัดสินใจจะขึ้นอยู่กับ
ความรุนแรงของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ เรามุง่ เน้นให้บริษทั ขับเคลือ่ น
ต่อไปได้ แม้ว่าจะมีความยากลำบากเพียงใดและไม่ว่าเศรษฐกิจของ
โลกที่อยู่ในภาวะซบเซานี้จะสิ้นสุดลงเมื่อใด
ผมขอแสดงความขอบคุ ณ แก่ พ นั ก งานของเราและกรรมการ
บริษัท ที่ทำงานอย่างหนักเพื่อมุ่งมั่นที่จะผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากและ
ผันผวนมาตลอดทั้งปี อย่างไรก็ตามเป็นสิ่งที่กระตุ้นเตือนตัวเราเองว่าปี
2551 นั้นเป็นเพียงปีของการซักซ้อม เพื่อที่เราจะต้องรับมือกับสิ่งคาดว่า
จะเกิดขึ้นในปี 2552
ถึ ง ลู ก ค้ า ที่ มี คุ ณ ค่ า และคู่ ค้ า ทั้ ง หลายของฮานา โปรดรั บ คำ
ขอบคุ ณ จากผมสำหรั บ การสนั บ สนุ น ของพวกท่ า น เราให้ คุ ณ ค่ า ต่ อ
ความเป็นหุ้นส่วนและการสนับสนุนของท่านและเช่นเดียวกับท่านที่จะ
เผชิญหน้ากับอนาคตที่ท้าทายด้วยความมุ่งมั่นจากความร่วมมือของ
ทุกๆ ฝ่าย
สุดท้ายนี้ ถึงท่านผู้ถือหุ้นที่เคารพ ผมขอแสดงความขอบคุณที่
ท่านยังคงให้ความสนับสนุนในบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด
(มหาชน) อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ถึ ง แม้ ว่ า จะมี ค วามรุ น แรงในตลาดทุ น และ
อนาคตที่ไม่แน่นอนรออยู่ข้างหน้า ผมเชื่อว่าประสบการณ์ในการจัดการ
ของผู้บริหารฮานาจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคได้จนถึงกระทั่งถึงเวลาที่
สถานการณ์สงบคลี่คลายลง

The Custom Package Group (CPG) had a flat year until the
last quarter when sales fell away, in particular, for the LED
products assembled for the auto industry.
As it became increasing apparent that the world was
spiraling into a recession and with the credit crunch taking its
toll we put the breaks on capital expenditure and targeted to
retain as much cash as possible. Clearly this has been the right
strategy as 2009 looks to be a year that will challenge
companies with weak balance sheets severely. Hana will enter
the year with a net cash position of THB 4,316m with no bank
debt and therefore in the best possible position to face what is
expected to be both a prolonged and deep recessionary period.
Your management has and continues to review all options to
reduce cost, rationalize our operations and adapt to the new world
environment in which we face. Some hard decisions will have to be
made depending on the severity of the economic situation but we
are focused on steering the company through no matter how difficult
and how long this world recession will last.
I would like to extend my gratitude to all our staff and my
fellow directors for their hard work and focus during what has
clearly been a difficult and turbulent year. However let us remind
ourselves that 2008 was a mild practice run for what we expect
to happen in 2009.
To all Hana’s valued customers and suppliers please
accept my gratitude for all your support. We value your
partnership and your patronage and like you we will face the
future challenges with a spirit of cooperation.
Finally dear shareholder, I would like to express my
gratitude for your continued support in Hana Microelectronics
PCL. Despite the turbulence in the capital markets and the
inhospitable future imminently ahead, I am confident that Hana’s
experienced management team can ride the storm until calmer
conditions prevail.

นายบัญชา ทานพระกร

Mr. Bancha Tarnprakorn

ประธานกรรมการ

Chairman
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ผลดำเนินงานโดยสังเขป
Operation Review

Custom Products Group
Bangkok

Printed Circuit Board Assembly
JiaXing

IC Assembly & Test
JiaXing
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Printed Circuit Board Assembly
Lamphun

IC Assembly & Test
Ayutthaya

Microdisplay Assembly / RFID
U.S.A.

ผลดำเนินงานโดยสังเขป
Operation Review

บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (กรุงเทพ) จำกัด
Hana Semiconductor (BKK) Co., Ltd.
ปี 2551 เป็นปีที่มีความท้าทายอย่างยิ่งสำหรับหน่วยประกอบ
ผลิตภัณฑ์เฉพาะอย่าง (CPG)
ด้ ว ยคำสั่ ง ซื้ อ ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ LED ขนาดเล็ ก ที่ ใ ช้ กั บ ยานยนต์
ลดลงอย่างมีนัยสำคัญในไตรมาสที่สี่ ของปี 2551 เนื่องจากยอดขาย
รถยนต์ที่ลดลงทั่วโลก ดังนั้นเราจึงเริ่มโครงการลดต้นทุนหลักๆ ซึ่งได้มี
การปฏิบัติและดําเนินการโดยพนักงานทุกระดับทั้งองค์กร
อุ ป กรณ์ Fiber Optic ความเร็ ว สู ง นั้ น ยั ง เป็ น ที่ ต้ อ งการอย่ า ง
แข็งแกร่งตลอดทั้งปี ด้วยรายได้ที่มากกว่าครึ่งหนึ่งของหน่วยประกอบ
ผลิตภัณฑ์เฉพาะอย่าง (CPG) มาจากผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นอุปกรณ์การ
สื่อสารข้อมูลที่สูงกว่าหน่วยกิ๊กกาไบท์โดยเริ่มนํามาใช้สำหรับระบบการ
สื่อสารแบบไร้สาย (Wireless Lan)
เมื่ อ มองต่ อ ไปข้ า งหน้ า ในปี 2552 เราเชื่ อ ว่ า หน่ ว ยประกอบ
ผลิตภัณฑ์เฉพาะอย่าง (CPG) จะมีความท้าทายกับการคาดหวังที่สูงขึ้น
ในเรื่องของการลดราคาและต้นทุนจากลูกค้าหลักๆ ของบริษัท ประกอบ
กับความไม่แน่นอนของสถานการณ์เศรษฐกิจโลก ความต้องการของ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลก โดยเฉพาะธุรกิจผลิตภัณฑ์ LED และ
LED ขนาดเล็กสำหรับยานยนต์นั้นเรายังไม่คาดว่าจะกระเตื้องขึ้นอย่าง
น้อยจนถึงช่วงครึ่งหลังของปี
หน่วยประกอบผลิตภัณฑ์เฉพาะอย่าง (CPG) ยังคงมุ่งเน้นหาลูก
ค้าใหม่ๆ ของอุปกรณ์ Fiber Optic ความเร็วสูง ซึ่งมีแนวโน้มในทาง
บวกแม้สถานการณ์เศรษฐกิจถดถอย
เราจะยังคงมุ่งเน้นต่อการปรับปรุงความสามารถในการผลิตใน
ทุกระดับของพนักงานในองค์กร ร่วมกับการดำเนินตามโครงการ LEAN
Manufacturing เพื่ อ ที่ จ ะให้ เ ราผ่ า นพ้ น ต่ อ สถานการณ์ ที่ ค าดว่ า จะ
เปราะบาง ในปี 2552

The year 2008 has certainly been a challenging year for
The Custom Products Group “CPG”.
The demand for small LEDs primarily used in the
automotive business dropped significantly in Q408 in-line with
the large drop in auto sales world-wide. As a result we
implemented major cost reductions programs which have been
executed in parallel with all levels of employees in the
organization.
The fiber optic high speed devices showed very strong
demand during the year with more than half of CPG’s revenue
coming from the new higher gigabyte products introduction for
wireless LAN.
Looking forward to the year 2009, we believe the CPG will
have another challenging year with higher expectation of price
and cost reductions from our major customers combined with an
uncertain world economic situation. The demand for electronics
components worldwide especially standard LEDs and small
LEDs for automotive business are not expected to recover until
at least the second half of the year.
The CPG will continue to focus on new customers of the
fiber optic high speed devices which despite the recessionary
environment look positive.
We will continue to focus on productivity improvements at
all level of employees in the organization and combine this with
our LEAN manufacturing projects in order to get us through the
anticipated weakness in 2009.

นายอิศรา ศิวะกุล

Mr. Issra Sivakul

รองประธานและผู้จัดการทั่วไป
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บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด
Hana Semiconductor (Ayutthaya) Co., Ltd.
ปี 2551 ของบริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) เป็นปีที่ให้
ผลหลายอย่างผสมผสานกัน
เป็นปีที่เริ่มต้นด้วยคำสั่งซื้อที่ค่อนข้างเบาบาง แต่อย่างไรก็ตามมี
คําสั่งผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในไตรมาสสองและสามของปี ส่ง
ผลให้ ใ นช่ ว งเวลาดั ง กล่ า วมียอดการผลิตพุ่งสูงขึ้นมากกว่า 10 ล้าน
หน่วยต่อวัน นับเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งในประวัติการดําเนินงานของ
บริษัท ซึ่งแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการและความเติบโตเต็มที่ของทีมงาน
ที่ประสบความสําเร็จในการรับมือและจัดการกับยอดการผลิตที่สูงมาก
ขนาดนี้
ผลประกอบการในช่วงไตรมาสสองและสาม ทำให้บริษัทอยู่ใน
สถานภาพที่ดี แต่การเกิดสถานการณ์เศรษฐกิจของโลกที่ตกอยู่ในภาวะ
ถดถอยอย่างรวดเร็วในไตรมาสที่สี่ ประจวบกับสถานการณ์ทางการ
เมื อ งในประเทศ ทำให้ ย อดการผลิ ต ลดลงอย่ า งกระทั น หั น ในเดื อ น
พฤศจิกายนและเดือนธันวาคม 2551 เหตุการณ์เหล่านี้ส่งผลให้รายได้
ในปี 2551 ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2550
ภาพรวมของผลการดำเนินงานที่ดีของฮานา อยุธยา ในปี 2551
ในด้านคุณภาพ การส่งมอบสินค้า กำลังการผลิต และความยืดหยุ่นต่อ
การผลิต ส่งผลให้เราได้รับเลือกจากลูกค้ารายใหญ่หลายๆ รายให้เป็น
ผู้รับจ้างผลิตอันดับแรกซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับเราที่เป็นที่ยอมรับ
จากลูกค้า ซึ่งส่งผลให้เรามีสถานภาพที่ดี เมื่อลูกค้ากำลังอยู่ในขั้นตอน
การรวมผู้ให้บริการการรับจ้างผลิต
จากข้อบ่งชี้ต่างๆ ณ เวลานี้ เราคาดว่าในปี 2552 จะเป็นปีหนึ่งซึ่ง
เป็นปีที่มีความท้าทายมากที่สุดเท่าที่เราประสบมา อย่างไรก็ตามพื้น
ฐานของฮานา อยุธยาในทุกๆด้านที่มีความแข็งแกร่งมาก เรามีทีมงานที่
มี ศั ก ยภาพและความเป็ น มื อ อาชี พ เรายั ง เชื่ อ มั่ น ต่ อ ไปว่ า เมื่ อ
สถานการณ์ทางธุรกิจดีขึ้น เราจะอยู่ในฐานะที่มีศักยภาพในการขยาย
ส่วนแบ่งตลาดและคงการเติบโตต่อไปในฐานะหุ้นส่วนต้นๆ กับลูกค้า
ของเรา

For Hana Semiconductor (Ayutthaya), the year 2008 was
one of very mixed results.
The year started with relatively weak demand. However,
significant loading increases led to record volumes in the
second and third quarter of the year. During this period the peak
exceeded 10 million units per day at Hana (Ayutthaya). This was
a very significant milestone for showing the evolution and
maturity of the team to handle significant volume loadings with
consistent performance.
The performance during the second and third quarter
positioned us well, however the very rapid decline in the world
economic situation in Q4 coupled with the local political crisis,
resulted in a sudden drop in loadings in November and
December 2008. These events resulted in slightly lower revenue
in 2008 compared to 2007.
The overall positive performance of Hana (Ayutthaya) in
2008 in terms of quality, delivery, capability and flexibility has
resulted in us being selected by many of our larger customers
as their preferred subcontractor. This is a very positive sign for
us and is the ultimate recognition from our customers. This will
position us well, as they go through their subcontractor
consolidation process.
Based on all current indications, we expect 2009 to be one
of the most challenging years that we have yet faced. However
the fundamentals of Hana (Ayutthaya) in all aspects are very
strong and we have a capable and professional team in place.
We are therefore confident that when the business environment
improves we shall be well positioned to capture additional
market share and resume our growth as primary partners with
our key customers.

นายซันเจ มิตรา

Mr. Sanjay Mitra

รองประธาน และผู้จัดการทั่วไป
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บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) - ลำพูน
Hana Microelectronics Public Co., Ltd. - Lamphun
ปี 2551 เป็นปีแห่งความท้าทายสำหรับบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็ค
โทรนิคส (ลำพูน) อย่างไรก็ตาม เราสามารถสร้างสถิติได้อย่างต่อเนื่อง
เป็นปีที่สาม ด้วยพื้นที่ส่วนการผลิตใหม่ 100,000 ตารางฟุต ซึ่งได้สร้าง
แล้วเสร็จและใช้งานอย่างเต็มพื้นที่ตั้งแต่ครึ่งปีแรกของปี 2551 ซึ่งส่วน
การผลิตแห่งใหม่นี้ ช่วยให้เรามีพื้นที่เพียงพอที่จะขยับขยาย และทำการ
ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารโรงงานหลังแรกที่สร้างตั้งแต่ปี 2537 ซึ่งตอนนี้
ก็ ไ ด้ ป รั บ ปรุ ง จนเสร็ จ สมบู ร ณ์ แ ล้ ว ทํ า ให้ เ รามี พื้ น ที่ ที่ เ พี ย บพร้ อ มไว้
รองรับสำหรับการขยายธุรกิจต่อไป
ถึง ณ ปัจจุบัน สภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ำยังไม่มีผลกระทบอย่างมี
นัยสำคัญต่อหน่วยงานของเรา เพราะเรามีฐานลูกค้าที่หลากหลาย เรามี
ความเชื่อมั่นว่าเราจะเติบโตต่อไปกับธุรกิจทางด้านคอมพิวเตอร์และ
โทรคมนาคม ซึ่งจะช่วยชดเชยกับความต้องการที่ลดลงของสินค้าบาง
กลุ่ม เช่น อุปกรณ์ยานยนต์ เป็นต้น
ลูกค้ายังคงมีความต้องการสูงทั้งทางด้านคุณภาพของสินค้าและ
ความรั บ ผิ ด ชอบอย่ า งต่ อ เนื่ อ งจากผู้ ข ายอยู่ เ สมอ ลู ก ค้ า ส่ ว นใหญ่
ต้องการสินค้าที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพและมี “ข้อบกพร่องเป็นศูนย์” มี
ระยะเวลาการผลิตสินค้าที่ไม่นานนัก จากโรงงานการผลิตชั้นนําต่างๆ
ทั่ ว โลก การปฏิ บั ติ ง านของเราภายใต้ ม าตรฐานสากลนานาชาติ
TS16949, ISO9000, ISO14385, OHSAS 18000 ทำให้เราสามารถ
สนองต่ อ ความต้ อ งการของลู ก ค้ า ได้ เ ป็ น อย่ า งดี และยั ง ช่ ว ยให้ เ รา
สามารถปรั บ ปรุ ง สถานภาพในการแข่งขันทางธุรกิจของเราได้อย่าง
ต่อเนื่องเช่นกัน
ในปี 2551 เราเน้นเรื่องการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการนำ
เครื่องจักรที่ทันสมัยมาใช้ในระบบการทำงาน ด้วยทีมงานที่แข็งแกร่ง
และการมีบทบาทร่วมของพนักงานในโครงการเหล่านี้ทำให้เราสามารถ
เพิ่มพูนผลผลิตและทํากำไรได้งอกงาม ซึ่งสวนทางกับในยุคปัจจุบันของ
ภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยและการแข็งค่าของเงินบาท เราจะยังคงดำเนิน
การในโครงการเหล่านี้ต่อไปในปี 2552
เราคาดว่าปี 2552 จะเป็นปีที่มีความท้าทายสำหรับเรามากกว่าปี
2551 แต่เรามีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าเราจะประสบความสำเร็จตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้และเรายังคงมุ่งมั่นที่จะเติบโตต่อไป

The 2008 was a challenging year for Hana Microelectronics
(Lamphun), however, we were able to achieve a record, for the
third consecutive year. Our new 100,000 square feet facility was
completed and fully occupied by the first half of 2008. Its
completion enabled us to make space for the renovation of the
original facility built in 1994. That renovation is now completed
with the resulting floor space ready for business expansion.
So far the economic recession has not had a significant
impact on our operations due to the diversity of our customer
base. We are confident that we shall continue to grow in the
computer and telecommunication sectors to offset the drop in
demand in certain product segments, such as automotive.
Customer demand continues to get higher in terms of
quality and responsiveness. Most customers demand “Zero
Defect” quality, short manufacturing cycle time in a world class
manufacturing environment. Our practice of the international
standards of TS16949, ISO9000, ISO14385, OHSAS 18000
enable us to meet those demands and continue to improve our
competitive position.
In 2008 our operations focused on productivity
improvement and automation. With our strong teamwork and
participation these programs enabled us to improve our
productivity and profitability, despite the economic downturn
and strong Thai Baht currency. We will continue these programs
in 2009.
We anticipate 2009 will be a more challenging year for us
than the 2008, but we have very high confidence that we will be
successful to achieve our goals and we continue to strive for
further growth.

นายวิง เกิง เชาว์

Mr. Wing Keung Chow
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บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส (เจียซิง) จำกัด - หน่วยผลิตผลิตภัณฑ์ Microelectronics
Hana Microelectronics (JiaXing) Co., Ltd. - Microelectronics Division
ในปี 2551 เป็นปีแรกที่ผมได้เป็นผู้จัดการใหญ่ของบริษัท ฮานา
ไมโครอิเล็คโทรนิคส เจียซิง ซึ่งเป็นปีที่มีเหตุการณ์สำคัญและสิ่งท้าทาย
ต่างๆ เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากวิกฤติการณ์ด้านเศรษฐกิจของโลก
ด้ ว ยกำลั ง ใจและการสนั บ สนุ น ที่ ดี พนั ก งานของเราสามารถ
เอาชนะสิ่งท้าทายเหล่านี้และความยากลำบากต่างๆ ได้ด้วยนํ้าใจของ
ความเป็ น ที ม ถึ ง แม้ มี คํ า สั่ ง ซื้ อ ลดลงอย่ า งน่ า ผิ ด สั ง เกตเนื่ อ งมาจาก
เศรษฐกิจโลกถดถอยที่เริ่มต้นในไตรมาสที่สาม เรามียอดขายเติบโตร้อย
ละ 6 เมื่อเทียบปีต่อปี และสามารถฟื้นตัวจากกำไรจากการดำเนินงานที่
ตกต่ำอย่างมีนัยสำคัญในปี 2550 (โดยเป็นผลกระทบจากค่าใช้จ่ายค่า
โสหุ้ยที่สูงขึ้นของการย้ายโรงงานจากนครเซี่ยงไฮ้มายังเมืองเจียซิง)
ด้วยการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้านความสามารถในการผลิตและ
การให้บริการ ทําให้เราได้ลูกค้าใหม่ๆ เข้ามาช่วยเพิ่มยอดขายของกลุ่ม
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต่ า งๆ มากขึ้ น ดั ช นี วั ด ผลการดํ า เนิ น งานหลั ก (Key
Performance Indicator - KPI) ถูกนำมาใช้ซึ่งช่วยให้ได้วิธีการปรับปรุง
เฉพาะกั บ การปฏิ บั ติ ง านและการดำเนินธุรกิจ ยิ่งไปกว่านั้น การนำ
กรอบความคิ ด ที่ มุ่ ง เน้ น ลู ก ค้ า เป็ น สำคั ญ (Customer Oriented
Concept) มาใช้ ซึ่งแสดงให้เห็นผลที่ดีขึ้นของการปรับปรุงคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ การส่งมอบสินค้าตรงต่อเวลา ระยะเวลาการผลิตผลิตภัณฑ์
ใหม่ (New Product Introduction Cycle Time) การออกแบบทางการ
ผลิต (Designed for Manufacturing - DFM) และการปรับให้เข้ากับ
สถานการณ์ การนำกิจกรรม 5ส มาใช้ทวั่ ทัง้ องค์กร การได้ประกาศนียบัตร
รั บ รองระบบควบคุ ม คุ ณ ภาพ QC08000 RoHS Systems (the EU
Restriction of Hazardous Substances Directive) ทำให้บริษัทก้าวไป
สู่ความเป็นผู้รับผลิตสินค้าอิเลคทรอนิกส์ระดับโลกมากขึ้น
ผมขอขอบคุณพนักงานทุกคนที่ได้ทำงานหนัก ทุ่มเทและเสียสละ
มาตลอดปี 2551 นี้ เราเข้าสู่ปี 2552 ด้วยการเตรียมตัวเราให้พร้อมที่จะ
เผชิญหน้ากับปีที่ไม่ธรรมดา ซึ่งคาดว่าจะเป็นปีที่ท้าทายและเต็มไปด้วย
ความยากลำบาก การมุ่งสู่การปฏิบัติงานชั้นยอดในช่วงที่ธุรกิจตกต่ำ
ผมเชื่อมั่นว่า เราจะอยู่รอดผ่านพ้นวิกฤติการณ์นี้และมีการเตรียมพร้อม
อย่างดีเมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง

นายสตีเว่น ลี

รองประธานฝ่ายบริหาร และผู้จัดการทั่วไป
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My maiden year as General Manager for Hana Micro
Jiaxing 2008 was both an eventful and challenging one due to
the global economic turmoil.
Encouragingly, our employees took up the challenges well
and triumphed over the difficulties with good team spirit. Despite
the notable demand decline due to the global recession which
started in Q3, we not only achieved a 6% growth in sales
revenue year-on-year but also recovered from the significant
drop of the operating profit in 2007, (which was particularly
impacted from the higher overhead costs resulting from the
move of facility from Shanghai to JiaXing).
With our continual improvement in capability and service
we continued to attract many new customers who increased
sales in various business segments. Key Performance Indicators
“KPI” across all functions brought a focused approach to
improve the operations and business performance. Furthermore,
the “customer-oriented concept” was used and demonstrated a
constant enhancement in product quality, on time delivery, New
Product Introduction “NPI” cycle time, Designed for
Manufacturing “DFM” service, and flexibility. Company wide
implementation of the 5S Program (a philosophy and a way of
organizing and managing the workspace with the intent to
improve efficiency by eliminating waste and improving order in
the workplace), introduction of new process capabilities and
certification of the QC08000 RoHS system (the EU Restriction of
Hazardous Substances Directive) brought HM JiaXing one more
step towards becoming a world class EMS company.
I would like to thank all our employees for their hard work,
dedication and contribution in 2008. As we enter 2009 we are
preparing ourselves to face this extraordinary year which we
expect to be full of challenges and difficulties. With focus on
operational excellence during this business downturn, I am
confident that we will survive the crisis and be well prepared
when business picks up again.

Mr. Steven Lee

Executive Vice President and General Manger

ผลดำเนินงานโดยสังเขป
Operation Review

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส (เจียซิง) จำกัด - หน่วยผลิตผลิตภัณฑ์ IC
Hana Microelectronics (JiaXing) Co., Ltd. - IC Division
ในครึ่งปีแรกของปี 2551 บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น อันเป็นผลมาจาก
ความพยายามในการขยายผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ผงวงจรขนาดเล็ ก (Small
Package) และแผงวงจรพลังงาน (Power Package) ให้เติบโตมากขึ้น
การดำเนิ น การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ MSOP (Mini Small Outline
Package) ที่มีขนาดเล็กตั้งแต่ครึ่งปีหลังของปี 2550 และประกอบกับมี
คําสั่งซื้อสําหรับอุปกรณ์เมาส์คอมพิวเตอร์ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทํา
ให้ในไตรมาสที่สาม ปี 2551 บริษัทสามารถดําเนินการผลิตได้เต็มกำลัง
การผลิตตามแผนที่วางไว้ อย่างไรก็ตาม เมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจโลก
ถดถอยในไตรมาสที่สี่ ทําให้รายได้จากการขายลดลงอย่างมาก ส่งผล
ให้ผลการประกอบการโดยรวมของในครึ่งปีหลังของบริษัทตกลงไปด้วย
เนื่องจากกิจการของบริษัทยังอยู่ในระยะเริ่มต้น ซึ่งยังต้องการ
พั ฒ นาความสามารถในทุ ก ๆ ด้ า น และเพื่ อ สนั บ สนุ น การเติ บ โตใน
อนาคต ดั ง นั้ น ในระหว่ า งปี 2551 บริ ษั ท จึ ง ได้ มุ่ ง พั ฒ นาความรู้ แ ละ
ความสามารถของพนักงานทุกระดับเพื่อให้สามารถทำกิจกรรมและ
สนับสนุนกิจกรรมปรับปรุงพัฒนาต่างๆ ได้ บริษัทยังได้จัดจ้างพนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ในการทํางานสูงเข้ามาทํางานในหน่วยงาน
New Product Introduction – NPI และหน่ ว ยงาน Technology
Development โดยมุ่งไปที่การขยายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้หลากหลาย
มากขึ้น เพิ่มความสามารถด้านเทคโนโลยี่และพัฒนากระบวนการผลิต
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
การมีส่วนร่วมของพนักงานและความสำเร็จในโครงการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งหนึ่งที่ใช้วัดผลของความสำเร็จ โครงการปรับปรุง
คุณภาพรวมถึงโครงการป้องกันความผิดพลาด (Poka Yoka) ได้ถูกนํา
มาใช้ ซึ่งพนักงานผู้ที่มีความรับผิดชอบโดยตรงและผู้ที่เกี่ยวข้องต่างได้
รับการฝึกอบรมงานอย่างต่อเนื่อง หลากหลายโครงการได้นำมาใช้เพื่อ
ลดและป้องกันความผิดพลาดที่เกิดจากคนและเพื่อปรับปรุงกระบวน
การทํางาน ตัวอย่างเช่น การใช้บาร์โค้ดในการอ่านข้อมูล และโครงการ
5 ส ซึ่งเป็นโครงการสำคัญของบริษัทฮานาทุกแห่งที่ต้องนำมาปฏิบัติ
ปี 2552 นี้ บริษัทได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจของโลก
อย่ า งไม่ ต้ อ งสงสั ย พนั ก งานของบริ ษั ท ทุ ก คนต่ า งตระหนั ก ต่ อ
สถานการณ์นี้และกําลังทํางานร่วมกันเพื่อนําพาบริษัทให้ผ่านช่วงเวลา
ที่ยากลำบากนี้ไปให้ได้ โครงการการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลจะเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างความสามารถในการ
แข่ ง ขั น ของบริ ษั ท ซึ่ ง ทํ า ให้ บ ริ ษั ท สามารถเผชิ ญ กั บ สถานการณ์
เศรษฐกิจในปัจจุบันและเตรียมความพร้อมที่จะเผชิญกับอนาคตได้

Sales revenue increased in the first half of 2008; the result
of our effort in driving small and power packages growth. During
the second half of 2007, the establishment of MSOP capability,
together with the higher demand for computer mouse
components continued to grow the top line. Consequently, we
reached our installed capacity by the third quarter of 2008 as
planned. However, as the global recession took hold in the
fourth quarter sales revenues declined significantly dragging
down our overall performance for the second half of the year.
During the year, to support our future growth, we have put
considerable effort in people development to strengthen our
staff knowledge and capability. Hana JiaXing is still a young
operation and needs to further strengthen capability in all areas.
To support the improvement activities, additional experienced
staff have been added into the New Product Introduction (NPI)
and Technology Development to focus on widening our package
offering, increasing technology capability and developing
stronger operations processes.
People participation and the success in Continuous
Improvement Program is one of the key measurements. Quality
Improvement including mistake proofing (Poka Yoke) programs
haves been established. All key and concerned staffs have
received continual training. Various programs have been
introduced and enhanced to reduce human dependency and
improve workflow such as work-in-process bar coding and the
5S workplace organization program, which is a common
objective for all Hana locations,
In 2009, Hana JiaXing plant will no doubt be affected by
the global economic crisis. All employees are well aware of the
situation and are working together to get through this period of
recession Continuous improvement and human resource
development programs will further enhance our competitive
position and enable us to face the current economic
environment and prepare for the future.

นายยิ่งศักดิ์ เจนรถา

Mr. Yingsak Jenratha

รองประธานและผู้จัดการทั่วไป
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บริษัท ฮานา ไมโครดิสเพลย์ เทคโนโลยี อิงค์ จำกัด
Hana Microdisplay Techonogies, INC.
ปี 2551 เป็นปีที่รายได้ของบริษัท ฮานา ไมโครดิสเพลย์ (HMT)
ใกล้เคียงกับปี 2550 โดยรายได้เติบโตประมาณร้อยละ 8 ในส่วนของรายได้
ตามรายผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการระบุหรือชี้เฉพาะโดยใช้คลื่น
ความถีว่ ทิ ยุ (Radio-Frequency Identification - RFID) มีรายได้ลดลงใน
ครึ่งปีหลังและลดลงอีกเล็กน้อยในปี 2551 ส่วนรายได้ของผลิตภัณฑ์
Microdisplay เพิ่มขึ้นในครึ่งปีหลังซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2550 ร้อยละ 15
ผลิตภัณฑ์หลักของฮานา ไมโครดิสเพลย์ (HMT) คือผลิตภัณฑ์
RFID ที่ใช้สําหรับอุปกรณ์การแพทย์และอุปกรณ์ป้ายฉลากที่ติดสินค้า
โดยปลายปี 2551 มีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นสำหรับป้ายฉลากประเภทต้นทุนตํ่า
และบริ ษั ท ได้ รั บ ประมาณการการสั่ ง ซื้ อ สํ า หรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดั ง กล่ า ว
ที่แน่ชัดแล้วของปี 2552 ในส่วนธุรกิจของผลิตภัณฑ์ RFID Tire Tag
ของบริษัทมีการเติบโตในปี 2551 และคาดว่าจะเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ
สําหรับตลาดนี้ต่อไปในปี 2552 โดยมาจากลูกค้ารายใหญ่ 2 รายของ
ผลิตภัณฑ์ป้ายฉลากติดยางรถยนต์ (Tire Tag)
ขณะที่บริษัทเห็นการเติบโตของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
Microdisplay ตลาดของลูกค้าเราในผลิตภัณฑ์นี้ยังจํากัดอยู่และส่วน
มากจะเน้นไปที่จอโปรเจคเตอร์ขนาดเล็ก (Mini-projectors) อุปกรณ์รับ
และปรับสัญญาณคลื่น (Adaptive Optic) และอุปกรณ์โทรคมนาคม
(Telecom Device) ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นรายได้หลักถึงร้อยละ 90
ของบริษัท ที่เหลือเป็นรายได้จากตลาดผลิตภัณฑ์อุปกรณ์การแพทย์
สําหรับจอโปรเจคเตอร์ขนาดเล็ก (Mini-projectors) ถูกคาดหวังว่าจะ
เจาะตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ในปี 2553 ซึ่งบริษัทยังคงมีบทบาทสําคัญ
ในการพัฒนาตลาดด้านนี้เนื่องจากบริษัทเป็นหนึ่งในไม่กี่รายที่เป็นผู้
ผลิตเริ่มต้นและแรกเริ่มของการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว อีกทั้งบริษัทยัง
คงรั ก ษาตำแหน่ ง ที่ แ ข็ ง แกร่งในการเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคม
ให้กับลูกค้าต่างๆโดยครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่นําไปใช้ได้หลากหลาย
ถึงแม้ท่ามกลางบรรยากาศเศรษฐกิจโลก ณ ขณะนี้ ฮานา ไมโคร
ดิสเพลย์ (HMT) พร้อมที่จะเติบโตต่อไปในปี 2552 จากเหตุที่ลูกค้าและ
โลกของเราได้ก้าวเข้าสู่ความต้องการทางเทคโนโลยีมากขึ้นเพื่อตอบ
สนองต่อปัญหาต่างๆ ด้วยการสื่อสารและการแสดงของข้อมูลที่ต้องเป็น
ไปอย่างรวดเร็ว แม่นยำและมีต้นทุนต่ำ จะเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนตลาดที่
ฮานา ไมโครดิสเพลย์ (HMT) และลูกค้าของเราครองอยู่

นายจอห์น เอิร์ดมานน์

ประธานอำนวยการ และหัวหน้าฝ่ายบริหาร
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Y2008 was another flat year, similar to that of 2007,
with only modest revenue growth of approximately 8%.
Revenue from radio-frequency identification (RFID) business
remained down for the second consecutive year, and was
actually slightly lower in 2008. Microdisplay-related
revenues increased for a second consecutive year although
the increase was only 15% over 2007.
The majority of HMT-produced RFID products went to
pharmaceutical and niche tagging applications. Late in 2008
there was an increase in demand for low-cost tags and labels,
and HMT received promising forecasts for those in 2009. HMT’s
RFID tire tag business grew in 2008, and there is an expectation
of significant growth in this market in 2009 from HMT’s two
largest tire tag clients.
While HMT saw growth in its microdisplay-related
business, the markets of its customers has narrowed and is
primarily focused on mini-projectors, adaptive optics, and
telecom devices. These accounted for 90% of HMT’s
microdisplay revenue, with the remainder being primarily in the
medical device market. Mini-projectors are becoming viable
products with the expectation that they will break into the cellphone market by 2010. HMT remains a key player in the
development of this market as one of only a few open foundry
options for manufacturing these devices. HMT also holds a
strong position in the manufacturing of telecom devices, with
multiple customers covering a variety of applications.
Despite the current world economic climate, HMT looks for
continued growth in 2009 as its customers, and the world, turn to
more technology-related solutions for its problems. Displaying
and communicating information quickly and accurately, and at
lower costs, will be the driver for the markets that HMT and its
customers serve.

Mr. John Erdmann

President and Chief Executive Officer

คณะกรรมการ
Board of Directors

Mr. Bancha Tarnprakorn

Mr. Richard David Han

Chairman of the Board,
Independent Director

Executive Vice Chairman &
Chief Executive Officer

Mr. Terrence Philip Weir
Executive Director &
Chief Financial Officer

Mr. Winson Moong Chu Hui
President & Chief Operating Officer

Mr. Voraphoj Thepvanaprasiddhi

Mr. Martin Enno Horn

Audit Committee,
Independent Director

Audit Committee,
Independent Director
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คณะผู้บริหาร
Management Team

Bangkok Management

1. Mrs. Puntipa Tanthana			
6. Mr. Sakdi Arkomthon			

7

6

		 Corporate Manufacturing Administration Director

10

9

8

		 Senior Accounting Manager
2

1

3. Mr. Issra Sivakul			

5

4

3

		 Senior Operations Support Manager

2. Ms. Achara Chaicharncheep			
7. Mr. Charuk Pholprasert			

		 Vice President and General Manager

		 Senior Corporate Facility Manager

8. Mr. Somchai Chantrachirathumrong			

		 Corporate Management Information System (MIS) Director

4. Mrs. Watcharaporn Jirathanakun			
9. Mr. Punsak Eammongkolchai			

		 Operations Director

		 Senior Hybrid Operations Manager

5. Ms. Jirapa Kongmanee			
10. Mr. Viruch Jeivisarn			

		 Senior Internal Audit Manager

		 Senior Corporate Human Resources Manager

Ayutthaya Management
4. Mr. Sanjay Mitra
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10

12

11

13

14

15

17

16

8
1

2

3

5

4

6

7

18

12. Mr. Worawit Sriburanasorn				

		 Sales & Marketing Director
		 Vice President and General Manager			
13. Mr. Supakit Tantara				
5. Mrs. Tongsuk Vongsukharutai			
		 Process Engineering and Senior
		 Supply Chain Management Director			
		 New Project Investment (NPI) Manager
6. Ms. Praphaphun Naradilok				
14. Mr. Reynold N. San Agustin				
		 Senior Human Resources Manager			
		 IC-Front of Line Operations and
7. Ms. Tappawong Na Tarlang				
		 New Project Investment (NPI) Director
		 Senior Customer Services Manager			
15. Mr. Joseph D. Caliston				

8. Mr. Chaweng Tantiyaphorn				
		 Senior Test Engineering Manager
		 Test Operations Director				
16. Mr. Ekachai Yartpakdee				
9.
Mr.
Jesus
Manila
Monreal
		 Senior IC-Front of Line Manufacturing Manager
1. Mrs. Saowanee Rachatakarn
		 IC-End of Line Operations / Training Director
17. Mr. Damrongpoal Virojtum				
		 Senior Financial Controller				
10. Mr. Tossaphol Phowcharoen				
		 Senior Facility Manager
2. Ms. Samantha Kulasinghe
		
Senior Facility Manager
18. Mr. Vicente T. Lau Jr.				
		 Senior Production Planning and Control Manager		 11. Mr. Pimol Thanakijkamthorn				
		 Senior Quality & Reliability Assurance Manager
3. Ms. Areenee Kittisupornpong
		
Customer Specific Operations (CSO)
		 Senior Management Information System (MIS) Manager		 		 Manufacturing Director
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คณะผู้บริหาร
Management Team

Lamphun Management
1. Ms. Juthamard Trerattanawongse 	

		 Finance Manager				

2. Mr. Chanarong Disyamal 			

3.
		
4.
		
5.
		
6.
		
7.
		
8.
		
