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บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 1
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1. ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิ คส จํากัด (มหาชน) ประกอบธุ รกิจหลักประเภทผลิตและจําหน่ ายชิ้นส่ วน
อิเล็กทรอนิ กส์แบบครบวงจร (Electronics Manufacturing Services) โดยมีสาํ นักงานใหญ่ต้ งั อยูท่ ี่ 10/4 หมู่ 3 ถนน
วิภาวดี-รังสิ ต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุ งเทพฯ 10210 เลขทะเบียนบริ ษทั บมจ. 0107536000773 เวปไซต์ของ
บริ ษทั http://www.hanagroup.comโทรศัพท์ 02-551-1297, 02-521-4935 โทรสาร 02-551-1299, 02-552-4906
ณ 31 ธันวาคม 2551 บริ ษทั มี ทุนจดทะเบี ยนที่ ชาํ ระแล้ว 830,474,960 บาท บริ ษทั มีการซื้ อหุ ้นคื นเพื่อการ
บริ หารทางการเงิน โดยจํานวนหุ น้ ที่ซ้ื อคืนตั้งแต่ 22 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2551 คือ 4,447,100 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 0.54
ของทุนที่ชาํ ระแล้ว บริ ษทั ฯ มีจาํ นวนหุน้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยง 826,027,860 หุน้ ณ 31 ธันวาคม 2551 และบริ ษทั ฯ ไม่มีหุน้
บุริมสิ ทธิ์
โครงสร้ างกลุ่มบริษัทฯ
กลุ่มฮานา ประกอบด้วย บริ ษทั แม่ ซึ่งได้แก่ บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิ คส จํากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” ซึ่ งดําเนิ น
ธุ รกิ จประกอบและจําหน่ ายชิ้ นส่ วนอิ เล็กทรอนิ กส์แบบครบวงจร และประกอบด้วยบริ ษทั ย่อย ถื อหุ ้นโดยบริ ษทั ฯ
ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังต่อไปนี้
บริษทั ย่ อยที่ถือหุ้นโดยบริษทั ฯ

ประเภทธุรกิจ

จํานวนหุ้นทีถ่ อื โดยบริษทั ฯ /
จํานวนหุ้นจดทะเบียน
(ชนิดของหุ้น - หุ้นสามัญ)

บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (กรุ งเทพ) จํากัด
10/4 หมู่ 3 ถนนวิภาวดี-รังสิ ต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุ งเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02-551-1297, 02-521-4935
โทรสาร 02-551-1299, 02-552-4906
บริ ษทั ฮานา เทรดิ้ง จํากัด*
100 หมู่ 1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ. อยุธยา 13160
โทรศัพท์: (035) 350170-7 โทรสาร: (035) 350805-6
บริ ษทั โอแมค เซลส์ จํากัด
16E, On Fook Industrial Building, 41-45 Kwai Fung
Crescent, Kwai Chung, N.T., Hong Kong

ผลิตชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์

99,999,994 / 100,000,000 บาท

ค้าขาย

99,993 / 100,000 บาท

จัดซื้ อ

99,999 / 100,000 ดอลลาร์ฮ่องกง

1

บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
P.O. Box 71, Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola,
British Virgin Islands
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส อินเวสเมนท์ จํากัด
P.O. Box 71, Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola,
British Virgin Islands
บริ ษทั ฮานา เทคโนโลยี่ กรุ๊ ป จํากัด
P O Box 309, Ugland House, South Church St., George
Grand Cayman, Cayman Islands
บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ อินเวสท์เมนท์ จํากัด**
P O Box 957, Offshore Incorporations Center, Road Town,
Tortola, British Virgin Islands
บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จํากัด
100 หมู่ 1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ. อยุธยา 13160
โทรศัพท์: (035) 350170-7 โทรสาร: (035) 350805-6
ถือหุ้นโดยบริษทั ย่ อยของบริษัทฯ

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

จําหน่ายชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์

2 / 2 ดอลลาร์สหรัฐ

ลงทุนและจําหน่าย
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

2 / 2 ดอลลาร์สหรัฐ

ลงทุน

2 / 2 ดอลลาร์สหรัฐ

ลงทุน

10 /10 ดอลลาร์สหรัฐ

ผลิตชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์

69,999,993 / 120,000,000 บาท

ประเภทธุรกิจ

จํานวนหุ้นทีถ่ อื โดยบริษทั ย่อยของ
บริษทั / จํานวนหุ้นทีจ่ ดทะเบียน
(ชนิดของหุ้น - หุ้นสามัญ)

ลงทุน

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

ลงทุน

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

ลงทุน

ค้าขาย

ผลิตชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์
ตัวแทนจําหน่าย

2

2 / 2 ดอลลาร์สหรัฐ
ถือโดย บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ อิน
เวสท์เมนท์ จํากัด
437,752 / 437,752 ดอลลาร์สหรัฐ
ถือโดย บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส
อินเวสเมนท์ จํากัด
1,000 / 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ
ถือโดย บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส
อินเวสเมนท์ จํากัด

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

ลงทุน

บริ การด้านลูกค้า

ผลิตชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์
ผลิตชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์