	

Operations Director				

Mr. Steven Spittal 			
Business Development Director			

9. Mr. Alak Punkabutra 				

		 Senior Business Development
		 & Technology Manager				

10. Mr. Seree Nuanim 				
10

11

11. Mr. Thanawat Pasikthep 				
1

2

Mr. Bruce Stromstad 			

		 Administration Manager				

Mr. Wing Keung Chow 			

		 Senior Production & Material Control Manager			

Mr. Jirasak Maleekaew 			

Management Information System Manager			

Vice President & Chief Technology Officer		
Vice President & General Manager		

Material Control & Logistics Director		

3

17

16

5

4

18

19
20

7

6

8

17. Mr. Tosaporn Musikcharoen 				

13. Mr. Thawatchai Kumprasert 			
14. Mr. Sa-ard Ngamkajang 				

		 Senior Industrial Engineering, Facility
		 and Manufacturing Support Manager				

15. Mr. Sathit Umpai 				

		 Marketing & Customer Services Director					

16. Mr. Chalermpon Narksang 				

		 Training & Development Manager					

		 Senior Test Engineering Manager				

Mr. Wichai Sukprasertkul 			

		 Senior Operations Manager				

Operations Director				

14 15

12. Mr. Anawat Aroonsawat 				

Mr. Wong Wan Wah Vincent 		
Senior Supply Chain Management Manager		

13

12

		 Senior Quality Reliability Assurance Manager			9

18. Mr. Christian Cron 				

19. Mr. Somjai Namwongsa 				

		 Senior Customer Service Manager			

20. Mr. Fok Hong Pun 				

		 Senior Operations Manager					

JiaXing Microelectronics Management
7. Ms. Jane Li

1. Ms. Lucy Guo

		 Senior Finance Manager

2. Mr. Dirrick Ong

		 Human Resource Manager				

		 General Administration Manager
		 Business Development
		 & Technology Director

3. Mr. Wing Key Boey	

		 Chief Technical Officer

8. Mr. Danny Wang
9. Mr. York Li

		 Senior Supply Chain
		 Management Manager				
		 Senior Management
		 Information System (MIS) Manager			

5. Mr. Andy Shen

		 Facility Manager				

6. Mr. CC Liu

		 Senior Quality Assurance (QA) Manager 			

		 Micro Operations Director
		 Finance, Management Information
		 System, Human Resource
		 & General Administration Director

2

3

12

13

4

14
5

10. Mr. Peter Xu

4. Mr. Steven Lee

		 Vice President & General Manager
		 (Microelectronics Operations)

1

11

10

9

8

11. Mr. Gordon Gu

12. Mr. Felix Zheng

13. Mr. Martin Chen

		 Senior New Project
		 Investment (NPI) Manager				
ANNUAL REPORT 2008
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14. Mr. Yu Bing

		 Senior Operations Manager				

15. Mr. Steven Chua

		 Senior Engineering Manager				

16. Mr. SW Lum

		 Senior Purchasing Manager				

HANA MICROELECTRONICS PUBLIC COMPANY LIMITED
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คณะผู้บริหาร
Management Team
1. Mr. David Zhu

Operations & Supply
Chain Management Director

2. Mr. Yingsak Jenratha

Vice President &
General Manager (IC Operations)

3. Mr. HB Teo

Senior Engineering &
Maintenance (Front of Line) Manager

4. Mr. Richard Pang

Senior Engineering &
Maintenance (End of Line) Manager

5. Mr. Jasper Choong

Senior Facility Manager

6. Mr. Andrew Yang

New Project Investment (NPI) Manager

JiaXing IC Management

7. Mr. Perry Zhang

Manufacturing Manager

5

8. Mr. TC Cheah

8

7
6
Test Engineering Manager				
4

9. Mr. Raymond Ng

1
2
Senior Quality Assurance (QA) Manager 			
	

9
3

1. Ms. Michelle Nguyen				
Officer Administrator		

2. Mrs. Malee Lowchareonkul			
Senior Sales Manager		

3. Ms. Karrie O’Neill				
Account Manager		

4. Mr. Bill Coyne				
Senior Sales Manager		

5. Mr. BK Ng				
Senior Strategic Projects and
Technical Support Manager

6. Mr. Steve Hanway				
Senior Sales Manager		

7. Mr. Thang Bui				
Senior Sales Manager		

5

Hana Microelectronics Inc. Management

6

1

2

7
3

4

1. Dr. John H. Erdmann	

President and Chief Executive Officer			

2. Mr. Edward M. Stiles III

Vice President of Product Development			

3. Mr. D. Scott Worthington	

5

Vice President of Manufacturing				
3
4

4. Ms. Susan A. Nilsen

Financial Controller				

5. Mr. Paul R. Brown, Jr.

1

Vice President of Business Development			
	

Hana Microdisplay Management
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คณะกรรมการและผู้บริหาร
Directors & Management
นายบัญชา ทานพระกร

Mr. Bancha Tarnprakorn	

ตำแหน่งปัจจุบนั
: ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ
ประวัตกิ ารทำงาน
: พ.ย. 2545 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ
		 ก.พ. 2550 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ
วุฒกิ ารศึกษา
: อนุปริญญาทางการธนาคาร, ลอนดอน
		 สหราชอาณาจักร
ประวัตกิ ารอบรมจาก IOD : Directors Accreditation Program
		 (DAP) 40/2005
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธ.ค. 2551
		 จำนวนหุน้
สัดส่วนการถือหุน้ (%)
	
		 95,000
0.011

Position
: Chairman of the Board and 		
		 Independent Director
Working Experience
: November 2002 - present, 		
		 Independent Director
		 February 2007 - present, Chairman
		 of the Board of Directors
Educational Background : Diploma of Institute of Banker,
		 London, UK
IOD Training Background : Directors Accreditation 		
		 Program (DAP) 40/2005
No. of Share held as of 31 Dec. 2008			
No. of Shares
% of Total Shares
			
95,000		
0.011

นายริชาร์ด เดวิด ฮัน

Mr. Richard David Han	

ตำแหน่งปัจจุบนั
: รองประธานกรรมการ, ประธานบริหารและ
		 หัวหน้าฝ่ายบริหาร
ประวัตกิ ารทำงาน
: 2532 – ปัจจุบนั กรรมการบริหารบริษทั
วุฒกิ ารศึกษา
: ปริญญาตรีการบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัย
		 Westminster, ลอนดอน, สหราชอาณาจักร
		 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การตลาด),
		 City University, ลอนดอน, สหราชอาณาจักร
ประวัตกิ ารอบรมจาก IOD : Director Accreditation Program (DAP)
		 57/2006
		 Understanding the Fundamental of
		 Financial Statements (UFS) 4/2006
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธ.ค. 2551				
		 จำนวนหุน้
สัดส่วนการถือหุน้ (%)
		 1,040,000 0.125			

Position
: Executive Vice Chairman and Chief
		 Executive Officer
Working Experience
: 1989 – present, Executive Director
		 and Chief Executive Officer
Educational Background : B.A. Business Studies, Westminster,
		 London, UK
		 M.B.A. (Marketing) City University,
		 London, UK
IOD Training Background : Directors Accreditation Program
		 (DAP) 57/2006
		 Understanding the Fundamental of
		 Financial Statements (UFS) 4/2006
No. of Share held as of 31 Dec. 2008			
			
No. of Shares
% of Total Shares
			
1,040,000
0.125	

นายวินสัน มุง ชู ฮุย

Mr. Winson Moong Chu Hui

ตำแหน่งปัจจุบนั
: ประธานอำนวยการและหัวหน้าฝ่ายปฏิบตั กิ าร
ประวัตกิ ารทำงาน
: 2531 – ปัจจุบนั กรรมการบริหารบริษทั
วุฒกิ ารศึกษา
: ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์,
		 มหาวิทยาลัย Cheng Kong
ประวัตกิ ารอบรมจาก IOD : จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธ.ค. 2551				
		 จำนวนหุน้
สัดส่วนการถือหุน้ (%)
		 8,390,000 1.010		

Position
:
Working Experience
:
Educational Background :
		
IOD Training Background :
No. of Share held as of 31
		
		

นายเทอร์เรนซ ฟิลิป เวียร์

Mr. Terrence Philip Weir	

ตำแหน่งปัจจุบนั
: รองประธานบริหารและหัวหน้าฝ่ายการเงิน
ประวัตกิ ารทำงาน
: 2533 - ปัจจุบนั กรรมการบริหารบริษทั
วุฒกิ ารศึกษา
: ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัย
		 Macquarie ประเทศออสเตรเลีย
ประวัตกิ ารอบรมจาก IOD : Director Certification Program (DCP)
		 6/2001, Diploma
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธ.ค. 2551		
		 จำนวนหุน้
สัดส่วนการถือหุน้ (%)
		 175,000
0.021
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President & Chief Operating Officer
1988 – present, Executive Director
Bachelor of Engineering, Cheng
Kong University
Dec. 2008			
No. of Shares
% of Total Shares
8,390,000		
1.010

Position
: Executive Director & Chief Financial
		 Officer
Working Experience
: 1990 – present, Executive Director
Educational Background : Bachelor of Economics, Macquarie
		 University, CPA, Australia
IOD Training Background : Director Certification Program (DCP)
		 6/2001, Diploma
No. of Share held as of 31 Dec. 2008			
		 No. of Shares
% of Total Shares
		 175,000		
0.021
	

นายวรพจน์ เทพวนาประสิทธิ์

Mr. Voraphoj Thepvanaprasiddhi

ตำแหน่งปัจจุบนั
: กรรมการอิสระ
ประวัตกิ ารทำงาน
: มิ.ย. 2543 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ
วุฒกิ ารศึกษา
: อนุปริญญา บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
		 WLU, Ontario, Canada
		 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์
		 มหาวิทยาลัย
ประวัตกิ ารอบรมจาก IOD : Monitoring the Internal Audit Function
		 (MIA) 1/2007
		 Monitoring the System of Internal
		 Control and Risk Management (MIR) 1/2007
		 Director Certification Program (DCP)
		 53/2005
		 Finance for Non-Finance Director
		 (FND) 15/2005
		 Audit Committee Program (ACP) 5/2005
		 Director Accreditation Program (DAP)
		 30/2004
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธ.ค. 2551			
		 จำนวนหุน้
สัดส่วนการถือหุน้ (%)
		 865,020
0.104

Position
:
Working Experience
:
		
Educational Background :
		
		
		
		
IOD Training Background :
		
		

Independent Director
June 2000 – present, Independent
Director
Graduate Diploma, International
Business Administration WLU,
Ontario, Canada
Bachelor degree of Engineer,
Chulalongkorn University
Monitoring the Internal Audit 		
Function (MIA) 1/2007
Monitoring the System of Internal
Control and Risk Management (MIR)
		 1/2007
		 Director Certification Program (DCP)
		 53/2005
		 Finance for Non-Finance Director
		 (FND) 15/2005
Audit Committee Program (ACP) 5/2005
		 Director Accreditation Program (DAP)
		 30/2004
No. of Share held as of 31 Dec. 2008			
No. of Shares
% of Total Shares 	
		 865,020
0.104
	

นายมาร์ติน เอ็นโน ฮอร์น

Mr. Martin Enno Horn		

ตำแหน่งปัจจุบนั
: กรรมการอิสระ
ประวัตกิ ารทำงาน
: 2544 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ
วุฒกิ ารศึกษา
: วิศวกรรมศาสตร์ โปลีเทคนิคแคลิฟอร์เนีย
		 สหรัฐอเมริกา
		 การบริหารจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัย
		 Stanford แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
ประวัตกิ ารอบรมจาก IOD : Directors Accreditation Program (DAP)
		 57/2006
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธ.ค. 2551		
	
		 จำนวนหุน้
สัดส่วนการถือหุน้ (%)

Position
: Independent Director
Working Experience
: 2001 – present, Independent Director
Educational Background : Bachelor of Electronic Engineering,
		 California Polytechnics, U.S.A.
		 AEA Executive Business Institute,
		 Stanford University, U.S.A
IOD Training Background : Directors Accreditation Program
		 (DAP) 57/2006
No. of Share held as of 31 Dec. 2008			
			
No. of Shares
% of Total Shares

นายวิง เกิง เชาว์

Mr. Wing Keung Chow	

-

-

			

-		

-

ตำแหน่งปัจจุบนั
: รองประธานอำนวยการและผูจ้ ดั การ
		 โรงงานฮานาลำพูน
ประวัตกิ ารทำงาน
: 2544 – 2550 รองประธานอำนวยการฝ่าย
		 ขายและการตลาด
วุฒกิ ารศึกษา
: ปริญญาโท การจัดการ สถาบันศศินทร์
		 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัตกิ ารอบรมจาก IOD : จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธ.ค. 2551			
		 จำนวนหุน้
สัดส่วนการถือหุน้ (%)
		 1,112,300 0.134	

Position
: Vice President & General Manager
		 Hana-Lamphun
Working Experience
: 2001 - 2007, Vice President 		
		 Marketing & Customer Services
		 Hana-Lamphun 		
Educational Background : Master Degree of Management, SASIN,
		 Chulalongkorn University
IOD Training Background : No. of Share held as of 31 Dec. 2008			
		 No. of Shares
% of Total Shares 	
		 1,112,300		
0.134

นายบรูซ อลัน สตรอมแสตด

Mr. Bruce Alan Stromstad

ตำแหน่งปัจจุบนั
: หัวหน้าบริหารฝ่ายเทคนิคประจำประเทศไทย
ประวัตกิ ารทำงาน
: 2547 – 2550 ประธานบริษทั ฮานา ไมโคร
		 อิเล็คโทรนิคส อิงค์ จำกัด
วุฒกิ ารศึกษา
: ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 		
		 มหาวิทยาลัย Wisconsin ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัตกิ ารอบรมจาก IOD : จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธ.ค. 2551				
		 จำนวนหุน้
สัดส่วนการถือหุน้ (%)
	
		 -

Position
: Chef Technical Officer for Thailand
		 Operation
Working Experience
: 2004 – 2007 President of Hana
		 Microelectronics, Inc.
Educational Background : Bachelor Degree - Electrical 		
		 Engineering, University of Wisconsin, USA
IOD Training Background : No. of Share held as of 31 Dec. 2008			
		 No. of Shares
% of Total Shares
		 -		
-
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โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
Board Structure

คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน โดยมีกรรมการ
บริหาร 3 ท่านและกรรมการอิสระ 3 ท่าน คณะกรรมการฯ ได้ผ่านการ
ทบทวนจำนวนกรรมการซึ่ ง เห็ น ว่ า มี ค วามเหมาะสมที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน ทั้งนี้กรรมการอิสระ
มีจำนวนมากกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย
ของบริษัทฯ
นอกจากขอบเขตอำนาจหน้าที่ ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ มี ข อบเขตหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบเพื่ อ ให้
สอดคล้องกับการมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังต่อไปนี้
1. รับรองวิสัยทัศน์ แผนการดำเนินงานและ แผนงานทางธุรกิจของ
บริษทั ฯ
2. ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าฝ่ายบริหาร เพื่อให้แน่ใจ
ว่า คณะกรรมการบริหารได้ดำเนินการปฏิบตั งิ านภาระกิจประจำวัน
ตามนโยบายทีว่ างไว้อย่างเหมาะสม
3. ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความ
เสีย่ งว่าได้มกี ารดำเนินการอย่างถูกต้องและมีประสิทธิผล
4. สอบทานรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เพือ่ ให้เป็นไปตามกฏข้อบังคับในปัจจุบนั
5. สอบทานและรับรองรายงานทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจาก
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
6. ตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลของบริษทั ฯ ต่อสาธารณชนให้มคี วาม
ถูกต้องครบถ้วน ภายในเวลาทีก่ ำหนด
7. กรรมการทุกท่านจะต้องไม่นำข้อมูลภายในของบริษทั ฯ ไปใช้เพือ่
ประโยชน์สว่ นตน
ในการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ กรรมการและผู้บริหารจะต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และด้วยความซื่อสัตย์
และจะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามกฏหมาย วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท
มติของที่ประชุมคณะกรรมการ และมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้น

คณะอนุกรรมการ

The Board of Directors consists of six directors whom three of
them are independent directors. The board may review and
determine the size of the board that is most effective in relation to
future operations. It is a policy to have at least three independent
directors to be accounted to two-third of the board.
In addition to the Company’s Articles of Association, The
Board of Directors shall have the following responsibilities
and duties in line with the best practices of corporate
governance.
1) Approve the Company’s vision and mission and the
business plan	
2) Review the performance of CEO and ensure that Executive
Committee carries out the policy and day-to-day operation
of the Company properly
3) Ensure that the internal control system and risk management
are sufficiently maintained and monitored
4) Oversee the conflict of interest that might be taking place
to be in line with the present regulations
5) Review and approve audited financial statement
6) Oversee the accurate and timely disclosure of information
to the public
7) Ensure that members of the board shall not use inside
information for personal benefits.
In conducting the business of the company, a director and
an executive shall perform his duty with responsibility, due care
and loyalty, and shall comply with all laws, the objectives, the
Articles of Association of the Company, the resolutions of The
Board of Directors and the resolutions of the shareholders’
meeting.

คณะอนุกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 3 คณะ ประกอบด้วย
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา
โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการดังกล่าวขึ้นเพื่อช่วย
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการ
วาระการดำรงตำแหน่ง และขอบเขตความรับผิดชอบมีดงั นี้

Board Committees:

คณะกรรมการบริหาร:

The Executive Committee:

ขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหาร

Authorities and responsibilities of the Executive
Committee Members:

โครงสร้าง:		
ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 3 ท่าน
วาระการดำรงตำแหน่ง:
ไม่มีกำหนดระยะเวลา
ชื่อ
ตำแหน่ง
นายริชาร์ด เดวิด ฮัน
หัวหน้าฝ่ายบริหาร
นายวินสัน มุง ชู ฮุย
หัวหน้าฝ่ายปฎิบัติการ
นายเทอร์เรนซ ฟิลิป เวียร์
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
1. บริหารจัดการ ดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ให้สอดคล้องตามนโยบาย
แผนงาน และแผนธุรกิจทีก่ ำหนดโดยคณะกรรมการบริษทั
2. กำหนดงบประมาณ และ อำนาจการบริหารต่างๆของบริษทั ฯ
3. ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินนโยบาย ของบริษัทฯ ที่กำหนดให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานของบริษทั ฯ ทีก่ ำหนดให้เป็น
ไปตามแผนธุรกิจ
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The board currently has three committees – Executive
Committee, Audit Committee, and Nomination Committee in
fulfilling its responsibilities. Those three Committees have the
structure, term, and responsibilities as follows.
Structure: The Committee currently comprises of three members.
Term:
There is no term limit.
Name
Position
Mr. Richard David Han
Chief Executive Officer
Mr. Winson Moong Chu Hui Chief Operating Officer
Mr. Terrence Philip Weir
Chief Financial Officer

1. Perform and manage the company’s business to comply
with the policies, mission and business plans as
determined by the Board of Directors
2. Determine budget and the management’s authorities of the
company
3. Monitor and follow up the operation of the company’s
policies to ensure its efficiency

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
Board Structure

5. พิจารณาโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทฯ เช่นการเข้าร่วม
ลงทุนกับบริษัทอื่น การก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ เป็นต้น แต่ทั้งนี้
จะต้องมีการนำเรือ่ งดังกล่าวเข้าสูก่ ารพิจารณาของคณะกรรมการ
บริษทั ฯ เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
6. ดำเนินการในเรือ่ งอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบ:

โครงสร้าง : คณะกรรมการตรวจสอบได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง อย่ า งเป็ น
ทางการเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2542 ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ใช่ผู้
บริหารของบริษัทฯ และมีความเป็นอิสระจากฝ่ายปฏิบัติการ อีกทั้งไม่มี
ความสัมพันธ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
วาระการดำรงตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการตรวจสอบมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 2 ปี
ชื่อ
นายบัญชา ทานพระกร
นายวรพจน์ เทพวนาประสิทธิ์
นายมาร์ติน เอ็นโน ฮอร์น

ตำแหน่ง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและ
เพียงพอ ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายนอกและผู้บริหารใน
การจัดทำรายงานทางการเงินประจำไตรมาสและรายปี
2. สอบทานให้ บ ริ ษั ท มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในและตรวจสอบ
ภายใน ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพ พิจารณาความเป็นอิสระ
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบใน
การพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่
เกีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็นอิสระเพือ่ ทำ
หน้ า ที่ เ ป็ น ผู้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท และเสนอค่ า ตอบแทนของ
บุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ย
จัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุ
สมผลและเป็นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั
6. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วย
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้
สงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัย
สำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท คณะ
กรรมการตรวจสอบต้ อ งรายงานต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่อ
ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร หากคณะกรรมการบริษทั หรือผูบ้ ริหารไม่ดำเนินการ

4. Monitor and follow up the performance of the company to
ensure its compliance with the business plan
5. Consider the large investment projects of the company
such as a joint venture, a construction of new plant etc.
and any significant transaction shall be proposed to the
board for approval
6. Perform other duties as assigned by the Board of Directors

Audit Committee:

Structure : The Audit Committee was formally established since
September 10, 1999. The Committee consists entirely of nonexecutive directors, who are independent from Hana operations
and free from any relationship that might in the opinion of the
Board of Directors to be construed as a conflict of interest.
Term : The Chairman and members are appointed for an initial
term of two years.
Name
Position
Mr. Bancha Tarnprakorn
Chairman
Mr. Voraphoj Thepvanaprasiddhi Member
Mr. Martin Enno Horn
Member

Authorities and responsibilities of the Audit Committee:

1. Oversee financial reporting process and the disclosure of
financial information to ensure accuracy, sufficiency and
creditability, by coordinating with the external auditors and
the management responsible for preparing the quarterly
and yearly financial reports
2. Review the Company’s Internal Control System and Internal
Audit System to ensure that they are suitable and efficient,
to determine an Internal Audit unit’s independence, as well
as to approve the appointment, transfer and dismissal of
the chief of an internal audit unit
3. Review the Company’s compliance with the Law on
Securities and Exchange, The Stock Exchange of
Thailand’s regulations, and the laws relating to the
Company’s business
4. Consider, select and nominate an independent person to
be the Company’s auditor, and to propose such person’s
remuneration, as well as to attend a non-management
meeting with an auditor at least once a year
5. Review the Connected Transactions, or the transactions
that may lead to conflicts of interests, to ensure that they
are in compliance with the laws and the Exchange’s
regulations, and are reasonable and for the highest benefit
of the Company
6. Prepare, and to disclose in the Company’s annual report,
an audit committee’s report which must be signed by the
audit committee’s chairman
7. Consider other duties as defined by the Board of Directors
8. In its performance of duties, if it is found or suspected that
there is a transaction or any of the following acts which
may materially affect the Company’s financial condition
and operating results, the Audit Committee shall report it to
the Board of Directors for rectification within the period of
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ให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่สมควร กรรมการตรวจสอบ
รายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าว
ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการสรรหา:

โครงสร้าง : คณะกรรมการสรรหาได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ
เมื่ อ เดื อ นพฤศจิ ก ายน 2547 ปั จ จุ บั น ประกอบด้ ว ยกรรมการอิ ส ระ
จำนวน 2 ท่าน และกรรมการบริหารจำนวน 1 ท่าน โดยคณะกรรมการ
สรรหาจะต้องประกอบด้วยสมาชิกส่วนใหญ่ที่เป็นกรรมการอิสระและ
ไม่ใช่กรรมการบริหาร
วาระการดำรงตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสรรหาและกรรมการ
สรรหามีระยะเวลาดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 2 ปี
ชื่อ
นายวรพจน์ เทพวนาประสิทธิ์
นายมาร์ติน เอ็นโน ฮอร์น
นายริชาร์ด เดวิด ฮัน

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการสรรหา
กรรมการสรรหา

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา

1. ตรวจสอบขั้นตอน กระบวนการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ และผู้
บริหารหลักให้มคี วามถูกต้อง โปร่งใส 	
2. ให้คำแนะนำ เสนอการแต่งตัง้ กรรมการทีไ่ ม่ใช่ผบู้ ริหาร
3. สอบทานทุกๆ ปี ในเรือ่ งขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมกา
รบริษทั ฯ รวมทัง้ การให้ขอ้ เสนอแนะต่างๆ	

time that the Audit Committee thinks fit. If the Company’s
Board of Directors or management fails to make a rectification
within the period of time under the first paragraph, any Audit
Committee Member may report on the transaction or act under
the first paragraph to the Office of the Securities and Exchange
Commission (SEC) or the Stock Exchange of Thailand (SET).

Nomination Committee:

Structure : The Nomination Committee was established in
November 2004. It consists of two independent directors and
one executive director. The Committee will at all time consist of a
majority of independent non-executive directors.
Term : The Chairman and members are appointed for the term
of two years.
Name
Mr. Voraphoj Thepvanaprasiddhi
Mr. Martin Enno Horn
Mr. Richard David Han

Position
Chairman
Member
Member

Authorities and responsibilities of the Nomination
Committee:

1. To ensure a formal and transparent procedure for the
appointments of new directors and key executives to the board
2. To make recommendations to the board on the independence
of any existing or proposed non-executive director
3. To review annually the size and composition of the board
and to recommend any proposed changes to the board

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมผูถ้ อื หุน้ / Meetings of the Board, Board Committees and Shareholders:
การประชุม
Meetings

คณะกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
สามัญผู้ถือหุ้น
Board of Directors
Audit Committee
Nomination Committee Annual General Meeting

จำนวนครั้งการประชุมในปี 2551
5
4
1
Total number of meetings in 2008
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/มีส่วนร่วมประชุมในปี 2551
Number of meeting attended/participated in 2008
กรรมการบริหาร:Executive Directors:
นายริชาร์ด เดวิด ฮัน
5
4
1
Mr. Richard David Han
นายวินสัน มุง ชู ฮุย
5*
n/a
n/a
Mr. Winson Moong Chu Hui
นายเทอร์เรนซ ฟิลิป เวียร์
5
4
n/a
Mr. Terrence Philip Weir
กรรมการอิสระ: Independent Directors:
นายบัญชา ทานพระกร
5
4
n/a
Mr. Bancha Tarnprakorn
นายวรพจน์ เทพวนาประสิทธ์
5
4
1
Mr. Voraphoj Thepvanaprasiddhi
นายมาร์ติน เอ็นโน ฮอร์น
4*
3
1
Mr. Martin Enno Horn	
*กรรมการได้เข้าร่วมประชุมผ่านทางโทรศัพท์จากต่างประเทศ / Participated through conference call from overseas
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การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ

บุ ค คลที่ จ ะดำรงตำแหน่ ง กรรมการบริ ษั ท ฯ เป็ น ผู้ ซึ่ ง มี ค วามรู้
ความสามารถในการจัดการและบริหารธุรกิจ มีความซื่อสัตย์สุจริต และ
มีความพร้อมในการบริหารงานในหน้าที่ของตน อย่างน้อยที่สุดสมาชิก
ในคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่ า นจะต้ อ งมี ค วามรู้ ความสามารถ
ทางการเงิน และที่สำคัญกรรมการบริษัทฯ จะต้องเป็นบุคคลที่ไม่ขัดต่อ
ข้อกำหนดใดๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือข้อบังคับ
บริ ษั ท ฯ คณะกรรมการจะเป็ น ผู้ พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง ตามที่ ค ณะ
อนุกรรมการสรรหาเสนอ ก่อนที่จะขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้น
กรรมการที่เข้าใหม่ จะได้รับการอธิบาย เพื่อให้ทราบและเข้าใจ
ถึ ง ธุ ร กิ จ หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของกรรมการ จากประธานบริ ห าร
หัวหน้าฝ่ายการเงินหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และเลขานุการบริษัทฯ จะ
เป็นผู้ให้ข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็นอื่นๆ

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับ
ผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย กรรมการบริษัทและประธานฝ่ายบริหาร ควร
จะจำกัดจำนวนบริษัทในการที่ตนจะเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการ ไม่
เกินกว่า 5 บริษัทในบริษัทจดทะเบียนนอกเหนือจากบริษัทในเครือของ
ฮานา

การประเมินผลคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดำเนินการประเมินตนเองสําหรับผล
การทำงานตามเกณฑ์ที่วางไว้เป็นประจำในทุกปี ทั้งนี้กรรมการทุกๆ
ท่ า นสามารถให้ ข้ อ เสนอแนะอย่ า งเป็ น อิ ส ระ เพื่ อ ที่ จ ะปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ส่วนกรรมการผู้จัดการ
ได้มีการประเมินผลการทํางานโดยกรรมการอิสระทุกปี

แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการจะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่า มีระบบการคัดสรร
บุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งกรรมการ และฝ่ายบริหารที่
สำคั ญ อย่ า งเหมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ นโยบายแผนการสื บ ทอด
ตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่วางไว้ โดยคณะกรรมการ
สรรหามีหน้าที่เสนอแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (หัวหน้าฝ่าย
บริหาร, หัวหน้าฝ่ายปฎิบัติการ, หัวหน้าฝ่ายการเงิน) โดยกระบวนการ
สรรหามาจากการพิจารณาบุคคลทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท

เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัททำหน้าที่ประสานงานเบื้องต้นระหว่างกรรมการ
บริษัทฯ และฝ่ายบริหาร คณะกรรมการได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเมื่อ
วันที่ 11 สิงหาคม 2551 โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราช
บัญญัติตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551 ในมาตรา 89/15 โดย
เลขานุการบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง
และด้วยความซื่อสัตย์ และจะต้องปฏิบัติตามกฏหมาย วัตถุประสงค์
ข้อบังคับของบริษัท มติของที่ประชุมคณะกรรมการ และมติที่ประชุม
ของผู้ถือหุ้น

Appointment of Director

The board shall consist of directors who exercise sound
business judgment and process the business expertise,
knowledge, professional experiences, and have high standard
of integrity and are ready to exercise their duties. At least one
director has a financial background for membership of the Audit
Committee. In addition, the director shall not be a person who
violates any regulations stipulated by the Stock Exchange of
Thailand, the Securities and Exchange Commission or the
Company Articles of Association. The board shall consider the
proposal for appointment from the Nomination Committee before
recommend to the shareholders.
The newly appointed director shall get the orientation
regarding the company’s business, duties and responsibilities of
directors. The brief review shall be led by the chief executive
officer, chief financial officer or his appointee. All other
necessary information shall be given by the company secretary.

Service on Other Boards

In order to give proper attention and contribution to the
assigned responsibilities, the board believes that directors
including CEO should limit their services to sit on other boards
not more than five boards of publicly traded companies in
addition to Hana and its associate companies.

CEO and Board Evaluation

On an annual basis, the performance of CEO is evaluated
by the independent directors whilst the board shall conduct a
self-evaluation of its performance according to the criteria being
set. All directors are free to make suggestions to improve the
board’s performance.

Succession Plan

The board shall ensure having nomination systematic for
the proper candidate to replace significant director and
executive position level suitably and in line with the succession
planning policy. The Nomination Committee is appointed to
propose the appointments of new directors and key executives
(Chief Executive Officer, Chief Operating Officer and Chief
Financial Officer) to the board by considering for the proper
candidate person both from internal and external candidates.

Corporate Secretary to the Board

The corporate secretary is the primary liaison between the
corporation’s directors and management. The board has
formally appointed the corporate secretary on 11 August 2008 to
carry out the duties and responsibilities according to Section 89/
15 of Securities and Exchange Act No. 4 B.E. 2551. The
corporate secretary shall perform duties with care and
responsibility and in good faith as well as in compliance with all
laws, the objectives, the articles of association of the company,
and the resolutions of the Board of Directors and the
shareholders’ meeting.
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ข้อมูลทั่วไป
Corporate Information
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)

Hana Microelectronics Public Co., Ltd.

ลักษณะการดำเนินธุรกิจ : ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

Type of business: Electronics

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

Nature of Business

เลขทะเบียน บมจ.0107536000773
10/4 หมู่ 3 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพ ฯ 10210 ประเทศไทย
โทร. 02-551-1297, 02-521-4935-9
แฟ็กซ์: 02-551-1299, 02-552-4906
จำนวนและชนิดหุ้นทั้งหมดที่ออกและจำหน่ายแล้ว:
หุ้นสามัญ 830,474,960 บาท
จำนวนหุ้นซื้อคืน 4,477,100 หุ้น (ยอด ณ. 31 ธ.ค. 2551)
จำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียง 825,997,860 หุน้ (ยอด ณ. 31 ธ.ค. 2551)

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) และ บริษัท
ย่อยดำเนินกิจการหลักในส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจประกอบและจำหน่าย
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลักในประเทศไทย
ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา และ จีน

นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท คือ ประกอบและจำหน่ายผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์ และชิ้นส่วนย่อย ผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำเร็จรูป
ขนาดเล็ก โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ PCBA ประกอบและทดสอบการ
ทำงานของ IC LED และประกอบ Liquid Crystal on Silicon (LCoS)
ซึ่งมีฐานการผลิตอยู่ที่ประเทศไทย จีน และสหรัฐอเมริกา

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

Register No. PLC 0107536000773
10/4 Moo 3 Vibhavadi-Rangsit Rd. Kwang Talad Bangkhen
Khet Laksi Bangkok 10210 Thailand
Tel. 02-551-1297, 02-521-4935-9
Fax: 02-551-1299, 02-552-4906
Number and Type of share issued:
Ordinary shares 830,474,960 Baht
Number of Treasury Stock 4,477,100 Shares (as of 31 Dec. 2008)
Number of Voting Stock 825,997,860 Shares (as of 31 Dec. 2008)

Hana Microelectronics Public Co., Ltd. and its subsidiaries
mainly involve a single industry segment in electronic
component and mainly carried on in the geographic area in
Thailand, Hong Kong, USA and China.

Business classification policy

The Group’s business operations are primarily
Microelectronics the assembly of components, sub-assemblies
and small electronic finished products. The major product
groups are printed circuit board assembly “PCBA”, integrated
circuit “IC” assembly and test, Light Emitting Diodes “LED”
assembly and Liquid Crystal on Silicon “LCoS” assembly with
factories in Thailand, China and USA.

Dividend Policy

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่จะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นคือ
The dividend policy to pay shareholders is 30-100 % of
ร้อยละ 30 - 100 ของกำไรที่จัดสรรได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ appropriated earnings of the Company and its subsidiaries. For
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยที่จะจ่ายให้บริษัท คือร้อยละ the dividend policy of the subsidiaries to pay the Company is 0100% of appropriated earnings.
0-100 ของกำไรที่จัดสรรได้
โครงสร้างรายได้ / Revenue Structure								
(Unit: Million Baht)
ผลิตภัณฑ์
PRODUCT
IC
CPG
PCBA
MICRODISPLAY
TOTAL

ดำเนินงานโดย
COMPANY
HS – AYT & HM - JX
HS – BKK
HM - LPN & HM - JX
HMT - USA

% การถือหุ้นของบริษัท
% OF HOLDING
100%
100%
100%
100%

HM-LPN = Hana Microelectronics Public Co., Ltd.
HS-BKK = Hana Semiconductor (BKK) Co., Ltd.
HS-AYT = Hana Semiconductor (Ayutthaya) Co., Ltd.

2549
2006
REVENUE
5,574
1,939
7,318
174
15,005

HM-JX
HMT

%
37
13
49
1
100

2550
2007
REVENUE
5,280
1,831
8,408
116
15,635

%
34
12
54
1
100

2551
2008
REVENUE
5,046
1,626
8,308
125
15,105

= Hana Microelectronics (JiaXing) Co., Ltd.
= Hana Microdisplay Technologies

โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ / Shareholding Structure and Management

%
33
11
55
1
100

ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด ณ วันที่ 9 เมษายน 2551 / Major Shareholders as of the latest closing registration book on 9 April 2008
ชนิดหุ้น: หุ้นสามัญ / Type of Shares: Ordinary shares
ลำดับ / No.
ชื่อ / Name
จำนวนหุ้น / No. of Share
(%)
1.
OMAC (HK) LIMITED บริษัท โอแมค จำกัด RAINBOW JOY LIMITED
253,419,360
30.52
2.
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR LONDON
87,522,500
10.54
3.
HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) SA
28,320,100
3.41
4.
BNP PARAIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG
27,320,300
3.29
5.
FORTIS GLOBAL CUSTODY SERVICES N.V.
24,501,300
2.95
6.
N.C.B.TRUST LIMITED-RBS AS DEP FOR FS
19,672,800
2.37
7.
HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
17,642,598
2.13
8.
กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท
15,857,000
1.91
9.
SOMERS (U.K.) LIMITED
15,424,600
1.86
10.
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR AUSTRALIA
11,899,000
1.43
หมายเหตุ: ลำดับ (1) คือผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกันตามมาตรา 258 แห่งพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
Remark: No. (1) is related companies under Section 258 of the Securities and Exchange Act (No. 4) B.E. 2551
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บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)

จำนวนหุ้นที่บริษัทถืออยู่ ในบริษัทในเครือ
Number of shares held by the company
in subsidiary companies
บริษัทในเครือ

No. of Shares
Registered Shares
จำนวนหุน้ ทีบ่ ริษทั ถืออยู่ จำนวนหุน้ ทีจ่ ดทะเบียน

Subsidiary Company

บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (กรุงเทพ) จำกัด
10/4 หมู่ 3 ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพ ฯ 10210
โทรศัพท์: (02) 551-1297 โทรสาร: (02) 551-1299
ลักษณะการดำเนินธุรกิจ: ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด
100 หมู่ 1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ. อยุธยา 13160
โทรศัพท์: (035) 350170-7 โทรสาร: (035) 350805-6
ลักษณะการดำเนินธุรกิจ: ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

Hana Semiconductor (BKK) Company Limited
10/4 Moo 3 , Vibhavadi-Rangsit Rd. Kwang Talad
Bangkhen, Khet Laksi, Bangkok 10210
Tel: (02) 551-1297 fax : (02) 551-1299
Type of business : Electronics
Hana Semiconductor (Ayutthaya) Company Limited
100 Moo 1 , T. Ban Lane, A. Bangpain, Ayutthaya
13160
Tel: (035) 350170-7 fax : (035) 350805-6
Type of business : Electronics
บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด Hana Microelectronics International Company Limited
ตู้ ป.ณ. 71 เครกเมียร์ แชมเบอร์ โรดทาวน์ ทอโทลา บริติช P.O. Box 71, Craigmuir Chambers, Road Town,
เวอร์จิ้น ไอแลนด์
Tortola, British Virgin Islands
ลักษณะการดำเนินธุรกิจ: จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วน
Type of business: Trading products
อิเล็กทรอนิกส์
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส อินเวสเมนท์ จำกัด Hana Microelectronics Investment Company Limited
P.O. Box 71 , Craigmuir Chambers, Road Town,
ตู้ ป.ณ. 71 เครกเมียร์ แชมเบอร์ โรดทาวน์ ทอโทลา
Tortola, British Virgin Islands
บริติช เวอร์จิ้น ไอแลนด์
Type of business: Investment
ลักษณะการดำเนินธุรกิจ: การลงทุน
บริษัท โอแมค เซลส์ จำกัด
Omac Sales Limited
ชั้น 16 E อาคารออน ฟุค อินดัสเทรียล
16E, On Fook Industrial Building, 41-45 Kwai Fung
เลขที่ 41-45 ไคว ฟุง เครสเซ้นต์ ไคว ฟุง ฮ่องกง
Crescent, Kwai Chung, N.T., Hong Kong
ลักษณะการดำเนินธุรกิจ: การจัดซื้อและการตลาด
Type of business: Purchasing and Marketing
บริษัท ฮานา เทคโนโลยี่ กรุ๊ป จำกัด
Hana Technologies Group Limited
Maples and Calder, Attorneys-at-Law, Ugland House,
ตู้ ป.ณ. 309 จอร์ช ทาวน์ เคย์แมน หมู่เกาะเคย์แมน
P.O. Box 309, George Town, Cayman, Cayman
บริติช เวสท์ อินเดียร์
Islands, British West Indies
ลักษณะการดำเนินธุรกิจ: การลงทุน
Type of business: Investment

99,999,994

100,000,000

69,999,993

120,000,000

2

2

2

2

99,999

100,000

2

2

แหล่งอ้างอิง
ผู้ตรวจสอบบัญชี:
บริษัท เอิร์นสท์แอนด์ยัง จำกัด
ชั้นที่ 33 อาคารเลครัชดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์
เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก
กรุงเทพ ฯ 10110
โทรศัพท์: 02-264-0777
โทรสาร : 02-264-0790

References
Auditor:
Ernst & Young office, Ltd.,
33rd Fl., Lake Rajada Office Complex,
193/136-137 New Rajadapisek Road,
Bangkok 10110 Thailand
Tel.: 02-264-0777
Fax: 02-264-0790			

สำนักกฏหมาย:
สำนักงานกฏหมายดำรงธรรม
เลขที่ 63 ซอย 8 (ซอยปรีดา)
ถนนสุขุมวิท กรุงเทพ ฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-255-2550-2, 02-653-1133-4
โทรสาร : 02-653-1135, 02-253-3427

Solicitors:
Damrongtham Law Office
63 Soi 8 (Soi Preeda),
Sukhumvit Road,
Bangkok 10110 Thailand
Tel.: 02-255-2550-2, 02-653-1133-4
Fax: 02-653-1135, 02-253-3427	

สำนักงานจดทะเบียนหลักทรัพย์:
บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 4, 7- 8 เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-229-2800
โทรสาร : 02-359-1259		

Share Registrar:
Thailand Securities Depository
4th, 7th–8th Fl., The Stock Exchange of Thailand Bldg.,
62 Rachadapisek Road,
Klongtoey, Bangkok 10110 Thailand
Tel.: 02-229-2800
Fax: 02-359-1259
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หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
Corporate Governance

บริษัทที่ประสบความสําเร็จสามารถวัดได้จากการได้รับการส่ง
เสริมและสนับสนุนที่ดีจากลูกค้า ผู้ลงทุน พนักงาน คู่ค้าทางธุรกิจและ
สังคม บริษัทเชื่อมั่นวาการกํากับดูแลกิจการที่ดี จะนํามาซึ่งประโยชน

สู ง สุ ด แก บ ริ ษั ท และผู ถื อ หุ น รวมทั้ ง ผู มี ส ว นได เ สี ย อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ ง
โดยบริษัทมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งเปิดเผยไว้ใน Website
ของบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการจะดําเนินการต่อไปเพื่อให้มีพื้นฐานการ
กํากับดูแลกิจการที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นต่อไป

ในปี 2551 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
สิทธิของผู้ถือหุ้น

ฮานาตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของสิ ท ธิ ข องผู ถื อ หุ น มาโดย
ตลอดและมีนโยบายในการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเท่าเทียม เปนธรรม
และ เปนไปตามกฎหมายและประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวของเชน
สิทธิในการซื้อขาย โอนหุน รับเงินปันผล การไดรับข่าวสารขอมูลต่างๆ
สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน การออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการ
มอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุมแทน เปนตน บริษัทไม่มีการลิดรอนสิทธิ
ของผู้ถือหุ้นในการศึกษาข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามข้อกําหนดต่างๆ รวม
ถึ ง ไม่ ลิ ด รอนสิ ท ธิ ใ ดๆ ในการเข้ า ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น เช่ น ไม่ เ พิ่ ม หรื อ
เปลี่ ย นแปลงวาระการประชุ ม โดยไม่ แ จ้ ง ให้ ผู้ ถื อ หุ้ น ทราบล่ ว งหน้ า
นอกจากนี้บริษัทดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิตามกฏหมาย เช่นการจัดให้
ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมกิจการโรงงาน

The long-term success of a company is largely determined
by the support we earn from our customers, investors,
employees, business partners, and local community. To
strengthen stakeholders’ confidence, Hana is committed to good
corporate governance by compliance with the best practices of
corporate governance wherever possible and practical for the
company. The corporate governance policy, which is published
on the company’s website, provides the guidelines under which
the Board of Directors operates. We will continue to seek
improvements to our solid foundation in good corporate
governance.

A compliance program is an important element in
the corporate governance. In 2008, Hana complied
with good corporate governance principles as
follows.
1. Rights of Shareholders

Hana recognizes the importance of shareholders’ rights
and treats all shareholders equitably, fairly and in line with
relevant laws. All shareholders have the equal rights for each
class of shares to receive the dividend payment, to buy, sell and
transfer shares including the right to access or obtain the
company’s information disclosed to shareholders and the public.
All shareholders have the right to attend the shareholders’
ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้มีการดําเนินการต่างๆ เพื่อให้
meetings and are eligible to vote in accordance with the voting
สิทธิผู้ถือหุ้นดังนี้
rights of the respective share class of their share holdings. There
ก่อนวันประชุมผูถือหุน บริษัทจัดประชุมผูถือหุนสามัญประจําป are no actions that violate the right of shareholders, such as not
ภายใน 4 เดือนนับจากวันสิน้ งวดบัญชีประจําปี ในปี 2551 ไดจดั ประชุม changing or adding agenda items without notifying shareholders
วันที่ 30 เมษายน 2551 เวลา 10.30 น. ณ สํานักงานใหญ่ของ บริษัทฯ in advance or which limit the access to the company’s
โดยมอบให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็น information that is released to public. The company also assists
นายทะเบี ย นหุ้ น ของบริ ษั ท เป็ น ผู้ จั ด ส่ ง หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ให
 shareholders beyond what is required by laws covering their
rights, such as arranging company visits so that shareholders or
แกผูถือหุน ลวงหนากอนวันประชุม 17 วันเพื่อใหผูถือหุนมีระยะ เวลา interested persons can have the opportunity to understand more
ในการพิจารณา โดยหนังสือเชิญประชุมระบุรายละเอียดของวาระการ about the company and our operations.
ประชุ ม อย า งชั ด เจนว า เป น เรื่ อ งที่ จ ะเสนอเพื่ อ ทราบ เพื่ อ อนุ มั ติ ห รื อ
To encourage shareholders to exercise their rights in
เพื่ อ พิ จ ารณา แล้ ว แต ก รณี รวมทั้ ง ความเห็ น ของคณะกรรมการใน shareholders’ meeting, the company takes actions as follows.
แต ล ะวาระพร อ มเอกสารข อมูลประกอบการประชุมที่มีรายละเอียด Before the meeting day:
ครบถวน เพียงพอ นอกจากการจัดสงหนังสือเชิญประชุมใหกับผูถือหุน
The company holds the general meeting of shareholders
โดยตรงแลว บริษัทฯ เผยแพรหนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซตของบริษัทฯ within 4 months after financial year ends. In 2008, the company
(http://www.hanagroup.com) ก่อนการประชุม 30 วัน และผ่านระบบ held the Meeting on 30 April 2008 at 10:30 A.M. at the
ELCID ของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ โดยมี Headquarters office. We handed over to Thailand Securities
ข้อมูลเหมือนกับที่บริษัทจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร เพื่อเปิด Depository Co., Ltd. or “TSD” which was the company’s
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งหลักเกณฑ์ securities deposit registrar to send the notice of shareholders’
meeting within 17 days prior to the meeting date in order to
และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม
provide sufficient time for shareholders to review the agenda.
ในการประชุ ม ผู ถื อ หุ น บริ ษั ท มี ก ารแจ ง รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ The notice of meeting expressly indicated the matters to be
องคประชุมและวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนใหผูเข้ารวมประชุม tabled at the meeting, whether for acknowledgement, approval
ทราบก อ นเริ่ ม การประชุ ม และระหว า งการประชุ ม ได้ มี ก ารเปิ ด or consideration, including the board’s opinion on each agenda.
โอกาสให ผูถือหุนทุกคนมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถาม Other supporting information and documents were also attached
ภายในเวลาที่เหมาะสม การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2551 มี to the notice. In addition to the direct delivery, the notice of
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กรรมการจำนวน 6 ท่านจาก 7 ท่านได้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ประธาน
กรรมการบริ ษั ท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หั ว หน้ า ฝ่ า ย
บริหาร และประธานคณะกรรมการสรรหาเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ยัง
มีผูอํานวยการฝ ายการเงินและผู สอบบัญชีภายนอก เข ารวมประชุม
เพื่อรับฟังความคิดเห็นและตอบขอซักถามของผูถือหุนดวย
คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล
ในการออกเสี ย งลงคะแนน กรรมการที่ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ในวาระการขอ
อนุมัติใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนัก
งานของบริษัท (โครงการ ESOP) ได้ถูกงดออกเสียงลงคะแนนในวาระ
ดังกล่าว บริษัทจะใชบัตรลงคะแนนและเก็บบัตรลงคะแนนเหลานี้ไว

เพื่ อ ให ส ามารถตรวจสอบได ภ ายหลั ง ผู้ ถื อ หุ้ น มี โ อกาสได้ ซั ก ถาม
และแสดงความเห็นในเรื่องการบริหารธุรกิจของบริษัทหรือในเรื่องอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง อย่างเท่าเทียมกัน

ภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทมีการบันทึกรายงานการประชุม โดยบันทึกรายละเอียด
วาระการประชุม ผลการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นแต่ละวาระ และมติในที่
ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งประเด็นซักถามของผู้ถือหุ้น โดยรายงานได้จัด
ทําอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เสร็จสมบูรณ์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจ
สอบได้ โดยรายงานการประชุมที่จัดในปี 2551 ได้เปิดเผยบน Website
ของบริ ษั ท หลั ง ประชุ ม ภายใน 1 วั น ทํ า การ พร้ อ มกั บ ที่ ส่ ง ให้
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อ
เสนอแนะเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าว ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อ
สอบถามได้ที่เลขานุการของบริษัทซึ่งจะเป็นผู้ประสานงาน อธิบายข้อ
ซักถามและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป รายงานการประชุมได้
ถูกจัดเก็บรักษาที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทเพื่อสะดวกต่อการใช้อ้างอิง

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นทุกคนโดยไม่คำนึงถึงขนาดของ
การถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับเงินปันผลในอัตราที่เท่ากัน รวมถึงการมี
สิทธิเท่าเทียมกันเมื่อมีการเพิ่มทุน การจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนเข้าร่วมประชุม โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเท่า
เที ย มกั น ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม เองไม่ ไ ด้ สามารถมอบฉั น ทะให้
กรรมการอิสระเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทน โดยแบบมอบฉันทะ
เป็ น แบบที่ ผู้ ถื อ หุ้ น สามารถระบุ ค วามเห็ น ในการลงคะแนนเสี ย งได้
นอกจากนี้บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยโดยหนึ่งในมาตรการที่ส่งเสริม
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้
ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการเป็นการล่วง
หน้า โดยในการประชุมปี 2551 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่ม
วาระและมติหรือเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร
มาที่ บ ริ ษั ท ได้ ตั้ ง แต่ เ ดื อ นตุ ล าคม – ธัน วาคมก่อ นมี การประชุ ม คณะ
กรรมการเพื่อพิจารณาวาระและมติเพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ซึ่ง
บริษัทได้เปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์ต่างๆที่เปิดเผยอยู่ใน website
ของบริษัท อย่างไรก็ตามในปี 2551 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งเรื่องมาให้
กรรมการพิจารณาใดๆ
บริษัทมีมาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายใน

meeting was made available to the shareholders through the
company’s website (http://www.hanagroup.com) 30 days in
advance of the meeting date and the notice of meeting was
published through SET’s information system or “ELCID” in both
Thai and English versions, which were the same as the original
notice mailed to shareholders.