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

* บริ ษทั ย่อยนี้ได้ปิดบริ ษทั และเสร็ จสิ้ นการชําระบัญชีแล้ว เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2551
** และ *** บริ ษทั ย่อย 2 แห่งนี้ได้ปิดบริ ษทั เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2551

แหล่งอ้ างอิง
1. ผูต้ รวจสอบบัญชี:
บริษัท เอิร์นสท์ แอนด์ ยงั จํากัด
ชั้นที่ 33 อาคารเลครัชดา ออฟฟิ ศ คอมเพล็กซ์ เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก กรุ งเทพ ฯ 10110
โทรศัพท์: 02-264-0777
โทรสาร : 02-264-0790
2. สํานักกฏหมาย:
สํ านักงานกฏหมายดํารงธรรม
เลขที่ 63 ซอยสุ ขมุ วิท 8 (ซอยปรี ดา) ถนนสุขมุ วิท เขตวัฒนา กรุ งเทพ ฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-255-2550-2, 02-653-1133-4
โทรสาร : 02-653-1135, 02-253-3427
3. สํานักงานจดทะเบียนหลักทรัพย์:
บริษัทศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
ชั้น 4, 7- 8 เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-229-2800
โทรสาร : 02-359-1259
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2. ปัจจัยความเสี่ ยง
ก) ความเสี่ ยงทางธุรกิจ
ฮานามีปัจจัยความเสี่ ยงที่ความสําคัญ คือการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญในกลุ่มฐานลูกค้ารายใหญ่ ซึ่ งอาจเกิดจาก
ปั จจัยภายนอก เช่ นการเปลี่ ยนกรรมสิ ทธ์ การเปลี่ ยนเจ้าของกิ จการ หรื อการเปลี่ ยนแปลงผลิ ตภัณฑ์ที่ ทาํ การผลิ ต
ถึงแม้วา่ กลยุทธ์ของฮานา คือการมีฐานลูกค้าที่หลากหลายในอุตสาหกรรมหลายๆประเภท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
สาระสําคัญของลูกค้ารายใหญ่สามารถส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ฯ ได้
นอกจากนี้ สภาวะตลาดซึ่ งเป็ นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะทางเศรษฐกิ จมีผลต่อราคาและอุปสงค์ในสิ นค้า
ของบริ ษทั ฯ
ข) ความเสี่ ยงทางการผลิต
ความเสี่ ยงในการผลิตมีดงั ต่อไปนี้
- ความเสี่ ยงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลให้เครื่ องจักรอุปกรณ์ที่มีอยูล่ า้ สมัย
- ความเสี่ ยงจากการเกิดอัคคีภยั และภัยธรรมชาติ ในกรณี ที่เกิดอุทกภัย เช่นนํ้าท่วม แผ่นดินไหว รวมทั้งการเกิดอัคคีภยั
อาจส่ งผลให้เกิ ดความเสี ยหายกับกลุ่มบริ ษทั ฯ ได้ อาทิเช่น กรณี โรงงานได้รับความเสี ยหาย อาจทําให้บริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ย่อยสูญเสี ยลูกค้าและต้องใช้ระยะเวลาหลายเดือนถึงปี ในการติดตั้งเครื่ องจักรและรับคําสัง่ ซื้อของลูกค้า
- ความเสี่ ย งทางด้านการจัดหาแรงงานที่ มีคุ ณภาพ บริ ษ ทั ฯ อาจมี ความเสี่ ยงในการสรรหาแรงงานที่ มี คุณภาพให้
พอเพียงกับความต้องการ
ค) ความเสี่ ยงทางการบริหาร
เนื่ องด้วยคณะผูบ้ ริ หารของฮานา ประกอบด้วยชาวต่างชาติหลายท่าน แม้ว่าจะไม่มีพนักงานหรื อผูบ้ ริ หารเพียงรายใด
รายหนึ่ ง ที่เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อการดําเนิ นงานและความอยู่รอดของกิจการ การสูญเสี ยผูบ้ ริ หารระดับสูง รวมทั้งการที่
ต้องดําเนินการคัดสรร เลือกหาผูบ้ ริ หารใหม่ อาจมีผลกระทบต่อผลการดําเนินงานทางธุรกิจและมูลค่าตลาดของกิจการ
ได้
ง) ความเสี่ ยงทางการเงิน
ความเสี่ ยงอื่นๆ ที่ อาจมีผลกระทบกับบริ ษทั ฯ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาท ความเสี่ ยงทาง
การเมือง การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและการการจัดเก็บหนี้จากลูกค้า

____________________________________________________________________________________________________
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3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ความเป็ นมา
การจัดตั้งบริ ษทั
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิ คส จํากัด (มหาชน) “ฮานา หรื อ บริ ษทั ฯ” จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นในวันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2521 โดยนักธุรกิจชาวเนเธอร์แลนด์ชื่อ นายเอส วาย ฮัน (Mr. S.Y. HAN) เพื่อผลิต Light Emitting Diode
(LED) หรื อตัวเปล่งแสงแสดงตัวเลขบอกเวลา โดยบริ ษทั ฯได้รับการส่งเสริ มจากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน ในการ
ผลิตเพื่อส่ งออกส่วนประกอบภายในของนาฬิกาอิเล็กทรอนิกส์ (Modules for Electronic Digital Watch) ส่ วนประกอบ
เครื่ องกลไกของนาฬิกา (Mechanical Watch Movement) ส่ วนประกอบภายในของเครื่ องเล่นเกมส์ (Display Hand-Held
Game) เครื่ องคิดเลข การประกอบ IC, PCB และการพันคอยล์
ทุนจดทะเบียนแรกเริ่ ม และ มูลค่าหุ น้ แรกเริ่ มที่ตราไว้
ฮานา จดทะเบียนแรกเริ่ มด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2521 แบ่งเป็ น หุ ้นสามัญ
จํานวน 500,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท โดยเรี ยกชําระครั้งแรก ร้อยละ 25 ของมูลค่า ที่ตราไว้
ณ วันที่ 14 กันยายน 2543 ฮานาได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ จาก หุน้ ละ 10 บาท เป็ น หุ น้ ละ
5 บาท กับกระทรวงพาณิ ชย์
ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2547 ฮานาได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ ้นจาก หุ ้นละ 5 บาท เป็ นหุ ้น
ละ 1 บาท กับกระทรวงพาณิ ชย์
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาํ คัญในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการบริ หารงาน
สํานักงานเดิมของฮานาตั้งอยูเ่ ลขที่ 21 ถนนศาลาแดง เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร และโรงงาน ตั้งอยูเ่ ลขที่ 10/4 หมู่
7 ถนนวิภาวดีรังสิ ต กรุ งเทพมหานคร 10210 ใน พ.ศ. 2535 ฮานาได้ยา้ ยสํานักงานมาอยู่ ณ ที่เดียวกับโรงงาน ในระยะแรก
บริ ษทั ฯ มีการผลิตตัวเปล่งแสงไดโอด (LED หรื อ Light Emitting Diode) สําหรับนาฬิกาข้อมือ ต่อมาจึงได้นาํ เทคโนโลยี
LCD (Liquid Crystal Display) ขึ้นมาใช้แทนที่ LED เนื่ องจากใช้ไฟน้อยกว่า ทําให้แบตเตอรี่ ใช้งานได้นานกว่า และ
ผูบ้ ริ โภคหันมาให้ความนิยมแทนนาฬิกาชนิดกลไก ในปัจจุบนั ฮานา ได้หยุดทําการ ผลิต LED และ LCD ที่ใช้สาํ หรับนาฬิกา
ข้อมือแล้ว แต่ยงั คงทําการผลิต LED ที่เรี ยกว่า SEVEN SEGMENTS ซึ่ งใช้เป็ นส่ วนประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น
คอมพิวเตอร์ เครื่ องคํานวณ เป็ นต้น หลังจากนั้น ฮานาได้เป็ นผูร้ ิ เริ่ ม ผลิ ตแผงวงจรอิ เล็กทรอนิ กส์ E-Module ซึ่ งนํา
เทคโนโลยีวงจรอิเล็กทรอนิ กส์ผนวกกับกลไกนาฬิกา มาพัฒนาเป็ นเครื่ องนาฬิกาที่เรี ยกกันว่า Quartz ซึ่ งมีความเที่ยงตรงดี
เยี่ยม ในปี พ.ศ. 2528 มีการจัดตั้งบริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (กรุ งเทพ) จํากัด โดยได้รับการส่งเสริ มจาก คณะกรรมการ
ส่ งเสริ มการลงทุนในการผลิต IC ต่อมาได้จดั ตั้งบริ ษทั ฮานา คอยล์ เพื่อผลิตขดลวดไฟฟ้ าใช้สาํ หรับนาฬิกาอิเล็กทรอนิ กส์
และในปี พ.ศ. 2532 ได้ก่อตั้งบริ ษทั ฮานา เทรดิ้ง ขึ้น โดยนําเข้านาฬิกาสําเร็ จรู ปมาจําหน่ายในประเทศ (ได้จดทะเบียนเลิก
5
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บริ ษทั ฮานา คอยล์ จํากัดในปี 2544 และเสร็ จสิ้ นการชําระบัญชี เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2551 และได้จดทะเบียนเลิกบริ ษทั ฮา
นา เทรดิ้ง จํากัด เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2551 และเสร็ จสิ้นการชําระบัญชีเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2551 )
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยในส่ วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุ รกิจ และ
การบริ หารงานในระยะ 3 ปี ย้อนหลัง มีดงั นี้
2549

มี ก ารดํา เนิ นการย้า ยหน่ ว ยการผลิ ต จากโรงงานเซี่ ย งไฮ้ ไปสู่ โ รงงานแห่ ง ใหม่ ที่ เมื อ งเจี ย ซิ ง
ประเทศจีน โดยได้ยา้ ยเสร็ จสมบูรณ์ในไตรมาสที่ 1 ปี 2550 และการก่อสร้างขยายพื้นที่เพิ่มเติมที่
โรงงานลําพูนเป็ นอาคารตึก 4 ชั้น ซึ่ งสามารถเพิ่มพื้นที่การผลิตอีกร้อยละ 60 ได้ดาํ เนิ นการแล้ว
เสร็ จภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2550 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2549 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั
ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ อินเวสเม้นท์ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิให้ลดทุน
จดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมประมาณ 31 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯหรื อเทียบเท่าประมาณ 1,225
ล้านบาท (หุน้ สามัญ 3,089,284 หุ น้ มูลค่าหุน้ ละ 10 เหรี ยญสหรัฐฯ) เป็ น 100 เหรี ยญสหรัฐฯ หรื อ
เทียบเท่าประมาณ 3,626 บาท (หุน้ สามัญ 10 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 เหรี ยญสหรัฐฯ)