On the meeting day:

The quorum, voting procedures and voting count method
are clearly informed to the meeting prior to discuss the agenda
items. For the annual general meeting conducted in 2008, 6 out
of 7 directors could attend the meeting. Those key directors
were the Chairman of the Board and Audit Committee, Chief
Executive Officer, and the Chairman of the Nomination
Committee. The Chief Financial Officer and external auditor also
attended the meeting so that they could listen to shareholders’
opinions or suggestions and also answer any questions.
The Board of Directors allowed shareholders to elect each
director eligible for election on individual basis. The directors
who had interests related to the issuance of ESOP Warrants
agenda were not eligible to vote on the agenda. At the time of
voting, the ballot is used and kept for evidence and verification.
Shareholders shall be given opportunity to raise questions,
recommendations as well as opinions on the company’s
performance or other concerns on equitable basis.

After the meeting day:

The meeting minutes recording the course of the meeting
and all issues discussed at the meeting, the results of
shareholder voting on each agenda and the decisions made by
the meeting are made available within the appropriate time to
the shareholders. The minutes of the annual general meeting in
2008 was posted to the company’s website within a following
business day after the meeting and at the same time sent to the
Stock Exchange of Thailand. If shareholders have any inquiries
or comments on the minutes, they can contact to the corporate
secretary. The minutes are maintained at the Company’s head
office.

2. Equitable Treatment of Shareholders

The company ensures fair treatment of shareholders
irrespective of size of holdings. All of shareholders, in respect of
each class of shares, are entitled to the same dividend
payments, and have equal rights in the event of share capital
increases. The company’s shareholder meetings are open to all
shareholders, and all shares of the same class have the same
voting rights. Voting at the annual shareholders’ meeting is done
by the principle of one share one vote. Shareholders, who
cannot attend the shareholders’ meeting, can authorize our
independent directors on their behalf to attend the meeting and
voting through the proxy forms. One of our mechanisms is to
allow shareholders to propose candidates for election to the
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เพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ การใช้ข้อมูลภายใน
เพื่ อ ทำการซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท เป็ น สิ่ ง ที่ ต้ อ งห้ า ม บริ ษั ท มี
นโยบายในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้
แจ้งกรรมการและผู้บริหาร เกี่ยวกับหน้าที่ที่จะต้องรายงานการ
ถือหลักทรัพย์ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท และต่อสำนักงานคณะ
กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งบทกำหนดโทษ
ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อ
กำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ดำเนินการส่งจดหมายเวียนแจ้งกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับ
ทราบข้อมูลภายใน ไม่ควรซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน
ก่อนวันที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน และอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
ภายหลังข้อมูลได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว
ในปี 2551 คณะกรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบาย
อย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหุ้นในช่วงที่ห้ามเลย
คณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง
เปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียต่อคณะกรรมการและกําหนดไม่ให้กรรมการ
หรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องเข้ารวมกระบวนตัดสินใจ
ในการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วน
เกี่ยวข้องดังกล่าว ทั้งนี้ได้กําหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับ
เรื่องจากกรรมการและผู้บริหารเพื่อกลั่นกรองและพิจารณาในเบื้องต้น
ก่อนเสนอคณะกรรมการ ในปี 2551 บริษัทได้กําหนดให้กรรมการและผู้
บริหารทุกคนเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของตนเพื่อให้กรรมการ
พิจารณาและรับทราบ

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

ฮานาคํานึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทมีความเท่าเทียมกัน
ในการให้โอกาสพนักงานทุกท่าน ที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค
ตามแต่ละบุคคล และตามความสามารถของผลการทำงานเป็นหลัก
โครงการพัฒนาตำแหน่งงาน (Career Path Development Program)
ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้และมีโอกาสที่จะพัฒนาเพื่อการ
เติบโต บริษัทมีโครงการสวัสดิการต่างๆเพื่อพนักงาน เช่น กองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือเพื่อการศึกษาของบุตร สำหรับ
พนักงานที่ได้รับเงินเดือนน้อย ค่าอาหาร เป็นต้น
ฮานาให้ความสำคัญอย่างที่สุดต่อลูกค้าของบริษัท บริษัทมีจุดมุ่ง
หมายที่จะตอบสนองหรือให้บริการที่เหนือกว่าความคาดหวังของลูกค้า
ทางด้านคุณภาพของสินค้า การจัดส่งมอบสินค้า ความเชื่อมั่น ไว้วางใจ
และราคาที่ ส มเหตุ ผ ล บริ ษั ท ฯ มี แ ผนกลู ก ค้ า สั ม พั น ธ์ (Customer
Services Department) ซึ่งทำหน้าที่ประสานงานกับลูกค้า ในการรับข้อ
เสนอแนะติชม รวมทั้งตรวจสอบความคืบหน้าในการดำเนินงานตามที่
ได้วางไว้
บริษัทสงเสริมการแขงขันทางการคาอยางเสรี และยุติธรรมรวม
ถึ ง มี เ ป า หมายในการพั ฒ นาความสั ม พั น ธ ร ะยะยาวกั บ หุ น ส ว นซั พ
พลายเออรและคูสัญญา บริษัทคํานึงถึงการแขงขันอยางมีจริยธรรม
ทั้ ง นี้ ก ารจั ด ซื้ อ สิ น ค า และบริ ก ารจะพิ จ ารณาป จ จั ย ทางด า นราคา
คุณภาพ การบริการ และการสงมอบสินคาเปนสําคัญ บริษัทได้ปฏิบัติ
ตามข้อตกลงที่มีต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้ตามเงื่อนไขที่มีต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้
อย่างเคร่งครัด คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติงาน
อย่างขยันขันแข็งเต็มความสามารถในหน้าที่ของตนต่อหุ้นส่วนธุรกิจ
รวมทั้งเจ้าหนี้ทุกๆ ราย บริษัทได้ประพฤติตามกรอบกติกาของการแข่ง
ขั น ที่ เ ป็ น ธรรมและไม่ ใ ช้ วิ ธี ก ารที่ ไ ม่ สุ จ ริ ต เพื่ อ ทำลายชื่ อ เสี ย งของผู้
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board and propose items for the agenda of annual general
meeting in advance. The company’s annual shareholders
meeting conducted in 2008 offered opportunity for shareholders
to add items to the agenda and resolutions for the meeting
including propose candidates to be elected for directors from
October – December before the board of director meeting to
consider and approve agenda and resolutions prior to propose
to shareholders’ meeting. The procedures and criteria to
nominate the director to the board and propose items for the
agenda for the annual general meeting have been posted to the
company’s website. However, in 2008 there were no
shareholder proposals sent to the Board of Directors for
consideration.
The company has policy to prevent directors and
executives to take advantage of inside information to dishonest
dealing for themselves and their related parties. Insider trading
is prohibited. Hana has the policy to prevent the use of inside
information for personal benefits as follows.
Inform Board of Directors and management of the duty to
report properly and timely any transactions of the Company
securities’ holdings to the board in addition to reporting to the
Securities Exchange Commission (SEC) under the Securities
and Exchange Act B.E. 2535 and the Stock Exchange of
Thailand’s regulation as well as the penalty for non-compliance.
Inform board of director and management by a circular
letter that they who may gain inside information should avoid
trading the Company’s securities for the period of one month
before the Company announces its financial statements to the
public and at least 24 hours after the information is widely
spread out to the public.
The directors and executives of the company have
complied with this policy strictly. There was no violation of the
trading shares during the prohibited period in 2008.
Further, the Board of Directors has established
procedures for directors and executives to disclose their
interests and those of their related parties to the Board of
Directors and exclude those directors and executives from
decision making involving transactions in which they have
interests or are connected. The board assigns the Audit
Committee to be responsible for receiving reports from directors
and executives to disclose their interests and those of their
related parties for initially review and monitoring and then
reporting to the board. In 2008, the company required all
directors and executives to disclose their interests and those of
their related parties to the board for review and consideration.

3. Roles of Stakeholders

Hana recognizes the rights of stakeholders. The company
is dedicated to the achievement of equality of opportunity for all
of its employees. All employees will be employed solely
according to their ability to meet the position requirements. A
Career Path Development Program is provided to selected
employees for learning and development opportunities to grow.
The company has provided various welfare programs for
employees such as provident funds, health benefits, children
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แข่งขันหรือละเมิดความลับทางการค้าของคู่แข่งขัน
บริษัทพยายามที่จะบรรลุผลสำเร็จในการสร้างการเติบโตของราย
ได้สำหรับผู้ถือหุ้นในระยะยาว ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จากการ
ดำเนินงานที่มีประสิทธิผล มีประสิทธิภาพและความสามารถในการ
แข่งขันของบริษัท
บริษัทมีนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม
และสังคม โดยเรามุ่งมั่นในการพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม และห่วงใย
เรื่ อ งความปลอดภั ย สุ ข ภาพอนามั ย ของพนั ก งานและผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
พร้อมทั้งยึดมั่นในหลักความรับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่ไปกับการดําเนิน
ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรและพลังงานโดยการ
ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันการเกิดมลพิษ และควบคุมการปล่อย
ของเสี ย ให้ มี ผ ลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มน้ อ ยที่ สุ ด ในการทํ า งานของ
พนักงาน บริษัทจัดให้มีสถานที่ทํางานและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย
และป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติการณ์ อย่างเต็มความสามารถ อีกทั้งให้มีการ
ปฏิ บั ติ ต ามกฏหมาย ข้ อ กํ า หนด กฏระเบี ย บอื่ น ๆ รวมทั้ ง ให้ ก าร
สนั บ สนุ น ข้ อ กํ า หนดของลู ก ค้ า ซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม ความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสังคม ผลการปฏิบัติตามนโยบายในปี 2551
คื อ บริ ษั ท ได้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการเทคโนโลยี ส ะอาดกั บ มหาวิ ท ยาลั ย
เชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทำการพัฒนาสาย
การผลิต โดยใช้เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology) ในการศึกษา
เพื่อลดอาการเสียของกระบวนการผลิต ผลของโครงการให้พนักงงานมี
ส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะอันตรายและขยะที่ไม่สามารถนํากลับไป
ใช้ใหม่ได้ทําให้บริษัทลดปริมาณขยะได้เกินกว่า 20 ตัน ในปีที่ผ่านมา
บริษัทปฏิบัติตามมาตรฐานครบถ้วนในเรื่องของการปล่อยอากาศเสีย
นํา้ เสียออกนอกโรงงาน และมีอบุ ตั เิ หตุในทีท่ าํ งานตํา่ กว่าเป้าหมายทีว่ างไว้
บริษัทจัดให้มีช่องทางการร้องทุกข์ ผู้มีส่วนได้เสียที่ต้องการแจ้ง
เบาะแสต่อคณะกรรมการบริษัทในประเด็นการทําผิดกฏหมายหรือร้อง
ทุกข์ในเรื่องต่างๆของบริษัท พนักงาน คู่ค้า สามารถแจ้งเรื่องต่อกรรม
การตรวจสอบได้ โ ดยตรง โดยขั้ น ตอนการแจ้ ง เบาะแสร้ อ งทุ ก ข์
(นโยบายการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท) ได้
เปิดเผยอยู่ใน website ของบริษัท

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริ ษั ท มี น โยบายในการเป ด เผยข อ มู ล และสารสนเทศที่ เ กี่ ย ว
กั บ การเงิ น ธุ ร กิ จ และผลประกอบการของบริ ษั ท อย า งถู ก ต อ ง
ครบถ ว น และทั น เวลา ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให ผู มี ส ว นได เ สี ย ต า งๆ สามารถรั บ
ทราบข อ มู ล ที่ แ สดงให เห็นถึงผลการดําเนินงาน สถานะทางการเงิน
แนวทางการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ในอนาคต รวมทั้ ง นโยบายต า งๆ
เชน การกํากับดูแลกิจการดูแลให้มีการเปดเผยขอมูลใหเปนไปตาม
กฎหมาย ข อ บั ง คั บ และระเบี ย บของหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งได แ ก
สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยฯ กระทรวงพาณิชย และอื่นๆ ทั้งนี้
ผู ส นใจยั ง สามารถเข า ถึ ง ข อ มู ล ต า งๆ ของบริ ษั ท ได แ ก งบการเงิ น
รายงานประจําปและแบบแสดงรายการขอมูล (แบบ 56-1) ไดสะดวก
จากเว็ บ ไซต ข องหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งได แ ก่ ต ลาดหลั ก ทรั พ ย ฯ และ
สํานักงาน ก.ล.ต รวมทั้ง Website ของบริษัท ในปี 2551 บริษัทไม่ถูก
สํานักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ดําเนินการเนื่องมาจากการ
เปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกําหนด
ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการที่จะมีข้อมูล
มากเพียงพอและสามารถเข้าถึงได้ เพื่อที่จะใช้วิเคราะห์การลงทุนอย่าง
ต่อเนื่อง บริษัทจึงพยายามที่จะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างทั่วถึง

educational assistance for lower-pay employees, meal
allowance, etc.
Hana places the highest value on our customers. The
company aims to meet or exceed our customers’ expectation for
product quality, delivery, reliability, and competitive prices.
There is a Customer Service Department available for dealing
with customers and to monitor progress of our commitments.
Hana promotes fair and open competition and aims at
developing and securing long term relationship with suppliers
and contractors. Material, product and service purchases will be
considered for the quality of materials, products and services in
accordance with the respective product requirements. The
company abides by its obligations to all creditors. The Board of
Directors, management and employees are expected to
exercise diligence in their duties with all business partners
including creditors. The company conducts business fairly and
shall not deceive, discredit or use unethical means to gain
advantage from the company’s business competitors.
The company attempts to achieve growth in earnings for
shareholders over the long term. We have the Safety,
Occupation Health, Environmental and Social Policy. We aim to
preserve the environment, care for our employees and on
matters of safety, occupational health and adhere to social
responsibility with respect to the business. The company
commits to integrate environmentally safe practices into all
aspects of our daily activities by having effective programs to
minimize environmental impact through conservation of
resources and materials, administering and establishing
responsible methods for the use and disposal of hazardous
substances to prevent pollution, nurturing our environment
through continuous improvements in compliance with all
applicable laws and regulation. We also ensure the compliance
with our customers’ specifications concerning to safety,
occupation health, hygiene and social responsibility. In 2008, we
participated in the Clean Technology Program with Chiangmai
University to support students for applying the technology to
reduce waste in the company’s production floors. Our staff
successfully implemented programs to minimize the amount of
hazard wastes and un-recycled waste of over 20 tons. Last year,
we completely met the environmental standard to control air
pollution and waste water in the factory. In addition, the record
of accidents in the working place was lower than the target.
Hana provides channels for stakeholders to communicate
any concerns about illegal or any complaints regarding to
activities or conduct of the company or any of its staff or
business partners relating to the company. Stakeholders can
report such complaint or concern in good faith directly to the
Audit Committee of the Board of Directors. The procedure for
handling complaints (Whistleblower Policy) has been
established and published in the company’s website.

4. Disclosure and Transparency

The company will make its effort to disclose information
broadly and proactively through channels of communication that
allow equal access to market participants. New information that
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ครบถ้วน โปร่งใสผ่านทางช่องทาง สื่อต่างๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนทุกท่านมี
ความเสมอภาคในการรับข้อมูล ข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลัก
ทรัพย์ของบริษัทจะถูกเปิดเผยต่อตลาดทันที เพื่อให้ผู้ลงทุน และผู้ที่
เกี่ยวข้องได้รับทราบ ทั้งโดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูล
ต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ Website ของบริษัท
บริษัทยังไม่จัดตั้งหน่วยงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ขึ้นเฉพาะ แต่ผู้
บริ ห ารของบริ ษั ท จะทำหน้าที่ทางด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
เพราะบริษัทเชื่อว่าความสามารถในการเสนอข้อมูลและสร้างความ
เชื่อมั่นเป็นทักษะที่สำคัญยิ่งเช่นเดียวกับความสามารถทางด้านเทคนิค
และการบริหารจัดการ หน่วยงาน Corporate Affairs ก็เป็นอีกช่องทาง
ที่เป็นผู้ให้ข้อมูลข่าวสารทั่วไปตามที่ได้ต้องการ สำหรับกิจกรรมในปี
2551 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของบริษัทได้ให้ข้อมูลแก่นักลงทุน
โดยจั ด ให้ มี ก ารแถลงผลการดำเนิ น งานทุ ก ๆ ไตรมาส (Analyst
Meeting) เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงาน และตอบข้อซักถามต่างๆของผู้
ลงทุนสถาบัน กองทุน นักวิเคราะห์ที่เข้าร่วมประชุม นอกเหนือจากนี้ยัง
เปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ ผู้ลงทุนที่สนใจ สามารถเยี่ยมชม พบผู้บริหาร
เพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆของบริษัทอีกด้วย (Company Visit) นอกจาก
นี้ ผู้ลงทุนสามารถรับทราบข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯผ่านสื่อการเผย
แพร่ ข้ อ มู ล ต่ า งๆของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ และ Website ของบริ ษั ท ที่
http://www.hanagroup.com หรือสามารถติดต่อบุคคลต่างๆ ตามราย
นามดังนี้

ชื่อ
Name
นายเทอร์เรนซ ฟิลิป เวียร์
Mr. Terrence Philip Weir
น.ส. จิระภา คงมณี
Ms. Jirapa Kongmanee
น.ส. เพ็ญพิมล คชภักดี
Ms. Penpimol Kotchabhakdi
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is likely to materially influence the valuation of the company’s
shares shall be disclosed to the market immediately through the
SET’s system and the company’s website. In 2008, there was no
violation that Hana breached the disclosure rules and
regulations.
It is critical to have as much information as can be
available so that continuous evaluation of investment
performance may be conducted. The company will make its
effort to disclose information broadly and proactively through
channels of communication that allow equal access to market
participants. New information that is likely to materially influence
the valuation of the company’s shares shall be disclosed to the
market immediately through the SET’s system and the
Company’s website.
The company has not set up the Investor Relations
Department, but the company’s executive directors are actively
involved in the role o f investor relations on a continuous basis
as the company believes that their ability to deliver confident
and clear presentation is as important a skill as technical and
managerial capabilities. The Corporate Affairs Department is
also available to provide basic information upon request. The
company usually arranges an analyst meeting each quarter to
inform the investor community of the financial result and also
clarify all inquiries from Institutional Investors, Fund Managers
and analysts who attend the meeting. Additionally, company
visits by interested analysts are also welcome and can be
arranged by appointment. All investors can access the
company’s financial information through the SET’s Public
disclosure system and at company’s website: http://
www.hanagroup.com, or contact to following person.

5. Responsibilities of the Board of Directors	

The Board of Directors consists of 6 directors which are 3
executive directors and 3 independent directors. The chairman
of the board is not the same person who holds the Chief
Executive Officer position and the chairman is an independent
director. The board has considered that the current the board
structure is suitable as comparing to authority and responsibility
for managing the company’s business. Executive Directors are
professional and gaining high experiences in business
management. Directors who are non-executives have

ตำแหน่ง
Position

อี-เมล์
E-mail address

โทรศัพท์
Phone number

โทรสาร
Fax number

หัวหน้าฝ่ายการเงิน
Chief Financial Officer
เลขานุการบริษัท
Corporate Secretary
Corporate Affairs
Officer

terry@hanabk.th.com

02-5511297

02-5511299

jirapak@hanabk.th.com

02-5511297 ext. 117

02-5511299

penpimol_k@hanabk.th.com

02-5511297 ext. 226

02-5511299

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)
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5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน โดยเป็นกรรมการ
บริ ห าร 3 ท่ า นและกรรมการอิสระ 3 ท่าน ประธานกรรมการไม่เป็น
บุ ค คลเดี ย วกั น กั บ กรรมการผู้ จั ด การและเป็ น กรรมการอิ ส ระ คณะ
กรรมการได้พิจารณาแล้วว่าโครงสร้างคณะกรรมการปัจจุบันเมื่อเทียบ
กับภาระหน้าที่มีความเหมาะสม กรรมการที่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ที่มีความ
เชี่ ย วชาญและมี ป ระสบการณ์ สู ง ในธุ ร กิ จ ส่ ว นกรรมการที่ ไ ม่ เ ป็ น ผู้
บริหารก็เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในอุตสาหกรรม กรรมการทุกท่าน
มีการอุทิศเวลาให้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะในการตัดสินใจที่สําคัญๆ ใน
เรื่องผลประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการได้มอบหมายอำนาจ
หน้าที่ ความรับผิดชอบให้แก่คณะกรรมการบริหารในการดำเนินการ
จั ด การธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท โดยที่ ค ณะกรรมการมี บ ทบาทหน้ า ที่ ใ นการ
กําหนดนโยบายต่างๆ เช่นทิศทางธุรกิจ นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
โดยคณะกรรมการจะทํ า การทบทวนนโยบายทุ ก ปี รวมทั้ ง กํ า หนด
นโยบายจรรยาบรรณธุรกิจ ตรวจสอบการบริหารจัดการ และตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการได้มีการอนุมัติ
การแบ่งแยกหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการบริหารและการจัดการ
เช่นกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงินค่าใช้จ่ายต่างๆในการบริหารธุรกิจตาม
ปกติของบริษัทแต่อย่างไรก็ตามผู้มีอำนาจนั้นต้องไม่อนุมัติรายการที่ตน
อาจเข้าไปเกี่ยวพันกับบริษัทหรือบริษัทในเครือซึ่งก่อให้เกิดการขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
ในการคัดเลือกกรรมการ คณะกรรมการมุ่งเน้นถึงความโปร่งใส
ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการ โดย
บริษัทมีนโยบายในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมมาเป็น
กรรมการ และบริ ษั ท มี ค ณะกรรมการสรรหา เพื่ อ ช่ ว ยพิ จ ารณาถึ ง
คุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้สมัครหรือกรรมการที่ครบกําหนด
ออกตามวาระ ซึ่งในปี 2551 ไม่มีการเสนอชื่อกรรมการโดยผู้ถือหุ้นมา
ให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณา คณะกรรมการฯ จึงพิจารณาจาก
กรรมการที่ ค รบกํ า หนดออกตามวาระ โดยพิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ
ประสบการณ์ ผลงานในปีที่ผ่านมา และความเต็มใจและการอุทิศเวลา
ที่จะกลับเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีกวาระ
เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการผู้ซึ่ง
สามารถปฏิบัติงานโดยใช้ดุลยพินิจตามความสามารถที่ดีที่สุดของตน
กรรมการอิ ส ระทุ ก ท่ า นจะต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ต ามข้ อ กำหนดของคณะ
กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยกรรมการอิสระจะ
ต้องเป็นกรรมการผู้ซึ่ง
• ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
ในบริษทั บริษทั ในเครือ บริษทั ร่วม หรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
• ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร พนักงานหรือที่ปรึกษา ผู้ซึ่ง
ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทหรือบริษัทย่อย รวมทั้งไม่เป็นผู้ซึ่งมี
อำนาจควบคุมบริษัทหรือบริษัทในเครือ หรือไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์
หรือส่วนได้เสีย เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
• ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือผลประโยชน์ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ในด้านการเงินและการบริหารจัดการของบริษัท บริษัทย่อย
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องที่อาจจะก่อให้เกิดการขาดความเป็นอิสระ
• ไม่เป็นญาติสนิท บุคคลในครอบครัวของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนรักษาผลประโยชน์
ของกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

knowledge and skillful in various fields of business. All directors
devote their time to the serve the board especially for making
decisions significant to the company’s interests. The board
delegates to the executive committee the authority and
responsibility for managing the company’s day-to-day business.
The company’s business is managed under the direction of the
Board of Directors. The board’s role is to establish policies for
business and management strategies, corporate governance
policy which the board evaluates those policies annually, the
code of conduct, and monitor managerial performance. The
board has approved the separation of duties and authorization
of Executive Committee and management such as approval
limits of day-to-day operational expenses. However, such
authorization shall not include that where the grantee can
approve the transaction of which he or she is a person who
might have any conflict, interest with the company or its
subsidiaries regarding such transaction.
The Board of Directors gives emphasis on the transparency
of director nomination. The company has the policy to give right
to shareholders to propose appropriate candidates for election to
the board. The Nomination Committee is responsible for review
the qualification and performance of candidates or those
directors who retired by rotation. In 2008, there was no proposal
for candidates sent by shareholders to the Nomination Committee
to review. Therefore, the board considered those directors who
retired by rotation and which the board considers based on their
qualification, working experiences, previous year performances,
willingness and time devoted to the board are suitable to be
considered for re-election.
To ensure that the board includes such directors who can
exercise their best judgment, all independent directors shall be
affirmatively determined that such director meets the requirement
established by the Securities Exchange of Commission (SEC). In
particular, an independent director is a director who:
• hold shares less than 1% of the number of shares
eligible to vote
• is not an executive director, employee, or consultant
who receives remuneration from the company or any of its
subsidiaries, who is also neither a controlling person of the
company or subsidiaries nor a related person at least for the past
one (1) year
• has no business relationship or receives benefits directly
or indirectly from both financial and management of the company,
any its subsidiaries, or related person that deprives such
independence
• is not an immediate family member of management,
major shareholder of the company and any of its subsidiary, nor
any person who might have a conflict of interest and is not
appointed as a representative to preserve the interests of the
company’ s director and major shareholders

ANNUAL REPORT 2008

›

HANA MICROELECTRONICS PUBLIC COMPANY LIMITED

29

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
Corporate Governance
คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยปฏิบัติหน้าที่
ที่ ส ำคั ญ ต่ า งๆ คณะอนุ ก รรมการมี ทั้ ง หมด 3 ชุ ด คื อ คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการส่งเสริมให้กรรมการที่ไม่ไช่กรรมการบริหาร มีการ
จั ด ประชุ ม โดยที่ ไ ม่ มี ฝ่ า ยบริ ห ารเข้ า ประชุ ม โดยกรรมการที่ ไ ม่ ไ ช่
กรรมการบริ ห ารสามารถพิ จ ารณากำหนดการประชุ ม แยกเป็ น การ
เฉพาะเพื่อพิจารณา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปรึกษาหารือโดยที่
ไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่จัดการ ดําเนินและตัดสินใจด้าน
ธุรกิจในดุลพินิจตามหลักเหตุและผลเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร
คณะกรรมการถูกคาดหวังว่าจะหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งด้านผลประโยชน์ นอกเหนือจากความสัมพันธ์อื่นทั้งทางด้าน
ธุรกิจและครอบครัวของกรรมการ ที่อาจจะส่งผลให้เกิดความขัดแย้ง
ด้านผลประโยชน์กับบริษัท กรรมการต้องรายงานความสัมพันธ์ดังกล่าว
บริษัทได้มีการกำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการ
ระหว่างกัน ซึ่งในการเข้าทำสัญญากับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และจากคณะกรรมการบริษัท
ตามหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น รายการธุ ร กิ จ กั บ บริ ษั ท ที่
เกี่ยวข้องกันในรายงานและงบการเงินรวม ซึ่งได้เปิดเผยข้อมูลโดยสรุป
รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยต่างๆ ที่เกิดขึ้น รายการที่
เกิดขึ้นเป็นรายการธุรกิจปกติกับบริษัทย่อย ซึ่งไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ใดๆ ทั้งนี้รายการระหว่างกันที่เกิดกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง
กันคือ รายการเช่าทรัพย์สินระหว่างกัน โดยบริษัทฯ ได้ตกลงทำสัญญา
เช่าช่วงที่ดินจากบริษัท โอแมค จำกัด ซึ่งกรรมการอิสระมีความเห็นว่า
เงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาเช่า สอดคล้องตามหลักปฏิบัติทั่วไป
และ อัตราค่าเช่าเป็นราคาที่ยุติธรรม เนื่องจากเป็นอัตราเดียวกับค่าเช่า
ที่บริษัท โอแมค จำกัด จ่ายให้กับเจ้าของที่ดิน ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่
ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัท

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดและรักษาระบบ
การควบคุมภายใน ในปี 2551 คณะกรรมการมีการประเมินความเพียง
พอของระบบการควบคุมภายใน โดยทําการประเมินตามแบบประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทด้วยตนเอง (self
assessment) โดยคํ า ถามได้ ป รั บ ปรุ ง มาจากตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย ซึ่ ง ได้ มี ก ารสอบทานความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของระบบการ
ควบคุมภายในส่วนหลักๆ คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหาร
ความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศ
และการสื่อสารข้อมูล รวมทั้งระบบการติดตาม ทั้งนี้บริษัทมีแผนกตรวจ
สอบภายในที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อดำเนินการ
ติดตามให้มีการปฏิบัติตามระบบที่วางไว้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการ
พิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผูบ้ ริหารถึงความมีประสิทธิภาพ
ของระบบการควบคุมภายใน นอกจากนี้คณะกรรมการโดยได้แต่งตั้งให้
มี ค ณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งเพื่ อ ดํ า เนิ น การตามนโยบายการ
บริหารความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และมั่นใจว่าบริษัทมีการ
ประเมิน บริหารและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
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Committee

The Board of Directors has established committees to
carry out various critical responsibilities. There are 3 subcommittees: Executive Committee, Audit Committee, and
Nomination Committee.
The board promotes non-executive directors to have a
separate meeting in absence of management as determined by
the non-executive directors as to encourage more open
discussion without management present.

Conflict of Interests

The fiduciary duty of directors is to exercise their business
judgment to act in a manner that they reasonably believe to be
the best interests of the company. They also are expected to
avoid any action that conflicts with any interest of the company
or that gives the appearance of a conflict. Each director’s other
relationships, including business and family may occasionally
give rise to the perception that the individual has a material,
personal interest on a particular issue involving the company. It
is the company policy that the Board and Audit Committee shall
determine on a case-by-case basis whether a conflict of interest
actually exists and takes appropriate steps to identify such
potential conflicts.
Under the Note for, Related Party Transactions, of the
consolidated financial statements discloses relevant detail of
related party transactions entered into by the Company and its
subsidiaries. The majority of the related party transactions were
entered into in the normal course of business by the company
and by definition these cannot give rise to a conflict of interest.
The only transaction involving an associated company is a lease
of land by the company from Omac Limited. The terms of this
lease appear to be arms length normal commercial terms in view
of their being consistent with the lease terms paid for the same
property by Omac Limited to a third party.

Controlling system and Internal Audit

The Board of Directors is responsible for establishing and
maintaining the internal control system. In 2008, the board has
performed self-assessment to evaluate the internal control
system by applying the control assessment criteria from the
Stock Exchange of Thailand. The major parts of organizational
control and environment, risk management, management control
activities, information and communication and monitoring are
measured. There is an internal audit department which directly
reports to Audit Committee to monitor the company’s
compliance with the established systems. The Board of
Directors reviews the effectiveness of internal controls with the
internal auditors and management. The Risk Management
Committee has been appointed to ensure implementation of the
risk management policy to be monitored and limited overall risks
at an acceptable level.
The board believes that existing internal control systems
are achieving their objectives and that they provide reasonable
assurance concerning the accuracy of financial statements, the
safeguard of assets against loss or unauthorized use, and the
assurance of transactions that are executed consistent with
company policies and procedures.

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
Corporate Governance
คณะกรรมการเห็นว่าระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่บรรลุจุดมุ่ง
หมายและสามารถให้ความมั่นใจในความถูกต้องของข้อมูลทางการเงิน
การป้องกันรักษาทรัพย์สินของบริษัทจากการสูญหายหรือการใช้โดยมิ
ชอบ รวมทั้งรายการต่างๆ ให้มีการปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนด
ของบริษัทฯ

จริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการคาดหวั ง ที่ จ ะประกอบธุ ร กิ จ โดยให้ มี ม าตรฐาน
สู ง สุ ด ทั้ ง ทางด้ า นจริ ย ธรรมและการปฏิ บั ติ ต ามข้ อ กฎหมายต่ า งๆ ที่
เกี่ยวข้อง บริษัทต้องการอย่างยิ่งที่จะให้ผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัท
และพนักงานคำนึงถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจเป็นหลัก
สำคัญ ดังนั้นจึงได้มีการกำหนดให้มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติเรื่อง
จริยธรรมธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหรือแก้ปัญหาทางด้าน
หลักจริยธรรมและกฎหมายในการดำเนินธุรกิจขององค์กรและได้เผย
แพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านถูกสนับสนุน
ให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้ การติดตามการปฏิบัติตามหลัก
เกณฑ์จะดำเนินการโดยผู้บริหารระดับสูง บริษัทไม่ยอมให้มีการกระทำ
ที่ ขั ด ต่ อ กฎหมายและศี ล ธรรม พนั ก งานที่ ฝ่ า ฝื น ระเบี ย บปฏิ บั ติ เ รื่ อ ง
จริยธรรมธุรกิจ จะได้รับการลงโทษทางวินัย ซึ่งอาจรวมถึงการถูกสิ้นสุด
การเป็นพนักงาน พนักงานทุกระดับชั้นสามารถแจ้งข้อร้องเรียนผ่านสื่อ
ต่างๆ ที่ทางบริษัทกำหนดขึ้น

การประชุมคณะกรรมการ

ในการประชุมจะต้องมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม ในปี 2551 มี
การประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 5 ครั้ง ประธานคณะกรรมการและ
ประธานบริหารจะเป็นผู้กำหนดวาระการประชุม กรรมการท่านอื่นอาจ
จะแนะนำเรื่ อ งที่ ค วรจะประชุ ม เพิ่ ม เติ ม ทั้ ง นี้ เ อกสารและข้ อ มู ล การ
ประชุ ม จะส่ ง ให้ ก รรมการฯ ทุ ก ท่ า นพิ จ ารณาเป็ น การล่ ว งหน้ า เพื่ อ
เป็นการเตรียมตัวก่อนเข้าประชุม บริษัทมีการจัดทำเอกสารประกอบ
การประชุม และ รายงานการประชุมคณะกรรมการที่มีสาระสำคัญครบ
ถ้วนเสร็จสมบูรณ์ในเวลาที่เหมาะสม และมีระบบการจัดเก็บที่ดีสำหรับ
ให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ค่าตอบแทนกรรมการ

บริ ษั ท ยั ง ไม่ ไ ด้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการกํ า หนดค่ า ตอบแทน
เนื่ อ งจากคณะกรรมการทั้ ง คณะจะเป็ น ผู้ พิ จ าณาค่ า ตอบแทนของ
กรรมการ ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติ
โดยผู้ถือหุ้น บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการโดยให้เฉพาะ
กรรมการอิสระในรูปเบี้ยประชุมและโบนัส ซึ่งอัตราจะแตกต่างกันตาม
ขอบเขตความรั บ ผิ ด ชอบของแต่ ล ะบุ ค คล กรรมการท่ า นอื่ น ที่ เ ป็ น

Business Ethics

The Board of Directors attempts to operate its worldwide
business in accordance with the highest ethical standards and
relevant laws. The company expects and requires that its
directors, officers and employees perform their duties with the
highest standards of integrity in the conduct of business.
Therefore, corporate code of conduct has been written as the
company policy and procedure in order to provide the general
guidance for those in recognizing and resolving ethical and
legal issues while conducting the company’s business. The
company’s extract of the written code of conduct is available on
the company website. All directors and employees are notified
and encouraged to comply with the set codes. The compliance
to the code of conduct is regularly monitored by senior
management. The company shall not tolerate any illegal or
unethical acts. Anyone violating the code of conduct will be
disciplined, which may include termination of employment.
Channels of complaint are also opened to all employees.

Board of Directors’ Meetings

The total number of directors attending the meeting must
be no less than one half of the total number of directors to
constitute a quorum. In 2008, the company had 5 meetings. The
chairman of the board or CEO sets the agenda of meetings of
the board. Any director may suggest agenda items and may
raise at meetings other matters that they consider importance of
discussion. Information and data to the board’s understanding of
the business to be discussed at meetings are distributed in
advance of meetings, to the extent practicable. To prepare for
meetings, directors are responsible for reviewing the materials
that are sent to them in advance. The related document and
minutes of Board of Directors meeting are properly prepared
within appropriate time and well maintained at the company’ s
head office for reference.

Remuneration for Directors

The company has not set up the Remuneration Committee
as the board would like to consider and review as a whole board
before propose to shareholders’ meeting for approval. The
company provides the remuneration to the independent
directors in forms of meeting allowances and bonus of which the
rates are up to the responsibilities of the members. The directors
who are the executive directors only receive the remuneration as
the company management or as employee. The Remuneration
for directors has been compared with the rate of the same
industry and the structure of the remuneration of the company.
The total remuneration of directors had been approved by
shareholders from the annual shareholders’ meeting on 30 April
2008.

Remuneration for executives

Basis of key executive remuneration – The Company is to
ensure that executive remuneration enhance our ability to
attract, retain and motivate competent and experience staff.
Remuneration of executives comprises of base salary and bonus
which are basically the same standard as employees. The
performance-based has been recognized for the legitimate
ANNUAL REPORT 2008
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กรรมการบริหารได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารหรือพนักงานของ
บริษัท ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการได้มีการเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม
ผนวกกับโครงสร้างค่าตอบแทนของบริษัท ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการได้
รับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2551

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

เกณฑ์ค่าตอบแทนของผู้บริหาร - บริษัทพิจารณาว่าค่าตอบแทน
ผู้บริหารต้องสามารถดึงดูด จูงใจ และรักษาพนักงานที่มีประสบการณ์
และความสามารถ ค่าตอบแทนผู้บริหารประกอบด้วยเงินเดือนและ
โบนั ส ในรู ป แบบเดี ย วกั บ พนั ก งานของบริ ษั ท โดยพิ จ ารณาจาก
ผลการทํางานตามบทบาทหน้าที่ การทุ่มเทของบุคคล ความซับซ้อน
และความรับผิดชอบในตำแหน่งของแต่ละบุคคล นอกจากนี้บริษัทยังได้
มีการพิจารณาค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารโดยได้เปรียบเทียบกับบริษัทอื่น
ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ค่าตอบแทนผู้บริหาร 5 ท่านตามตารางนี้ เป็นค่าตอบแทนของผู้
บริหารตามรายชื่อที่ (4) - (6) รวมทั้งนายวิง เกิง เชาว์ และนายบรูซ
อลัน สตรอมแสตด

difference in roles, individual contribution, complexity and
responsibility of the position they hold. Determination of our
executive reward has been benchmarked with the market
competitiveness in the same industry.
The remuneration of 5 executive managements presented
below includes the executive directors name (4) – (6), Mr. WK
Chow and Mr. Bruce Alan Stromstad.

รายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการแยกเป็นรายบุคคล มีดังนี้ / Individual disclosure of remuneration for the Board is as follows.
ชื่อ
Name

ตำแหน่ง
Position

เบี้ยประชุม (บาท)
Meeting Allowance (Baht)

โบนัส (บาท)
Bonus (Baht)

1. นายบัญชา ทานพระกร
Mr. Bancha Tarnprakorn

ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
Chairman of Board, Independent Director, Chairman of the Audit Committee

300,000

100,000

2. นายวรพจน์ เทพวนาประสิทธิ์
Mr. Voraphoj Thepvanaprasiddhi

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหา
Independent Director, Audit Committee, Chairman of Nomination Committee

180,000

60,000

3. นายมาร์ติน เอ็นโน ฮอร์น
Mr. Martin Enno Horn

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา
Independent Director, Audit Committee, Nomination Committee

150,000

60,000

4. นายริชาร์ด เดวิด ฮัน
Mr. Richard David Han

กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหา
Executive Director, Nomination Committee

-

-

5. นายวินสัน มุง ชู ฮุย
Mr. Winson Moong Chu Hui

กรรมการบริหาร
Executive Director

-

-

6. นายเทอร์เรนซ ฟิลิป เวียร์
Mr. Terrence Philip Weir

กรรมการบริหาร
Executive Director

-

-

หมายเหตุ / Remark:
กรรมการบริหาร (4) - (6) ได้รับค่าตอบแทนในส่วนของการดำรงตำแหน่งผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท
Executive Directors named (4) - (6) receive the remuneration as the company’s management/employees.
ประเภทค่าตอบแทน / Type of remuneration
เงินเดือน / Salary
โบนัส / Bonus

จำนวน Amount
16,616,107
7,730,000

เบี้ยประชุม / Board Allowance
รวม / Total

24,346,107

ค่าตอบแทนอื่น

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – เป็นส่วนหนึ่งของโครงการผลประโยชน์
ตอบแทนสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหารและพนักงาน ที่จะมีสวัสดิการกรณี
เสียชีวิต พิการ ลาออก หรือเกษียนอายุ บริษัทจ่ายสมทบให้ในอัตรา
ร้อยละ 3 - 7.5 ของเงินเดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุงานที่ทำงานกับบริษัท
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Other Remuneration:

There is a provident fund which is a part of incentive
programs to offer management and employees a secure income
in the case of death, disability, resignation or retirement. The
company contributes at the rate of 3 - 7.5 percent of their
salaries depending on the length of year service with the
company.

ความรับผิดชอบต่อสังคม
Corporate Social Responsibility

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ฮานาตระหนักดีว่าบริษัทจะประสบความสำเร็จในระยะยาวได้นั้น
ขึ้ น อยู่ กั บ ความสามารถในการบริ ห ารองค์ ก รที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี
ประสิ ท ธิ ผ ลในสภาวะแวดล้ อ มที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ นมากยิ่ ง ขึ้ น รวมถึ ง การ
ให้การสนับสนุนสังคม ตลอดทั้งการเพิ่มคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ดังนั้น
กลุ่มบริษัทฮานามีจุดหมายที่จะดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
สั ง คมและกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มทุ ก ที่ ที่ เ ราอยู่ เราได้ ดํ า เนิ น กิ จ กรรมในการ
สนับสนุนนโยบายดังกล่าวในหลายๆด้าน

การสนับสนุนด้านการศึกษา

ฮานาให้ความช่วยเหลือสนับสนุนแก่สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศในโครงการฝึกงานทั่วไป และโครงการฝึกงานสห
กิ จ ศึ ก ษาจำนวน 15 สถาบั น เช่ น จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย สถาบั น
เทคโนโลยีนานาชาติสิรินทร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองและ City
University of Hong Kong เป็นต้น เราได้จัดโครงการฝึกงานสหกิจศึกษา
แก่ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาในคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ และสาขาอื่ น ๆ โดยในปี นี้
บริษัทได้ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนในด้านค่าใช้จ่ายประมาณ 714,000
บาท และมีนิสิตนักศึกษาเข้าโครงการประมาณ 33 คน
เราได้นำหลักการ Competency-based มาใช้ในการสรรหา คัดเลือก
และฝึกอบรมให้สอดคล้องกับความสามารถและตำแหน่งงานโดยมีการฝึก
อบรมในเชิ ง ทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ การฝึ ก ปฏิ บั ติ ใ นงาน (On-the-Job
Training) การพั ฒ นาความสามารถเชิ ง สมรรถนะทางด้ า นเทคนิ ค
(Technical Competency—Based Development (TCBD Program)
การทำโครงงาน (Projects) โปรแกรมต่างๆ ดังกล่าวจะช่วยให้นิสิตนัก
ศึกษาได้มีโอกาสและประสบการณ์การทำงานจริงภายใต้การแนะนำดูแล
ของพี่เลี้ยงผู้เชี่ยวชาญในโรงงาน พร้อมทั้งนิสิตนักศึกษายังได้นำความรู้
ทางด้านทฤษฎีที่เรียนมา มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง อีกทั้งทาง
ด้านพี่เลี้ยงได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านเทคนิคกับนิสิตนักศึกษา
และอาจารย์ ในขณะเดียวกัน บริษัทฯได้รับประโยชน์ดังนี้
• มีการพัฒนากว่า 30 โครงงานโดยนักศึกษา ภายใต้การดูแล
แนะนําของพี่เลี้ยงและอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนหรือนํา
แนวความคิดรวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆมาปรับใช้กับการปฏิบัติงานจริง
• มีโอกาสในการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร เทคโนโลยี หรือการทด
ลองใหม่ๆ ที่ติดตั้งในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย ตัวอย่างเช่น กล้องจุล
ทรรศเอ็กซเรย์สำหรับวิเคราะห์ (X-Ray Analytical Microscope) กล้องจุล
ทรรศสแกนอิเล็คตรอน (SEM) เครื่องตรวจวิเคราะห์แบบอินฟาเรด (FTIA)
เพื่อการวิเคราะห์ถึงต้นเหตุ (root cause analysis)
• มี นั ก ศั ก ษาที่ มี คุ ณ สมบั ติ พ ร้ อ มที่ จ ะพิ จ ารณาการจ้ า งงานใน
อนาคต และใช้เวลาการฝึกอบรมที่น้อยกว่า
• เพิ่มความความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับมหาวิทยาลัยและนัก
ศึกษา โดยบริษัทประสานงานร่วมกับมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับหลักสูตรการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพที่จะช่วยสนับสนุนความต้องการของบริษัท

การฝึกอบรมและพัฒนาให้กับพนักงาน

ฮานาให้ โ ปรแกรมการฝึ ก อบรมและพั ฒ นาที่ จ ำเป็ น แก่ พ นั ก งาน
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยพัฒนาความสามารถและศักยภาพขององค์กร
เพื่อให้บริษัทบรรลุความคาดหวังและความต้องการของธุรกิจในอนาคตได้
โครงการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกต่างๆ อีกทั้งโปรแกรมพัฒนา

Hana recognizes that our long-term success depends on our
ability to manage operations soundly and efficiently in an
increasingly complex environment, and to make contribution to
society through creating value for our stakeholders. Therefore, we
aim to ensure that the company operates in a socially and
environmentally responsible manner.
Educational Support:
Hana supports educational institutions for the General
Apprenticeship and Cooperative Education Program with the
collaboration among 15 colleges and universities in Thailand and
abroad for example, Chulalongkorn University, Sirindhorn
International Institute of Technology: Thammasat University,
Mahidol University, Kasetsart University, Suranaree University of
Technology, King Mongkut’s Institute of Technology North
Bangkok, Donmaung Technical College and City University of
Hong Kong, etc. We also organized the Cooperative Education
Program for 33 undergraduate engineering students and other
fields with the company allowances about Baht 714,000.
Hana applied the Competency-based approach to the
recruitment, selection and training in order to match the students to
the job competencies. We provided the internship students with
theoretical and practical training, on-the-job training, Technical
Competency-based Development Program, projects assignments,
etc. Those programs helped students to gain opportunities and
working experience in the realistic environment under the guidance
and expertise of the factory staff, managers and teachers in the
university. Meanwhile, the mentors have the potential opportunity to
exchange technical knowledge with the students and professors.
Meanwhile, Hana gets the benefits as follows:
• Developing at least 30 projects by students with the
coaching from mentors and professors in applying initiative ideas
and new technology to the workplace
• Having the potential opportunity to utilize the new tools/
technology/ equipment or laboratory installed in the colleges and
universities, for example, X-Ray Analytical Microscope, (SEM)
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
Corporate Social Responsibility
ความสามารถเชิงสมรรถนะทางด้านเทคนิค การประชุมเชิงวิชาการทาง
ด้านวิศวกรรมและเทคนิค โปรแกรมการพัฒนาความก้าวหน้าในสายงาน
อาชีพ และการฝึกอบรมเพิ่มทักษะ ได้ส่งให้แผนกต่างๆในบริษัทได้รับ
ประโยชน์อย่างมากในการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและความสามารถ
เชิงสมรรถนะ เพิ่มขวัญกำลังใจในการทำงานและรักษาพนักงานที่มีความ
สามารถให้อยู่กับองค์กร ทั้งนี้เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความคาดหวัง
ของลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม

Scanning Electron Microscope, FTIA (Fourier Transform Infrared
Spectrometry) for root cause analysis.
• Having qualified candidates for further consideration of
recruitment with minimum training need
• Strengthening company relations with universities and
students. Hana can work with universities to ensure an effective
curriculum in relation to supporting the company requirements.

การบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

Staff Training and Development Program:

ฮานา ลําพูน สนับสนุนโครงการรับบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย
เพื่อช่วยเหลือคนไข้และเก็บเข้าคลังเลือด ในปี 2551 พนักงานของเรากว่า
600 คน จากการบริจาคที่จัดขึ้นที่บริษัทจํานวน 4 ครั้ง บริจาคโลหิตได้มาก
กว่า 230,000 ซีซี นอกจากนี้ฮานา ลําพูนได้บริจาคเก้าอี้โรงอาหารให้กับ
สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการประสานงาน
จาก BOI เชียงใหม่ เพื่อนำไปทำกิจกรรมเพื่อสังคม อีกทั้งบริษัทได้รวบรวม
ฝากระป๋องอลูมิเนียมจํานวน 80 กิโลกรัมที่บริจาคโดยพนักงานของบริษัท
ให้กับมูลนิธิขาเทียมฯเพื่อช่วยเหลือคนไข้ต่อไป

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

จากนโยบายสิ่งแวดล้อมของเรา และการให้ความสําคัญกับปัญหา
ภาวะโลกร้ อ น ฮานาได้ ใ ช้ ค วามพยายามเพื่ อ จะช่ ว ยลดผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้มาตรการ “ลด การใช้ การใช้ซ้ำ และการนำกลับมา
ใช้ใหม่” ซึ่งเรายังคงดําเนินงานตามนโยบายลดการใช้พลังงานในสถานที่
ทํ า งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทั้ ง ส่ ว นสำนั ก งานและส่ ว นการผลิ ต โดยทํ า การ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ เช่น ปรับอุณหภูมิของ
ระบบปรับอากาศ ลดการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาที่มีการคิดค่าการใช้ไฟฟ้าใน
อัตราสูงสุด (On-Peak) ลดการใช้ทรัพยากรและสารเคมี รวมถึงการนํานํ้า
ที่ใช้แล้วนํากลับไปใช้ใหม่
ในปี 2551 โครงการประหยัดพลังงานต่างๆที่ดําเนินการโดยโรงงาน
ที่ประเทศไทยและประเทศจีน เห็นผลอย่างยิ่งต่อการลดปริมาณการใช้
ไฟฟ้า นํ้าและก๊าซอุตสาหกรรม ค่าไฟฟ้าจากยอดรวมของกลุ่มบริษัทลดลง
17 ล้ า นบาทหรื อ ร้ อ ยละ 5.14 โดยคิ ด เป็ น การลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ น
กระจก 3,569 ตัน ค่าน้ำประปาลดลงกว่า 2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ
11.21 ขณะที่การใช้ก๊าซอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 2.80 ทั้งนี้การดําเนิน
การเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและลดการใช้ทรัพยากร โดย
พนักงานทุกระดับขององค์กรที่ทํางานร่วมกัน เป็นสิ่งที่ทําให้ทุกคนตระหนัก
และเป็นแรงผลักดันที่ดีต่อความสําเร็จของโครงการประหยัดพลังงานของ
เราด้วยความมุ่งมั่นฮานาจะดำเนินกิจกรรมโครงการประหยัดพลังงาน
ต่างๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการลดค่าใช้จ่ายและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
สิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างต่อเนื่อง
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บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)

Providing our employees with continuous training and
development program helps ensure that the Company will continue
to have the skill and management capabilities to meet the
Company core competencies and future business needs. A
comprehensive training and development program, both internal
and external classes, including Technical Competency-Based
Development (TCBD) Program, Engineering Forum, Career Path
Development Program and Multi-skills Training have greatly
contributed to ensure that each department within the company
derives maximum benefits from the skills/ competencies of its
human resources, build morale and retain the potential employees
in order to impeccable service and support to satisfy customers.

Social contribution:

Hana Lamphun took on-going support for the blood donation
program of the Thai Red Cross Society. In 2008, over 600
employees from 4-time participation donated more than 230,000
CC. of blood to help support the demand for patients nationwide and to
build up a sufficient blood reserve. In cooperation with the BOI
Office in Chiangmai, the Company provided 75 sets of canteen
bench to the Alumni Association of Sathit School at Chiangmai
University for their social activity purpose. To support the patient
projects, 80 kgs. of the pull tabs on aluminum cans regularly
collected by our employees were donated to Prosthesis Foundation.

Environmental Management:

In line with our environmental policy and in response to the
issue of global warming, Hana has been taking efforts by adopting
“reducing, reusing and recycling” programs to protect the
environmental impact. We continue to pursue policies to reduce
energy usage in the workplace from the office through
manufacturing shop-floor by improving the efficiency of machines
and equipment, adjusting the temperature of cooling system,
avoiding electricity usage during on-peak demand, reducing
resources and chemical usage including recycling the used water.
In 2008, various projects of energy saving both in Thailand
and China factories enable us to reduce particularly electricity,
water and gas usage. The contributed on-going reductions have
resulted in a total saving of electricity over 17M Baht which was
accounted for 5.14%. As the group achievement, we can reduce
the greenhouse gas emission by 3,569 tons. From water saving
program, we save over 2M or 11.21% whereas the gas
consumption has also reduced by 2.80%. The implementation of
energy efficiency and resource conservation adopted by our staff
at all levels makes us the success of our energy saving programs.
Going forward, Hana will continue with energy saving activities as
part of cost saving schemes and our value added to the
environment and society.

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee Report

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส
จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระสาม (3) ท่าน ซึ่งสมาชิก
ของคณะกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติและขอบเขตหน้าที่งานเป็นไป
ตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
ได้มีการจัดประชุม 4 ครั้งในปี 2551 ซึ่งการเข้าร่วมประชุมของคณะ
กรรมการตรวจสอบมีดังนี้คือ
คณะกรรมการ / Committee
นายบัญชา ทานพระกร, ประธาน
Mr. Bancha Tarnprakorn, Chairman
นายวรพจน์ เทพวนาประสิทธิ์, กรรมการ
Mr. Voraphoj Thepvanaprasiddhi, Committee
นายมาร์ติน เอ็นโน ฮอร์น, กรรมการ
Mr. Martin Enno Horn, Committee

The Audit Committee of Hana Microelectronics Public
Company Limited is composed of three independent directors.
Members of the Committee meet the qualification and the scope
of work is in accordance with the rules and regulations of the
Stock Exchange of Thailand.
In performing its oversight responsibilities, the Committee
held 4 meetings during 2008. The meeting attendance of each
committee is as follows.
จํานวนครั้งที่เข้าประชุม / Meeting Attendance
4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
4 of 4
4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
4 of 4
3 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
3 of 4

คณะกรรมการฯ ได้มีการพิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก
และผู้ตรวจสอบภายใน ถึงขอบเขตและผลการตรวจสอบทั้งทางด้าน
การควมคุ ม ภายใน และการตรวจสอบรายงานทางการเงิ น คณะ
กรรมการตรวจสอบยังได้มีการพิจารณาร่วมกันกับคณะกรรมการบริษัท
ในเรื่องของการเตรียมรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงรายงาน
ประจำปี อี ก ทั้ ง พิ จ ารณาร่ ว มกั น ในเรื่ อ งของการควบคุ ม ภายในด้ า น
บริหาร ปฏิบัติการ และการปฏิบัติตามกฎหมาย คณะกรรมการฯได้
พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ เ พื่ อ สอบทานให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ กํ า หนดของกฎหมายและ
ตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้คณะกรรมการฯมีนโยบายให้กรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัท เปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันทุกปีเป็นรายบุคคล
เพื่อพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ทั้งผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน มีอิสระที่จะ
เข้าถึงคณะกรรมการตรวจสอบได้อย่างไม่มีข้อจำกัด คณะกรรมการฯ
เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทสำนักงาน เอินส์น แอนด์ ยัง
เป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ สำหรับปีการเงินสิ้นสุด วันที่ 31
ธันวาคม 2552
คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่ารายงานทางการเงินประจำปี
2551 ของบริษัทมีการจัดเตรียมและรายงานด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน
และเชื่อถือได้ รวมทั้งมีความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายต่างๆ นอกจากนี้จากการสอบ
ทานไม่มีรายการเกี่ยวโยงที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนั้น
คณะกรรมการฯ ไม่มีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในการนำเสนอต่อผู้ถือ
หุ้น ณ ที่นี้

The Committee reviewed and discussed with the
independent and internal auditors of the scope and results of
their examinations including internal control, audit and financial
reporting matters. The Audit Committee also held regular
discussions with the Board of Directors regarding the
preparation of interim and annual financial statements and the
review of management and operational systems for internal
control and legal compliance. The related party transaction has
been reviewed in addition to the requirement that the directors
and management of the Company disclosed on an annual basis
for any related party transactions that may lead to potential
conflict of interest situations.
The external and internal auditors have full and free
access to the Audit Committee. The Committee has
recommended to the Board of Directors the suitable reappointment of the independent auditors of Ernst and Young
Bangkok Office Limited for the financial year ending December
31, 2009.
The Audit Committee concludes its satisfaction with the
accuracy, completeness and creditability of 2008 financial
statements’ preparation and reporting, the adequacy of internal
control systems and the compliance with applicable laws and
regulations. There is no transaction that may lead to conflict of
interests. As a result, the Audit Committee has no particular
matter to draw to the attention of shareholders.

บัญชา ทานพระกร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

Bancha Tarnprakorn
Chairman of Audit Committee
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รายงานจากคณะกรรมการสรรหา
Nomination Committee Report

คณะกรรมการสรรหาของบริษัทฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด
(มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 2 ท่าน
คณะกรรมการได้มีการจัดประชุม 1 ครั้งในปี 2551 ซึ่งคณะกรรมการได้
เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน คณะกรรมการฯ ได้มีการพิจารณาร่วมกันใน
การสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งกรรมการ
โดยคํานึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนวิสัยทัศน์
และทัศนคติอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
ในการคัดเลือกคณะกรรมการเข้าดํารงตําแหน่งในปี 2551 บริษัท
ได้ เ ปิ ด โอกาสให้ ผู้ ถื อ หุ้ น เสนอบุ ค คลเพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการพิ จ ารณา
สำหรั บ เลื อ กตั้ ง เป็ น กรรมการบริ ษั ท ฯ ตามนโยบายที่ กํ า หนดไว้ ใ น
website ของบริษัท แต่อย่างไรก็ตามไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อผู้
สมัครมาให้คณะกรรมการพิจารณาในปีที่ผ่านมา ดังนั้นคณะกรรมการ
ได้พิจารณาจากกรรมการที่หมดวาระการเป็นกรรมการบริษัทตามกฎข้อ
บังคับของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาแล้วว่ากรรมการ
ท่านดังกล่าวสามารถปฏิบัติงานอย่างทุ่มเทให้กับบริษัทได้ต่อไปอย่างดี
คณะกรรมการสรรหามั่นใจว่าการขั้นตอนการคัดเลือกกรรมการ
เป็นไปด้วยความโปร่งใส และได้ทําหน้าที่ตามกฏบัตรในปีที่ผ่านมา

The Nomination Committee consists of three directors, of
which two are the independent directors. In 2008, the company
had one meeting and all committee members attended the
meeting. The Nomination Committee has reviewed the
candidates on the basis of knowledge, skill, experience as well
as vision and attitude to match with the Company’s requirement.
In respect of the candidate nominations for new director
appointments in 2008, the Company promoted the shareholders’
right to propose candidates for election to the board. The
policies and procedures to allow shareholders to propose
candidates for the election of the board are posted on the
Company’s website. However, there were no shareholders
proposed candidates to the Committee for review in previous
year. Therefore, the Nomination Committee reviewed those
directors whose term expired by rotation in accordance with the
Company’s articles of association. The Committee has
considered that those directors potentially continue to make
further contribution to the board and the Company.
The Nomination Committee believes the candidate
nomination for director appointment process is proper and
transparent and in compliance of its charter.

นายวรพจน์ เทพวนาประสิทธิ์
ประธานคณะกรรมการสรรหา

Mr. Voraphoj Thepvanaprasiddhi
Chairman of Nomination Committee
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บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
Management’s Discussion and Analysis
ภาพรวมผลการดำเนินงานของกลุ่มฮานา

ยอดขายของกลุ่มฮานาในปี 2551 ลดลงร้อยละ 3 เมื่อเทียบปีต่อ
ปี โดยมียอดขายในปี 2551 เท่ากับ 15.1 พันล้านบาท เมื่อเทียบกับยอด
ขายของปี 2550 จำนวน 15.6 พันล้านบาท ส่วนยอดขายในรูปสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐทัง้ ในปี 2551 และ 2550 ใกล้เคียงกันคือจำนวน 452 ล้าน
ดอลล์ลาร์สหรัฐ กำไรจากการดำเนินงานลดลงร้อยละ 4 ในปี 2551
เท่ากับ 1,847.5 ล้านบาท จากจำนวน 1,927.4 ล้านบาทในปี 2550 กำไร
จากการดำเนินงานในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐลดลงร้อยละ 1 ในปี 2551
เท่ากับ 55.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จาก 55.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2550
ถึงแม้ในปี 2551 มียอดขายโดยรวมในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
ที่ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับปี 2550 แต่ปี 2551 มีการเปลี่ยนแปลงใน
ทิศทางของธุรกิจอย่างเห็นได้ชัด โดยครึ่งปีแรกมียอดขายในรูปสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 เมื่อเทียบปีต่อปี ในไตรมาส 3 ปี 2551
มียอดขายที่ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบปีต่อปี และในไตรมาส 4 ปี 2551
มียอดขายลดลงถึงร้อยละ 16 แนวโน้มยอดขายสะท้อนการเติบโตอย่าง
แข็งแกร่งต่อเนื่องของตลาดและความต้องการสินค้าอิเล็คทรอนิกส์ทั่ว
โลกในปี 2551 จนกระทั่งเกิดภาวะวิกฤติด้านเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อ
ความต้องการสินค้าทั่วโลก ซึ่งกระทบเฉพาะอย่างยิ่งต่อหน่วยงานผลิต
IC และหน่วยงานประกอบผลิตภัณฑ์เฉพาะอย่าง (CPG)
ยอดคําสั่งซื้อในไตรมาส 4 ปี 2551 ได้ลดลงอย่างต่อเนื่องและลด
ลงอย่างมากในไตรมาส 1 ปี 2552 และเราคาดการณ์ว่าจะยังคงต่อ
เนื่องถึงไตรมาส 2 ปี 2552 ดังนั้นเราคาดการณ์ว่า มีความเป็นไปได้ที่
บริ ษั ท จะขาดทุ น จากการดำเนิ น งานในครึ่ ง แรกของปี 2552 เราได้
ดํ า เนิ น การปรั บ มาตรการให้ เ หมาะสม โดยลดจำนวนพนั ก งาน
(ประมาณร้อยละ 12) ลดวันทำงานในสัปดาห์ ลดเงินเดือนผู้บริหารและ
ยกเลิ ก โบนั ส พิเศษแก่พนักงาน ซึ่งจะมีการพิจารณามาตรการต่างๆ
เหล่านี้อย่างสมํ่าเสมอตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
การวิเคราะห์รายได้

Overall Group Performance				
Hana Microelectronics Group ‘Hana’ Sales Revenue
decreased 3% year on year, to THB 15.1 billion in year 2008
from THB 15.6 billion in 2007. Sales Revenue in USD terms
were similar at USD 452m in 2008 and 2007. Operating Profits
decreased 4% to THB 1,847.5m Baht in 2008 from THB
1,927.4m in 2007. Operating profits decreased 1% in USD
terms to USD 55.3m in 2008 from USD 55.8m in 2007. Whilst
2008 sales revenues overall were flat in USD terms compared to
2007, the year 2008 had distinct and contrasting changes in
business trends during the year. USD sales increased year on
year in the first half of 2008 by 9%, were flat year on year in
Q308 and declined sharply in Q408 by 16%. The sales trend
reflected strong continuing growth in emerging markets
supporting the global demand for electronics in 2008 until the
credit crunch delivered a sudden shock to global demand
across the board but particularly impacting the IC and CPG
divisions.					
The drop in demand experienced in Q4/08 has continued
and worsened in Q1/09 and we anticipate it to continue into Q2/
09 As a result we anticipate the possibility of an operating loss
for the first half of the 2009. We have undertaken appropriate
measures in headcount reduction (approximately 12%), short
working week, payroll cuts for management and cancellation of
certain bonus schemes. These will be reviewed in light of the on
going economic situation.					

Past Performance Analysis				
Revenue Analysis					

ปี 2551 ยอดขายของหน่วยงาน IC หดตัวร้อยละ 1 เมื่อคิดเป็น
เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ (ลดลงร้อยละ 4 สำหรับเงินบาท) โดยยอดขาย
เติบโตขึ้นแต่ละไตรมาสระหว่างปีจนกระทั่งไตรมาส 4 ปี 2551 ซึ่งยอด
ขายลดลงถึงร้อยละ 20 ทั้งนี้ตลอดทั้งปียอดขายของหน่วยการผลิต IC
ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาลดลงร้อยละ 3 และหน่วยงานผลิต IC ที่
เมืองเจียซิง ประเทศจีน เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 (แม้ว่าในไตรมาส 4 ปี 2551
ลดลงร้อยละ 25)
ยอดขายของหน่วยงานไมโครอิเล็คโทรนิคสเติบโตร้อยละ 1 เมื่อ
คิดเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ (ลดลงร้อยละ 1 เมื่อคิดเป็นเงินบาท) เมื่อ
เทียบกับปี 2550 โดย 3 ไตรมาสแรกเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 และลดลงร้อยละ
13 ในไตรมาส 4 ปี 2551 โดยหน่วยงานไมโครอิเล็คโทรนิคสที่จังหวัด
ลำพูนเติบโตร้อยละ 1 และหน่วยงานไมโครอิเล็คโทรนิคสที่เมืองเจียซิง
เติบโตร้อยละ 3 ยอดขายของหน่วยประกอบผลิตภัณฑ์เฉพาะอย่าง
(CPG) ลดลงร้อยละ 7 เมื่อคิดเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ (ลดลงร้อยละ
11 ในรู ป สกุ ล เงิ น บาท) ซึ่ ง ลดลงมากกว่ า หน่ ว ยงานอื่ น ๆ ที่ ไ ด้ รั บ ผล
กระทบจากอุตสาหกรรมยานยนต์				
ยอดขายของบริษัท ฮานา ไมโครดิสเพลย์ เทคโนโลยี่ (HMT) เพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 8 เนื่องจากหน่วยการผลิตผลิตภัณฑ์ LCOS (Liquid Crystal
on Silicon) มียอดสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นจากตลาดอุปกรณ์โทรคมนาคม

In 2008 IC assembly sales contracted 1% in USD terms
[-4% in THB terms]. Sales grew each quarter through the year
until Q408 which saw a sharp 20% contraction. Over 2008 sales
of the IC division in AYT sales declined 3% and increased 14%
for the IC division in JXG (despite a 25% drop in Q408). The
Microelectronics divisions’ sales revenues grew 1% [-1% THB]
for the 2008 over 2007. The first 3 quarters saw a 7% increase
and a drop of 13% for Q408. The microelectronics operation in
Lamphun grew 1% and JXG by 3% for 2008. CPG sales fell 7%
[-11% THB] in 2008 more than other divisions due to the higher
exposure to the motor vehicle industry. Hana Microdisplay
Technologies “HMT”, sales increased 8% for the year with the
LCOS (Liquid Crystal on Silicon) segment seeing increased
demand from the telecommunications market.	
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คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
Management’s Discussion and Analysis
สัดส่วนยอดขายแยกตามหน่วยงานการผลิต
ผลิตภัณฑ์ / Product

ปี 2551 / 2008

ปี 2550 / 2007

ปี 2549 / 2006

หน่วยการผลิต PCBA (ประเทศไทย) / PCBA (Thailand)

37%

37%

31%

หน่วยการผลิต PCBA (ประเทศจีน) / PCBA (China)

18%

17%

18%

CPG - (กรุงเทพ) / CPG - (Bangkok)

11%

12%

13%

หน่วยการผลิต IC (อยุธยา) / IC (AYT)

29%

30%

34%

หน่วยการผลิต IC (เจียซิง) / IC (JXG)

4%

4%

3%

HMT (สหรัฐอเมริกา) / HMT (USA)

1%

1%

1%

100%

100%

100%

การวิเคราะห์อัตราส่วนกำไรขั้นต้น ต้นทุนขาย และค่าใช้จ่ายใน Gross Profit / Cost of Sales Analysis and Sales and
การขายและบริหาร
Administration Analysis				
อัต ราส่ ว นกำไรขั้ น ต้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อยคือร้อยละ 1 ในปี 2551
เนื่องมาจากในปี 2550 มีการปรับมูลค่าสินค้าคงคลังจำนวน 100 ล้าน
บาท เนื่ อ งจากการแข็ ง ค่ า ของเงิ น บาทต่ อ เงิ น สกุ ล ดอลลาร์ ส หรั ฐ ใน
ปลายปี 2549
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับร้อยละ 6 ในปี
2551 และ 2550 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปี 2549 โดยค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 เนื่องมาจากการจ่ายเงินให้พนักงานที่
เกษียณอายุงานและเลิกจ้างในไตรมาส 4 ปี 2008 จำนวน 60 ล้านบาท

การวิเคราะห์ผลกำไรจากการดำเนินงาน

The Gross Profit margin increased slightly by 1% in 2008,
as gross profit in 2007 suffered from inventory valuation
adjustments of THB 100m due to the strengthening the THB/
USD exchange rate from the end of 2006.
SGA expenses were 6% of sales for 2008 and 2007
increasing from 5% in 2006. In absolute terms Sales and
Administration expenses increased by 8% mainly due to THB
60m payment of a paid in retirement/redundancy costs in Q4
2008.

ปี 2551 อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานยังคงเท่ากับร้อยละ
12 โดยทั้งอัตราส่วนกำไรขั้นต้นและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารไม่
ได้เปลี่ยนแปลงมากนัก เมื่อเทียบปี 2550 กับปี 2549 อัตราส่วนกำไร
จากการดำเนินงานลดลงร้อยละ 12 จากร้อยละ 15 เนื่องจากการแข็ง
ค่าของเงินบาทและต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 ทั้งในปี 2551 และ 2550 แต่อย่างไร
ก็ตาม เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจทำให้ค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริ ห ารยั ง คงอยู่ ที่ ป ระมาณร้ อ ยละ 6 ของยอดขายช่ ว งปี 2551 และ
2550 และปี 2550 เพิ่มขึ้นจากปี 2549 ร้อยละ 5
เช่นเดียวกันกับอัตราส่วนกำไรสุทธิ (Net profit margin) ก่อนการ
ยกเว้น ยังคงร้อยละ 13 ในปี 2551 และปี 2550 และที่ร้อยละ 15 ในปี
2549 ส่วนภาษีเงินได้นิติบุคคลยังคงคิดเป็นอัตราร้อยละ 5-6 ของกำไร
สุทธิก่อนภาษี ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา
อัตราส่วนกำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่า
ตัดจำหน่าย (EBITDA margin) ยังคงเท่าเดิมในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา โดยปี
2551 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 1 คิดเป็นร้อยละ 19 และลดลงร้อยละ 1
ในปี 2550 เป็นร้อยละ 18 จากร้อยละ 19 ในปี 2549

Operating Profit Analysis

การวิเคราะห์เงินปันผลจ่าย				

The company paid dividends per share of THB 1.40 (THB
0.50 - Dec 05 and THB 0.90 in May 06) in 2006 from the profits
of 2005 and THB 1.50 (THB 0.50 - Dec 06 and THB 1.00 in May
07) in 2007 from the profits of 2006 and THB 1.30 in 2008 from
the profits of 2007 being 56%, 56% and 51% dividend payout of
net profits before exceptional items respectively.

บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลต่อหุ้นจากผลการดำเนินงาน เท่ากับ 1.40
บาท/หุ้น (0.50 บาทในเดือนธันวาคม 2548 และ 0.90 บาทในเดือน
พฤษภาคม ปี 2549) จากผลประกอบการของปี 2548 และจ่ า ย
เงินปันผล 1.50 บาท/หุ้นในปี 2550 (0.50 บาทในเดือนธันวาคม 2549
และ 1.00 บาทในเดือนพฤษภาคม ปี 2550) จากผลประกอบการของปี
2549 และปี 2551 จ่าย 1.30 บาทจากผลการดำเนินงานของปี 2550
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The operating margin remained at 12% for 2008 as both
the gross margin and SGA expenses did not change materially
for the year. The operating margin in 2007 fell to 12% from 15%
in 2006 due to the strengthening Baht and higher material costs.
In absolute terms Sales and Administration costs increased by
8% in 2008 and 2007. However due to business growth the
SGA margin remained at approximately 6% of sales revenues
during the 2008 and 2007 up from 5% in 2006.
Similarly, Net Profit margin before exceptional items
remained at 13% in 2008 and 2007 and 15% for 2006. Income
taxation remained similar at 5-6% of Net Profit before tax for the
three years.
EBITDA margin was quite stable over the three years,
rising slightly by 1% to 19% in 2008 and fell 1% to 18% in 2007
from 19% in 2006.

Payout Analysis

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
Management’s Discussion and Analysis
ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิก่อนหักรายการยกเว้น
เท่ากับ ร้อยละ56, ร้อยละ 56 และร้อยละ 51 ตามลำดับ
โดยปกติบริษัทฯ จะทำการประกาศการจ่ายเงินปันผลจากผลการ
ดำเนินงานของปีที่ผ่านมาในที่ประชุมคณะกรรมการในเดือนมีนาคม
ของปี ถั ด ไป เพื่ อ ที่ จ ะนำเข้ า สู่ ก ารขอมติ รั บ รองจากที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น
สามั ญ ประจำปี ใ นเดื อ นเมษายน และจะทำการจ่ า ยปั น ผลในเดื อ น
พฤษภาคม ที่ผ่านมามีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในเดือนธันวาคม
ปี 2548 และ ปี 2549 ในอัตรา 0.50 บาท ปี 2550 และ 2551 ไม่มีการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เนื่องจากกระแสเงินสดของหน่วยงานที่มี
ฐานการผลิตในประเทศไทยไม่เพียงพอ เนื่องจากมีรายจ่ายฝ่ายทุน และ
เงินทุนหมุนเวียนจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น และมีการจ่ายเงินโบนัส
พิเศษให้กับพนักงาน 160 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายแทนการให้หุ้นที่เคย
จัดสรรให้ในปีที่ผ่านมา

The final dividends are normally announced in the board
meeting in March of the following year for approval in the annual
general meeting in April paid out in May. An interim dividend or
THB was paid in each of December 2006 of THB 0.50. An
interim dividend was not paid in 2007 and 2008 due to
insufficient free cashflow from the Thailand based operations
due to the capital expenditure, working capital increase and the
THB 160m additional performance bonus paid to staff in lieu of
share option benefit received in prior years.	

ฐานะทางการเงิน

Asset Quality

กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีภาระหนี้ที่ก่อให้เกิดดอกเบี้ย และมีเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดสำรอง ณ 31 ธันวาคม 2551 เท่ากับ 4.7 พัน
ล้านบาท และมียอดเงินสดสำรองเท่ากับ 3.4 พันล้านบาท และ 2.1 พัน
ล้านบาท เมื่อสิ้นสุด ปี 2550 และ ปี 2549 ตามลำดับ

คุณภาพสินทรัพย์		
ลูกหนี้การค้า

Financial Status	

The group currently has no interest bearing debt. Cash
(and equivalents) reserves at the 31st December 2008 were
THB 4.7 billion, 2007 THB 3.4 billion and THB 2.1 billion in 2006.	

Accounts Receivable					

Most of customers are well known and have good
reputation in the IC, and electronics industry. Provision is made
of amounts outstanding over 90 days and amounts which the
management believe may be doubtful.			

ลู ก ค้ า ของบริ ษั ท ฯ และ บริ ษั ท ย่ อ ย เป็ น บริ ษั ท ที่ มี ชื่ อ เสี ย งใน
อุตสาหกรรมการประกอบ IC และ อิเล็คทรอนิกส์ ทั้งนี้บริษัทฯจะทำการ
ตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับหนี้ที่เกินกำหนดชำระ 90 วัน
รวมทั้งรายการที่ฝ่ายบริหารเชื่อว่ามีความน่าสงสัยที่จะเกิดหนี้สูญ

ตารางแสดงลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อย / Accounts Receivable Trade
ลูกหนี้การค้า-บริษัทอื่น / Accounts receivable - other companies
น้อยกว่า 3 เดือน / Less than 3 months
3-6 เดือน / 3 - 6 months
6-12 เดือน / 6 - 12 months
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป / More than 12 months
รวมลูกหนี้-บริษัทอื่น / Total accounts receivable - other companies
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ / Less : Allowance for doubtful accounts

สินค้าคงเหลือ

2549 / 2006
2,326,045,511
122,578,174
7,720,124
3,272,227
2,459,616,036
-2,266,567
2,457,349,469

โดยทั่วไป บริษัทฯ และ บริษัทย่อยจะทำการผลิตสินค้าตามคำสั่ง
ซื้อของลูกค้า ส่งผลให้ปริมาณสินค้าคงเหลือส่วนใหญ่ของบริษัทฯ คือ
วัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง เครื่องมือ และ สินค้าระหว่างการผลิต หรือ มี
ส่วนน้อยที่อยู่ในรูปของสินค้าสำเร็จรูปที่รอการจัดส่งให้แก่ลูกค้า โดย
ปกติกลุ่มบริษัทฯ จะทำการตัดจำหน่ายวัตถุดิบที่ล้าสมัยและตั้งสำรอง
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยสำหรับสินค้าคงเหลือที่มีอายุยาวนานและการด้อย
ค่าของสินทรัพย์ถาวร กรณีถ้ามีนัยสำคัญ ในแต่ละไตรมาส
ระยะเวลาหมุนเวียนสินค้าคงเหลือเฉลี่ยในปี 2551 เท่ากับ 59
วัน เมื่อเทียบกับยอด ณ สิ้นปี 2550 ซึ่งเท่ากับ 61 วัน โดยที่ยอด ณ สิ้น
ปี 2549 เท่ากับ 53 วัน

2550 / 2007
2,429,799,945
20,921,189
5,295,242
1,131,943
2,457,148,319
-7,608,389
2,449,539,930

2551 / 2008
1,514,770,710
30,274,195
7,013,470
1,266,278
1,553,324,653
-13,052,440
1,540,272,213

98%
2%
0%
0%
-1%

Inventory						
In general, Hana’s production is based on clients’ order,
consequently, the majority of inventory are raw materials,
expendable tools and work in process with little finished goods
pending for customer delivery. The group companies normally
write-off out-of-date inventory, and make provision for aged
inventory and depletion in the value of fixed assets, if material,
each quarter.						
Inventory days were 59 days in 2008, 61 days in 2007 and
53 days in 2006. 						
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สภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทฯ มีเงินสดสำรอง 4.7 พันล้านบาท และไม่มีภาระหนี้
สินที่ก่อให้เกิดดอกเบี้ย ส่งผลให้อัตราส่วนสภาพคล่องมากกว่า 3 เท่า
สภาพคล่องในการดำเนินกิจการยังคงแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องในปี 2551
เมื่อเทียบกับค่าตัดจำหน่าย (“EBITDA”) เท่ากับ 2.8 พันล้านบาท ซึ่ง
ใกล้เคียงกับปี 2550 ที่เท่ากับ 146 ล้านบาท แต่ลดลง 0.1 พันล้านบาท
เมื่อเทียบกับปี 2549
ยอดกระแสเงินสดสำรองในปี 2551 เพิ่มขึ้น 1.3 พันล้านบาท
เนื่องจากการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานลดลง 0.5 พันล้าน
บาทในปี 2551 และมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานสุทธิจำนวน 0.8
พั น ล้ า นบาท ในปี 2550 มี เ งิ น สดเพิ่ ม ขึ้ น เนื่ อ งจากการขายบริ ษั ท
แอดแวนซ์ อินเตอร์คอนเนค เทคโนโลยี่ จำกัด (“AIT”) จำนวน 0.5 พัน
ล้านบาท (15.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งรายจ่ายฝ่ายทุน สูงกว่า 0.4 พัน
ล้านบาท ทุนการดำเนินกิจการลดลงเท่ากับ 0.1 พันล้านบาท และการ
จ่ายเงินปันผล 0.9 พันล้านบาท ในปี 2550

รายจ่ายฝ่ายทุน

รายจ่ายฝ่ายทุนสุทธิของปี 2549 เท่ากับ 1,730 ล้านบาท ปี 2550
เท่ากับ 1,278 ล้านบาท และ ปี 2551 เท่ากับ 1,049 ล้านบาท ตาม
ลำดับ โดยปกติรายจ่ายฝ่ายทุนจะเป็นรายจ่ายสำหรับการซื้ออุปกรณ์
การผลิตซึ่งผันแปรตามการเพิ่มขึ้นของยอดขาย โดยเฉพาะหน่วยงาน
ประกอบ IC อย่างไรก็ตามลูกค้าจะทำการสั่งซื้อล่วงหน้า 3-6 เดือน การ
ขยายต่อเติมโรงงานจะขึ้นอยู่กับการใช้สอยประโยชน์ของอาคารโรงงาน
ในปัจจุบัน และระยะเวลาในการก่อสร้างโรงงานใหม่หรือการขยาย
โรงงานเดิม

แหล่งที่มาของเงินทุน

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีภาระหนี้สินที่ก่อให้เกิดดอกเบี้ย และมี
เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานเป็นบวก แหล่งเงินทุนของกลุ่มฮานา
จะมาจากส่วนของผู้ถือหุ้น
ปัจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงิน
ในอนาคต
กลุ่ ม บริ ษั ท ฯ ดำเนิ นธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ โดย
รับจ้างทำการผลิตสินค้าแทนลูกค้า และดำเนินการจัดส่งให้ลูกค้า หรือ
ลูกค้าของลูกค้า ดังนั้น ผลการดำเนินงานของกิจการ จึงขึ้นอยู่กับความ
สามารถในการรักษาฐานลูกค้าเดิมและการแสวงหาลูกค้ารายใหม่ๆ ซึ่ง
การเปลี่ยนแปลงของอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกและยอด
ขายสินค้าของลูกค้า จึงมีผลต่ออุปสงค์ในสินค้าและบริการของบริษัทฯ
เนื่ อ งด้ ว ยกลุ่ ม บริ ษั ท มี ร ายได้ จ ากการขายในรู ป สกุ ล เงิ น ต่ า ง
ประเทศ ซึ่งปกติเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และมีต้นทุนในรูปสกุลเงิน
ต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 66 ของรายได้จากการขาย การเปลี่ยนแปลง
ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ และเงินหยวนของจีน
ต่อดอลลาร์สหรัฐ จะมีผลกระทบต่อผลกำไรของกลุ่มบริษัทฯ ประมาณ
135 ล้านบาทต่อไตรมาสทุกๆ ร้อยละ 10 ของการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ ย นของเงิ น บาทต่ อ ดอลลาร์ ส หรั ฐ และเงิ น หยวนของจี น ต่ อ
ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งก็คือ (1-0.63) X ยอดขาย X 10%
กลุ่มบริษัทฯ เฉพาะในประเทศไทยมีงบดุลที่แสดงสินทรัพย์สุทธิ
ประมาณ 65 ล้ า นดอลลาร์ ส หรั ฐ ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นที่
เกี่ยวข้องกับเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษัทฯ ได้ดำเนินการป้องกัน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่าง

40

รายงานประจำปี 2008

›

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)

Liquidity						
The group has THB 4.7 billion in cash and no interest
bearing debt liquidity ratios are high at approximately 3 times
current liabilities. Operating Cashflow continued to be strong in
2008 with EBITDA at THB 2.8 billion which was similar to 2007
but THB 0.1 billion lower than 2006. 				
Cash reserves in 2008 increased by THB 1.3 billion due to
THB 0.5 billion reduction in working capital utilised in 2008 and
the net operating cashflow of THB 0.8 billion. The cash increase
in 2007 was due to the sale of AIT for THB 0.5 billion (USD
15.5m) less capital expenditure higher than depreciation THB
0.4 billion, lower working capital 0.1 billion and a dividend
payout of THB 0.9 billion in 2007. 				

Capital Expenditure					
Net Capital Expenditure was THB 1,730m in 2006, THB
1,278m in 2007 and THB 1,049m in 2008. Generally, capital
expenditure for production equipment will follow the increase in
sales, particularly in the IC division. However, there is a 3 to 6
month time lag due to the ordering lead time. Plant expansion
will depend on the current building utilisation and lead time to
construct new plant or expand in an existing plant.		