2550

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2550 บริ ษทั ยูนิแซม (เอ็ม) เบอร์แฮด ได้ทาํ ข้อตกลงการซื้ อขาย โดยเข้าถือ
หุน้ 100% ของทุนเรี ยกชําระแล้วของบริ ษทั แอดวานซ์ อินเตอร์คอนเนค เทคโนโลยี่ จํากัด หรื อ
“AIT” ซึ่งเป็ นบริ ษทั ร่ วมที่ถือหุ น้ โดยบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ โดยมีมูลค่าการซื้อขายที่ 70.25 ล้าน
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา บริ ษทั ฯ คงเหลือสัดส่ วนการถือหุ ้นทางอ้อมในบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวร้อยละ
23.4 ณ วันที่จาํ หน่าย การซื้ อขายบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวเสร็ จสิ้ นในเดือนกรกฎาคม 2550 ซึ่ งบริ ษทั
ย่อยของบริ ษทั ฯ ได้รับเงินประมาณ 14.9 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา หรื อเทียบเท่าประมาณ 504.6
ล้านบาท จากการขายบริ ษทั ร่ วมและจะได้รับเงินที่เหลือประมาณ 0.6 ล้านบาท หลังจากบันทึก
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด และนอกจากนี้ บริ ษทั ย่อยอีกแห่ งหนึ่ งยังได้รับคืนเงิ นกูย้ ืมที่ให้แก่บริ ษทั ร่ วม
ดังกล่าวจํานวน 0.9 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา หรื อเทียบเท่าประมาณ 28.9 ล้านบาท
ในไตรมาส 2 ปี 2550 บริ ษทั ฯ ได้เสร็ จสิ้ นการขยายพื้นที่ส่วนการผลิตที่โรงงานลําพูน ในเดือน
เมษายน 2550 โดยมี ค่ าใช้จ่าย 300 ล้านบาท ในการสร้ างอาคารแห่ งใหม่ขนาดพื้นที่ 10,000
ตารางเมตร
บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (กรุ งเทพ) จํากัด และบริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จํากัด
ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฮานา ได้ทาํ ข้อตกลงซื้ อขายที่ดินเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2550 โดย
บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (กรุ งเทพ) จํากัด ซึ่ งเป็ นเจ้าของที่ดินซึ่ งตั้งอยูใ่ นเขตอุตสาหกรรม
ไฮเทค ตําบลบ้านเลน อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรี อยุธยา จํานวน 11 ไร่ 2 งาน 75 ตาราง
วา ได้ขายที่ดินให้กบั บริ ษทั ฮานาเซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จํากัด โดยขายในราคารวมทั้งสิ้ น
44,405,029 บาท (สี่ สิบสี่ ลา้ นสี่ แสนห้าพันยีส่ ิ บเก้าบาท)โดยทั้งนี้ จุดประสงค์ของการซื้ อขายที่ดิน
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ดังกล่าวระหว่างบริ ษทั ย่อยทั้งสอง เพื่อการขยายพื้นที่และเพื่อเพิ่มกําลังการผลิตของโรงงานฮานา
เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) ทั้งนี้เพื่อ ตอบสนองความต้องการสิ นค้าของลูกค้าของบริ ษทั ที่เพิ่มขึ้น
2551

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2550 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฮานา เทรดิ้ง จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั
ย่อยของบริ ษทั ฯ ได้มีมติพิเศษให้มีการเลิกบริ ษทั ซึ่งนายทะเบียนได้รับจดทะเบียนเลิกบริ ษทั ย่อย
นี้ เรี ยบร้ อ ยแล้วเมื่ อ วัน ที่ 7 มกราคม 2551 และได้จดทะเบี ย นเสร็ จการชําระบัญ ชี เมื่ อ วัน ที่ 2
กรกฎาคม 2551 โดยบริ ษทั ฯได้รับคืนเงินลงทุนเป็ นจํานวนเงิน 0.8 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2551 บริ ษทั ย่อยสองแห่ งในต่างประเทศ ได้แก่ บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดัก
เตอร์ อิ นเวสท์เมนท์ จํากัด และบริ ษทั ฮานา เซมิ คอนดักเตอร์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด ได้หยุด
ดําเนิ นกิ จการ และได้ยกเลิ กใบอนุ ญาตประกอบกิ จการกับนายทะเบี ยนของรัฐบริ ติช เวอร์ จิน
ไอส์แลนด์
บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนินการการก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมอีก 1 อาคาร พื้นที่ 3,000 ตารางเมตร โดยใช้งบ
ก่อสร้างประมาณ 100 ล้านบาท ที่โรงงานสาขาจังหวัดพระนครศรี อยุธยาเพื่อเพิ่มกําลังผลิต โดย
อาคารได้เปิ ดใช้งานในปลายเดือนพฤษภาคม 2551
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิ เล็คโทรนิ คส จํากัด (มหาชน) และ บริ ษทั ย่อยดําเนิ นกิ จการหลักเดี ยวกันคื อ ธุ รกิ จ
ประกอบและจําหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิ กส์ โดยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลักในประเทศไทย ฮ่องกง สหรัฐอเมริ กา
และจีน โดยมีโครงสร้างของ บริ ษทั ใหญ่ และ บริ ษทั ย่อย ดังต่อไปนี้
กลุ่มบริษัท ฮานา
*ข้อมูล ณ 31 ธ.ค 2551