Source of Financial Capital

As the group as no interest bearing debt and operating
working capital is positive the groups funding is from the
shareholders equity.				
Major Factors which could have an Impact on the
Company’s Performance
The company business is that of an electronics
manufacturing service company. As such, it manufactures
products on behalf of its customers for shipment to them or their
customers. Therefore, the company’s performance is mostly
affected by its ability to win and retain business from the existing
and new customers. In turn, customer demand is affected by
world economic growth and the customer’s sales growth.
As all the groups sales revenue are in foreign currency
(primarily USD) and USD currency costs are 66% percent of
sales revenues, the Group operating profit sensitivity to change
in the Thai Baht/USD and Chinese CNY/USD exchange rates is
currently about Baht 135m per quarter for every 10% change in
the average Baht/USD and CNY/USD rates (i.e. (1- 0.66) x Sales
Revenue x 10% ).
The Group’s Thai companies balance sheet exposure is a
net asset of approximately USD 65m, being the foreign currency
working capital balance. Out of the groups foreign exchange
exposure, USD 50m is hedged, Foreign exchange contracts are
used to buy THB and Sell USD on a rolling 3 or 6 months basis.
Whilst the book value of the offshore companies are
represented in foreign currency, the effect of the change in the
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ประเทศล่วงหน้า ด้วยการซื้อเงินสกุลบาทและขายเงินสกุลดอลลาร์
สหรัฐ เป็นจำนวน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งทำการต่อสัญญาทุกๆ 3 - 6
เดือน
ในขณะที่มูลค่าทางบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศถูกบันทึก
ในรูปสกุลเงินต่างประเทศ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลก
เปลี่ยนจะปรากฏใน “รายการผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน” ใน
ส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น ในบั ญ ชี ง บดุ ล ซึ่ ง ไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ เงิ น สดจากการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ในแต่ ล ะสั ป ดาห์ การซื้ อ ขายที่ เ ป็ น เงิ น ตราต่ า งประเทศบั น ทึ ก
บัญชีตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ปิด ณ วันสุดท้ายของสัปดาห์ก่อนหน้า
อั ต ราแลกเปลี่ ย นโดยเฉลี่ ย สำหรั บ ปี 2551 เท่ า กั บ 33.4 บาท ต่ อ 1
ดอลลาร์สหรัฐ แข็งค่าขึ้นร้อยละ 3 จากปี 2550 ที่เท่ากับ 34.6 บาท ต่อ
1 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐที่
เคลื่อนไหวนำมาอ้างอิง ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ต้นปี 2550 อัตราแลกเปลี่ยน
เท่ากับ 35.5 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ และยังคงแข็งค่าต่อเนื่องจนถึง
ปลายปี 2550 ที่ปิดอยู่ที่ 30 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ แข็งค่าขึ้นร้อย
ละ 15 แต่ในปี 2551 อัตราแลกเปลี่ยนกลับกันโดยที่ปลายปีปิดอยู่ที่ 35
บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับบริษัทฮานา ที่เป็นกลุ่มบริษัทที่ส่งออก
การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของรายได้
เนื่องจากมีผลกระทบต่อผลกำไรประกอบการและการประเมินค่าของ
สินค้าคงคลัง (ซึ่งฝ่ายจัดการรายงานแต่ละไตรมาส เมื่อต้นทุนวัตถุดิบมี
ผลต่อกำไร) และส่วนต่างกำไรขาดทุน

รายการยกเว้น				

ไม่มีสำหรับปี 2551 บริษัทฯ ได้ขายหุ้นทั้งหมด ที่ถืออยู่ร้อยละ
23.4 ในบริษัท แอดแวนซ์ อินเตอร์คอนเนค เทคโนโลยี่ จำกัด (“AIT”)
ให้กับ บริษัทยูนิเซมในเดือนกรกฎาคม 2550 ทั้งนี้การดำเนินการทำ
สัญญาซื้อขายได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว ซึ่งบริษัทย่อยได้รับเงินประมาณ
14.9 ล้ า นดอลลาร์ ส หรั ฐ ในไตรมาสที่ 3 ปี 2550 และได้ รั บ เงิ น อี ก
ประมาณ 0.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หลังจากการเสร็จสิ้นการหักค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดจากการดำเนินการซื้อขาย				
ในไตรมาสที่ 3 ปี 2550 บริษัทฯ ยังได้ตั้งประมาณการภาระภาษี
จากการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคล จากกรมสรรพากรเป็นจำนวนเงิน
150 ล้านบาท ซึ่งยอดเงินจำนวนนี้ได้เคยระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินแล้ว บริษัทฯ กำลังอยู่ในขั้นตอนดำเนินการอุทธรณ์

exchange rate is shown by the movement of the foreign
currency ‘Translation Adjustment’ in the shareholders funds
section of the balance sheet. There is no cash affect concerning
its movement. 						
The THB/USD currency movements reflected the
economic trends in emerging markets and commodities during
period. Whilst the average rate for 2008 THB/USD 33.4 was 3%
stronger than THB/USD 34.6 average rate for 2007 there was
considerable movement in the THB/USD rate over the two years.
2007 began with the THB/USD rate near 35.5 and strengthened
consistently to end 2007 at close to THB/USD 30 a 15%
strengthening in 2007. Conversely, in 2008 the trend completely
reversed to end the year at close to THB 35. For Hana being an
export group of companies the currency movements cause
volatility in earnings due to effects on the operating margins and
also inventory valuations (which the management report each
quarter when there is a material effect on the profits) and
margins.

Exceptional Items				

None in 2008. The company sold 100% of its 23.4%
ownership in AIT in July 2007 to Unisem. The sales and
purchase transaction is completed and the Company’s
subsidiary received approximately USD 14.9 million in Q3 2007.
A further distribution of approximately USD 0.7 million was
received after all expenses of the transaction are finalized.
THB 150m was provided in Q307 as a contingency due to
an income tax claim by the revenue department. This amount
was previously mentioned as a note to the accounts. The
company is in the appeal process.
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ปัจจัยความเสี่ยง
Risk Factors
ปัจจัยความเสี่ยง

1. Risk Factors

ก) ความเสี่ยงทางธุรกิจ

a) Business Risk

ฮานามีปัจจัยความเสี่ยงที่ความสำคัญ คือการเปลี่ยนแปลงอย่าง
มีสาระสำคัญในกลุ่มฐานลูกค้ารายใหญ่ ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยภายนอก
เช่ น การเปลี่ ย นกรรมสิ ท ธ์ การเปลี่ ย นเจ้ า ของกิ จ การ หรื อ การ
เปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ที่ทำการผลิต ถึงแม้ว่ากลยุทธ์ของฮานา คือการ
มี ฐ านลู ก ค้ า ที่ ห ลากหลายในอุ ต สาหกรรมหลายๆ ประเภท ซึ่ ง การ
เปลี่ ย นแปลงอย่ า งมี ส าระสำคั ญ ของลู ก ค้ า รายใหญ่ ส ามารถส่ ง ผล
กระทบต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ได้
นอกจากนี้สภาวะตลาดซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะทางเศรษฐกิจมีผลต่อราคาและอุปสงค์ในสินค้าของบริษัทฯ

ข) ความเสี่ยงทางการผลิต

ความเสี่ยงในการผลิตมีดังต่อไปนี้
- ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลให้
เครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีอยู่ล้าสมัย
- ความเสี่ยงจากการเกิดอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ ในกรณีที่เกิด
อุทกภัย เช่นน้ำท่วม แผ่นดินไหว รวมทั้งการเกิดอัคคีภัย อาจส่งผลให้
เกิดความเสียหายกับกลุ่มบริษัทฯ ได้ อาทิเช่น กรณีโรงงานได้รับความ
เสียหาย อาจทำให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยสูญเสียลูกค้าและต้องใช้
ระยะเวลาหลายเดือนถึงปีในการติดตั้งเครื่องจักรและรับคำสั่งซื้อของ
ลูกค้า
- ความเสี่ยงทางด้านการจัดหาแรงงานที่มีคุณภาพ บริษัทฯ อาจ
มี ค วามเสี่ ย งในการสรรหาแรงงานที่ มี คุ ณ ภาพให้ พ อเพี ย งกั บ ความ
ต้องการ

ค) ความเสี่ยงทางการบริหาร

เนื่ อ งด้ ว ยคณะผู้ บ ริ ห ารของฮานา ประกอบด้ ว ยชาวต่ า งชาติ
หลายท่าน แม้ว่าจะไม่มีพนักงานหรือผู้บริหารเพียงรายใดรายหนึ่ง ที่
เป็นผู้รับผิดชอบต่อการดำเนินงานและความอยู่รอดของกิจการ การสูญ
เสี ย ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง รวมทั้งการที่ต้องดำเนินการคัดสรร เลือกหาผู้
บริหารใหม่ อาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานทางธุรกิจและมูลค่า
ตลาดของกิจการได้

ง) ความเสี่ยงทางการเงิน

ความเสี่ ย งอื่ น ๆ ที่ อ าจมี ผ ลกระทบกั บ บริ ษั ท ฯ ได้ แ ก่ การ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาท ความเสี่ยงทางการเมือง การ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและการการจัดเก็บหนี้จากลูกค้า

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ในปี 2551 ตลาดของผลิตภัณฑ์ในส่วนของไมโครอิเล็คโทรนิคสมี
ความแข็งแกร่งเกือบตลอดทั้งปี จนกระทั่งถึงปลายปีที่อ่อนตัวลงบ้าง
ส่วนธุรกิจของผลิตภัณฑ์ IC ไม่เปลี่ยนแปลงนักในช่วงเริ่มต้นของปี แต่
ได้ทำสถิติยอดการผลิตสูงสุดในไตรมาสที่สาม ซึ่งการลดลงนี้เป็นผล
เนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่เกิดขึ้นฉับพลันในเดือนสุดท้ายของปี
ส่วนธุรกิจของกลุ่มผลิตภัณฑ์เฉพาะอย่างนั้นคงที่ถึงขั้นอ่อนตัวลงบ้าง
บริษัทฯ ยังคงรักษากลยุทธทางการตลาดโดยการเสนอผลิตภัณฑ์
ที่มีคุณภาพตามความต้องการของลูกค้าในราคาที่แข่งขันได้ ซึ่งบริษัทฯ
มั่นใจว่าบริษัทมีโครงสร้างต้นทุนที่เท่ากับหรือต่ำกว่าคู่แข่งขันส่วนใหญ่
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The largest risk management perceive are significant
changes within our major client base which may be brought
about due to any number of external factors such as a change in
their ownership, or a change in their product program. Whilst
Hana’s key strategy is to maintain a diverse base of customers
with different industry exposures; significant changes from any
one of our major clients can effect the group’s performance.
Market conditions resulting from changes in economic
growth rates of economies will also affect prices and demand for
the company’s services.

b) Production Risk

The production risks are - Changes in manufacturing technology making existing
equipment obsolete.
- A factory partial or whole destruction by fire, flood or
earthquake. Whilst The Company has multiple factories there
would be a loss of customers and a period of months to years to
install new equipment and recover customer orders.
- The companies ability to source suitably skilled staff
sufficient direct labour.

c) Management Risk

The company employs a number of expatriate
management in key positions. Whilst the company does not
have any individual staff or management who are key to the
survival of the business, loss of senior management and the
company’s ability to replace key management could affect the
company’s market value and business performance.

d) Financial Risk

Other risk factors which may affect the company are
exchange rates movements of the Thai Baht, political risk and
changes in interest rates and collection of receivables.

Industry and Competitive Condition

In 2008 the markets were strong for the microelectronics
segment throughout until the end of the year which saw some
decline. The IC business was flat at the beginning of the year
but hit record output levels by quarter 3. However, the decline
due to the global economic crisis was very sharp in the last
month of the year. The CPG business saw some decline over the
year.
The company remains competitive by providing
assemblies to the quality level demanded by the customers and
at a competitive cost. The management believes that company
maintains a competitive cost structure equal or lower than the
majority of it’s competitors.

ปัจจัยความเสี่ยง
Risk Factors
นโยบายการลงทุน

บริษัทฯ มีอำนาจในการจัดการควบคุมดูแลบริษัทย่อยแต่ละแห่ง
อย่างเต็มที่ ฝ่ายปฏิบัติการของแต่ละหน่วยงานในบริษัทย่อยจะอยู่ภาย
ใต้การดูแลของผู้จัดการโรงงานทั่วไป ซึ่งจะรายงานผลการดำเนินงาน
กั บ หั ว หน้ า ฝ่ า ยบริ ห ารของบริ ษั ท ฯ รายจ่ า ยฝ่ า ยทุ น และการบริ ห าร
จัดการทางการเงินจะถูกควบคุมดูแลโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ซึ่งจะ
ได้รับการพิจารณาตรวจสอบโดยคณะกรรมการบริษัทฯ

แผนการในอนาคต
ไม่มี

Investment policy

The company maintains full management control over
each of it’s subsidiaries. Operational management for each
operating subsidiary factory lies with the factory general
manager reporting to the company president. Capital
expenditure and financial management are controlled through
the company’s corporate management, which is overseen by the
board of directors.

4. Future Projects in Plan
None

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี/Audit’s remuneration
ชื่อบริษัทผู้จ่าย/Company

ชื่อผู้สอบบัญชี/Auditor

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)
Hana Microelectronics Public Co., Ltd.
บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด
Hana Semiconductor (Ayutthaya) Co., Ltd.
บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (กรุงเทพ) จำกัด
Hana Semiconductor (BKK) Co., Ltd.
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี/Total

กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ
Kamontip Lertwitworatep
กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ
Kamontip Lertwitworatep
กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ
Kamontip Lertwitworatep

ค่าสอบบัญชี/Fee
1,800,000 บาท
720,000 บาท
480,000 บาท
3,000,000 บาท

ค่าบริการอื่น /Non-audit fee
ชื่อบริษัทผู้จ่าย
Company

ประเภทของงานบริการอื่น
Non-audit service

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทร
นิคส จำกัด (มหาชน)
Hana Microelectronics
Public Co., Ltd.

การตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะการ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตร
ส่งเสริม/ Review the compliance with
the conditions of the Board of
Investment’s certificate
บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ การตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะการ
(อยุธยา) จำกัด
ตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตร
Hana Semiconductor
ส่งเสริม/ Review the compliance with
the conditions of the Board of
(Ayutthaya) Co., Ltd.
Investment’s certificate
บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ การตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะการ
(กรุงเทพ) จำกัด
ตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตร
Hana Semiconductor
ส่งเสริม/ Review the compliance with
the conditions of the Board of
(BKK) Co., Ltd.
Investment’s certificate

ชื่อผู้สอบบัญชี
Auditor
บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์
ยัง จำกัด
Ernst & Young Office Limited

ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น
Other Non-audit fee
ส่วนที่จ่ายไป
ส่วนที่จะต้อง
ในระหว่างปีบัญชี
จ่ายในอนาคต
Fee paid during the
Fee paid
fiscal year
in the future
570,000 บาท

บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์
ยัง จำกัด
Ernst & Young Office Limited

320,000 บาท

-

บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์
ยัง จำกัด
Ernst & Young Office Limited

100,000 บาท

-

990,000 บาท

-

รวมค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น/Total Non-audit fee
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

Report of the Board of Directors’ Responsibilities
for Financial Statements

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมรายงาน
ทางการเงิน ให้มีความโปร่งใส และเปิดเผยต่อผู้ลงทุนทันเวลา รายงาน
ทางการเงินได้มีการจัดเตรียมให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่ยอมรับกัน
ทั่ ว ไป และได้ มี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น สาระสำคั ญ ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการยังมีหน้าที่รักษาระบบการควบคุมภายในเพื่อให้
มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีระบบการป้องกันการใช้หรือทำลายสินทรัพย์โดย
มิชอบ และเพื่อให้การบันทึกบัญชีต่างๆ มีความน่าเชื่อถือ และถูกจัด
เตรียมตามหลักบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป
คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งระหว่างปี
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมกับผู้บริหารและผู้ตรวจสอบเพื่อ
พิจารณาเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญในด้านของระบบบัญชีและการเงิน
ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบต่างๆ
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินประจำปี
2551 ของบริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
มีความถูกต้อง ครบถ้วนและน่าเชื่อถือได้

นายริชาร์ด เดวิด ฮัน
รองประธานกรรมการ
ประธานบริหารและหัวหน้าฝ่ายบริหาร
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นายบัญชา ทานพระกร
ประธาน
คณะกรรมการบริษัท

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)

The board of directors is responsible for the preparation
and integrity of financial statements and to make the timely
disclosure to investors. The financial statements have been
prepared in accordance with generally accepted accounting
principles. Such important information is adequately disclosed
in the notes to financial statement.
The maintenance of the internal control system is the
responsibility of the Board to reasonably assure that assets are
safeguarded from unauthorized use or disposition and that the
accounting records are sufficiently reliable to permit the
preparation of financial statements that conform in all material
respects with generally accepted accounting principles.
The board of directors has appointed an Audit Committee.
The Committee meets during the year to review with
management and the auditors any significant accounting,
internal control, and auditing matters.
The Board is of the opinion that the financial statements of
Hana Microelectronics Public Company Limited and its
subsidiaries for the year ended December 2008 are accurate,
complete, and reliable.

Mr. Richard David Han
Executive Vice Chairman
and Chief Executive Officer

Mr. Bancha Tarnprakorn
Chairman of the Board
of Directors

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
Report of Independent Auditor
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของ
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)

Report of Independent Auditor
To the Shareholders of
Hana Microelectronics Public Company Limited

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 งบกำไร
ขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลง ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแส
เงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ฮานา ไมโคร อิเล็คโทรนิคส
จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัท ฮานา ไมโคร อิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน ซึ่งผู้บริหาร
ของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการ
เงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า งบการเงินรวมของบริษัท ฮานา
ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกัน
กับข้าพเจ้า ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งจากการตรวจสอบ
ของผู้ ส อบบั ญ ชี แ ละจากรายงานของผู้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ย่ อ ยในต่ า ง
ประเทศ ผู้สอบบัญชีท่านนั้นได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขแต่ได้ให้ข้อ
สังเกตเกี่ยวกับการเปลี่ ย นแปลงนโยบายการบั ญ ชี เ กี่ ย วกั บ การบั น ทึ ก เงิ น
ลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการจากวิธีส่วนได้เสียเป็นวิธีราคา
ทุนตามรายงานลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551
ข้ า พเจ้ า มิ ไ ด้ ต รวจสอบงบการเงิ น ของบริ ษั ท ย่ อ ยสองแห่ ง ในต่ า ง
ประเทศซึ่งงบการเงินได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมนี้ บริษัทย่อยดังกล่าวมียอด
สินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จำนวนประมาณ 251 ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 2 ของยอดสินทรัพย์รวม และมีรายได้สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
จำนวนประมาณ 126 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1 ของยอดรายได้รวม งบ
การเงินของบริษัทย่อยดังกล่าวตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นของบริษัทย่อย
เหล่านั้น ซึ่งข้าพเจ้าได้รับรายงานการสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
ย่ อ ยนั้ น แล้ ว ดั ง นั้ น การแสดงความเห็ น ของข้ า พเจ้ า ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
จำนวนเงินและรายการต่างๆ ของบริษัทย่อยดังกล่าว ซึ่งรวมอยู่ในงบการเงิน
รวมนี้ได้ถือตามรายงานของผู้สอบบัญชีอื่นเหล่านั้น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรอง
ทั่วไปซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่น
อย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระสำคัญ
หรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการ
ทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความ
เหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการ
ทางการเงิ น ที่ เ ป็ น สาระสำคั ญ ซึ่ ง ผู้ บ ริ ห ารเป็ น ผู้ จั ด ทำขึ้ น ตลอดจนการ
ประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดย
รวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะ
สมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเห็นว่า จากการตรวจสอบของข้าพเจ้าและจากรายงานของผู้
สอบบัญชีอื่น งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2551 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยและเฉพาะ
ของบริษัท ฮานา ไมโคร อิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควร
ในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

I have audited the consolidated balance sheet of Hana
Microelectronics Public Company Limited and its subsidiaries as at
31 December 2008, the related consolidated statements of income,
changes in shareholders’ equity and cash flows for the year then
ended, and the separate financial statements of Hana
Microelectronics Public Company Limited for the same period. These
financial statements are the responsibility of the management of the
Company and its subsidiaries as to their correctness and the
completeness of the presentation. My responsibility is to express an
opinion on these financial statements based on my audit. The
consolidated financial statements of Hana Microelectronics Public
Company Limited and its subsidiaries, and the separate financial
statements of Hana Microelectronics Public Company Limited for the
year ended 31 December 2007 were audited in accordance with
generally accepted auditing standards by another auditor of our firm
who, based on her audit and the reports of the other auditors of
overseas subsidiaries, expressed an unqualified opinion on those
statements but drew attention to the change in accounting policy for
recording investments in subsidiary companies in the separate
financial statements from the equity method to the cost method, under
her report dated 28 February 2008.
I did not audit the financial statements of two overseas
subsidiary companies, whose financial statements are included in the
consolidated financial statements. These subsidiary companies had
the total assets as at 31 December 2008 of approximately Baht 251
million, representing 2 percent of the consolidated total and total
revenues for the year then ended of approximately Baht 126 million,
representing 1 percent of the consolidated total. The financial
statements of these subsidiary companies were audited by the
auditors of these subsidiary companies and I had obtained the
reports from their auditors. My opinion, insofar as it related to any
amounts and particulars included for these subsidiary companies,
was based solely upon the reports of the other auditors.
I conducted my audit in accordance with generally accepted
auditing standards. Those standards require that I plan and perform
the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial
statements are free of material misstatement. An audit includes
examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and
disclosures in the financial statements. An audit also includes
assessing the accounting principles used and significant estimates
made by management, as well as evaluating the overall financial
statement presentation. I believe that my audit provides a reasonable
basis for my opinion.
In my opinion, based on my audit and the reports of the other
auditors, the financial statements referred to above present fairly, in
all material respects, the financial position of Hana Microelectronics
Public Company Limited and its subsidiaries and of Hana
Microelectronics Public Company Limited as at 31 December 2008,
the results of their operations, and cash flows for the year then ended,
in accordance with generally accepted accounting principles.

กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377
บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
กรุงเทพฯ: 27 กุมภาพันธ์ 2552

Kamontip Lertwitworatep
Certified Public Accountant (Thailand) No. 4377
Ernst & Young Office Limited
Bangkok: 27 February 2009
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งบการเงิน
Financial Statements
งบดุล

Balance Sheets
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย / Hana Microelectronics Public Company Limited and its subsidiaries
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 / As at 31 December 2008 and 2007

(หน่วย: บาท / Unit: Baht)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
Consolidated financial statements Separate financial statements		
หมายเหตุ
Note
สินทรัพย์ / Assets
สินทรัพย์หมุนเวียน / Current assets
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด / Cash and cash equivalents
เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ / Short-term investments - net
ลูกหนี้การค้า / Trade accounts receivable
บริษัทย่อย / Subsidiary companies
บริษัทอื่น - สุทธิ / Other companies - net
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ / Trade accounts receivable - net
เงินทดรองจ่ายแก่บริษัทย่อย / Advances to subsidiary
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ / Inventories - net
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น / Other current assets
เงินทดรองจ่าย / Advances
ภาษีซื้อรอเรียกคืน / Input tax refundable
ภาษีเงินได้ขอคืน / Income tax refundable
อื่น ๆ / Others
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น / Total other current assets
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน / Total current assets
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน / Non-current assets
เงินลงทุนในบริษัทย่อย / Investments in subsidiary companies
เงินลงทุนระยะยาวอื่น / Other long-term investment
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ / Property, plant and equipment - net
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ / Intangible assets - net
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น / Other non-current assets
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน / Total non-current assets
รวมสินทรัพย์ / Total assets

6
8
9
7

7
10

2551
2008

2550
2007

2551
2008

2550
2007

4,316,298,028 3,386,431,294
362,624,083
-

610,860,207
-

291,662,787
-

1,540,272,213 2,449,539,930
1,540,272,213 2,449,539,930
2,060,582,235 2,205,351,493

23,130,836
495,876,686
519,007,522
788,892,584

23,951,993
910,415,371
934,367,364
3,808,517
653,794,617

22,110,159
41,118,265
10,003,985
19,329,244
41,962,825
58,065,704
5,101,548
6,331,669
19,411,601
19,411,601
19,411,601
19,411,601
53,230,380
43,966,893
9,086,685
10,925,821
136,714,965 162,562,463
43,603,819
55,998,335
8,416,491,524 8,203,885,180 1,962,364,132 1,939,631,620
11
12
13

- 3,427,501,838 3,431,505,464
97,000
97,000
97,000
97,000
5,875,208,899 5,556,564,034 1,579,009,465 1,530,689,932
17,625,230
10,374,633
2,187,761
765,078
2,188,367
2,530,726
1,328,750
1,328,750
5,895,119,496 5,569,566,393 5,010,124,814 4,964,386,224
14,311,611,020 13,773,451,573 6,972,488,946 6,904,017,844

	
													

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้/The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)

งบการเงิน
Financial Statements
งบดุล (ต่อ)

Balance Sheets (Continued)
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย / Hana Microelectronics Public Company Limited and its subsidiaries
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 / As at 31 December 2008 and 2007

(หน่วย: บาท / Unit: Baht)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
Consolidated financial statements Separate financial statements	
หมายเหตุ
Note
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น / Liabilities and shareholders’ equity
หนี้สินหมุนเวียน / Current liabilities
เจ้าหนี้การค้า / Trade accounts payable
บริษัทย่อย / Subsidiary companies
บริษัทอื่น / Other companies
รวมเจ้าหนี้การค้า / Total trade accounts payable
เงินทดรองรับจากบริษัทย่อย / Advances received from subsidiary companies
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น / Short-term provisions
ประมาณการผลขาดทุนจากการถูกประเมินภาษี / Provision for loss on tax assessment
สำรองการรับประกันสินค้า / Provision for product warranty
อื่น ๆ / Others
รวมประมาณการหนี้สินระยะสั้น / Total short-term provisions
หนี้สินหมุนเวียนอื่น / Other current liabilities
เจ้าหนี้อื่น / Other payable
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย / Accrued expenses
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย / Corporate income tax payable
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า / Advances received from customers
อื่น ๆ / Others
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น / Total other current liabilities
รวมหนี้สินหมุนเวียน / Total current liabilities
รวมหนี้สิน / Total liabilities

2551
2008

2550
2007

7

1,087,988,180 1,519,427,697
1,087,988,180 1,519,427,697
7
25.5

2551
2008

2550
2007

33,211,536
387,032,570
420,244,106
74

67,755,268
414,322,992
482,078,260
385,213

150,465,664
124,969,945
275,435,609

150,465,664
150,465,664

150,465,664
150,465,664

140,591,070 291,276,872
156,440,510 126,459,129
70,103,655
69,312,195
109,934,299 117,626,441
35,878,399
83,065,274
512,947,933 687,739,911
1,914,133,025 2,482,603,217
1,914,133,025 2,482,603,217

17,876,367
27,985,286
40,783,989
11,671,943
21,529,604
119,847,189
690,557,033
690,557,033

57,985,745
29,572,855
43,112,965
21,891,235
41,080,878
193,643,678
826,572,815
826,572,815

150,465,664
151,951,401
10,779,847
313,196,912

	
													

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้/The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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งบการเงิน
Financial Statements
งบดุล (ต่อ)

Balance Sheets (Continued)
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย / Hana Microelectronics Public Company Limited and its subsidiaries
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 / As at 31 December 2008 and 2007

												

(หน่วย: บาท / Unit: Baht)

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
Consolidated financial statements Separate financial statements	
หมายเหตุ
Note
ส่วนของผู้ถือหุ้น / Shareholders’ equity
ทุนเรือนหุ้น / Share capital
ทุนจดทะเบียน / Registered
หุ้นสามัญ 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท / 1,000,000,000
ordinary shares of Baht 1 each
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว / Issued and fully paid-up
หุ้ น สามั ญ 830,474,960 หุ้ น มู ล ค่ า หุ้ น ละ 1 บาท / 830,474,960
ordinary shares of Baht 1 each
(2550: หุ้นสามัญ 830,405,960 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) /
(2007: 830,405,960 ordinary shares of Baht 1 each)
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ / Share premium
ผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
เงินลงทุน / Unrealised loss - revaluation deficits on change in value
of investments
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน / Translation adjustment
กำไรสะสม / Retained earnings
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย / Appropriated - statutory reserve
จัดสรรแล้ว - สำรองหุ้นสามัญซื้อคืน / - reserve for treasury shares
ยังไม่ได้จัดสรร / Unappropriated
ส่วนเกินของราคาเงินลงทุนที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี ของบริษัทย่อย /
Excess of cost of investments over net book value of the
subsidiary companies
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น / Total shareholders’ equity
หุ้นสามัญซื้อคืน / Treasury shares
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น - สุทธิ / Total shareholders’ equity - net
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น / Total liabilities and shareholders’
equity

2551
2008

2550
2007

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

830,474,960
1,723,218,982

830,405,960
1,722,077,722

830,474,960
1,723,218,982

830,405,960
1,722,077,722

8

(24,799,189)
310,585,278

(26,723,246)

-

-

16
17

322,419,837
41,036,725
9,390,553,682

322,301,438
8,601,512,037

100,000,000
41,036,725
3,628,237,971

100,000,000
3,424,961,347

(154,975,555) (158,725,555)
12,438,514,720 11,290,848,356
(41,036,725)
12,397,477,995 11,290,848,356

6,322,968,638
(41,036,725)
6,281,931,913

6,077,445,029
6,077,445,029

14,311,611,020 13,773,451,573

6,972,488,946

6,904,017,844

14

17

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้/The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)

2550
2007

1,000,000,000
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2551
2008

งบการเงิน
Financial Statements
งบกำไรขาดทุน

Income Statements
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย / Hana Microelectronics Public Company Limited and its subsidiaries
										
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 / As at 31 December 2008 and 2007

รายได้ / Revenues
รายได้จากการขาย / Sales
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม / Gain on sale of
investment in an associate
หนี้สูญรับคืน / Bad debt recovery
รายได้อื่น / Other income
ดอกเบี้ยรับ / Interest income
ค่าเช่ารับ / Rental income
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / Gain on exchange
เงินปันผลรับ / Dividend income
โอนกลับค่าใช้จ่ายจากภาระค้ำประกัน / Reversal of guarantee
expenses
อื่น ๆ / Others
รวมรายได้อื่น / Total other income
รวมรายได้ / Total revenues
ค่าใช้จ่าย / Expenses
ต้นทุนขาย / Cost of sales
ค่าใช้จ่ายในการขาย / Selling expenses
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร / Administrative expenses
ขาดทุนจากการถูกประเมินภาษี / Loss on tax assessment
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน / Loss on exchange
ค่าใช้จ่ายอื่น / Other expenses
รวมค่าใช้จ่าย / Total expenses
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล / Income
before finance cost and corporate income tax
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน / Finance cost
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล / Income before corporate income
tax
ภาษีเงินได้นิติบุคคล / Corporate income tax
กำไรสุทธิสำหรับปี / Net income for the year
การแบ่งปันกำไรสุทธิ / Net income attributable to:
ส่วนทีเ่ ป็นของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ใหญ่ / Equity holders of the parent
กำไรต่อหุ้น / Earnings per share
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน / Basic earnings per share
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (บาท) / Net income
attributable to equity holders of the parent
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น) / Weighted average
number of ordinary shares (shares)
กำไรต่อหุ้นปรับลด / Diluted earnings per share
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (บาท) / Net income
attributable to equity holders of the parent
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น) / Weighted average
number of ordinary shares (shares)

หมายเหตุ
Note

18
18

25.5

25.5

(หน่วย: บาท / Unit: Baht)

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
Consolidated financial statements Separate financial statements	
2551
2550
2551
2550
2008
2007
2008
2007
15,105,711,728

15,635,567,759

5,648,568,190

5,710,226,133

-

528,666,919
28,921,929

-

-

76,705,010
5,037,138
75,924,455
18,000

49,596,493
4,901,304
179,659,245
-

7,372,306
18,448,338
440,017,998

1,467,055
18,312,504
3,649,311
562,499,997

25,471,539
224,119,540
407,275,682
15,512,987,410

231,569,997
465,727,039
16,658,883,646

25,471,539
42,024,794
533,334,975
6,181,903,165

24,327,519
610,256,386
6,320,482,519

12,544,342,939
178,578,317
720,447,101
30,596,461
13,473,964,818

13,076,195,749
178,657,402
651,619,542
150,465,664
42,248,894
14,099,187,251

4,611,322,354
29,817,389
133,938,657
22,512,938
3,191,757
4,800,783,095

4,742,846,905
22,210,805
137,840,581
150,465,664
14,532,889
5,067,896,844

2,039,022,592
(6,076,838)

2,559,696,395
(7,794,692)

1,381,120,070
(2,037,061)

1,252,585,675
(4,307,259)

2,032,945,754
(123,395,957)
1,909,549,797

2,551,901,703
(102,740,644)
2,449,161,059

1,379,083,009
(55,416,632)
1,323,666,377

1,248,278,416
(55,958,923)
1,192,319,493

1,909,549,797

2,449,161,059

1,323,666,377

1,192,319,493

2.30

2.95

1.59

1.44

830,133,221

830,008,503

830,133,221

830,008,503

2.30

2.95

1.59

1.43

830,133,221

830,999,660

830,133,221

830,999,660

21
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›

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)
-

830,474,960

-

69,000
-

-

-

-

830,405,960

(5,729,310)

-

-

5,187,670

830,405,960

5,729,310

825,218,290

1,723,218,982

-

-

1,141,260

-

1,722,077,722

1,722,077,722

-

36,056,394

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้/The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

17

16
17

24

8

16

24

Note

(24,799,189)

-

-

(24,799,189)
(24,799,189)
-

(24,799,189)
-

-

-

-

-

310,585,278

-

-

337,308,524
337,308,524
-

337,308,524

(26,723,246)

(26,723,246)

-

(238,341,084)
(238,341,084)
(238,341,084)
-

(100,000)
322,419,837

-

218,399
-

-

-

322,301,438

2,201,438
322,301,438

-

-

-

8,601,512,037

(2,201,438)
8,601,512,037

-

2,449,161,059
2,449,161,059
(827,124,690)
-

41,036,725

-

41,036,725

100,000
9,390,553,682

-

(218,399)
(41,036,725)

- 1,909,549,797
- 1,909,549,797
- (1,079,353,028)
-

-

-

-

-

-

(154,975,555)

3,750,000

-

-

-

(158,725,555)

(158,725,555)

-

-

(5,729,310)

(238,341,084)
(238,341,084)
2,449,161,059
2,210,819,975
(827,124,690)
41,244,064

9,871,638,317

รวม
Total

(24,799,189)
337,308,524

3,750,000

-

(41,036,725)
(41,036,725)
(41,036,725) 12,397,477,995

-

-

312,509,335
- 1,909,549,797
- 2,222,059,132
- (1,079,353,028)
1,210,260

-

- 11,290,848,356

- 11,290,848,356

-

-

หุ้นสามัญซื้อคืน
ส่วนต่ำกว่าทุนจาก
ผลต่าง
กำไรสะสม Retained earnings
ส่วนเกินของ
Treasury
การเปลี่ยนแปลง จากการแปลงค่า
ราคาเงินลงทุน
ยั
ง
ไม่
ไ
ด้
จ
ด
ั
สรร
จั
ด
สรรแล้
ว
Appropriated
ทีส่ งู กว่ามูลค่าตาม
shares
มูลค่าเงินลงทุน
งบการเงิน
Unappropriated
บัญชีของบริษัท
Revaluation
Translation
สำรอง
สำรอง
ย่อย Excess of
deficit on
adjustment
ตามกฎหมาย
หุ้นสามัญซื้อคืน
cost of investments
changes in
Statutory
reserve
Reserve
for
over net book
value of
treasury shares
investments
value of the
subsidiary
companies
1,686,021,328
211,617,838
320,100,000
- 6,981,677,106
(158,725,555)
-

ทุนที่ออก ค่าหุน้ รับล่วงหน้า
ส่วนเกิน
ก่อนการจด มูลค่าหุ้นสามัญ
จำหน่าย
และชำระแล้ว
ทะเบียน
Share premium
Share
Issued and
paid up subscription
share capital received in
advance
before
registration
หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550/ Balance as at 31 December 2007
รายได้(ค่าใช้จา่ ย)ทีร่ บั รูใ้ นส่วนของผูถ้ อื หุน้ / Income (expenses) recognised directly in equity:
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย/ Investments in available-for-sale securities
ผลขาดทุนที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น/ Loss recognised in shareholders’equity
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน/ Translation adjustment
รวมรายได้(ค่าใช้จ่าย)ที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น/ Net income (expenses)
recognised directly in equity
กำไรสุทธิสำหรับปี / Net income for the year
รวมรายได้(ค่าใช้จ่าย)สุทธิสำหรับปี/ Total income (expenses) for the year
เงินปันผลจ่าย /Dividend paid
หุ้นสามัญออกจำหน่ายในระหว่างปี/ Ordinary shares issued during the year
กำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร/ Unappropriated retained earnings
โอนไปสำรองตามกฎหมาย/ transferred to statutory reserve
โอนไปสำรองหุ้นสามัญซื้อคืน/ transferred to treasury stock reserve
ส่วนเกินของราคาเงินลงทุนทีส่ งู กว่ามูลค่าตามบัญชี ของบริษทั ย่อยลดลง/ Decrease in
excess of cost of investment over net book value of the subsidiary companies
โอนกลับสำรองตามกฎหมายจากการปิดบริษัทย่อย/ Reversal of statutory reserve
from liquidation of subsidiary
หุ้นสามัญซื้อคืน/ Treasury shares
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551/ Balance as at 31 December 2008

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549/ Balance as at 31 December 2006
ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น/ Expenses recognised directly in equity:
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน/ Translation adjustment
รวมค่าใช้จา่ ยทีร่ บั รูใ้ นส่วนของผูถ้ อื หุน้ / Net expenses recognised directly in equity
กำไรสุทธิสำหรับปี / Net income for the year
รวมรายได้(ค่าใช้จ่าย)สุทธิสำหรับปี/ Total income (expenses) for the year
เงินปันผลจ่าย / Dividend paid
หุ้นสามัญออกจำหน่ายในระหว่างปี/ Ordinary shares issues during the year
ค่าหุ้นรับล่วงหน้าก่อนการจดทะเบียน/Share subscription received in advance
before registration
กำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร/ Unappropriated retained earnings
โอนไปสำรองตามกฎหมาย/ transferred to statutory reserve
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550/ Balance as at 31 December 2007

(หน่วย: บาท / Unit: Baht)

งบการเงินรวม / Consolidated financial statements									

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 / For the years ended 31 December 2008 and 2007

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย / Hana Microelectronics Public Company Limited and its subsidiaries

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
Statements of changes in shareholders’ equity
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เงินปันผลจ่าย / Dividend paid

24
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ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 / Balance as at 31 December 2008

หุ้นสามัญซื้อคืน / Treasury shares

for treasury shares

กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรโอนเป็นสำรองหุ้นสามัญซื้อคืน/ Unappropriated retained earnings transferred to reserve

หุ้นสามัญออกจำหน่ายในระหว่างปี / Ordinary shares issued during the year

-

830,474,960

17

-

-

-

17

69,000

-

-

-

เงินปันผลจ่าย / Dividend paid

-

-

-

830,405,960

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 / Balance as at 31 December 2007

กำไรสุทธิสำหรับปี / Net income for the year

-

รวมรายได้สุทธิสำหรับปี / Total income for the year

(5,729,310)

-

-

-

830,405,960

5,187,670

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 / Balance as at 31 December 2007

ค่าหุ้นรับล่วงหน้าก่อนการจดทะเบียน / Share subscription received in advance before registration

หุ้นสามัญออกจำหน่ายในระหว่างปี / Ordinary shares issued during the year

-

-

24

-

-

กำไรสุทธิสำหรับปี / Net income for the year

รวมรายได้สุทธิสำหรับปี / Total income for the year

1,723,218,982

-

-

1,141,260

-

-

-

1,722,077,722

1,722,077,722

-

36,056,394

-

-

-

1,686,021,328

5,729,310

825,218,290

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 / Balance as at 31 December 2006

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ
Share
premium

100,000,000

-

-

-

-

-

-

100,000,000

100,000,000

-

-

-

-

-

100,000,000

สำรอง
ตามกฎหมาย
Statutory reserve

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

41,036,725

-

41,036,725

สำรอง
หุ้นสามัญซื้อคืน
Reserve for
treasury shares

จัดสรรแล้ว
Appropriated

กำไรสะสม
Retained earnings

3,628,237,971

-

(41,036,725)

-

(1,079,353,028)

1,323,666,377

1,323,666,377

3,424,961,347

3,424,961,347

-

-

(827,124,690)

1,192,319,493

1,192,319,493

3,059,766,544

ยังไม่ได้จัดสรร
Unappropriated

(41,036,725)

(41,036,725)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6,281,931,913

(41,036,725)

-

1,210,260

(1,079,353,028)

1,323,666,377

1,323,666,377

6,077,445,029

6,077,445,029

(5,729,310)

41,244,064

(827,124,690)

1,192,319,493

1,192,319,493

5,676,735,472

รวม
Total

(หน่วย: บาท / Unit: Baht)

หุ้นสามัญซื้อคืน
Treasury
shares

งบการเงินเฉพาะกิจการ / Separate financial statements					
ทุนที่ออกจำหน่าย ค่าหุ้นรับล่วงหน้า
ก่อนการจด
และชำระแล้ว
ทะเบียน
Issued and
Share
paid up
subscription
share capital
received in
advance
before
หมายเหตุ
registration
Note

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 / For the years ended 31 December 2008 and 2007

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย / Hana Microelectronics Public Company Limited and its subsidiaries

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
Statements of changes in shareholders’ equity (continued)

งบการเงิน
Financial Statements
งบกระแสเงินสด

			
Statements of cash flows
			
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย / Hana Microelectronics Public Company Limited and its subsidiaries
			
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 / For the year ended 31 December 2008 and 2007

(หน่วย: บาท / Unit: Baht)

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
Consolidated financial statements Separate financial statements 		
2551
2550
2551
2550
2008
2007
2008
2007
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน / Cash flows from operating activities
กำไรสุทธิก่อนภาษี / Net income before tax
รายการปรับกระทบยอดกำไรสุทธิก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ(จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน /
Adjustments to reconcile net income before tax to net cash provided by (paid from)
operating activities:
ค่าเสื่อมราคา / Depreciation
ค่าตัดจำหน่าย / Amortisation expenses
หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ) / Doubtful accounts (reversal)
ขาดทุน(กำไร)จากสินค้าเสื่อมคุณภาพและเคลื่อนไหวช้า / Loss (gain) from obsolete and slow
moving inventories
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายอุปกรณ์ / Loss (gain) on disposals of equipment
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ / Loss from impairment of assets
สำรองการรับประกันสินค้า / Provision for product warranty
ค่าใช้จ่ายจากภาระค้ำประกัน(โอนกลับ) / Guarantee expenses (reversal)
ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่เลิกกิจการ / Loss on cease of operation of subsidiary
ผลขาดทุนจากการถูกประเมินภาษี / Loss on tax assessment
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน / Revaluation gain on investment
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง / Unrealised gain on exchange
ขาดทุนจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง / Unrealised loss on
forward contracts
รายได้เงินปันผลรับ / Dividend income from subsidiary companies
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย / Interest expenses
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน / Income from
operating activities before changes in operating assets and liabilities
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง / Operating assets (increase) decrease
ลูกหนี้การค้า / Trade accounts receivable
สินค้าคงเหลือ / Inventories
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น / Other current assets
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น / Other non-current assets
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง) / Operating liabilities increase (decrease)
เจ้าหนี้การค้า / Trade accounts payable
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย / Accrued expenses
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า / Advances received from customers
หนี้สินหมุนเวียนอื่น / Other current liabilities
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน / Cash from operating activities
จ่ายดอกเบี้ย / Cash paid for interest expenses
จ่ายภาษีเงินได้ / Cash paid for corporate income tax
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน / Net cash from operating activities

2,032,945,754 2,551,901,703 1,379,083,009 1,248,278,416

961,806,047
2,362,431
5,444,051

847,581,697
1,898,549
5,341,822

231,461,199
236,577
-

198,990,353
128,087
(1,860,518)

87,166,166
(320,555)
772,798
26,840,913
(25,471,539)
3,755,548
5,156,400
(29,865,817)

(46,928,494)
2,885,983
1,784,178
27,716,005
14,532,889
150,465,664
(8,311,813)

99,023,226
(73,357)
772,798
(25,471,539)
3,191,757
(847,494)

(8,795,246)
(915,115)
1,784,178
14,532,889
150,465,664
(4,138,419)