การผลิต
ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)
ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (กรุ งเทพ) จํากัด
ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จํากัด
ฮานา ไมโครดิสเพล เทคโนโลยี่ อิงค์ จํากัด
ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส (เจียซิง) จํากัด

การลงทุน
ฮานา เทคโนโลยี่ กรุ๊ ป จํากัด
ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ อินเวสท์เมนท์ จํากัด-ปิ ดบริ ษทั แล้ว
ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ โฮลดิ้ง จํากัด
ฮานา เทคโนโลยี่ อินเวสท์เมนท์ จํากัด
ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด

การจัดซื้อ
โอแมค เซลส์ จํากัด

การลงทุนและค้าขาย
ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส อินเวสท์เมนท์ จํากัด
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บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)
การจัดจําหน่ าย
ฮานา เทรดิ้ง จํากัด-ปิ ดบริ ษทั แล้ว
ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด-ปิ ดบริ ษทั แล้ว
ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส อิงค์ จํากัด

การบริการลูกค้า
ฮานา มาเก๊า คอมเมอร์เชียล ออฟชอร์ จํากัด

โครงสร้ างรายได้
ผลิตภัณฑ์

IC ASSEMBLY
CAPTIVE LINES
PCBA
MICRODISPLAY
รวม

ดําเนินงานโดย

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

% การถือ
หุ้นของ
บริษัท

2549

2550

100%
100%

รายได้
5,574
1,939

100%

7,318

49

8,408

54

8,308

55

100%

174
15,005

1
100

116
15,635

1
100

125
15,105

1
100

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

บริษทั

% รายได้
37
5,280
13
1,831

%
34
12

รายได้
5,046
1,626

%
33
11

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

โรงงาน/
ทีต่ ้งั

ลักษณะธุรกิจ

ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)
ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (กรุ งเทพ) จํากัด
ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จํากัด
ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (เซี่ยงไฮ้)

ลําพูน
กรุ งเทพฯ
อยุธยา
เซี่ยงไฮ้

ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส (เจียซิง) จํากัด

เจียซิง

การผลิต PCBA
การผลิต CAPTIVE LINES
การผลิต IC
การผลิต PCBA (ปิ ดโรงงานแล้ว)
การผลิต IC
การผลิต PCBA
การผลิต LCoS, RFID

ฮานา ไมโครดิสเพลย์ เทคโนโลยี่ อิงค์ จํากัด
โอแมค เซลส์ จํากัด
ฮานา เทคโนโลยี่ กรุ๊ ป จํากัด
ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ อินเวสท์เมนท์ จํากัด

(หน่ วย: ล้ านบาท)
2551

รัฐโอไฮโอ
สหรัฐอเมริ กา
ฮ่องกง
การจัดซื้อ
เคย์แมน
การลงทุน
บริ ติช เวอร์จิ้น การลงทุน (ปิ ดบริ ษทั แล้ว)
ไอส์แลนด์
9

(หน่ วย: ล้ านบาท)
รายได้
2549

2550

2551

4,656
1,939
5,094
2,662
480
174

5,713
1,831
4,702
578
2,695
115

5,659
1,626
4,408
638
2,649
125

-

-

-

บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)
บริษทั
ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ โฮลดิ้ง จํากัด

โรงงาน/
ทีต่ ้งั

บริ ติช เวอร์จิ้น
ไอส์แลนด์
ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด บริ ติช เวอร์จิ้น
ไอส์แลนด์
ฮานา เทคโนโลยี่ อินเวสท์เมนท์ จํากัด
เคย์แมน
ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด บริ ติช เวอร์จิ้น
ไอส์แลนด์
ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส อินเวสท์เมนท์ จํากัด บริ ติช เวอร์จิ้น
ไอส์แลนด์
ฮานา มาเก๊า คอมเมอร์เชียล ออฟชอร์ จํากัด
มาเก๊า
ฮานา เทรดิ้ง จํากัด
อยุธยา
ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิ คส อินเตอร์ เนชัน่ แนล บริ ติช เวอร์จิ้น
จํากัด
ไอส์แลนด์
ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด
บริ ติช เวอร์จิ้น
ไอส์แลนด์
ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส อิงค์ จํากัด
สหรัฐอเมริ กา
รวม

ลักษณะธุรกิจ

รายได้
2549

2550

2551

การลงทุน

-

-

-

การลงทุน

-

-

-

การลงทุน
การลงทุน

-

-

-

การลงทุนและค้าขาย

-

-

-

การบริ การลูกค้า
การจัดจําหน่าย (ปิ ดบริ ษทั แล้ว)
การจัดจําหน่าย

-

-

-

การจัดจําหน่าย (ปิ ดบริ ษทั แล้ว)

-

-

-

การจัดจําหน่าย

15,005 15,635

15,105

หมายเหตุ : บริ ษทั ส่ วนใหญ่เป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อการลงทุนเท่านั้น (Holding company) และบริ ษทั ย่อยอื่นๆ
ดังกล่าวข้างต้นไม่มีรายได้ใดๆ

นโยบายในการแบ่ งการดําเนินงานของบริษัทในกลุ่ม
ธุ ร กิ จ หลัก ของกลุ่ ม บริ ษ ัท คื อ ประกอบและจํา หน่ า ยผลิ ต ภัณ ฑ์อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ชิ้ น ส่ ว นย่อ ย และผลิ ต ผลิ ต ภัณ ฑ์
อิ เล็กทรอนิ กส์สําเร็ จรู ปขนาดเล็ก โดยมี ผลิ ตภัณฑ์หลัก ได้แก่ ผลิ ตภัณฑ์ PCBA ส่ วนใหญ่ผลิ ตโดยบริ ษ ทั ฮานา
ไมโครอิเล็คโทรนิ คส จํากัด (มหาชน) มีโรงงานตั้งอยู่ที่จงั หวัดลําพูน และบริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิ คส (เจียซิ ง)
จํากัด โดยมีโรงงานตั้งอยูท่ ี่เมืองเจียซิง ประเทศจีน ผลิตภัณฑ์ IC มีการประกอบและทดสอบการทํางานโดยบริ ษทั ฮานา
เซมิ ค อนดัก เตอร์ (อยุธยา) จํากัด โดยมี โ รงงานตั้ง อยู่ที่ นิ ค มอุ ตสาหกรรมไฮเทค จัง หวัด พระนครศรี อ ยุธ ยา และที่
โรงงานเจียซิง ผลิตภัณฑ์ LED โดยหน่วยประกอบผลิตภัณฑ์เฉพาะโดยบริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (กรุ งเทพ) จํากัด
หรื อ ที่โรงงานกรุ งเทพฯ ประกอบ Liquid Crystal on Silicon (LCoS) โดยบริ ษทั ฮานา ไมโครดิสเพลย์ เทคโนโลยี่ อิงค์
จํากัด โดยโรงงานตั้งอยูท่ ี่รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริ กา
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บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

4. การประกอบธุรกิจของแต่ ละสายผลิตภัณฑ์ หรือ บริการ
1.

ผลิตและทดสอบการทํางานของแผงวงจรไฟฟ้า (IC Assembly)
บริ ษทั ฯ ดําเนิ นธุรกิจรับจ้างประกอบ และทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ าโดยมีโรงงานที่จงั หวัดพระนครอยุธยาและ
โรงงานที่เมืองเจียซิ งเป็ นฐานการผลิต โดยผลิตภัณฑ์ IC ถูกนําไปใช้เป็ นชิ้นส่ วนประกอบในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ าและ
อิเล็กทรอนิกส์สาํ หรับอุตสาหกรรมต่างๆ โดยร้อยละ 29 ใช้ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (Telecom) ร้อยละ 22 ใช้ใน
อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ (Memory Computer) ส่ วนที่เหลือใช้ในภาคอุตสาหกรรม (Industry) การผลิตสิ นค้าในกลุ่ม
สิ นค้าอุปโภค (Consumer Products) และใช้ในผลิตภัณฑ์ประเภทสื่ อสารทางแสง (Opto Electronics) ซึ่ งใช้กบั อุปกรณ์
ระบบงานควบคุมทัว่ ไป
นอกจากนี้โรงงานที่อยุธยา ได้ทาํ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หลายประเภท เช่น
ก)
Optical Mouse
ใช้สาํ หรับเทคโนโลยีล่าสุ ดของ Computer Mouse
Module QFN Package
ใช้สาํ หรับอุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือ และ PDA
LGA, VSOP, MSOP Package
ใช้สําหรับอุตสาหกรรมโทรคมนาคม Note Book
Computer, PDA, DVD and MP3 Player
SOT5x3
ใช้สํา หรั บ โทรศัพท์มื อ ถื อ
กล้อ งถ่ ายรู ป Digital
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าแบบพกพา
ข) การประกอบ DC-DC Converter
DC-DC Converter เป็ น IC ประเภทหนึ่ งใช้สาํ หรับขยายแรงดันไฟฟ้ ากําลังตํ่า ประกอบอยู่ใน
แผงวงจรไฟฟ้ า (PCBA) ของอุปกรณ์อิเล็คโทรนิคส์ทวั่ ไป เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การแพทย์
ค) การประกอบ CNW/OPTO/SO-16/JNP
CNW/OPTO/SO-16/JNP เป็ น IC ประเภทหนึ่งซึ่งใช้เป็ นตัวเชื่อมโยงสัญญาณทางแสง ใช้ในงานที่
ต้องการแยกระบบไฟฟ้ าของ Input และ Output ออกจากกัน เช่นการเชื่อมโยงการทํางานของวงจรทางด้าน Digital กับ
อุปกรณ์ภายนอก หรื อทําหน้าที่เป็ น Switch ซึ่ งใช้กบั ระบบงานควบคุมทัว่ ไป เช่น มอเตอร์ หรื ออุปกรณ์ควบคุมที่ใช้ใน
โรงงานอุตสาหกรรม
2.
ผลิตภัณฑ์ ประเภท CAPTIVE LINES ซึ่ งประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์หลอดไฟเปล่งแสง อุปกรณ์ส่องสว่าง
แบบแสดงผลเป็ นตัวเลข-ตัวอักษร อุปกรณ์ภาคขยายสัญญาณ และอุปกรณ์รับส่งข้อมูลผ่านเส้นใยแก้วนําแสงโดยมีฐาน
การผลิตที่โรงงานที่กรุ งเทพฯ ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ดงั นี้
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บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