17,014,103
3,003

3,087,609,303 3,551,081,930 1,252,246,081 1,038,312,921
897,624,331
57,603,092
33,612,548
342,359
(439,333,481)
29,431,773
7,200,471
(6,121,696)
3,667,968,700
(3,003)
(122,206,337)
3,545,759,360

									

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้/The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)

4,704,000
- (439,999,998) (562,499,997)
2,213,747
165,903
2,342,629

9,326,281 417,437,412
269,915,199 (234,121,193)
10,513,060 14,010,510
20,649,804
-

(82,271,228)
129,532,383
(11,918,050)
6,527,846

(213,008,534) (62,994,807) (301,602,818)
6,134,879 (2,137,177)
4,844,950
10,635,447 (10,930,197) (1,034,162)
(214,620,779)
230,301 (15,197,896)
3,450,627,287 1,373,740,930 767,193,946
(2,212,384)
(3,003) (2,212,384)
(123,137,490) (57,347,448) (33,578,598)
3,325,277,413 1,316,390,479 731,402,964

งบการเงิน
Financial Statements
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

Statements of cash flows (continued)
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย / Hana Microelectronics Public Company Limited and its subsidiaries
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 / For the years ended 31 December 2008 and 2007

(หน่วย: บาท / Unit: Baht)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
Consolidated financial statements Separate financial statements
2551
2008
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน / Cash flows from investing activities
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น / Increase in short-term investments
เงินทดรองจ่ายแก่บริษัทย่อยลดลง / Decrease in advances to subsidiaries
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย / Dividend income from subsidiary companies
รับคืนเงินลงทุนจากบริษัทย่อยที่เลิกกิจการ / Return on investment from a liquidated
subsidiary
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ / Acquisition of property, plant and equipment
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์ / Proceeds from disposals of equipment
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน / Net cash from (used in) investing activities
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน / Cash flows from financing activities
เงินทดรองรับจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น(ลดลง) / Increase (decrease) in short-term loans and
advances from subsidiary companies
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน / Cash received from share capital increase
เงินค่าหุ้นรับล่วงหน้าก่อนการจดทะเบียนลดลง / Decrease in share subscription received
in advance before registration
เงินสดจ่ายสำหรับหุ้นทุนซื้อคืน / Cash paid for purchase of treasury shares
เงินปันผลจ่าย / Dividend paid
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน / Net cash used in financing activities
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) / Increase (decrease) in cash and cash
equivalents
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน / Translation adjustment
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ / Net increase (decrease)
in cash and cash equivalents
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี /
Cash and cash equivalents at beginning of the year
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี (หมายเหตุ 6) / Cash and cash
equivalents at end of the year (Note 6)
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม / Supplemental cash flow information
รายการที่ไม่ใช่เงินสดจากกิจกรรมการลงทุนประกอบด้วยเจ้าหนี้เพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
เพิ่มขึ้น(ลดลง) / Non-cash related transaction from investing activities Net increase
(decrease) in accounts payable for purchase of plant and equipment
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน / Revaluation loss on investments

2550
2007

(392,579,672)
-

2551
2008

2550
2007

-

3,808,517
439,999,998

2,775,288
562,499,997

(1,448,372,862) (1,271,094,848)
7,170,877
231,734,603
(1,833,781,657) (1,039,360,245)

811,869
(323,660,026)
1,411,215
122,371,573

(530,369,533)
3,619,996
38,525,748

(385,139)
1,210,260

385,139
41,244,064

(5,729,310)
- (41,036,725)
(827,124,690) (1,079,353,028)
(791,609,936) (1,119,564,632)

(5,729,310)
(827,124,690)
(791,224,797)

1,210,260
(41,036,725)
(1,079,353,028)
(1,119,179,493)

41,244,064

592,798,210 1,494,307,232
337,068,524 (225,636,084)

319,197,420
-

(21,296,085)
-

929,866,734 1,268,671,148

319,197,420

(21,296,085)

3,386,431,294 2,117,760,146

291,662,787

312,958,872

4,316,298,028 3,386,431,294

610,860,207

291,662,787

(150,685,802)
(24,799,189)

(40,109,378)
-

(32,738,230)
-

119,361,060
-
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
Note to Financial Statements
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทจำกัดตามกฎหมายไทย และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท
มหาชนจำกัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2536 บริษัทฯดำเนินธุรกิจหลักในการผลิตชิ้นส่วนอิเล็คโทรนิคส์ โดยมีที่
อยู่จดทะเบียนคือเลขที่ 10/4 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
1.2 วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ
วิกฤตการณ์ทางการเงินที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงปีที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจโลกอย่างรุนแรง โดยจะเห็นได้จากการ
ลดลงอย่างมากของราคาหุ้นทั่วโลก ภาวะการตึงตัวของตลาดสินเชื่อรวมทั้งการกู้ยืมระหว่างธนาคาร การล้มละลายของสถาบันการเงินขนาดใหญ่
และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ลดลง วิกฤตการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อแผนการดำเนินธุรกิจและการเงินรวมถึงมูลค่า
ของสินทรัพย์ของผู้ประกอบการในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ถึงแม้ว่ารัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ได้ใช้ความพยายามในการที่จะแก้ไขปัญหาเหล่า
นี้ แต่ยังคงมีความไม่แน่นอนว่าสภาวะเศรษฐกิจของโลกจะกลับคืนสู่สภาวะปกติเมื่อใด งบการเงินนี้จัดทำบนพื้นฐานข้อเท็จจริงของสภาวะ
เศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และประมาณการและข้อสมมติฐานต่าง ๆ ที่บริษัทฯพิจารณาแล้วว่าเหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน อย่างไรก็ตามงบ
การเงินนี้อาจได้รับผลกระทบในทางลบจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

2. เกณฑ์ ในการจัดทำงบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และการแสดงรายการในงบการเงินได้ทำ
ขึน้ เพือ่ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 14 กันยายน 2544 ออกตามความในพระราชบัญญัตกิ ารบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทย
ดังกล่าว งบการเงินนีไ้ ด้จดั ทำขึน้ โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอืน่ ในนโยบายการบัญชี
2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม
ก) งบการเงินรวมนีไ้ ด้จดั ทำขึน้ โดยรวมงบการเงินของบริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) (ซึง่ ต่อไปนีเ้ รียกว่า “บริษทั ฯ”) และบริษทั
ย่อย (ซึง่ ต่อไปนีเ้ รียกว่า “บริษทั ย่อย”) ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท

ลักษณะธุรกิจ

ถือหุ้นโดยบริษัทฯ
บริษัท ฮานา เทรดิ้ง จำกัด
บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (กรุงเทพ) จำกัด
บริษัท โอแมค เซลส์ จำกัด
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส อินเวสเม้นท์ จำกัด
บริษัท ฮานา เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ อินเวสท์เมนท์ จำกัด
บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ
บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ โฮลดิ้งส จำกัด
บริษัท ฮานา เทคโนโลยี อินเวสเม้นท์ จำกัด
บริษัท ฮานาเซมิคอนดักเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (เซี่ยงไฮ้)
บริษัท ฮานา ไมโครดิสเพล เทคโนโลยี อิงค์ จำกัด
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส อิงค์ จำกัด
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
บริษัท ฮานา มาเก๊า คอมเมอร์เชียล ออฟชอร์ จำกัด
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส (เจียซิง) จำกัด
บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด
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จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

อัตราร้อยละ
ของการถือหุ้น
2551
ร้อยละ

2550
ร้อยละ

ร้อยละของสินทรัพย์
ที่รวมอยู่ใน
สินทรัพย์รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2551
2550
ร้อยละ
ร้อยละ

ร้อยละของรายได้ที่รวม
อยู่ในรายได้รวม
สำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2551
2550
ร้อยละ
ร้อยละ

เลิกกิจการ
ผลิตชิ้นส่วนอิเล็คโทรนิคส์
จำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็คโทรนิคส์
ลงทุน
ลงทุนและจำหน่ายชิน้ ส่วน อิเล็คโทรนิคส์
ลงทุน
เลิกกิจการ
ผลิตชิ้นส่วนอิเล็คโทรนิคส์

ไทย
ไทย
ฮ่องกง
บริตชิ เวอร์จนิ ไอส์แลนด์
บริติช เวอร์จิน ไอส์แลนด์
เคย์แมนไอส์แลนด์
บริติช เวอร์จิน ไอส์แลนด์
ไทย

100
100
100
100
100
58

100
100
100
100
100
100
100
58

4
4
5
16

4
2
4
1
17

11
1
17

12
1
17

จำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็คโทรนิคส์
ลงทุน
ลงทุน
เลิกกิจการ
หยุดดำเนินการ
ผลิตชิ้นส่วนอิเล็คโทรนิคส์
ตัวแทนจำหน่ายและบริการ ด้านลูกค้า
ลงทุน
บริการด้านลูกค้า
ผลิตชิ้นส่วนอิเล็คโทรนิคส์
ผลิตชิ้นส่วนอิเล็คโทรนิคส์

บริติช เวอร์จิน ไอส์แลนด์
บริติช เวอร์จิน ไอส์แลนด์
เคย์แมน ไอส์แลนด์
บริติช เวอร์จิน ไอส์แลนด์
จีน
สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา
บริติช เวอร์จิน ไอส์แลนด์
มาเก๊า
จีน
ไทย

100
100
100
100
100
100
100
100
100
42

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
42

4
3
2
26
11

6
3
2
24
12

21
1
1
12

20
1
1
13

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
Note to Financial Statements
ข) บริษทั ฯนำงบการเงินของบริษทั ย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้มา (วันทีบ่ ริษทั ฯมีอำนาจในการควบคุมบริษทั ย่อย) จนถึงวันที่
บริษทั ฯสิน้ สุดการควบคุมบริษทั ย่อยนัน้
ค) งบการเงินของบริษทั ย่อยได้จดั ทำขึน้ โดยมีรอบระยะเวลาบัญชีและใช้นโยบายการบัญชีทสี่ ำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษทั ฯ
ง) งบการเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งในต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุลสำหรับรายการที่เป็นสินทรัพย์
และหนีส้ นิ และใช้อตั ราแลกเปลีย่ นถัวเฉลีย่ รายเดือนสำหรับรายการทีเ่ ป็นรายได้และค่าใช้จา่ ย ผลต่างซึง่ เกิดขึน้ จากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดง
ไว้เป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน” ในส่วนของผูถ้ อื หุน้
จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษทั ฯและบริษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันทีม่ สี าระสำคัญได้ถกู ตัดออกจากงบการเงินรวมนีแ้ ล้ว
ฉ) ส่วนเกินของราคาเงินลงทุนในบริษทั ย่อยทีเ่ กินกว่ามูลค่าสุทธิตามบัญชีของบริษทั ย่อย ณ วันทีล่ งทุนได้แสดงไว้เป็นรายการหักในส่วนของผูถ้ อื หุน้
ในงบการเงินรวม (รายการดังกล่าวเกิดขึน้ ก่อนปี 2543)

2.3 บริษัทฯได้จัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุนเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ

3. การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชี ใหม่

3.1 มาตรฐานการบัญชีทมี่ ผี ลบังคับใช้ในปีปจั จุบนั
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 9/2550 ฉบับที่ 38/2550 และฉบับที่ 62/2550 ให้ใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ดงั ต่อไปนี้
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2550)
งบกระแสเงินสด
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550)
สัญญาเช่า
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2550)
สินค้าคงเหลือ
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2550)
ต้นทุนการกูย้ มื
ฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550)
การนำเสนองบการเงิน
ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550)
นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550)
งบการเงินระหว่างกาล
ฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550)
การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 49 (ปรับปรุง 2550)
สัญญาก่อสร้าง
ฉบับที่ 51
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
มาตรฐานการบัญชีขา้ งต้นถือปฏิบตั กิ บั งบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 เป็นต้นไป ฝ่ายบริหารของบริษทั ฯได้
ประเมินแล้วเห็นว่า มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2550) และฉบับที่ 49 (ปรับปรุง 2550) ไม่เกีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจของบริษทั ฯ ส่วนมาตรฐานการบัญชีฉบับ
ทีเ่ หลือดังกล่าวข้างต้นไม่มผี ลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินสำหรับปีปจั จุบนั
3.2 มาตรฐานการบัญชีที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 86/2551 ให้ใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ดังต่อไปนี้
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550)
การด้อยค่าของสินทรัพย์
ฉบับที่ 54 (ปรับปรุง 2550)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขายและการดำเนินงานทีย่ กเลิก
มาตรฐานการบัญชีขา้ งต้นถือปฏิบตั กิ บั งบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นไป ฝ่ายบริหารของบริษทั ฯได้
ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าวจะไม่มผี ลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินสำหรับปีทเี่ ริม่ ใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้
ขายสินค้า
รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการ
ขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำกับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ สำหรับสินค้าทีไ่ ด้สง่ มอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว	
ดอกเบีย้ รับ
ดอกเบีย้ ถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนทีแ่ ท้จริง
ค่าเช่ารับ
ค่าเช่าถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง
เงินปันผลรับ
เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมือ่ มีสทิ ธิในการรับเงินปันผล
4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสัน้ ทีม่ สี ภาพคล่องสูง ซึง่ ถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่
เกิน 3 เดือนนับจากวันทีไ่ ด้มาและไม่มขี อ้ จำกัดในการเบิกใช้
4.3 ลูกหนีก้ ารค้า
ลูกหนีก้ ารค้าแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั บริษทั ฯบันทึกค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการเก็บเงิน
ลูกหนีไ้ ม่ได้ ซึง่ โดยทัว่ ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้
4.4 สินค้าคงเหลือ
วัตถุดบิ งานระหว่างทำ และสินค้าสำเร็จรูปแสดงมูลค่าตามราคาทุนมาตรฐาน (ซึง่ ใกล้เคียงกับต้นทุนจริง) หรือมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั แล้วแต่ราคาใดจะต่ำ
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กว่า ต้นทุนงานระหว่างทำและสินค้าสำเร็จรูปได้รวมค่าวัตถุดบิ แรงงานทางตรง และค่าใช้จา่ ยโรงงาน
ค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือจะตัง้ ขึน้ สำหรับสินค้าทีล่ า้ สมัย เคลือ่ นไหวช้าหรือเสือ่ มคุณภาพ
4.5 เงินลงทุน
ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือ่ ค้าของบริษทั ย่อยแสดงตามมูลค่ายุตธิ รรม บริษทั ย่อยบันทึกการเปลีย่ นแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เป็นรายการกำไรหรือ
ขาดทุนในงบกำไรขาดทุน
ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายของบริษัทย่อยแสดงตามมูลค่ายุติธรรม บริษัทย่อยบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นรายการ
แยกต่างหากในส่วนของผูถ้ อื หุน้ จนกระทัง่ จำหน่ายหลักทรัพย์ดงั กล่าวออกไป จึงบันทึกการเปลีย่ นแปลงมูลค่านัน้ ในงบกำไรขาดทุน
ค) เงินลงทุนในบริษทั ร่วมทีแ่ สดงอยูใ่ นงบการเงินเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธสี ว่ นได้เสีย
ง) เงินลงทุนในบริษทั ย่อยทีแ่ สดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธรี าคาทุน
มูลค่ายุตธิ รรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำนวณจากราคาเสนอซือ้ หลังสุด ณ สิน้ วันทำการสุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ
4.6 ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ และค่าเสือ่ มราคา
ทีด่ นิ แสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสือ่ มราคาสะสม และค่าเผือ่ การด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสือ่ มราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธเี ส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณดังนี้
สิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่า
ตามอายุสัญญาเช่า
อาคาร
20 ปี
สิ่งติดตั้ง
10 ปี
สินทรัพย์อื่น
5 - 15 ปี
ค่าเสือ่ มราคารวมอยูใ่ นการคำนวณผลการดำเนินงาน
ไม่มกี ารคิดค่าเสือ่ มราคาสำหรับทีด่ นิ งานระหว่างก่อสร้างและเครือ่ งจักรระหว่างติดตัง้
4.7 สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
บริษทั ฯและบริษทั ย่อยวัดมูลค่าสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนด้วยราคาทุน ณ วันทีไ่ ด้มา และภายหลังการรับรูร้ ายการครัง้ แรก สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนแสดงมูลค่าตาม
ราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผือ่ การด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นนั้
บริษทั ฯและบริษทั ย่อยตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีม่ อี ายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นนั้
และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดงั กล่าวเมือ่ มีขอ้ บ่งชีว้ า่ สินทรัพย์นนั้ เกิดการด้อยค่าได้ บริษทั ฯและบริษทั ย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธี
การตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนดังกล่าวทุกสิน้ ปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยในงบกำไรขาดทุน
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีม่ อี ายุการให้ประโยชน์จำกัดมีดงั นี้
อายุการให้ประโยชน์
คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ 5 - 10 ปี
4.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม หรืออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษทั ฯ
นอกจากนีบ้ คุ คลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันยังหมายรวมถึงบริษทั ร่วมและบุคคลซึง่ มีอทิ ธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับบริษทั ฯ ผูบ้ ริหารสำคัญ กรรมการหรือ
พนักงานของบริษทั ฯ ทีม่ อี ำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษทั ฯ
4.9 เงินตราต่างประเทศ
รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตรา
ต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันทีใ่ นงบดุล
กําไรและขาดทุนทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงในอัตราแลกเปลีย่ นรวมอยูใ่ นการคำนวณผลการดำเนินงาน
4.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์
ทุกวันทีใ่ นงบดุล บริษทั ฯและบริษทั ย่อยจะทำการประเมินการด้อยค่าของทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ทไี่ ม่มตี วั ตนอืน่ หากมีขอ้ บ่งชีว้ า่ สินทรัพย์ดงั
กล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น
ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมิน
มูลค่าจากการใช้สนิ ทรัพย์ บริษทั ฯและบริษทั ย่อยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตทีก่ จิ การคาดว่าจะได้รบั จากสินทรัพย์และคำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั
โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนภาษีทสี่ ะท้อนถึงการประเมินความเสีย่ งในสภาพตลาดปัจจุบนั ของเงินสดตามระยะเวลาและความเสีย่ งซึง่ เป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์
ทีก่ ำลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนในการขาย บริษทั ฯและบริษทั ย่อยใช้แบบจำลองการประเมินมูลค่าทีด่ ที สี่ ดุ ซึง่ เหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึง่
สะท้อนถึงจำนวนเงินทีก่ จิ การสามารถจะได้มาจากการจำหน่ายสินทรัพย์หกั ด้วยต้นทุนในการจำหน่าย โดยการจำหน่ายนัน้ ผูซ้ อื้ กับผูข้ ายมีความรอบรูแ้ ละเต็มใจ
ในการแลกเปลีย่ นและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผูท้ ไี่ ม่มคี วามเกีย่ วข้องกัน
บริษทั ฯและบริษทั ย่อยจะรับรูร้ ายการขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกำไรขาดทุน
4.11 ผลประโยชน์พนักงาน
บริษทั ฯและบริษทั ย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลีย้ งชีพเป็นค่าใช้จา่ ยเมือ่ เกิดรายการ
4.12 หุน้ ทุนซือ้ คืน
หุ้นทุนซื้อคืนแสดงมูลค่าในงบดุลด้วยราคาทุนเป็นรายการหักจากส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด หากราคาขายของหุ้นทุนซื้อคืนสูงกว่าราคาซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
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บริษัทฯจะรับรู้ผลต่างเข้าบัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซื้อคืนและหากราคาขายของหุ้นทุนซื้อคืนต่ำกว่าราคาซื้อหุ้นทุนซื้อคืน บริษัทฯจะนำผลต่างหักจากส่วนเกิน
มูลค่าหุน้ ทุนซือ้ คืนให้หมดไปก่อน แล้วจึงนำผลต่างทีเ่ หลืออยูไ่ ปหักจากบัญชีกำไรสะสม
4.13 ประมาณการหนีส้ นิ
บริษทั ฯและบริษทั ย่อยบันทึกประมาณการหนีส้ นิ ไว้ในบัญชีเมือ่ ภาระผูกพันซึง่ เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึน้ แล้ว และมีความเป็นไปได้คอ่ นข้าง
แน่นอนว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะสูญเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯและบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระ
ผูกพันนัน้ ได้อย่างน่าเชือ่ ถือ
นอกจากนี้ บริษทั ย่อยได้บนั ทึกสำรองการรับประกันสินค้า ซึง่ ประมาณขึน้ โดยพิจารณาจากภาระผูกพันการรับประกันสินค้าตามสัญญาการผลิต
4.14 ภาษีเงินได้
บริษทั ฯและบริษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้โดยคำนวณจากกำไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากร
4.15 ตราสารอนุพนั ธ์ - สัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ลูกหนีแ้ ละเจ้าหนีต้ ามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลีย่ น ณ วันสิ้นงวดบัญชี กำไรขาดทุนทีย่ งั ไม่เกิดขึ้นจาก
การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูกบันทึกในงบกำไรขาดทุน

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดลุ ยพินจิ และการประมาณการในเรือ่ งทีม่ คี วามไม่แน่นอนเสมอ การ
ใช้ดลุ ยพินจิ และการประมาณการดังกล่าวนีส้ ง่ ผลกระทบต่อจำนวนเงินทีแ่ สดงในงบการเงินและต่อข้อมูลทีแ่ สดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลทีเ่ กิดขึน้ จริง
อาจแตกต่างไปจากจำนวนทีป่ ระมาณการไว้ การใช้ดลุ ยพินจิ และการประมาณการทีส่ ำคัญมีดงั นี้
ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดลุ ยพินจิ ในการประมาณการผลขาดทุนทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ จากลูกหนีแ้ ต่ละราย
โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนีท้ คี่ งค้างและสภาวะเศรษฐกิจทีเ่ ป็นอยูใ่ นขณะนัน้ เป็นต้น
ค่าเผือ่ การการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดจากสินค้าเสื่อม
คุณภาพและเคลือ่ นไหวช้า รวมถึงราคาตลาดทีล่ ดลงของสินค้าคงเหลือ
มูลค่ายุตธิ รรมของเครือ่ งมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลย
พินจิ ในการประมาณมูลค่ายุตธิ รรมของเครือ่ งมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจำลองการประเมินมูลค่า ซึง่ ตัวแปรทีใ่ ช้ในแบบจำลองได้มาจากการ
เทียบเคียงกับตัวแปรทีม่ อี ยูใ่ นตลาด โดยคำนึงถึงสภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลีย่ นแปลงของมูลค่าของเครือ่ งมือทางการเงินในระยะยาว
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
บริษทั ฯจะตัง้ ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขายและเงินลงทุนทัว่ ไปเมือ่ ฝ่ายบริหารใช้ดลุ ยพินจิ ในการพิจารณาว่ามูลค่ายุตธิ รรมของเงิน
ลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญและเป็นระยะเวลานาน การทีจ่ ะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นนั้
จำเป็นต้องใช้ดลุ ยพินจิ ของฝ่ายบริหาร
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์และค่าเสือ่ มราคา
ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการใช้งานและมูลค่าซากเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและ
อุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการใช้งานและมูลค่าซากใหม่หากมีการเปลีย่ นแปลงเช่นนัน้ เกิดขึน้
นอกจากนีฝ้ า่ ยบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่
คาดว่าจะได้รบั คืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นนั้ ในการนีฝ้ า่ ยบริหารจำเป็นต้องใช้ดลุ ยพินจิ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จา่ ยในอนาคต
ซึง่ เกีย่ วเนือ่ งกับสินทรัพย์นนั้
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ตามทีแ่ สดงอยูใ่ นงบดุลและงบกระแสเงินสดประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่มีสภาพคล่องสูง
เงินฝากประจำอายุไม่เกิน 3 เดือน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

2551
3,254,203,134
710,000,000
352,094,894
4,316,298,028

ANNUAL REPORT 2008

2550
3,149,596,639
65,846,235
170,988,420
3,386,431,294

›

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
2550
200,860,207
191,662,787
360,000,000
50,000,000
100,000,000
610,860,207
291,662,787
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7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและ
เกณฑ์ตามทีต่ กลงกันระหว่างบริษทั ฯและบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันเหล่านัน้ ซึง่ เป็นไปตามปกติธรุ กิจ โดยสามารถสรุปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย
(ซึ่งได้ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)

งบการเงินรวม
2551
2550
4,886
304
13
1
2,138
317
57

ขายสินค้า
ขายสินทรัพย์ถาวร
ค่าเช่ารับ
ดอกเบี้ยรับ
ซื้อวัตถุดิบ
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
ค่าบริการจ่าย

5,389
235
13
3
2,639
237
83

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
2550
129
13
296
12
7

นโยบายการกำหนดราคา
ราคาที่ตกลงร่วมกันเนื่องจากสินค้าที่จำหน่ายให้
ลูกค้าแต่ละรายมีลักษณะเฉพาะเจาะจง
ราคาตลาด
ราคาตามสัญญา
อัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินฝากประจำ
ราคาทุนบวกส่วนเพิ่ม
ราคาตลาด
ตามอัตราที่ระบุในสัญญา

28
13
313
2
19

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: บาท)
2551

ลูกหนี้การค้า - บริษัทย่อย
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส อินเวสเม้นท์ จำกัด
บริษัท ฮานา ไมโครดิสเพล เทคโนโลยี อิงค์ จำกัด
บริษัท โอแมค เซลส์ จำกัด
บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (กรุงเทพ) จำกัด
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด
รวมลูกหนี้การค้า - บริษัทย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

16,189,377
4,009,837
1,695,073
1,201,241
34,750
558
23,130,836

2550

6,334,767
776,433
15,707,064
1,133,729
23,951,993

		
(หน่วย: บาท)
2551
เงินทดรองจ่ายแก่บริษัทย่อย
บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด
รวมเงินทดรองจ่ายแก่บริษัทย่อย
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทย่อย
บริษัท โอแมค เซลส์ จำกัด
บริษัท ฮานา ไมโครดิสเพล เทคโนโลยี อิงค์ จำกัด
บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส อิงค์ จำกัด
บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด
บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (กรุงเทพ) จำกัด
รวมเจ้าหนี้การค้า - บริษัทย่อย
เงินทดรองรับจากบริษัทย่อย
บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (กรุงเทพ) จำกัด
บริษัท ฮานา เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด
รวมเงินทดรองรับจากบริษัทย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2550

-

3,808,517
3,808,517

23,892,724
3,204,825
3,064,309
2,013,609
1,031,789
4,280
33,211,536

49,305,520
1,094,125
1,333,154
3,330,609
12,691,860
67,755,268

74
74

385,139
74
385,213
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในปี 2551 บริษทั ฯและบริษทั ย่อยได้จา่ ยเงินเดือน โบนัส ค่าเบีย้ ประชุมและเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการและผูบ้ ริหาร เป็นจำนวนเงิน 84 ล้านบาท (เฉพาะ
ของบริษทั ฯ: 12 ล้านบาท) (2550: 85 ล้านบาท เฉพาะของบริษทั ฯ: 14 ล้านบาท)

8. เงินลงทุนชั่วคราว

(หน่วย: บาท)
ราคาทุน/
ราคาตามบัญชี

หลักทรัพย์เพื่อค้า
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในต่างประเทศ
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
Credit linked note
หัก: ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า - สุทธิ
หลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารหนี้ภาคเอกชนในความต้องการของตลาดในต่างประเทศ
หุ้นกู้ในต่างประเทศ
หัก: ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิ
รวมเงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2551

มูลค่ายุติธรรม

34,956,375
11,083,002
34,956,375
(5,603,764)
75,391,988

28,351,334
12,084,279
34,956,375
75,391,988

247,478,253
64,553,031
(24,799,189)
287,232,095
362,624,083

219,398,898
67,833,197
287,232,095
362,624,083

ในระหว่างปีปจั จุบนั บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยในต่างประเทศได้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมของบริษทั ที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในรัฐเคย์แมน ไอส์แลนด์ และใบสำคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ ของบริษทั แห่งหนึง่ ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย รวมถึงได้
ลงทุนใน Credit linked note ผ่านทางธนาคารพาณิชย์แห่งหนึง่ ในต่างประเทศ เงินลงทุนดังกล่าวได้จดั ประเภทเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือ่ ค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2551 บริษทั ย่อยได้ประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนในตราสารทุนดังกล่าว โดยใช้มลู ค่าอ้างอิงจากราคาตลาดในประเทศนัน้ ๆ สำหรับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมและ
ใบสำคัญแสดงสิทธิและใช้มลู ค่าอ้างอิงจากธนาคารพาณิชย์ ในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของ Credit linked note ซึง่ มูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนสุทธิลดลงเป็นจำนวน
1.2 ล้านฮ่องกงหรือเทียบเท่า 5.6 ล้านบาท บริษทั ย่อยบันทึกการเปลีย่ นแปลงมูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือ่ ค้าดังกล่าวในงบกำไรขาดทุน
นอกจากนี้ บริษทั ย่อยดังกล่าว ได้ลงทุนในตราสารหนีภ้ าคเอกชนทีอ่ อกโดยบริษทั หลายแห่งทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศและได้ลงทุนในหุน้ กูใ้ น
ต่างประเทศ การลงทุนนีท้ ำผ่านทางธนาคารพาณิชย์สองแห่งในต่างประเทศ เงินลงทุนดังกล่าวได้จดั ประเภทเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
บริษทั ย่อยได้ประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของตราสารหนีแ้ ละหุน้ กูด้ งั กล่าว โดยใช้มลู ค่าอ้างอิงจากบลูมเบิรก์ ซึง่ มูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนรวมลดลงเป็นจำนวน 5.5 ล้าน
เหรียญฮ่องกงหรือเทียบเท่า 24.8 ล้านบาท บริษทั ย่อยบันทึกการเปลีย่ นแปลงมูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนดังกล่าวเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผูถ้ อื หุน้

9. ลูกหนี้การค้า

ยอดคงเหลือของลูกหนีก้ ารค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 แยกตามอายุหนีท้ คี่ งค้างนับจากวันทีถ่ งึ กำหนดชำระได้ดงั นี้

อายุหนีค้ า้ งชำระ
ลูกหนีก้ ารค้า - บริษทั ย่อย
ยังไม่ถงึ กำหนดชำระ
ค้างชำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือนขึน้ ไป
รวมลูกหนีก้ ารค้า - บริษทั ย่อย
ลูกหนีก้ ารค้า - บริษทั อืน่
ยังไม่ถงึ กำหนดชำระ
ค้างชำระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือนขึน้ ไป
รวมลูกหนีก้ ารค้า - บริษทั อืน่
หัก: ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
รวมลูกหนีก้ ารค้า - บริษทั อืน่ - สุทธิ
รวมลูกหนีก้ ารค้า - สุทธิ

2551

งบการเงินรวม

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
2550

2550

-

-

5,401,034

12,218,967

-

-

16,316,484
919,421
261,489
232,408
23,130,836

3,840,539
5,315,907
2,576,580
23,951,993

954,069,714

1,644,231,648

394,339,208

693,069,900

560,700,996
30,274,195
7,013,470
1,266,278
1,553,324,653
(13,052,440)
1,540,272,213
1,540,272,213

785,568,297
20,921,189
5,295,242
1,131,943
2,457,148,319
(7,608,389)
2,449,539,930
2,449,539,930

101,528,429
9,049
495,876,686
495,876,686
519,007,522

210,821,195
5,108,293
(102,610)
1,518,593
910,415,371
910,415,371
934,367,364
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10. สินค้าคงเหลือ

(หน่วย: บาท)	
ราคาทุน
2551
2550
743,437,107 634,824,297
139,879,648 217,067,955
1,387,701,189 1,410,828,001
83,660,836 149,561,619
2,354,678,780 2,412,281,872

สินค้าสำเร็จรูป
งานระหว่างทำ
วัตถุดิบ
สินค้าระหว่างทาง
รวม

ราคาทุน
2551
357,898,543
48,136,024
578,023,373
2,815,565
986,873,505

สินค้าสำเร็จรูป
งานระหว่างทำ
วัตถุดบิ
สินค้าระหว่างทาง
รวม

2550
286,140,596
66,092,408
393,883,404
6,635,904
752,752,312

งบการเงินรวม
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ลดราคาทุนลงให้เท่ากับ
สินค้าที่เสียหาย
สินค้าเคลื่อนไหวช้า
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
2551

2550

(35,226,645)
(35,226,645)

-

2551
(152,610,995)
(61,249,470)
(213,860,465)

2550
(92,174,956)
(70,708,100)
(162,883,056)

2551
(1,023,092)
(43,986,343)
(45,009,435)

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

2550
2551
2550
(2,699,051) 589,803,020 539,950,290
- 104,653,003 217,067,955
(41,348,272) 1,282,465,376 1,298,771,629
83,660,836 149,561,619
(44,047,323) 2,060,582,235 2,205,351,493

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ลดราคาทุนลงให้เท่ากับ
สินค้าทีเ่ สียหาย
สินค้าเคลือ่ นไหวช้า
มูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั
2551

2550

-

2551
- (151,494,992)
- (27,655,266)
- (179,150,258)

2550
(67,256,201)
(10,705,713)
(77,961,914)

2551
(384,347)
(18,446,316)
(18,830,663)

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

2550
(2,438,986)
(18,556,795)
(20,995,781)

2551
206,019,204
48,136,024
531,921,791
2,815,565
788,892,584

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

2550
216,445,409
66,092,408
364,620,896
6,635,904
653,794,617

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ทุนเรียกชำระแล้ว

ชือ่ บริษทั

2551
บริษทั ฮานา เทรดิง้ จำกัด

2550
-

บริษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (กรุงเทพ) จำกัด
บริษทั โอแมค เซลส์ จำกัด

สัดส่วนเงินลงทุน

เงินปันผลรับระหว่างปี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม

ราคาทุน

2551

2550

ร้อยละ

ร้อยละ

250,000

-

100

1,000,000,000 1,000,000,000

100

100

2551

2550
-

2551

2550

4,000,000

-

-

1,011,100,000 1,011,100,000

300,000,000

370,000,000

325,375

325,375

100

100

273,491,816

273,491,816

-

-

บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด

51

51

100

100

51

51

-

-

บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส อินเวสท์เม้นท์ จำกัด

51

51

100

100

111

111

-

-

บริษทั ฮานา เทคโนโลยี กรุป๊ จำกัด

74

74

100

100

74

74

-

-

-

3,626

-

100

-

3,626

-

-

1,200,000,000 1,200,000,000

58

58

2,142,909,786 2,142,909,786

139,999,998

192,499,997

3,427,501,838 3,431,505,464

439,999,998

562,499,997

บริษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ อินเวสท์เมนท์ จำกัด
บริษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด
รวมเงินลงทุนในบริษทั ย่อย

เมือ่ วันที่ 21 ธันวาคม 2550 ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฮานา เทรดิง้ จำกัด ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯได้มมี ติพเิ ศษให้มกี ารเลิกบริษทั ซึง่ นาย
ทะเบียนได้รบั จดทะเบียนเลิกบริษทั ย่อยนีเ้ รียบร้อยแล้วเมือ่ วันที่ 7 มกราคม 2551 และได้จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีเมือ่ วันที่ 2 กรกฎาคม 2551 โดยบริษทั ฯ
ได้รบั คืนเงินลงทุนเป็นจำนวนเงิน 0.8 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2551 บริษัทย่อยสองแห่งในต่างประเทศ ได้แก่ บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ อินเวสท์เมนท์ จำกัด และบริษัท ฮานา
เซมิคอนดักเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้หยุดดำเนินกิจการ และได้ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกับนายทะเบียนของรัฐบริตชิ เวอร์จนิ ไอส์แลนด์
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Note to Financial Statements
12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: บาท)		
งบการเงินรวม
ทีด่ นิ

สิง่ ปรับปรุง
สินทรัพย์เช่า

อาคาร

ราคาทุน
31 ธันวาคม 2550
168,027,175 1,517,528,930
ซือ้ เพิม่ /โอนเข้า
- 153,310,442
จำหน่าย/โอนออก
(347,890)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
56,356,557
31 ธันวาคม 2551
168,027,175 1,726,848,039
ค่าเสือ่ มราคาสะสม
31 ธันวาคม 2550
- 340,836,067
ค่าเสือ่ มราคาสำหรับปี
82,093,387
ค่าเสือ่ มราคาสะสมสำหรับสินทรัพย์ทจี่ ำหน่าย
(23,483)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
7,214,801
31 ธันวาคม 2551
- 430,120,772
ค่าเผือ่ การด้อยค่า
31 ธันวาคม 2550
เพิม่ ขึน้ ระหว่างปี
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
31 ธันวาคม 2551
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2550
168,027,175 1,176,692,863
31 ธันวาคม 2551
168,027,175 1,296,727,267
ค่าเสือ่ มราคาสำหรับปี
2550 (741 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่วนทีเ่ หลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จา่ ยและบริหาร)
2551 (834 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่วนทีเ่ หลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จา่ ยและบริหาร)

เครือ่ งตกแต่ง
และอุปกรณ์
สำนักงาน

เครือ่ งจักร
และอุปกรณ์

สิง่ ติดตัง้

ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้างและ
เครือ่ งจักร
ระหว่างติดตัง้

อืน่ ๆ

รวม

148,696,880
218,256
(42,239)
2,953,301
151,826,198

460,225,492 7,224,695,100
49,508,452 824,854,709
(42,368) (64,470,417)
- 130,277,536
509,691,576 8,115,356,928

376,039,142
36,591,539
(5,560,432)
4,424,431
411,494,680

53,464,530
14,630,039
(9,314,983)
1,892,136
60,671,722

13,757,123 221,352,915 10,183,787,287
- 659,672,372 1,738,785,809
- (609,819,306) (689,597,635)
1,441,237
5,230,190 202,575,388
15,198,360 276,436,171 11,435,550,849

111,233,338
6,123,062
1,116,274
118,472,674

283,697,160 3,469,243,043
35,724,508 783,092,807
(33,329) (57,069,245)
28,101,346
319,388,339 4,223,367,951

279,104,155
38,431,995
(5,301,796)
2,043,764
314,278,118

25,120,653
16,340,288
(9,028,492)
748,691
33,181,140

13,757,123
1,441,237
15,198,360

103,618,649
772,798
1,330,084
105,721,531

-

-

-

175,915,267 3,651,833,408
189,690,172 3,786,267,446

96,934,987
97,216,562

28,343,877
27,490,582

-

37,463,542
33,353,524

613,065
613,065

- 4,522,991,539
- 961,806,047
- (71,456,345)
40,666,113
- 5,454,007,354
-

104,231,714
772,798
1,330,084
106,334,596

221,352,915 5,556,564,034
276,436,171 5,875,208,899
847,581,697
961,806,047

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ทีด่ นิ

อาคาร

ราคาทุน
61,643,459
637,849,861
31 ธันวาคม 2550
45,410,428
ซือ้ เพิม่ /โอนเข้า
จำหน่าย/โอนออก
31 ธันวาคม 2551
61,643,459
683,260,289
ค่าเสือ่ มราคาสะสม
158,516,631
31 ธันวาคม 2550
33,370,664
ค่าเสือ่ มราคาสำหรับปี
ค่าเสือ่ มราคาสะสมสำหรับ สินทรัพย์ทจี่ ำหน่าย
31 ธันวาคม 2551
191,887,295
ค่าเผือ่ การด้อยค่า
31 ธันวาคม 2550
เพิม่ ขึน้ ระหว่างปี
31 ธันวาคม 2551
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
61,643,459
479,333,230
31 ธันวาคม 2550
31 ธันวาคม 2551
61,643,459
491,372,994
ค่าเสือ่ มราคาสำหรับปี
2550 (160 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่วนทีเ่ หลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จา่ ยและบริหาร)
2551 (174 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่วนทีเ่ หลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จา่ ยและบริหาร)

สิง่ ปรับปรุง
สินทรัพย์เช่า

สิง่ ติดตัง้

เครือ่ งจักร
และอุปกรณ์

เครือ่ งตกแต่ง
และอุปกรณ์
สำนักงาน

ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้างและ
เครือ่ งจักร
ระหว่างติดตัง้

รวม

97,165,410
97,165,410

111,900,069
15,724,665
127,624,734

1,551,644,693
145,528,821
(19,776,717)
1,677,396,797

85,325,164
7,425,645
(52,088)
92,698,721

15,673,541
6,296,762
(3,400,478)
18,569,825

104,588,057
234,728,142
(172,344,708)
166,971,491

2,665,790,254
455,114,463
(195,573,991)
2,925,330,726

80,162,077
4,858,091
85,020,168

43,380,500
9,528,354
52,908,854

768,822,868
174,134,929
(17,646,784)
925,311,013

66,950,715
6,527,712
(5,522)
73,472,905

9,338,268
3,041,449
(3,360,752)
9,018,965

-

1,127,171,059
231,461,199
(21,013,058)
1,337,619,200

-

613,065
613,065

7,316,198
772,798
8,088,996

-

-

-

7,929,263
772,798
8,702,061

17,003,333
12,145,242

67,906,504
74,102,815

775,505,627
743,996,788

18,374,449
19,225,816

6,335,273
9,550,860

104,588,057
166,971,491

1,530,689,932
1,579,009,465
198,990,353
231,461,199

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ ราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวมี
จำนวนเงินประมาณ 2,725 ล้านบาท (2550: 2,097 ล้านบาท) และเฉพาะของบริษทั ฯมีจำนวนเงินประมาณ 509 ล้านบาท (2550: 360 ล้านบาท)
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Note to Financial Statements
13. สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็นซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ มีรายละเอียดดังนี้

ราคาทุน

2551
26,555,884

หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ค่าตัดจำหน่ายที่รวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนสำหรับปี

(8,930,654)
17,625,230
2,362,431

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม

2550
16,942,856
(6,568,223)
10,374,633
1,898,549

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
2550
3,197,017
1,537,757
(1,009,256)
2,187,761
236,577

(772,679)
765,078
128,087

14. ทุนเรือนหุ้น

ทุนทีอ่ อกจำหน่ายและชำระแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ทุนทีอ่ อกจำหน่ายและชำระแล้วของบริษทั ฯเพิม่ ขึน้ จากการใช้สทิ ธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวน 69,000 บาท บริษทั ฯได้
จดทะเบียนการเพิม่ ทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ทุนทีอ่ อกจำหน่ายและชำระแล้วมีจำนวน 830,474,960 บาท (หุน้ สามัญ
จำนวน 830,474,960 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท)

15. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษทั ฯมีใบสำคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯทีอ่ อกให้แก่พนักงานและกรรมการของบริษทั ฯทีย่ งั มิได้มกี ารใช้สทิ ธิ ดังนี้
1. ใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 20,000,000 หน่วย
ราคาการใช้สทิ ธิ:
ราคาหุน้ ละ 20.73 บาท
อัตราการใช้สทิ ธิ:
1 หุน้ สามัญ ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาการใช้สทิ ธิ:
ตัง้ แต่วนั ที่ 31 ตุลาคม 2548 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2552
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทยี่ งั มิได้มกี ารใช้สทิ ธิ: 5,956,100 หน่วย
2. ใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 20,000,000 หน่วย
ราคาการใช้สทิ ธิ:
ราคาหุน้ ละ 27.40 บาท
อัตราการใช้สทิ ธิ:
1 หุน้ สามัญ ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาการใช้สทิ ธิ:
ตัง้ แต่วนั ที่ 31 ตุลาคม 2549 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2553
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทยี่ งั มิได้มกี ารใช้สทิ ธิ: 20,000,000 หน่วย
เนือ่ งจากราคาการใช้สทิ ธิของใบสำคัญแสดงสิทธิขา้ งต้นสูงกว่าราคายุตธิ รรมถัวเฉลีย่ ของหุน้ สามัญของบริษทั ฯสำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ดัง
นั้น บริษัทฯจึงคาดว่าจะไม่มีการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิและไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมารวมคำนวณเพื่อหาจำนวนหุ้นสามัญเทียบเท่าในการ
คำนวณกำไรต่อหุน้ ปรับลด

16. สำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัตขิ องมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 บริษทั ฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีสว่ นหนึง่ ไว้เป็นทุนสำรองไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหกั ด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนีจ้ ะมีจำนวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองดัง
กล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

17. หุ้นสามัญซื้อคืน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 หุน้ สามัญซือ้ คืนประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

มูลค่าหุน้ สามัญซือ้ คืน (พันบาท)
จำนวนหุน้ สามัญซือ้ คืน (พันหุน้ )
ราคาเฉลีย่ หุน้ ละ (บาท)
อัตราร้อยละของจำนวนหุน้ สามัญซือ้ คืนต่อจำนวนหุน้ ทีบ่ ริษทั ฯออก

งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ
41,037
4,477
9.17
0.54

ตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 4/2551 เมือ่ วันที่ 7 ตุลาคม 2551 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ
มีมติอนุมตั ใิ ห้ซอื้ หุน้ คืนเพือ่ วัตถุประสงค์ใน
การบริหารสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทฯ เพิ่มอัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น และเพื่อให้เกิดประโยนช์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นในวงเงินไม่เกิน 1,600 ล้านบาท โดยจะซื้อหุ้น
สามัญคืนเป็นจำนวนไม่เกิน 83 ล้านหุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 9.99 ของหุน้ ทีอ่ อกและจำหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ โดยกำหนดระยะเวลาซือ้ คืนหุน้ สามัญตัง้
แต่วนั ที่ 22 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 22 เมษายน 2552 และได้กำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุน้ สามัญทีซ่ อื้ คืนเป็นภายหลัง 6 เดือน นับแต่การซือ้ หุน้ คืนเสร็จสิน้ แต่
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ต้องไม่เกิน 3 ปี
ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กลต.ซส.(ว) 2/2548 และหนังสือสภาวิชาชีพบัญชีที่ ส.สวบช. 016/2548
บริษทั มหาชนจำกัดต้องกันบัญชีกำไรสะสมไว้เป็นเงินสำรองเท่ากับจำนวนเงินทีไ่ ด้จา่ ยซือ้ หุน้ คืนจนกว่าจะมีการจำหน่ายหุน้ ทีซ่ อื้ คืนได้หมดหรือลดทุนทีช่ ำระแล้ว
โดยวิธตี ดั หุน้ ซือ้ คืนทีจ่ ำหน่ายไม่หมดแล้วแต่กรณี ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯได้กนั กำไรสะสมเป็นเงินสำรองสำหรับหุน้ ซือ้ คืนในระหว่างปี 2551 เป็นจำนวน 41 ล้านบาท

18. กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม

เมือ่ วันที่ 20 เมษายน 2550 บริษทั ยูนแิ ซม (เอ็ม) เบอร์แฮด ได้ทำข้อตกลงการซือ้ ขายหุน้ โดยเข้าถือหุน้ 100% ของทุนเรียกชำระแล้วของบริษทั แอดวานซ์
อินเตอร์คอนเนค เทคโนโลยี่ จำกัด ซึง่ เป็นบริษทั ร่วมทีถ่ อื หุน้ โดยบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ โดยมีมลู ค่าการซือ้ ขายที่ 70.25 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา บริษทั ฯคงเหลือ
สัดส่วนการถือหุน้ ทางอ้อมในบริษทั ร่วมดังกล่าวร้อยละ 23.4 ณ วันทีจ่ ำหน่าย การซือ้ ขายบริษทั ร่วมดังกล่าวเสร็จสิน้ ในเดือนกรกฎาคม 2550 ซึง่ บริษทั ย่อยของบริ
ษัทฯได้รับเงินประมาณ 14.9 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่าประมาณ 504.6 ล้านบาท และหลังจากบันทึกค่าใช้จ่ายทั้งหมดในเดือนธันวาคม 2550
บริษทั ย่อยได้รบั เงินทีเ่ หลือจำนวนประมาณ 0.7 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่าประมาณ 24.1 ล้านบาท นอกจากนีบ้ ริษทั ย่อยอีกแห่งหนึง่ ยังได้รบั คืนเงิน
กูย้ มื ทีใ่ ห้แก่บริษทั ร่วมดังกล่าวจำนวน 0.9 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่าประมาณ 28.9 ล้านบาท บริษทั ย่อยได้บนั ทึกค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน
และค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญสำหรับเงินกูย้ มื ไว้แล้วทัง้ จำนวนในอดีต และบันทึกเงินทีไ่ ด้รบั จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและเงินทีไ่ ด้รบั คืนจากเงินกูย้ มื ที่
ให้แก่บริษทั ร่วมดังกล่าวเป็นรายได้ในงบกำไรขาดทุนรวมสำหรับปี 2550

19. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จา่ ยแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จา่ ยทีส่ ำคัญดังต่อไปนี้

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าเสื่อมราคา
ขาดทุนจากการถูกประเมินภาษี
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ค่าใช้จ่ายการรับประกันสินค้า
ค่าใช้จ่ายจากภาระค้ำประกัน
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม
2551
2550
2,293,143,841
1,748,366,638
84,264,221
84,883,623
961,806,047
847,581,697
150,465,664
26,840,913
27,716,005
14,532,889
8,834,858,000
9,582,682,000
(31,424,503)
51,363,499
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
2550
589,995,514
572,557,451
12,207,307
13,953,897
231,461,199
198,990,353
150,465,664
22,512,938
14,532,889
3,559,986,000
3,826,649,000
(53,801,563)
(31,305,765)
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เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ

รายละเอียด
บัตรส่งเสริมเลขที่

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)

3.3 ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิ
5 ปี
ที่ได้รับจากการลงทุนในอัตราร้อยละห้าสิบของอัตรา (สิ้นสุดแล้ว)
ปกตินับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาตามข้อ 3.1
3.4 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะ
ได้รับ
กรรมการพิจารณาอนุมัติ
3.5 ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้าและค่าประปา
10 ปี
สองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้ (สิ้นสุดแล้ว)
จากการประกอบกิจการนั้น
4. วันที่เริ่มใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริม
6 มกราคม
2537
10 ปี
(สิ้นสุดแล้ว)
10 มกราคม 17 มกราคม 27 มีนาคม
2540
2545
2545 (รับโอน
มาจากบริษัท
ฮานา ไมโคร
อิเล็คโทรนิคส
(เอ็นอาไออี)
จำกัด
ในปี 2545)

6 มกราคม
2537

10 ปี

10 ปี

ได้รับ

10 ปี
(สิ้นสุดแล้ว)

ได้รับ

ได้รับ

5 ปี

-

ได้รับ

5 ปี

10 ปี

8 ปี

5 ปี
(สิ้นสุดแล้ว)

10 ปี
(สิ้นสุดแล้ว)

10 ปี
(สิ้นสุดแล้ว)

8 ปี

5 ปี
(สิ้นสุดแล้ว)

8 ปี
(สิ้นสุดแล้ว)

1842/2539

8 ปี
(สิ้นสุดแล้ว)

8036/2536

1341/อ./
1455 (1)/
2544
2544
ผลิตแผงวงจร ผลิตแผงวงจร ผลิตแผงวงจร ผลิต Fiber ผลิต
อิเล็คโทร
อิเล็คโทร
อิเล็คโทร
Optic,
Wireless
นิคส์(PCBA) นิคส์(COB, นิคส์(PCBA) Device Air Sensor
PCBA)
Pressure
และ
Temperature
Control และ
RFID

8010/2536

3. สิทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ
3.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิ ที่
8 ปี
ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมและได้ (สิ้นสุดแล้ว)
รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการ
ส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวม
คำนวณเพื่อเสียภาษี
3.2 ได้รับอนุญาตให้หักเงินได้พึงประเมินเป็นจำนวน
10 ปี
เท่ากับร้อยละห้าของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจาก (สิ้นสุดแล้ว)
การส่งออก

2.

1.

17
พฤศจิกายน
2544

10 ปี

ได้รับ

5 ปี

-

8 ปี

18
กุมภาพันธ์
2545

10 ปี

ได้รับ

5 ปี

-

8 ปี

30 มิถุนายน
2547

10 ปี

ได้รับ

5 ปี

-

8 ปี

บริษัทฯ
1597(1)/
1091(1)/
1642(2)/
2544
2545
2546
ผลิต Smart ผลิต LED
ผลิต
Card และ ASSEMBLY Wireless
Sensor
Module for
Smart Card

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมัติของคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุน ภายใต้เงือ่ นไขทีก่ ำหนดบางประการ สิทธิประโยชน์ทสี่ ำคัญมีดงั นี้

20. การส่งเสริมการลงทุน

2 ธันวาคม
2547

10 ปี

ได้รับ

5 ปี

-

8 ปี

1977(2)/
2547
ผลิต Flexible
Circuit
Board
Assembly
และ ชิ้นส่วน
อิเล็คโทรนิคส์
สำหรับ
Interface
Device

24 มีนาคม
2549

10 ปี

ได้รับ

5 ปี

-

8 ปี

3 ธันวาคม
2550

10 ปี

ได้รับ

5 ปี

-

8 ปี

1328(2)/
2138(2)/
2548
2550
ผลิตแผงวงจร ผลิตแผงวงจร
อิเล็คโทร
อิเล็คโทร
นิคส์(PCBA), นิคส์(PCBA)
RFID TAG
Reader,
Hand-Held
Internet
Access และ
Blue Tooth

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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1187/อ./2543

1154(1)/2544

บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์(อยุธยา) จำกัด
1594(2)/2545 1133(4)/2548 2176(4)/2548
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3 ปี
(สิ้นสุดแล้ว)

10 ปี
ได้รับ

16 พฤศจิกายน
2541

-

ได้รับ

1 เมษายน
2541

20 เมษายน
2549

ได้รับ

-

5 ปี

รับโอนมาจาก
บริษัท ฮานา
เซมิคอนดักเตอร์
(กรุงเทพ) จำกัด
ในปี 2542

10 ปี

ถึงวันที่ 9
ตุลาคม 2550
(สิ้นสุดแล้ว)
ได้รับ

7 ปี
(สิ้นสุดแล้ว)

ถึงวันที่ 9
ตุลาคม 2547
(สิ้นสุดแล้ว)

ได้รับ

-

7 ปี
(สิ้นสุดแล้ว)

3,139
5,338,119,823
5,338,122,962

66,110
5,419,595,980
5,419,662,090

กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
2551
2550

1,480,998
308,964,230
310,445,228

3,887,515
286,676,528
290,564,043

กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
2551
2550

รายได้ของบริษทั ฯสำหรับปีจำแนกตามกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนสามารถสรุปได้ดงั ต่อไปนี้

รายได้จากการขาย
รายได้จากการขายในประเทศ
รายได้จากการส่งออก
รวมรายได้จากการขาย

1817(2)/2550

ได้รับ

-

7 ปี

ได้รับ

-

8 ปี

1,484,137
5,647,084,053
5,648,568,190

2551

รวม

2550

(หน่วย: บาท)

ยังไม่เริ่มใช้สิทธิ
ประโยชน์

ได้รับ

-

7 ปี

3,953,625
5,706,272,508
5,710,226,133

10 มกราคม
2549

ได้รับ

-

8 ปี

ผลิต Autoled ผลิต Integrated ผลิต Integrated ผลิต Integrated ผลิต IC OPTO ผลิต IC OPTO ผลิต Integrated ผลิต Integrated ผลิต Integrated
(LED)
Circuit (IC)
Circuit (IC)
Circuit (IC)
Circuit (IC)
Circuit (IC)
และ Integrated Circuit (IC)
และ IC Dicing Wafer Probe
Circuit (IC) และ Integrated
Module
test (Dice) and
Wafer saw

บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์(กรุงเทพ) จำกัด
1492/2541
2093(6)/2548 1186/อ./2543

-

ผลิต LED
OPTO และ
Microwave
Amplifier

1112/2541

บริษัทย่อย

3 มกราคม
22 พฤษภาคม
7 กันยายน
3 มกราคม
2544
2546
2548
2544 (รับโอนมา
จากบริษัท ฮานา
เซมิคอนดักเตอร์
(กรุงเทพ) จำกัด
ในปี 2542)
										

3. สิทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ
3.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
สำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบ
กิจการที่ได้รับการส่งเสริมและได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่
ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสีย
ภาษี
3.2 ได้รับอนุญาตให้หักเงินได้พึงประเมิน
เป็นจำนวนเท่ากับร้อยละห้าของราย
ได้ที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจากการส่งออก
3.3 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่อง
จักรตามที่คณะกรรมการพิจารณา
อนุมัติ
4. วันที่เริ่มใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริม

บัตรส่งเสริมเลขที่

1.

รายละเอียด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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21. กำไรต่อหุ้น

กําไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิสำหรับปีดว้ ยจำนวนถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ำหนักของหุน้ สามัญทีถ่ อื โดยบุคคลภายนอกและออกอยูใ่ นระหว่างปี
กำไรต่อหุ้นปรับลดคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิสำหรับปีด้วยผลรวมของจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ถือโดยบุคคลภายนอกและออกอยู่ใน
ระหว่างปีกับจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่บริษัทฯอาจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการ
แปลงเป็นหุน้ สามัญ ณ วันต้นปีหรือ ณ วันออกหุน้ สามัญเทียบเท่า
21.1 จำนวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ำหนัก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 หุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ำหนักในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคำนวณดังนี้

(หน่วย: หุ้น)

งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดยกมา
บวก: หุ้นที่ออกใหม่ในระหว่างปี
หัก: หุ้นสามัญซื้อคืนของบริษัทฯ
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
บวก: หุ้นสามัญเทียบเท่า - ใบสำคัญแสดงสิทธิ
(2551: 25,956,100 หุ้น, 2550: 28,699,600 หุ้น)
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักปรับลด

2551
830,405,961
39,196
(311,936)
830,133,221

2550
825,218,290
4,790,213
830,008,503

830,133,221

991,157
830,999,660

เนือ่ งจากราคาใช้สทิ ธิของใบสำคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวข้างต้นสูงกว่าราคายุตธิ รรมถัวเฉลีย่ ของหุน้ สามัญของบริษทั ฯสำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551
ดังนั้น บริษัทฯจึงคาดว่าจะไม่มีการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิและไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมารวมคำนวณเพื่อหาจำนวนหุ้นสามัญเทียบเท่าเพื่อ
คำนวณกำไรต่อหุน้ ปรับลด
21.2 การกระทบยอดระหว่างกำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานและกำไรต่อหุน้ ปรับลดแสดงได้ดงั นี้

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น
บริษัทใหญ่
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้
แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯจำนวน
25,956,100 หน่วย (2550: 28,699,000
หน่วย)
กำไรต่อหุ้นปรับลด
(กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญสมมติว่า
มีการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ)
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น
บริษัทใหญ่
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กำไรสุทธิ

2551
พันบาท

งบการเงินรวม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
จำนวนหุ้นสามัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
2551
2550
พันหุ้น
พันหุ้น

2550
พันบาท

1,909,550

2,449,161

830,133

830,009

-

-

-

991

1,909,550

2,449,161

830,133

831,000

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)

2551
บาท

กำไรต่อหุ้น

2550
บาท

2.30

2.95

2.30

2.95

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
Note to Financial Statements

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้แก่กรรมการ
และพนักงานของบริษัทฯจำนวน 25,956,100 หน่วย (2550:
28,699,600 หน่วย)
กำไรต่อหุ้นปรับลด
(กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญสมมติว่ามีการใช้สิทธิของใบ
สำคัญแสดงสิทธิ)
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

2551
พันบาท

กำไรสุทธิ

2550
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
จำนวนหุ้นสามัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
2551
2550
พันหุ้น
พันหุ้น

1,323,666

1,192,319

830,133

-

-

-

1,323,666

1,192,319

830,133

830,009

2551
บาท

กำไรต่อหุ้น

2550
บาท

1.59

1.44

1.59

1.43

991

831,000

22. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

บริษัทฯและบริษัทย่อยดำเนินกิจการหลักในส่วนงานเดียวคือ ธุรกิจประกอบและจำหน่ายชิ้นส่วน อิเล็คโทรนิคส์ โดยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลักใน
ประเทศไทย ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา และจีน ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2551 และ 2550 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้จากภายนอก
รายได้ระหว่างส่วนงาน
รายได้ทงั้ สิน้
กำไรจากการดำเนินงานตามส่วนงาน
รายได้และค่าใช้จา่ ยทีไ่ ม่ได้ปนั ส่วน
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
หนีส้ ญ
ู รับคืน
รายได้อนื่
ค่าใช้จา่ ยในการขาย
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ขาดทุนจากการถูกประเมินภาษี
ค่าใช้จา่ ยอืน่
ค่าใช้จา่ ยทางการเงิน
ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล
กำไรสุทธิสำหรับปี

ในประเทศ
2551
2550
11,555
12,215
365
315
11,920
12,530
1,952
2,012

งบการเงินรวม
ต่างประเทศ
รายการตัดบัญชี
2551
2550
2551
2550
3,551
3,421
4,521
5,074
(4,886)
(5,389)
8,072
8,495
(4,886)
(5,389)
610
547

2551
15,106
15,106
2,562
407
(179)
720
(31)
(6)
(123)
1,910

รวม

2550
15,636
15,636
2,559
529
29
466
(179)
(652)
(150)
(42)
(8)
(103)
2,449

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์อนื่
รวมสินทรัพย์

ในประเทศ

ต่างประเทศ

รายการตัดบัญชี

4,059
15,258
19,317

1,816
17,114
18,930

(23,935)
(23,935)

2551
5,875
8,437
14,312

รวม

2550
5,557
8,216
13,773

บริษทั ฯและบริษทั ย่อยใช้เกณฑ์ในการกำหนดราคาระหว่างกันตามทีก่ ล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7
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23. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษทั ฯ บริษทั ย่อยและพนักงานได้รว่ มกันจัดตัง้ กองทุนสำรองเลีย้ งชีพขึน้ ตามพระราชบัญญัติ กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทั ฯ บริษทั ย่อย
และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3.0 - 7.5 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลีย้ งชีพนีบ้ ริหารโดยบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทย
พาณิชย์ จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมือ่ พนักงานนัน้ ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย ในระหว่าง 2551 บริษทั ฯและบริษทั
ย่อยได้จา่ ยเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นจำนวนเงินประมาณ 36 ล้านบาท (2550: 33 ล้านบาท) และเฉพาะของบริษทั ฯเป็นจำนวนเงินประมาณ 10 ล้านบาท (2550:
10 ล้านบาท)

24. เงินปันผลจ่าย

ในระหว่างปี 2551 และ 2550 บริษทั ฯและบริษทั ย่อยมีเงินปันผลจ่ายดังนี้

บริษัทฯ
สำหรับปี 2551
เงินปันผลประกาศจากกำไรของปี 2550
รวมสำหรับปี 2551
สำหรับปี 2550
เงินปันผลประกาศจากกำไรของปี 2549
รวมสำหรับปี 2550

(หน่วย: บาท)

อนุมัติโดย

เงินปันผลจ่าย

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น

ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นวันที่
30 เมษายน 2551

1,079,353,028

1.30

1,079,353,028

1.30

827,124,690

1.00

827,124,690

1.00

ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นวันที่
30 เมษายน 2550

(หน่วย: บาท)
อนุมัติโดย
บริษัทย่อย
บริษัท ฮานาเซมิคอนดักเตอร์ (กรุงเทพ) จำกัด
สำหรับปี 2551
เงินปันผลประกาศจากกำไรสะสม ซึ่งยังไม่ได้จัดสรร
เงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2551ถึงวันที่ 30 เมษายน 2551
รวมสำหรับปี 2551
สำหรับปี 2550
เงินปันผลประกาศจากกำไรสะสม ซึ่งยังไม่ได้จัดสรร
เงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2550ถึงวันที่ 30 เมษายน 2550
เงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2550ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2550
รวมสำหรับปี 2550
บริษัท ฮานาเซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด
สำหรับปี 2551
เงินปันผลประกาศจากกำไรสะสม ซึ่งยังไม่ได้จัดสรร
รวมสำหรับปี 2551
สำหรับปี 2550
เงินปันผลประกาศจากกำไรสะสม ซึ่งยังไม่ได้จัดสรร
รวมสำหรับปี 2550
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เงินปันผลจ่าย

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น

ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น วันที่ 30 เมษายน 2551

150,000,000

1.50

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ วันที่ 6 พฤษภาคม 2551

150,000,000
300,000,000

1.50
3.00

ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น วันที่ 30 เมษายน 2550

170,000,000

1.70

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ วันที่ 21 พฤษภาคม 2550

100,000,000

1.00

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ วันที่ 6 กันยายน 2550

100,000,000
370,000,000

1.00
3.70

ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น วันที่ 25 เมษายน 2551

240,000,000
240,000,000

2.00
2.00

ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น วันที่ 27 เมษายน 2550

330,000,000
330,000,000

2.75
2.75

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)
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25. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

25.1 ภาระผูกพันเกีย่ วกับรายจ่ายฝ่ายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษทั ฯและบริษทั ย่อยมีรายจ่ายฝ่ายทุนจำนวนเงินประมาณ 1.3 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่าประมาณ 47 ล้านบาท
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการก่อสร้างอาคารโรงงานและการซือ้ เครือ่ งจักร
25.2 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสัญญาเช่าดำเนินงาน
บริษทั ฯและบริษทั ย่อยดำเนินธุรกิจในกรุงเทพฯบนสถานทีเ่ ช่า ซึง่ สัญญาเช่าทำขึน้ ระหว่างเจ้าของสถานทีแ่ ละบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน สัญญาเช่ามีระยะเวลา
ตัง้ แต่ปี 2529 จนถึงปี 2557 โดยมีคา่ เช่าประมาณ 0.2 ล้านบาทในปี 2535 และเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 10 ต่อปี
25.3 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสัญญารับบริการด้านการตลาด
ตัง้ แต่ปี 2544 บริษทั ฯและบริษทั ย่อยอีกสีแ่ ห่งได้เข้าทำสัญญารับบริการด้านการตลาดจากบริษทั ย่อยในต่างประเทศแห่งหนึง่ ซึง่ เงือ่ นไขในสัญญาระบุให้
บริษทั ฯและบริษทั ย่อยทัง้ สีแ่ ห่งนัน้ ต้องชำระค่าบริการให้กบั บริษทั ย่อยดังกล่าวตามอัตราทีร่ ะบุในสัญญา
25.4 การค้ำประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีหนังสือค้ำประกันซึง่ ออกโดยธนาคารในนามบริษทั ฯและบริษทั ย่อยเหลืออยูเ่ ป็นจำนวนเงินประมาณ 187 ล้านบาท (2550:
181 ล้านบาท) ซึง่ เกีย่ วเนือ่ งกับภาระผูกพันทางปฏิบตั บิ างประการตามปกติธรุ กิจของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยซึง่ ประกอบด้วยหนังสือค้ำประกันเพือ่ การค้ำประกัน
การถูกประเมินภาษีจากกรมสรรพากร จำนวน 144 ล้านบาท (ตามทีก่ ล่าวไว้ในหมายเหตุ 25.5) เพือ่ ค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า 42 ล้านบาท และอืน่ ๆ
25.5 การประเมินภาษีและคดีฟอ้ งร้อง
ก) ในระหว่างปี 2546 บริษทั ฯได้รบั หนังสือแจ้งการประเมินภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลสำหรับปี 2540 จากกรมสรรพากรจากการทีบ่ ริษทั ฯมิได้เฉลีย่ รายจ่าย
ดอกเบีย้ จ่ายและผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศของเงินกูย้ มื ให้กบั กิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุน ทำให้ภาระภาษีของบ
ริษัทฯสำหรับปี 2540 พร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มต่ำเกินไปจำนวนประมาณ 150 ล้านบาท บริษัทฯไม่เห็นด้วยกับการประเมินดังกล่าวและได้ยื่น
อุทธรณ์ตอ่ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ในเดือนพฤศจิกายน 2550 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้พจิ ารณายกอุทธรณ์คดั ค้านการประเมิน
ของ เจ้าพนักงานประเมิน ซึง่ ปัจจุบนั บริษทั ฯอยูใ่ นขัน้ ตอนของการยืน่ อุทธรณ์ตอ่ ศาลภาษีอากร และคาดว่าทางศาลน่าจะมีคำพิพากษากลับคำพิ
พากษาของศาลภาษีอากรกลาง พร้อมให้บริษทั ฯได้รบั เงินคืนพร้อมดอกเบีย้ ตามคำฟ้อง
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯได้ตงั้ ประมาณการภาระภาษีทอี่ าจจะเกิดขึน้ จากการถูกประเมินภาษีดงั กล่าวจำนวน 150 ล้านบาทไว้แล้วในบัญชี รวมทัง้ บริษทั ฯได้
วางหนังสือค้ำประกันของธนาคารเป็นประกันการถูกประเมินภาษีดงั กล่าวด้วย
ข) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษทั ฯมีภาระหนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการถูกฟ้องร้องอันเกีย่ วเนือ่ งกับภาระผูกพันของบริษทั ฯต่อหนีส้ นิ ของบริษทั ทีเ่ คย
เกี่ ย วข้ อ งกั น ซึ่ ง บริ ษั ท ฯได้ ตั้ ง ประมาณ การหนี้ สิ น เต็ ม จำนวนที่ อ าจถู ก เรี ย กร้ อ งสู ง สุ ด จากคดี ค วามดั ง กล่ า วเป็ น จำนวนเงิ น ประมาณ
1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่าประมาณ 31 ล้านบาท หากคำตัดสินของศาลไม่เป็นประโยชน์ตอ่ บริษทั ฯ ซึง่ รวมค่าใช้จา่ ยในการดำเนินคดีและ
ดอกเบีย้ ค้างจ่ายในอัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 10 ต่อปีไว้แล้ว ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ 2551 บริษทั ฯได้ทำสัญญาปลดเปลือ้ งภาระหนีส้ นิ นีแ้ ล้ว โดย
จ่ายชำระค่าใช้จา่ ยภาระค้ำประกันนีเ้ ป็นจำนวนเงิน 7.9 ล้านบาท บริษทั ฯจึงได้โอนกลับค่าใช้จา่ ยจากภาระค้ำประกันทีเ่ หลืออยูจ่ ำนวนประมาณ
25.5 ล้านบาท โดยแสดงเป็นรายได้อนื่ ในงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

26. เครื่องมือทางการเงิน

26.1 นโยบายการบริหารความเสีย่ ง
เครือ่ งมือทางการเงินทีส่ ำคัญของบริษทั ฯและบริษทั ย่อยตามทีน่ ยิ ามอยูใ่ นมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 48 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับ
เครือ่ งมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนีก้ ารค้า เงินลงทุน และเจ้าหนีก้ ารค้า บริษัทฯมีความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับเครือ่ งมือ
ทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสีย่ งดังนี้
ความเสีย่ งด้านการให้สนิ เชือ่
บริษทั ฯและบริษทั ย่อยมีความเสีย่ งด้านการให้สนิ เชือ่ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับลูกหนีก้ ารค้า ฝ่ายบริหารควบคุมความเสีย่ งนีโ้ ดยการกำหนดให้มนี โยบายและวิธกี าร
ในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ
และบริษทั ย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สนิ เชือ่ คือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนีท้ แี่ สดงอยูใ่ นงบดุล
ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเงินฝากสถาบันการเงินมี
อัตราดอกเบีย้ ทีป่ รับขึน้ ลงตามอัตราตลาด หรือมีอตั ราดอกเบีย้ คงทีซ่ งึ่ ใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบนั ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ ของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย
จึงอยูใ่ นระดับต่ำ
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 สินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินทีส่ ำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบีย้ และสำหรับสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินทีม่ ี
อัตราดอกเบีย้ คงทีส่ ามารถแยกตามวันทีค่ รบกำหนด หรือ วันทีม่ กี ารกำหนดอัตราดอกเบีย้ ใหม่ (หากวันทีม่ กี ารกำหนดอัตราดอกเบีย้ ใหม่ถงึ ก่อน) ได้ดงั นี้
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายในหนึ่งปี
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้า
หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้า

1,981
35
-

รวม

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

2,283
-

52
328
1,540

4,316
363
1,540

0.50 - 2.55
LIBOR + 1.65
-

-

1,088

1,088

-

-

อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายในหนึ่งปี
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้า

งบการเงินรวม
อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลง
ไม่มีอัตราดอกเบี้ย
ตามราคาตลาด
(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลง
ไม่มีอัตราดอกเบี้ย
ตามราคาตลาด
(ล้านบาท)

รวม

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

410
-

199
-

2
519
3,428

611
519
3,428

0.50 - 0.75
-

-

-

420

420

-

ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
บริษทั ฯและบริษทั ย่อยมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นทีส่ ำคัญอันเกีย่ วเนือ่ งจากการซือ้ หรือขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษทั ฯและบริษทั ย่อยได้
ตกลงทำสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึง่ ส่วนใหญ่มอี ายุสญ
ั ญาไม่เกินหนึง่ ปีเพือ่ ใช้เป็นเครือ่ งมือในการบริหารความเสีย่ ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษทั ฯและบริษทั ย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินทีเ่ ป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดังนี้
สกุลเงิน

สินทรัพย์ ทางการเงิน

หนี้สิน ทางการเงิน

เหรียญสหรัฐอเมริกา
เหรียญไต้หวัน
เหรียญสิงคโปร์

(ล้าน)
1,408
4
-

(ล้าน)
842
11

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
34.9438
1.0578
24.2207

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษทั ฯและบริษทั ย่อยมีสญ
ั ญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้
สกุลเงิน

จำนวนที่ขาย
(ล้านบาท)
50

เหรียญสหรัฐอเมริกา

อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของจำนวนที่ขาย
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
33.54 - 34.92

นอกจากนี้บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในต่างประเทศของบริษัทฯได้ทำสัญญาแลกเปลี่ยนสินทรัพย์อ้างอิงพันธบัตรรัฐบาลกับธนาคารพาณิชย์ในต่างประเทศ ซึ่ง
รายละเอียดของสัญญาแลกเปลีย่ นสินทรัพย์ทยี่ งั คงมีผลบังคับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีดงั นี้
สินทรัพย์อ้างอิง
พันธบัตรรัฐบาลเกาหลีใต้ 1 ปี
พันธบัตรรัฐบาลจีน 2 ปี
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มูลค่าตามสัญญา
(ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา)
1
1

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)

วันที่ครบกำหนด
23 มีนาคม 2552
26 กุมภาพันธ์ 2553

อัตราผลตอบแทน
(ร้อยละ)
1.40
1.05

มูลค่ายุติธรรมกำไร(ขาดทุน)
(ล้านบาท)
3.3

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
Note to Financial Statements
26.2 มูลค่ายุตธิ รรมของเครือ่ งมือทางการเงิน
เนือ่ งจากสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทั ฯและบริษทั ย่อยจัดอยูใ่ นประเภทระยะสัน้ และมีอตั ราดอกเบีย้ ปรับขึน้ ลงตามอัตราตลาดหรือ
อัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราตลาด บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดง
ในงบดุล
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและ
สามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่า
ยุตธิ รรมจะกำหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกำหนดขึน้ โดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าทีเ่ หมาะสม

27. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อย คือ การจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและการดำรงไว้ซึ่งความ
สามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนือ่ ง
ตามงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 กลุม่ บริษทั มีอตั ราส่วนหนีส้ นิ ต่อทุนเท่ากับ 0.2:1 (2550: 0.2:1) และบริษทั ฯมีอตั ราส่วนเท่ากับ 0.1:1 (2550: 0.1:1)

28. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน

บริษทั ฯและบริษทั ย่อยได้มกี ารจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ใหม่เพือ่ ให้สอดคล้องกับการจัด
ประเภทรายการบัญชีในปีปจั จุบนั ซึง่ ไม่มผี ลกระทบต่อกำไรสุทธิหรือส่วนของผูถ้ อื หุน้ การจัดประเภทรายการใหม่มดี งั ต่อไปนี้
(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ตามที่จัดประเภทใหม่

ตามที่เคยรายงานไว้

ตามที่จัดประเภทใหม่

ตามที่เคยรายงานไว้

5,556,564,034

5,566,938,667

1,530,689,932

1,531,455,010

10,374,633

-

765,078

-

ในปี 2551 บริษทั ฯและบริษทั ย่อยได้บนั ทึกซอฟแวร์คอมพิวเตอร์เป็นสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 51 เรือ่ งสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน ดังนัน้
จึงมีการจัดประเภทรายการของปี 2550 ใหม่จากทีเ่ คยรายงานไว้

29. เหตุการณ์ภายหลังวันที่ ในงบการเงิน

เมือ่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯครัง้ ที่ 1/2552 ได้มมี ติในเรือ่ งต่างๆ ดังนี้
1) อนุมตั กิ ารจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานของปี 2551 ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 1.20 บาท โดยบริษทั ฯจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในวันที่
14 พฤษภาคม 2552
2) อนุมตั ใิ ห้หกั ส่วนเกินของราคาเงินลงทุนทีส่ งู กว่ามูลค่าตามบัญชีของบริษทั ย่อยจำนวน 154,975,555 บาท กับกำไรสะสมทีย่ งั ไม่ได้จดั สรรในส่วน
ของผูถ้ อื หุน้ ในงบการเงินรวม ซึง่ จำนวนดังกล่าวได้แสดงเป็นยอดหักจากส่วนของเจ้าของในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
โดยบริษัทฯจะนำเสนอเพื่อขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการหักส่วนเกินของราคาเงินลงทุนที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของบริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้นในที่
ประชุมสามัญประจำปีผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ฯต่อไป

30. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนีไ้ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้ออกโดยคณะกรรมการบริษทั ฯเมือ่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552
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Note to Financial Statements
Notes to consolidated financial statements
Hana Microelectronics Public Company Limited and its subsidiaries
For the years ended 31 December 2008 and 2007

1. General information

1.1 Corporate information	
Hana Microelectronics Public Company Limited (“the Company”) was incorporated as a limited company under Thai law and
transformed to be a public limited company under the Public Limited Companies Act on 27 January 1993. The Company is principally
engaged in the manufacturer of electronic components and its registered address is at 10/4 Moo 3, Vibhavadi - Rangsit Road, Kwang
Talad Bangkhen, Khet Laksi, Bangkok.
1.2 Economic crisis
The financial crisis experienced by the United States of America over the past year has had a far reaching adverse effect on the global
economy as evidenced by sharp falls in share prices worldwide, a tight squeeze on credit including interbank lending, failures of large
financial institutions and reduced consumer confidence. The crisis has substantially affected the business and financial plans of
Thailand enterprises and asset value. Despite efforts made by governments of many countries to contain the crisis, it remains uncertain
as to when the global economy will return to normalcy. These financial statements have been prepared on the bases of facts currently
known to the Company, and on estimates and assumptions currently considered appropriate. However, they could be adversely
affected by an array of future events.

2. Basis of preparation

2.1 The financial statements have been prepared in accordance with accounting standards enunciated under the Accounting Profession
Act B.E. 2547 and their presentation has been made in compliance with the stipulations of the Notification of the Department of
Business Development dated 14 September 2001, issued under the Accounting Act B.E. 2543.
The financial statements in Thai language are the official statutory financial statements of the Company. The financial statements in English
language have been translated from such financial statements in Thai language.
The financial statements have been prepared on a historical cost basis except where otherwise disclosed in the accounting policies.
2.2 Basis of consolidation
a) The consolidated financial statements include the financial statements of Hana Microelectronics Public Company Limited (“the
Company”) and the following subsidiary companies (“the subsidiaries”):

					
Company’s name

Held by the Company
Hana Trading Company Limited
Hana Semiconductor (BKK) Company Limited
Omac Sales Limited
Hana Microelectronics International Company Limited
Hana Microelectronics Investments Company Limited
Hana Technologies Group Limited
Hana Semiconductor Investments Limited
Hana Semiconductor (Ayuthaya) Company Limited
Held through the subsidiary companies
Hana Semiconductor International Limited
Hana Semiconductor Holding Limited
Hana Technologies Investments Limited
Hana Semiconductor Enterprises Company Limited
Hana Microelectronics Company Limited (Shanghai)
Hana Microdisplay Technologies, Inc.
Hana Microelectronics, Inc.
Hana Microelectronics Enterprises Company Limited
Hana Macao Commercial Offshore Limited
Hana Microelectronics (Jiaxing) Company Limited
Hana Semiconductor (Ayuthaya) Company Limited
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Percentage of
shareholding
31 December
2008
2007
Percent Percent

Assets as a
percentage
to the consolidated
total as at
31 December
2008
2007
Percent Percent

Revenues as a
percentage to
the consolidated total
for the year ended
31 December
2008
2007
Percent Percent

Nature of business

Country of incorporation

Deregisterred
Manufacturing of electronic
components
Trading of electronic
components
Holding company
Holding company and trading
of electronic components
Holding company
Deregisterred
Manufacturing of electronic
components

Thailand

-

100

-

-

-

-

Thailand

100

100

4

4

11

12

Hong Kong
British Virgin Islands

100
100

100
100

4
5

2
4

-

1

British Virgin Islands
Cayman Islands
British Virgin Islands

100
100
-

100
100
100

-

1
-

1
-

-

Thailand

58

58

16

17

17

17

British Virgin Islands
British Virgin Islands
Cayman Islands
British Virgin Island
China

100
100
100
100

100
100
100
100
100

4
3

6
3

21
-

20
-

USA
USA
British Virgin Island
Macao

100
100
100
100

100
100
100
100

2
-

2
-

1
-

1
-

China

100

100

26

24

1

1

Thailand

42

42

11

12

12

13

Trading of electronics
components
Holding company
Holding company
Deregisterred
Dormant
Manufacturing of electronic
components
Agent and customer services
Holding company
Customer services
Manufacturing of electronic
components
Manufacturing of electronic
components

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
Note to Financial Statements
b) Subsidiaries are fully consolidated as from the date of acquisition, being the date on which the Company obtains control, and
continue to be consolidated until the date when such control ceases.
c) The financial statements of the subsidiaries are prepared for the same reporting period as the parent company, using consistent
significant accounting policies.
d) The financial statements of overseas subsidiary companies are translated into Thai Baht at the average exchange rate on the
balance sheet date as to assets and liabilities, and at monthly average exchange rates as to revenues and expenses. The resultant
differences are shown under the caption of “Translation adjustment” in shareholders’ equity.
e) Material balances and transactions between the Company and its subsidiary companies have been eliminated from the consolidated
financial statements.
f) The excess of cost of investments in subsidiary companies over the net book value of the subsidiary companies at acquisition date
has been charged as a deduction directly against the shareholders’ equity in the consolidated financial statements (The transaction
occurred prior to 2000).
2.3 The separate financial statements, which present investments in subsidiaries under the cost method, have been prepared solely for
the benefit of the public.

3. Adoption of new accounting standards

3.1 Accounting standards which are effective for the current year
The Federation of Accounting Professions has issued Notification No. 9/2550, 38/2550 and 62/2550 mandating the use of the following new
accounting standards.
TAS 25 (revised 2007)
Cash Flow Statements
TAS 29 (revised 2007)
Leases
TAS 31 (revised 2007)
Inventories
TAS 33 (revised 2007)
Borrowing Costs
TAS 35 (revised 2007)
Presentation of Financial Statements
TAS 39 (revised 2007)
Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors
TAS 41 (revised 2007)
Interim Financial Reporting
TAS 43 (revised 2007)
Business Combinations
TAS 49 (revised 2007)
Construction Contracts
TAS 51
Intangible Assets
These accounting standards became effective for the financial statements for fiscal years beginning on or after 1 January 2008. The
management has assessed the effect of these standards and believes that TAS 33 (revised 2007) and TAS 49 (revised 2007) are not relevant to
the business of the Company, while the other standards described above do not have any significant impact on the financial statements for the
current year.
3.2 Accounting standards which are not effective for the current year
The Federation of Accounting Professions has also issued Notification No. 86/2551 mandating the use of the following new accounting
standards.
TAS 36 (revised 2007)
Impairment of Assets
TAS 54 (revised 2007)
Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations
These accounting standards will become effective for the financial statements for fiscal years beginning on or after 1 January 2009. The
management has assessed the effect of these standards and believes that they will not have any significant impact on the financial statements for
the year in which they are initially applied.

4. Significant accounting policies

4.1 Revenue recognition
Sales of goods
Sales of goods are recognised when the significant risks and rewards of ownership of the goods have passed to the buyer. Sales are the
invoiced value, excluding value added tax, of goods supplied after deducting discounts and allowances.
Interest income
Interest income is recognised on an accrual basis based on the effective interest rate.
Rental income
Rental income is recognised on an accrual basis.
Dividends
Dividends are recognised when the right to receive the dividends is established.
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4.2 Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents consist of cash in hand, cash at banks, and all highly liquid investments with an original maturity of three months
or less and not subject to withdrawal restrictions.
4.3 Trade accounts receivable
Trade accounts receivable are stated at the net realisable value. Allowance for doubtful accounts is provided for the estimated losses that
may be incurred in collection of receivables. The allowance is generally based on collection experiences and analysis of debt aging.
4.4 Inventories
Raw materials, work in process and finished goods are valued at the lower of standard cost (which approximates actual cost) and net
realisable value. Cost of work in process and finished goods includes direct materials, direct labour and factory overheads.
Allowance for diminution in inventory value is set up for obsolete, slow-moving or deteriorated inventories.
4.5 Investments
a) Investments in securities held for trading of a subsidiary are stated at fair value. Gains or losses arising from changes in the carrying
amounts of securities are included in determining income.
b) Investments in available-for-sale securities of a subsidiary are stated at fair value. Changes in the carrying amounts of securities are
recorded as separate items in shareholders’ equity until the securities are sold, when the changes are then included in determining
income.
c) Investment in associate is accounted for in the consolidated financial statements using the equity method.
d) Investments in subsidiaries are accounted for in the separate financial statements using the cost method.
The fair value of marketable securities is based on the latest bid price of the last working day of the year as quoted on the Stock Exchange
of Thailand and the Stock Exchange in overseas.
4.6 Property, plant and equipment and depreciation
Property is stated at cost. Plant and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and allowance for loss on impairment of
assets (if any).
Depreciation of plant and equipment is calculated by reference to their costs on a straight-line basis over the estimated useful lives as
follows:
Leasehold improvements
period of lease
Building
20 years
Installation
10 years
Other assets
5 - 15 years
Depreciation is included in determining income.		
No depreciation is provided on land, construction in progress and machinery under installation.
4.7 Intangible assets
Intangible assets are measured at cost on the date of acquisition. Following initial recognition, intangible assets are carried at cost less any
accumulated amortisation and any accumulated impairment losses (if any).
Intangible assets with finite lives are amortised on a systematic basis over the economic useful life and tested for impairment whenever there
is an indication that the intangible asset may be impaired. The amortisation period and the amortisation method of such intangible assets are
reviewed at least at each financial year end. The amortisation expense is charged to the income statement.
A summary of the intangible assets with finite useful lives is as follows:
Useful lives
Computer software
5 - 10 years
4.8 Related party transactions
Related parties comprise enterprises and individuals that control, or are controlled by, the Company, whether directly or indirectly, or which
are under common control with the Company.
They also include associated companies and individuals which directly or indirectly own a voting interest in the Company that gives them
significant influence over the Company, key management personnel, directors and officers with authority in the planning and direction of the
Company’s operations.
4.9 Foreign currencies
Transactions in foreign currencies are translated into Baht at the exchange rate ruling at the date of the transaction. Monetary assets and
liabilities denominated in foreign currencies are translated into Baht at the exchange rate ruling at the balance sheet date.
Gains and losses on exchange are included in determining income.
4.10 Impairment of assets
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At each reporting date, the Company and its subsidiaries perform impairment reviews in respect of the properly, plant and equipment and
other intangible assets whenever events or changes in circumstances indicate that an asset may be impaired. An impairment loss is recognised
when the recoverable amount of an asset, which is the higher of the asset’s fair value less costs to sell and its value in use, is less than the carrying
amount. In determining value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects
current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs to sell, an
appropriate valuation model is used. These calculations are corroborated by a valuation model that, based on information available, reflects the
amount that the Company and its subsidiaries could obtain from the disposal of the asset in an arm’s length transaction between knowledgeable,
willing parties, after deducting the costs of disposal.
An impairment loss is recognised in the income statement.
4.11 Employee benefits
Salaries, wages, bonuses and contributions to the social security fund and provident fund are recognised as expenses when incurred.
4.12 Treasury share
Treasury share is stated at cost and is presented as a reduction from shareholders’ equity. Gains on disposal of treasury share is
determined by reference to its carrying amount and are taken to premium on treasury stock, losses on disposal of treasury stock are determined
by reference to its carrying amount and are taken to premium on treasury stock and retained earnings, consecutively.
4.13 Provisions
Provisions are recognised when the Company and the subsidiaries have a present obligation as a result of a past event, it is probable that
an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount
of the obligation.
In addition, its subsidiaries also record provision for product warranty, which is estimated by reference to obligation for product warranty
under manufacturing contract.
4.14 Income tax
Income tax is provided in the accounts based on taxable profits determined in accordance with tax legislation.
4.15 Derivatives - forward exchange contracts
Receivables and payables arising from forward exchange contracts are translated into Baht at the rates of exchange ruling at the balance
sheet date. Gains and losses from the translation are included in determining income.