ก) การประกอบ LED-Light Emitted Diode
LED คือส่วนประกอบที่ใช้ในอุปกรณ์ทุกชนิดที่มีหน้าปั ดเป็ นแบบตัวเลขเปล่งแสง โดยปกติมกั จะพบอุปกรณ์
ที่ใช้หลอดนีออนเป็ นตัวให้แสง แต่การใช้ LED จะสามารถทําให้ลดขนาดของอุปกรณ์น้ นั ลงได้อย่างมาก นอกจากนั้น
ยังกินไฟน้อยและมีอายุการใช้งานที่ยนื ยาวกว่า ด้วยคุณลักษณะพิเศษเหล่านี้ ทําให้ตลาดสิ นค้า LED มีการเติบโตอย่าง
สมํ่าเสมอตลอดมา โดยร้อยละ 70 ของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ ถูกนําไปใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์และส่ วนที่ เหลื อถูก
นําไปใช้สาํ หรับภาคอุตสาหกรรม เช่นการผลิตเครื่ องมือแพทย์ อุปกรณ์สาํ หรับลิฟต์โดยสาร และแผ่นป้ ายโฆษณา เป็ น
ต้น
ข) การประกอบ AUTOLED (Piranha)
AUTOLED คือหลอดไฟขนาดเล็ก แต่มีหลักการทํางานที่แตกต่างไปจากหลอดไฟมีไส้ เพราะว่าไม่มีการเผา
ไส้หลอด ดังนั้นหลอด LED จึงไม่เกิดความร้อน แสงสว่างเกิดขึ้นจากการเคลื่อนของอิเล็คตรอนภายในสารกึ่งตัวนํา ซึ่ง
เป็ นวัสดุแบบเดียวกับที่ใช้ในการทําทรานซิ สเตอร์ ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ชนิ ดนี้ ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้ นส่ วนรถยนต์
และสิ นค้าอุปโภคต่างๆ
ค) การประกอบ RF-AMPLIFER
RF-AMPLIFIER คือชิ้นส่ วนอุปกรณ์ภาคขยายคลื่นสัญญาณทางอิเล็กทรอนิ กส์ ที่นาํ ไปใช้ในอุตสาหกรรม
เครื่ องเล่นเกมส์ที่มีชื่อเสี ยงทั้งในอเมริ กาและญี่ปุ่น
ง) การประกอบ Fiber Optic
Fiber Optic คืออุปกรณ์รับส่งข้อมูลผ่านเส้นใยแก้วนําแสงผ่านระบบ LAN/SAN และระบบโทรคมนาคม
อื่นๆ ที่ตอ้ งการความเร็ วและประสิ ทธิ ภาพสูง
จ) การประกอบ IC
IC คือชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ประกอบด้วย Chip IC (Integrate Circuit) ประกอบขึ้นเป็ น IC Package
เพื่อนําไปประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
3.