5. Significant accounting judgments and estimates

The preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting principles at times requires management to make
subjective judgments and estimates regarding matters that are inherently uncertain. These judgments and estimates affect reported amounts and
disclosures and actual results could differ. Significant judgments and estimates are as follows:

Allowance for doubtful accounts

In determining an allowance for doubtful accounts, the management needs to make judgment and estimates based upon, among other
things, past collection history, aging profile of outstanding debts and the prevailing economic condition.

Allowance for diminution in inventory value

In determining an allowance for diminution in inventory value, the management needs to make judgment in estimating loss from
obsolescence and slow moving, and the reduction of net realisable value of inventories.

Fair value of financial instruments

In determining the fair value of financial instruments that are not actively traded and for which quoted market prices are not readily available,
the management exercise judgment, using a variety of valuation techniques and models. The input to these models is taken from observable
markets, and includes consideration of liquidity, correlation and longer-term volatility of financial instruments.

Impairment of equity investments

The Company treats available-for-sale equity investments and other investments as impaired when the management judges that there has
been a significant or prolonged decline in the fair value below their cost or where other objective evidence of impairment exists. The determination
of what is “significant” or “prolonged” requires judgment.

Property plant and equipment and depreciation

In determining depreciation of plant and equipment, the management is required to make estimates of the useful lives and salvage values of
the Company’s plant and equipment and to review estimate useful lives and salvage values when there are any changes.
In addition, the management is required to review property, plant and equipment for impairment on a periodical basis and record
impairment losses in the period when it is determined that their recoverable amount is lower than the carrying cost. This requires judgments
regarding forecast of future revenues and expenses relating to the assets subject to the review.
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6. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents as at 31 December 2008 and 2007 as reflected in the balance sheets and cash flow statements consist of the
following:
(Unit: Baht)
Cash in hand and at banks
Investment in money market funds
Fixed deposits with maturity not over 3 months
Cash and cash equivalents

Consolidated financial statements
2008
2007
3,254,203,134
3,149,596,639
710,000,000
65,846,235
352,094,894
170,988,420
4,316,298,028
3,386,431,294

Separate financial statements
2008
2007
200,860,207
191,662,787
360,000,000
50,000,000
100,000,000
610,860,207
291,662,787

7. Related party transactions

During the years, the Company and its subsidiaries had significant business transactions with related parties. Such transactions, which are
summarised below, arose in the ordinary course of business and were concluded on commercial terms and bases agreed upon between the
Company and those related parties.
(Unit: Million Baht)
Consolidated financial statements
2008
2007
Transactions with subsidiary companies
(eliminated from the consolidated
financial statements)
Sales of goods
4,886
5,389
304
13
1
2,138
317
57

Sales of fixed assets
Rental income
Interest income
Purchase of materials
Purchase of fixed assets
Service fee expenses

235
13
3
2,639
237
83

Separate financial statements
2008
2007

129

28

13
296
12
7

13
313
2
19

Transfer Pricing Policy

Prices agreed between the parties
due to the uniqueness of products
sold to each customer.
Market price
Contract price
Interest at fixed deposit rate
Cost plus mark up
Market price
Rates stipulated in the agreement

As at 31 December 2008 and 2007, the balances of the accounts between the Company and those related parties are as follows:
(Unit: Baht)
2008
Trade accounts receivable - subsidiary companies
Hana Microelectronics Investments Company Limited
Hana Microdisplay Technologies, Inc.
Omac Sales Limited
Hana Semiconductor (BKK) Company Limited
Hana Microelectronics International Company Limited
Hana Semiconductor (Ayuthaya) Company Limited
Total trade accounts receivable - subsidiary companies
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Separate financial statements

16,189,377
4,009,837
1,695,073
1,201,241
34,750
558
23,130,836

2007

6,334,767
776,433
15,707,064
1,133,729
23,951,993

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
Note to Financial Statements
(Unit: Baht)
Separate financial statements

2008
Advances to subsidiary company
Hana Semiconductor (Ayutthaya) Company Limited
Total advances to subsidiary company
Trade accounts payable - subsidiary companies Omac Sales Limited
Hana Microdisplay Technologies, Inc.
Hana Semiconductor International Limited
Hana Microelectronics, Inc.
Hana Semiconductor (Ayutthaya) Company Limited
Hana Semiconductor (BKK) Company Limited
Total trade accounts payable - subsidiary companies
Advances from subsidiary companies
Hana Semiconductor (BKK) Company Limited
Hana Technologies Group Limited
Total advances from subsidiary companies

2007

23,892,724
3,204,825
3,064,309
2,013,609
1,031,789
4,280
33,211,536

3,808,517
3,808,517
49,305,520
1,094,125
1,333,154
3,330,609
12,691,860
67,755,268

74
74

385,139
74
385,213

Directors’ and management’s remuneration
In 2008, the Company and its subsidiaries paid salaries, bonus, meeting allowances and gratuities to their directors and management
totaling Baht 84 million (the Company only: Baht 12 million) (2007: Baht 85 million, the Company only: Baht 14 million).

8. Short-term Investments

Securities held for trading
Overseas marketable equity securities
Domestic marketable equity securities
Credit linked note
Less: Revaluation deficit on investments
Securities held for trading - net
Available-for-sale securities
Overseas marketable corporate bonds
Quoted bond
Less: Revaluation deficit on investments
Available-for-sale securities - net
Total short-term investments - net

(Unit: Thousand Baht)
Consolidated financial statements
31 December 2008
Cost/ Carrying value
Fair value
34,956,375
11,083,002
34,956,375
(5,603,764)
75,391,988

28,351,334
12,084,279
34,956,375
75,391,988

247,478,253
64,553,031
(24,799,189)
287,232,095
362,624,083

219,398,898
67,833,197
287,232,095
362,624,083

During the current year, Hana Microelectronics International Company Limited, an overseas subsidiary company, had invested in mutual
fund of a company listed on Cayman Island Stock Exchange, warrants of a company listed on Thailand Stock Exchange including the Credit linked
note through an overseas bank. These investments are held for trading purpose. As at 31 December 2008, this subsidiary had assessed the fair
value of the equity securities by referring to the latest bid price as quoted on the Stock Exchange for mutual fund and warrants and by referring to
the value quoted by the bank for Credit linked note, in which the fair value had decreased by HK$ 1.2 million or equivalent to Baht 5.6 million was
assessed. The changes in fair value of these investments were recognised in the income statement during the year.
In addition, this subsidiary had invested in private corporate bonds issued by various companies listed in overseas Stock Exchanges and
one quoted bond through the two overseas banks. These investments are classified as available-for-sale investments. As at 31 December 2008,
the subsidiary had assessed the fair value of the bonds by referring to the value quoted by Bloomberg in which the fair value had decreased by
HKD 5.5 million or equivalent to Baht 24.8 million. The changes in the fair value of such bonds are shown as a separate item in the shareholders’
equity.

ANNUAL REPORT 2008

›

HANA MICROELECTRONICS PUBLIC COMPANY LIMITED

77

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
Note to Financial Statements
9. Trade accounts receivable

The balances of trade accounts receivable as at 31 December 2008 and 2007, aged on the basis of due dates, are summarised below.
(Unit: Baht)
Consolidated financial statements
2008
2007

Age of receivable
Accounts receivable - subsidiary companies
Not yet due
Past due
Up to 3 months
3 - 6 months
6 - 12 months
Over 12 months
Total accounts receivable - subsidiary companies
Accounts receivable - other companies
Not yet due
Past due
Up to 3 months
3 - 6 months
6 - 12 months
Over 12 months
Total accounts receivable - other companies
Less: Allowance for doubtful accounts
Total trade accounts receivable - other companies - net
Total trade accounts receivable - net

Separate financial statements
2008
2007

-

-

5,401,034

12,218,967

-

-

16,316,484
919,421
261,489
232,408
23,130,836

3,840,539
5,315,907
2,576,580
23,951,993

954,069,714

1,644,231,648

394,339,208

693,069,900

560,700,996
30,274,195
7,013,470
1,266,278
1,553,324,653
(13,052,440)
1,540,272,213
1,540,272,213

785,568,297
20,921,189
5,295,242
1,131,943
2,457,148,319
(7,608,389)
2,449,539,930
2,449,539,930

101,528,429
9,049
495,876,686
495,876,686
519,007,522

210,821,195
5,108,293
(102,610)
1,518,593
910,415,371
910,415,371
934,367,364

10. Inventories

(Unit: Baht)

2007

Consolidated financial statements
Allowance for diminution in inventory value
Reduction cost to net
Damaged inventories Slow-moving inventories
realisable value
2008
2007
2008
2007
2008
2007

2007

Separate financial statements
Allowance for diminution in inventory value
Reduction cost to net
Damaged inventories Slow-moving inventories
realisable value
2008
2007
2008
2007
2008
2007

Cost
Finished goods
Work in process
Raw materials
Goods in transit
Total

2008

743,437,107
139,879,648
1,387,701,189
83,660,836
2,354,678,780

634,824,297
217,067,955 (35,226,645)
1,410,828,001
149,561,619
2,412,281,872 (35,226,645)

-

(152,610,995) (92,174,956) (1,023,092) (2,699,051)
(61,249,470) (70,708,100) (43,986,343) (41,348,272)
- (213,860,465) (162,883,056) (45,009,435) (44,047,323)

Inventories - net
2008

589,803,020
104,653,003
1,282,465,376
83,660,836
2,060,582,235

2007

539,950,290
217,067,955
1,298,771,629
149,561,619
2,205,351,493

(Unit: Baht)
Cost
Finished goods
Work in process
Raw materials
Goods in transit
Total
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578,023,373 393,883,404
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Inventories - net
2008

2007

- (151,494,992) (67,256,201)
(384,347) (2,438,986) 206,019,204 216,445,409
- 48,136,024 66,092,408
- (27,655,266) (10,705,713) (18,446,316) (18,556,795) 531,921,791 364,620,896
2,815,565
6,635,904
- (179,150,258) (77,961,914) (18,830,663) (20,995,781) 788,892,584 653,794,617
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11. Investments in subsidiaries

(Unit: Baht)
Separate financial statements

Company’s name

Paid up capital
2008

Shareholding percentage

2007

250,000
Hana Trading Company Limited
Hana Semiconductor (BKK)
Company Limited
1,000,000,000 1,000,000,000
Omac Sales Limited
325,375
325,375
Hana Microelectronics
International Company Limited
51
51
Hana Microelectronics Investment
Company Limited
51
51
Hana Technologies Group
Limited
74
74
Hana Semiconductor Investments
Limited
3,626
Hana Semiconductor (Ayuthaya)
Company Limited
1,200,000,000 1,200,000,000
Total investments in subsidiaries

2008
Percent

2007
Percent
-

Dividend received during
the year ended 31
December
2008
2007

Cost
2008

2007
4,000,000

-

-

100
100

100 1,011,100,000 1,011,100,000
100 273,491,816 273,491,816

300,000,000
-

370,000,000
-

100

100

51

51

-

-

100

100

111

111

-

-

100

100

74

74

-

-

-

100

-

3,626

-

-

58 2,142,909,786 2,142,909,786
3,427,501,838 3,431,505,464

139,999,998
439,999,998

192,499,997
562,499,997

58

100

-

On 21 December 2007, the Extraordinary General Meeting of shareholders of Hana Trading Company Limited, a subsidiary company,
passed a special resolution to dissolve the subsidiary and the subsidiary filed for deregistration with the Ministry of Commerce on 7 January 2008
and registered for liquidation on 2 July 2008. The Company received return on its investment in this subsidiary of Baht 0.8 million.
On 1 May 2008, the two overseas subsidiaries which are Hana Semiconductor Investments Limited and Hana Semiconductor Enterprises
Company Limited, had ceased their operations and had terminated their license with the BVI Government Register.

12. Property, plant and equipment

(Unit: Baht)		
Consolidated financial statements

Land

Building

Leasehold
improvement

Installation

Cost
31 December 2007
168,027,175 1,517,528,930 148,696,880 460,225,492
Purchase/transfer in
- 153,310,442
218,256
49,508,452
Disposal/transfer out
(347,890)
(42,239)
(42,368)
Translation adjustment
56,356,557
2,953,301
31 December 2008
168,027,175 1,726,848,039 151,826,198 509,691,576
Accumulated depreciation
31 December 2007
- 340,836,067 111,233,338 283,697,160
Depreciation for the year
82,093,387
6,123,062
35,724,508
Accumulated depreciation for disposed assets
(23,483)
(33,329)
Translation adjustment
7,214,801
1,116,274
31 December 2008
- 430,120,772 118,472,674 319,388,339
Allowance for impairment loss
31 December 2007
613,065
Increase during the year
Translation adjustment
31 December 2008
613,065
Net book value
31 December 2007
168,027,175 1,176,692,863
37,463,542 175,915,267
31 December 2008
168,027,175 1,296,727,267
33,353,524 189,690,172
Depreciation for the year
2007 (Baht 741 million included in manufacturing cost, and the balance in selling and administrative expenses)
2008 (Baht 834 million included in manufacturing cost, and the balance in selling and administrative expenses)

machinery
and
equipment

Office
furniture and
equipment

Vehicles

Others

Construction
in progress
and
Machinery
under
installation

Total

7,224,695,100
824,854,709
(64,470,417)
130,277,536
8,115,356,928

376,039,142
36,591,539
(5,560,432)
4,424,431
411,494,680

53,464,530
14,630,039
(9,314,983)
1,892,136
60,671,722

13,757,123 221,352,915 10,183,787,287
- 659,672,372 1,738,785,809
- (609,819,306) (689,597,635)
1,441,237
5,230,190 202,575,388
15,198,360 276,436,171 11,435,550,849

3,469,243,043
783,092,807
(57,069,245)
28,101,346
4,223,367,951

279,104,155
38,431,995
(5,301,796)
2,043,764
314,278,118

25,120,653
16,340,288
(9,028,492)
748,691
33,181,140

13,757,123
1,441,237
15,198,360

103,618,649
772,798
1,330,084
105,721,531

-

-

-

3,651,833,408
3,786,267,446

96,934,987
97,216,562

28,343,877
27,490,582

-
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- 4,522,991,539
- 961,806,047
- (71,456,345)
40,666,113
- 5,454,007,354
-

104,231,714
772,798
1,330,084
106,334,596

221,352,915 5,556,564,034
276,436,171 5,875,208,899
847,581,697
961,806,047
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(Unit: Baht)
Separate financial statements

Land

Building

Leasehold
improvement

Installation

Cost
61,643,459
637,849,861
97,165,410
31 December 2007
45,410,428
Purchase/transfer in
Disposal/transfer out
31 December 2008
61,643,459
683,260,289
97,165,410
Accumulated depreciation
158,516,631
80,162,077
31 December 2007
33,370,664
4,858,091
Depreciation for the year
Accumulated depreciation for disposed assets
31 December 2008
191,887,295
85,020,168
Allowance for impairment loss
31 December 2007
Increase during the year
31 December 2008
Net book value
61,643,459
479,333,230
17,003,333
31 December 2007
31 December 2008
61,643,459
491,372,994
12,145,242
Depreciation for the year
2007 (Baht 160 million included in manufacturing cost, and the balance in selling and administrative expenses)
2008 (Baht 174 million included in manufacturing cost, and the balance in selling and administrative expenses)

machinery and Office furniture
equipment and equipment

Vehicles

Construction in
progress and
Machinery
under
installation

Total

111,900,069
15,724,665
127,624,734

1,551,644,693
145,528,821
(19,776,717)
1,677,396,797

85,325,164
7,425,645
(52,088)
92,698,721

15,673,541
6,296,762
(3,400,478)
18,569,825

104,588,057
234,728,142
(172,344,708)
166,971,491

2,665,790,254
455,114,463
(195,573,991)
2,925,330,726

43,380,500
9,528,354
52,908,854

768,822,868
174,134,929
(17,646,784)
925,311,013

66,950,715
6,527,712
(5,522)
73,472,905

9,338,268
3,041,449
(3,360,752)
9,018,965

-

1,127,171,059
231,461,199
(21,013,058)
1,337,619,200

613,065
613,065

7,316,198
772,798
8,088,996

-

-

-

7,929,263
772,798
8,702,061

67,906,504
74,102,815

775,505,627
743,996,788

18,374,449
19,225,816

6,335,273
9,550,860

104,588,057
166,971,491

1,530,689,932
1,579,009,465
198,990,353
231,461,199

As at 31 December 2008, certain equipment items have been fully depreciated but are still in use. The original cost of those assets
amounted to approximately Baht 2,725 million (2007: Baht 2,097 million) and for the Company amounted to approximately Baht 509 million (2007:
Baht 360 million).

13. Intangible assets

Details of intangible assets which are computer software are as follows:

Cost
Less: Accumulated amortisation
Net book value
Amortisation expenses included in the income statements for the year

(Unit: Baht)

Consolidated financial statements
2008
2007
26,555,884
16,942,856
(8,930,654)
(6,568,223)
17,625,230
10,374,633
2,362,431

1,898,549

Separate financial statements
2008
2007
3,197,017
1,537,757
(1,009,256)
(772,679)
2,187,761
765,078
236,577

128,087

14. Share capital

Issued and paid-up capital
As at 31 December 2008, the issued and paid-up share capital of the Company had increased from the exercise of warrants amounting to
Baht 69,000. The Company registered with the Ministry of Commerce for the increase of its share capital, bringing the issued and paid-up share
capital as at 31 December 2008 to be Baht 830,474,960 (830,474,960 ordinary shares of Baht 1 each).

15. Warrants

As at 31 December 2008, the outstanding warrants issued to the Company’s employees and directors which remain unexercised are as follows:
1. 20,000,000 warrants
Exercise price
:
Baht 20.73 per share
Exercise ratio
:
1 ordinary share: 1 warrant
Exercise period
:
From 31 October 2005 to 31 July 2009
Outstanding unexercised warrants :
5,956,100 warrants
2. 20,000,000 warrants
Exercise price
:
Baht 27.40 per share
Exercise ratio
:
1 ordinary share: 1 warrant
Exercise period
:
From 31 October 2006 to 31 July 2010
Outstanding unexercised warrants :
20,000,000 warrants
Since exercise price of the above warrants exceeds the weighted average of fair value of ordinary shares for the year ended 31 December
2008, the Company expected that the warrant will not be exercised and had excluded the warrants from the calculation of dilutive potential
ordinary shares for diluted earnings per share calculation.
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16. Statutory reserve

Pursuant to Section 116 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535, the Company is required to set aside to a statutory reserve at least
5 percent of its net income after deducting accumulated deficit brought forward (if any), until the reserve reaches 10 percent of the registered
capital. The statutory reserve is not available for dividend distribution.

17. Treasury shares

As at 31 December 2008, details of treasury shares are as follows:

Cost of treasury shares (Thousand Baht)
Number of treasury shares (Thousand shares)
Average price per share (Baht)
Percentage of treasury shares to the Company’s shares in issue

Consolidated and separate financial statements
41,037
4,477
9.17
0.54

A resolution of a meeting of the Company’s Board of Directors No. 4/2551 held on 7 October 2008 approved the repurchase of shares of the
Company in order to manage its excess cash, increase earnings per share and to maximise shareholder benefits, with a budget of not more than
Baht 1,600 million. The repurchase shall not more than 83 million shares, equivalent to 9.99% of total issued and paid-up shares of the Company.
The period of repurchase of shares is from 22 October 2008 to 22 April 2009 and these shares are to be sold after 6 months from the date of
completing the repurchase of shares, but not more than 3 years.
Under the notification of the Office of the Securities and Exchange Commission No. Gor Lor Tor. Chor. Sor. (Wor) 2/2548 and the notification
of the Federation of Accounting Professions No. Sor. Sor Wor Bor Chor. 016/2548, public limited company is required to set aside retained
earnings in an amount equal to the amount paid for treasury shares until either the shares are sold or paid-up capital is reduced by cancellation of
any remaining unsold shares. During the year 2008, the Company has set aside approximately Baht 41 million as reserve for treasury shares.

18. Gain on sale of investment in an associate

On 20 April 2007, Unisem (M) Berhad entered into a sale and purchase agreement to acquire up to 100% of the paid up capital of
Advanced Interconnect Technologies Limited, which was an associated company held by the Company’s subsidiary, for a cash consideration of
USD 70.25 million. The Company indirectly owned 23.4 percent of the equity of such associate at the time of sale. In July 2007, the sales and
purchase transaction was completed and the Company’s subsidiary received approximately USD 14.9 million or equivalent to approximately Baht
504.6 million. A further distribution of approximately USD 0.7 million or equivalent to approximately Baht 24.1 million was also received in
December 2007 after expenses related to the transactions were finalised. Furthermore, another subsidiary received a loan repayment of USD 0.9
million or equivalent to approximately Baht 28.9 million from the associate. The subsidiaries had fully set up allowance for impairment of investment
and recorded doubtful account on such loan in the past. Therefore, the proceeds from this associate were recorded as other income in the
consolidated income statement for the year 2007.

19. Expenses by nature

Significant expenses by nature are as follows:

Salary and wages and other employee benefits
Directors’ and management’s remuneration
Depreciation
Loss on tax assessment
Loss on exchange
Product warranty expenses
Guarantee expenses
Raw materials and consumables used
Changes in inventories of finished goods and work in process

Consolidated financial statements
2008
2007
2,293,143,841
1,748,366,638
84,264,221
84,883,623
961,806,047
847,581,697
150,465,664
26,840,913
27,716,005
14,532,889
8,834,858,000
9,582,682,000
(31,424,503)
51,363,499
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(Unit: Baht)
Separate financial statements
2008
2007
589,995,514
572,557,451
12,207,307
13,953,897
231,461,199
198,990,353
150,465,664
22,512,938
14,532,889
3,559,986,000
3,826,649,000
(53,801,563)
(31,305,765)
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3. The significant privilege
are
3.1 Exemption of corporate
income tax for net income
from promotional
privileges and exemption
of income tax on
dividends paid from the
income of the operations
throughout the period in
which the corporate
income tax is exempted.
3.2 Allowed for 5% of the
increment in export
income over the
preceding year.
3.3 50 % exemption of
corporate income tax for
net income from the
expired date of 3.1
3.4 Exemption of import duty
on machinery as
approved by the Board.
3.5 2 times exemption of
freight, electricity and
pipe from the first
operation date
4. Date of first earning
operating income

Particulars
1. Certificate No.
2. Promotional privileges for

›

8 years
(expired)

10 years
(expired)

5 years
(expired)

Granted

10 years
(expired)

6 January
1994

8 years
(expired)

10 years
(expired)
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5 years
(expired)

Granted

10 years
(expired)

6 January
1994

10 January
1997

10 years
(expired)

Granted

5 years

10 years
(expired)

8 years
(expired)

17 January
2002
(Transerred
from Hana
Microelectronics
(NRIE) Co., Ltd.
in 2002)

10 years

Granted

5 years

10 years

8 years

27 March
2002

10 years

Granted

5 years

-

8 years

17 November
2001

10 years

Granted

5 years

-

8 years

18 February
2002

10 years

Granted

5 years

-

8 years

30 June 2004

10 years

Granted

5 years

-

8 years

2 December
2004

10 years

Granted

5 years

-

8 years

The Company
8010/2536
8036/2536
1842/2539 1341/Or/2544 1455 (1)/2544 1597(1)/2544 1091(1)/2545 1642(2)/2546 1977(2)/2547
Production of Production of Production of Production of Production of Production of Production of Production of Production of
PCBA
COB, PCBA
PCBA
Fiber Optic
Wireless
Smart card
LED
Wireless
Flexible
sensor
sensor
Device Air
and Module ASSEMBLY
Circuit Board
for Smart Card
Pressure and
Assembly and
Temperature
electronic
Control and
components
RFID
for Interface
Device

24 March
2006

10 years

Granted

5 years

-

8 years

3 December
2007

10 years

Granted

5 years

-

8 years

1328(2)/2548 2138(2)/2550
Production of Production of
PCBA
PCBA, RFID,
TAG Reader
Hand Held,
Internet
Access

The Company and its subsidiaries have received promotional privileges under the Investment Promotion Act B.E. 2520 as approved by the Board of Investment. Subject to
certain imposed conditions, significant privileges are as follows:

20. Promotional privileges
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16 November
1998

Granted

10 years

3 years
(expired)

20 April 2006

Granted

-

5 years

Production of
Integrated
Circuit (IC)

2093(6)/2548

1187/Or/2543

1154(1)/2544

Granted

10 years

7 years

Transferred 3 January 2544
from Hana
(Transferred
Semiconductor from Hana
(BKK) Co., Ltd. Semiconductor
in 1999
(BKK) Co., Ltd.
in 1999)

-

Until 9
October 2007
(expired)

Until 9
October 2004
(expired)

22 May
2001

Granted

-

7 years

Production of Production of Production of
IC OPTO
Integrated
Integrated
Circuit (IC)
Circuit (IC)
and
Wafer Probe
IC Dicing
test (Dice) and
Wafer saw

1186/Or/2543

Subsidiaries

Sales
Domestic sales
Export sales
Total sales

3,139
5,338,119,823
5,338,122,962

2008

2007
66,110
5,419,595,980
5,419,662,090

Promoted operations

1,480,998
308,964,230
310,445,228

3,887,515
286,676,528
290,564,043

Non-promoted operations
2008
2007

1133(4)/2548

2176(4)/2548

7 September
2003

Granted

-

7 years

1,484,137
5,647,084,053
5,648,568,190

2008

3 January
2005

Granted

-

8 years

Total
2007

(Unit: Baht)

Has not yet
started
utilising the
privileges.

Granted

-

7 years

Production of
Integrated
Circuit (IC)

1817(2)/2550

3,953,625
5,706,272,508
5,710,226,133

10 January
2006

Granted

-

8 years

Production of Production of Production of
IC OPTO and
Integrated
Integrated
Circuit (IC)
Integrated
Circuit (IC)
Circuit (IC) and Integrated
Module

1594(2)/2545

Hana Semiconductor (Ayutthaya) Company Limited

The Company’s operating revenues for the years could be divided according to promoted and non-promoted operations as follows:

1 April
1998

Date of first earning operating
income

4.

Granted

3.3 Exemption of import duty on
machinery as approved by the
board.

-

3.2 Allowed for 5% of the increment
in export income over the
preceding year.

The significant privilege are

3.

1492/2541

Hana Semiconductor (BKK) Company Limited

Production of Production of
Led, Opto and Autoled (LED)
Microwave
Amplifier

-

Promotional privileges for

2.

1112/2541

3.1 Exemption of corporate income
tax for net income from
promotional privileges and
exemption of income tax on
dividends paid from the income
of the operations throughout the
period in which the corporate
income tax is exempted.

Certificate No.

1.

Particulars
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21. Earnings per share

Basic earnings per share is calculated by dividing net income for the year by the weighted average number of ordinary shares held by
public and in issue during the year.
Diluted earnings per share is calculated by dividing net income for the year by the weighted average number of ordinary shares held by
public and in issue during the year plus the weighted average number of ordinary shares which would need to be issued to convert of all dilutive
potential ordinary shares into ordinary shares. The calculation assumes that the conversion took place either at the beginning of the year or on the
date the potential ordinary shares were issued.
21.1 Weighted average number of ordinary shares
As at 31 December 2008 and 2007, the weighted average number of ordinary shares in the consolidated and separate financial statements
is calculated as follows:
(Unit: Shares)
Consolidated and separate financial statement
2008
2007
830,405,961
825,218,290
39,196
4,790,213
(311,936)
830,133,221
830,008,503
991,157
830,133,221
830,999,660

Balance brought forward
Add: Shares issued during the year
Less: Treasury shares
Weighted average number of ordinary shares
Add: Potential ordinary shares - share warrants
(2008: 25,956,100 shares, 2007: 28,699,600 shares)
Diluted weighted average number of ordinary shares

Since exercise price of the above warrants exceeds the weighted average of fair value of ordinary shares for the year ended 31 December
2008, the Company expected that the warrant will not be exercised, and had excluded the warrants from the calculation of potential diluted
ordinary shares for diluted earnings per share calculation.
21.2 Reconciliation between basic earnings per share and diluted earnings per share is presented below:
Consolidated financial statements For the year ended 31 December
Net income
Weighted average number
Earnings per share
of ordinary shares
2008
2007
2008
2007
2008
2007
Thousand
Thousand
Thousand
Thousand
Baht
Baht
Baht
Baht
Shares
Shares
Basic earnings per share
Net income attributable to equity holders of the parent
Effect of dilutive potential
ordinary shares
Warrants to the directors and employees of the
Company 25,956,100 units
(2007: 28,699,000 units)
Diluted earnings per share
(Net income of ordinary
shareholders assuming the
exercise of warrants)
Net income attributable to equity holders of the parent
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1,909,550

2,449,161

830,133

-

-

-

1,909,550

2,449,161

830,133
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830,009

2.30

2.95

2.30

2.95

991

831,000
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Basic earnings per share
Net income attributable to equity holders of the parent
Effect of dilutive potential
ordinary shares
Warrants to the directors and employees of the
Company 25,956,100 units
(2007: 28,699,600 units)
Diluted earnings per share
(Net income of ordinary
shareholders assuming the
exercise of warrants)
Net income attributable to equity holders of the parent

Separate financial statements For the year ended 31 December
Weighted average number of
Earnings per share
Net income
ordinary shares
2008
2007
2008
2007
2008
2007
Thousand
Thousand
Thousand
Thousand
Baht
Baht
Baht
Baht
Shares
Shares
1,323,666

1,192,319

830,133

-

-

-

1,323,666

1,192,319

830,133

830,009

1.59

1.44

1.59

1.43

991

831,000

22. Segment information

The Company and its subsidiaries mainly involve a single industry segment in electronic component and mainly carry on their business in
the geographic areas in Thailand, Hong Kong, USA and China. Geographical segment information of the Company and its subsidiary companies
for the years ended 31 December 2008 and 2007 are as follows:
(Unit: Million Baht)

Revenue from external customers
Intersegment revenues
Total revenues
Segment income
Unallocated income and expenses:
Gain on sale of investment in an associate
Bad debt recovery
Other income
Selling expenses
Administrative expenses
Loss on tax assessment
Other expenses
Finance cost
Corporate income tax
Net income for the year

-

Domestic
Property, plant and equipment - net
Other assets
Total assets

Consolidated financial statements
Foreign
Eliminated
2008
2007
2008
2007
3,551
3,421
4,521
5,074
(4,886)
(5,389)
8,072
8,495
(4,886)
(5,389)
610
547

Domestic
2008
2007
11,555
12,215
365
315
11,920
12,530
1,952
2,012

4,059
15,258
19,317

Consolidated financial statements
Foreign
Eliminated
1,816
17,114
18,930

(23,935)
(23,935)

2008
5,875
8,437
14,312

2008
15,106
15,106
2,562
529
407
(179)
(720)
(31)
(6)
(123)
1,910

Total

Total

2007
15,636
15,636
2,559
29
466
(179)
(652)
(150)
(42)
(8)
(103)
2,449

2007
5,557
8,216
13,773

Transfer prices between business segments are as set out in Note 7 to the financial statements.
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23. Provident fund

The Company, the subsidiaries and their employees have jointly established a provident fund in accordance with the Provident Fund Act
B.E. 2530. Both employees and the Company or the subsidiaries contribute to the fund monthly at the rates of 3.0 - 7.5 percent of basic salary. The
fund, which is managed by SCB Asset Management Company Limited, will be paid to employees upon terminating in accordance with the fund
rules. During the year 2008, total amount of approximately of Baht 36 million (2007: Baht 33 million) had been contributed to the fund by the
Company and its subsidiaries, and Baht 10 million had been contributed by the Company (2007: Baht 10 million).

24. Dividend paid

During the year 2008 and 2007, the Company and its subsidiaries had dividend payments as follows:		
Approved by

The Company
For the year 2008
Dividends on 2007 income
Total for the year 2008
For the year 2007
Dividends on 2006 income
Total for the year 2007
Subsidiary companies
Hana Semiconductor (BKK) Company Limited
For the year 2008
Dividends on the unappropriated retained earnings
Interim dividend in respect of the income for the period
from 1 January 2008 to 30 April 2008
Total for the year 2008
For the year 2007
Dividends on the unappropriated retained earnings
Interim dividend in respect of the income for the period
from 1 January 2007 to 30 April 2007
Interim dividend in respect of the income for the period
from 1 January 2007 to 30 June 2007
Total for the year 2007

Dividend per share

Annual General Meeting of the shareholders on 30 April 2008

1,079,353,028
1,079,353,028

1.30
1.30

Annual General Meeting of the shareholders on 30 April 2007

827,124,690
827,124,690

1.00
1.00

Annual General Meeting of the shareholders 30 April 2008

150,000,000

1.50

Board of Director’s Meeting on 6 May 2008

150,000,000
300,000,000

1.50
3.00

Annual General Meeting of the shareholders 30 April 2007

170,000,000

1.70

Board of Director’s Meeting on 21 May 2007

100,000,000

1.00

Board of Director’s Meeting on 6 September 2007

100,000,000
370,000,000

1.00
3.70

			
Approved by
Hana Semiconductor (Ayutthaya) Company Limited
For the year 2008
Dividends on the unappropriated retained earnings
Total for the year 2008
For the year 2007
Dividends on the unappropriated retained earnings
Total for the year 2007

(Unit: Baht)

Total dividends

(Unit: Baht)
Total dividends

Dividend per
share

Annual General Meeting of the shareholders on 25 April 2008

240,000,000
240,000,000

2.00
2.00

Annual General Meeting of the shareholders on 27 April 2007

330,000,000
330,000,000

2.75
2.75

25. Commitments and contingent liabilities

25.1 Capital commitments
As at 31 December 2008, the Company and its subsidiaries had capital commitment of approximately USD 1.3 million or equivalent to Baht
47 million, relating to the construction of factory buildings and acquisition of machinery.
25.2 Operating lease commitments
The Company and its subsidiaries operate their business in Bangkok on a leased premise, the lease agreement of which is made between
the landlord and a related company. The lease is for a period as from the year 1986 up to the year 2014 with the annual lease payment of
approximately Baht 0.2 million in the year 1992 and subject to an increase at the rate of 10% per annum.
25.3 Marketing supportive service agreement
Since the year 2001, the Company and four subsidiary companies entered into marketing supportive service agreement with an overseas
subsidiary company. Under that agreement, the Company and the four subsidiary companies have to pay service fees to that subsidiary company
at the rates stipulated in the agreement.
25.4 Guarantees
As at 31 December 2008, there were outstanding bank guarantees of approximately Baht 187 million (2007: Baht 181 million) issued by
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banks on behalf of the Company and its subsidiaries in respect of certain performance bonds as required in the normal course of business of the
Company and the subsidiaries. These included letters of guarantee amounting to Baht 144 million to be security for the tax assessment of a
subsidiary company made by the Revenue Department (as discussed in Note 25.5) and Baht 42 million to guarantee electricity usage, among
others.
25.5 Tax assessment and litigation
a) During the year 2003, the Company received a notification of a corporate income tax assessment for the year 1997 from the Revenue
Department for not allocating interest expenses and loss on exchange rate of loans to the promoted operations, causing the under
recording of corporate income tax for the year 1997, which together with related penalty and surcharge amounted to Baht 150 million.
The Company did not agree with the assessment and appealed it to the Tax Tribunal. In November 2007, the Tax Tribunal rejected
the appeal. Currently, the Company is in the process of appealing to the Tax Court. The Company expects that the Supreme Court will
reverse the judgment of the Central Tax Court and return the assessed amount plus interest to the Company.
However, the Company has recorded provision for loss on tax assessment of approximately Baht 150 million and has placed a bank
guarantee as security against the assessment.
b) As at 31 December 2006, the Company had contingent liabilities from legal action which the Company disputed concerning the
Company’s purported obligations with regards to the liabilities of a former related company. The Company made full provision for
estimated maximum payment in event of an unfavorable ruling by the court for approximately USD 1 million or equivalent Baht 31
million together with legal cost and interest at the rate of 10% per annum. In February 2008, the Company had made settlement
agreement and general release for this case in which the Company already paid for such guarantee expenses of Baht 7.9 million.
The Company had therefore reversed the remaining guarantee expenses of Baht 25.5 million as other income in the income statement
for the year ended 31 December 2008.

26. Financial instruments

26.1 Financial risk management and policies
The Company’s and its subsidiaries’ financial instruments, as defined under Thai Accounting Standard No. 48 “Financial Instruments:
Disclosure and Presentations”, principally comprise cash and cash equivalents, trade accounts receivable, investments, and accounts payable.
The financial risks associated with these financial instruments and how they are managed is described below.
Credit risk
The Company and the subsidiaries are exposed to credit risk primarily with respect to trade accounts receivable. The Company and the
subsidiaries manage the risk by adopting appropriate credit control policies and procedures and therefore do not expect to incur material financial
losses. The maximum exposure to credit risk is limited to the carrying amounts of receivables as stated in the balance sheets.
Interest rate risk
The Company’s and the subsidiaries’ exposure to interest rate risk relates primarily to their cash at banks. However, since cash at banks
bear floating interest rates, or fixed interest rate which are close to the market rate the interest rate risk is expected to be minimal.
Significant financial assets and liabilities as at 31 December 2008 classified by type of interest rates are summarised in the table below, with
those financial assets and liabilities that carry fixed interest rates further classified based on the maturity date, or the repricing date if this occurs
before the maturity date.
Fixed interest rate
within one year
Financial Assets
Cash and cash equivalents
Short-term investments
Trade accounts receivable
Financial Liabilities
Trade accounts payable

Total

(Million Baht)

Effective interest rate
(% p.a.)

1,981
35
-

2,283
-

52
328
1,540

4,316
363
1,540

0.50 - 2.55
LIBOR + 1.65
-

-

-

1,088

1,088

-

Fixed interest rate
within one year
Financial Assets
Cash and cash equivalents
Trade accounts receivable
Investments in subsidiary companies
Financial Liabilities
Trade accounts payable

Consolidated financial statements
Floating interest rate
Non-interest bearing

Separate financial statements
Floating interest rate Non-interest bearing

Total

(Million Baht)

Effective interest rate
(% p.a.)

410
-

199
-

2
519
3,428

611
519
3,428

0.50 - 0.75
-

-

-

420

420

-

Foreign currency risk
The Company’s and the subsidiaries’ exposure to foreign currency risk arise mainly from trading transactions that are denominated in
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foreign currencies. The Company and its subsidiaries seek to reduce this risk by entering into forward exchange contracts when they consider
appropriate. Generally, the forward contracts will mature within one year.
The balances of financial assets and liabilities denominated in foreign currencies as at 31 December 2008 are summarised below.
Foreign currency

Financial assets
(Million)
1,408
4
-

US Dollar
New Taiwan Dollar
Singapore Dollar

Financial liabilities
(Million)
842
11

Forward exchange contracts outstanding as at 31 December 2008 are summarised below.
Foreign currency

Sold amount
(Million)
50

US Dollar

Average exchange rate as at 31 December 2008
(Baht per 1 foreign currency unit)
34.9438
1.0578
24.2207

Contractual exchange rate - sold amount
(Baht per 1 foreign currency unit)
33.54 - 34.92

In addition, an overseas subsidiary of the Company entered into the government bond linked asset swap agreements with an overseas
bank. The details of the investment asset swap agreements outstanding as at 31 December 2008 are as follows:
Linked asset

Notional amount
(Million USD)
1
1

1-Year South Korean government bond
2-Year China government bond

Maturity date
23 March 2009
26 February 2010

Yield to maturity
(Percent)
1.40
1.05

Fair value gain (loss)
(Million Baht)
3.3

26.2 Fair value
Since the majority of the Company’s and the subsidiaries’ financial instruments are short-term in nature which carry floating interest rate or
the interest rate close to market rates, their fair value is not expected to be materially different from the amounts presented in the balance sheets.
A fair value is the amount for which an asset can be exchanged or a liability settled between knowledgeable, willing parties in an arm’s
length transaction. The fair value is determined by reference to the market price of the financial instrument or by using an appropriate valuation
technique, depending on the nature of the instrument.

27. Capital management

The primary objective of the Company’s and its subsidiaries’ capital management is to ensure that they have an appropriate financial
structure and preserve the ability to continue its business as a going concern.
According to the balance sheet as at 31 December 2008, the Group’s debt-to-equity ratio was 0.2:1 (2007: 0.2:1) and the Company’s was
0.1:1 (2007: 0.1:1).

28. Reclassification

Certain amounts in the financial statements for the year ended 31 December 2007 have been reclassified to conform to the current year’s
classification but with no effect to previously reported net income or shareholders’ equity. The reclassifications are as follows:			
(Unit: Baht)
Property, plant and equipment - net
Intangible assets - net

Consolidated financial statements
As reclassified
As previously reported
5,556,564,034
5,566,938,667
10,374,633
-

Separate financial statements
As reclassified
As previously reported
1,530,689,932
1,531,455,010
765,078
-

During the year 2008, the Company and its subsidiaries recorded computer software as intangible assets in accordance with TAS 51
“Intangible Assets”. Thus, the reclassification for the year 2007 has been made to previously reported figures.

29. Subsequent event

On 27 February 2009, the meeting of the Board of Directors of the Company No. 1/2009 passed some resolutions as follows:
1) Approved the dividend payment from the 2008 income to the Company’s shareholders at Baht 1.20 per share. The dividend will be
paid on 14 May 2009.
2) Approved to offset the excess of cost of investments over net book value of the subsidiary companies amounted to Baht 154,975,555,
which the Company has already deducted in the consolidated shareholders’ equity as at 31 December 2008, against the
unappropriated retained earnings in the consolidated shareholders’ equity.
The dividend payment and the offsetting of the excess of cost of investments over net book value of the subsidiary companies will
subsequently be proposed for approval in the Annual General Meeting of the Company’s shareholders.

30. Approval of financial statements

These financial statements were authorised for issue by the Company’s Board of Directors on 27 February 2009.
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