ผลิตภัณฑ์ ประเภทแผ่นวงจรพิมพ์ (PCBA) - Printed Circuit Board Assembly

การประกอบ PCBA เป็ นการประกอบ IC และ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ลงบน PCB ซึ่งทําหน้าที่เป็ นฐาน
สําหรับยึดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ โดยอาศัยเทคโนโลยี SMD (Surface Mount Device) การประกอบต้องการความ
ละเอียดแม่นยําสูง ในการจับวาง IC และ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ลงบน PCB ซึ่ งฮานาได้ลงทุนซื้ อเครื่ องจักร Pick
and Place ซึ่งมีความแม่นยําสูงมาใช้ในการประกอบ
ผลิตภัณฑ์ประเภท PCBA มีโรงงานที่จงั หวัดลําพูน และเมืองเจียซิงเป็ นผูท้ าํ การผลิต แต่ท้ งั นี้โรงงานที่เจียซิ ง
จะมีตน้ ทุนด้านแรงงานที่ต่าํ กว่า นอกจากนี้ฮานา ยังทําการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นๆ ดังนี้
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ก) การประกอบ COB-Chip on Board
การประกอบ COB เป็ นการประกอบ DIE (ชิ้นวงจรไฟฟ้ า) ลงบน PCB โดยตรง โดยไม่ตอ้ งนํา DIE มาทําเป็ น
Package ก่อน ซึ่งทําให้ลดขั้นตอนและต้นทุนในการผลิตผลิตภัณฑ์ วิธีการนี้จะเหมาะกับผลิตภัณฑ์ ที่ใช้แผงวงจรไฟฟ้ า
น้อยชิ้น เช่น เครื่ องใช้ในครัวเรื อน สิ นค้าอุปโภคบริ โภคบางชนิด อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม และเครื่ องมือทางการ
แพทย์ เป็ นต้น
ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น อันได้แก่ COB, PCBA จะถูกใช้เป็ นชิ้นส่ วนในเครื่ องใช้ไฟฟ้ า และ
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น
 อุปกรณ์ป้องกันการคัดลอกซอฟแวร์
 แผงวงจรที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และคอมพิวเตอร์ NOTEBOOK
 แผงวงจรสําหรับอุปกรณ์ช่วยฟังสําหรับบุคคลที่มีปัญหาทางการรับฟัง
 วงจรเพิ่มหน่วยความจําในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์
ข) ผลิตภัณฑ์ WIRELESS RADIO FREQUENCY
ผลิตภัณฑ์ WIRELESS RADIO FREQUENCY เป็ นอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ใช้ความถี่สูง การประกอบ
ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวจําเป็ นต้องใช้เทคโนโลยีในการตรวจสัญญาณ และอุปกรณ์ในการตรวจวัดที่มีความถี่สูง ต้องการ
ความละเอียดในการประกอบวงจรเป็ นอย่างมาก เนื่องจากวัตถุดิบเป็ นชิ้นส่วนที่มีความละเอียดสูงและมีราคาแพง
อุปกรณ์ WIRELESS RADIO FREQUENCY ได้แก่ ตัวรับและส่งสัญญาณคลื่นไมโครเวฟ และมิลิมิเตอร์เวฟ
ของอุปกรณ์โทรคมนาคม ใช้สาํ หรับสถานีรับส่งสัญญาณของเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
ค) ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

 ผลิตภัณฑ์ AIR PRESSURE AND TEMPERATURE CONTROL เป็ นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้
ควบคุม AIR PRESSURE ในระบบห้ามล้อของรถยนต์ ระบบถุงลมนิ รภัยในรถยนต์ และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์สาํ หรับวัดและควบคุมอุณหภูมิ รวมทั้งมิเตอร์วดั ความดันต่าง ๆ (นํ้า และแก๊ส)
 ผลิตภัณฑ์ FIBER OPTIC DEVICE เป็ นอุปกรณ์สาํ หรับเชื่อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กบั สาย FIBER
OPTIC ซึ่งจะส่งต่อและรับสัญญาณแสงจากสาย FIBER OPTIC และส่งผ่านไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 ผลิตภัณฑ์ WIRELESS SENSOR PRODUCT เป็ นอุปกรณ์เพื่อรับส่ งสัญญาณแสง ใช้ประกอบกับ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ตัวอย่างเช่น OPTICAL MOUSE เครื่ องพิมพ์ โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ
 ผลิตภัณฑ์ SMART CARD ซึ่ งใช้ในการโทรคมนาคม การบันเทิง การควบคุม เครื่ องใช้ไฟฟ้ าต่าง ๆ
บัตรประจําตัวพนักงาน นักศึกษา ฯลฯ
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 ผลิตภัณฑ์ LED ASSEMBLY ได้แก่ แผง LED สําหรับไฟท้ายรถยนต์ รถบรรทุก แผงไฟจราจร LED ซึ่ ง
แผง LED ดังกล่าวมีความสว่างมากกว่าหลอดไฟธรรมดา
ง) การประกอบ FLEXIBLE CIRCUIT BOARD
ผลิตภัณฑ์ FLEXIBLE CIRCUIT BOARD เป็ นการประกอบ IC หรื อชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิ กส์อื่นๆ ลงบน
แผงวงจรแบบบาง (Flexible Circuit Board) เพื่อให้มีความสะดวกสบายในการใช้งานมากขึ้น เช่นผลิตภัณฑ์ RFID Tag
ที่มีการประยุกต์ใช้ในงานเชิงพาณิ ชย์ เพื่อทําการสต๊อกสิ นค้า และการจําหน่าย โดยนํามาใช้แทนรหัสบาร์โค้ดแบบเดิม
งานในด้านการจราจร ขนส่ง การใช้ระบุเอกลักษณ์บุคคล ในงานด้านการรักษาความปลอดภัยของอาคาร
จ) ผลิตภัณฑ์ ELECTRONIC PART สําหรับ INTERFACE DEVICE
ผลิตภัณฑ์ ELECTRONIC PART สําหรับ INTERFACE DEVICE เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการถ่ายทอดคําสั่ง
ระหว่างผูใ้ ช้อุปกรณ์กบั อิเล็กทรอนิ กส์ (เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล คอมพิวเตอร์แบบพกพา อุปกรณ์เครื่ องเสี ยงแบบ
พกพา โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรื ออุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัย) โดยผูใ้ ช้สามารถสัมผัสกับอุปกรณ์ในการถ่ายทอดคําสั่ง
ผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ แป้ นคียบ์ อร์ด เช่นเลือกข้อมูลเลื่อนตําแหน่งข้อมูล ปรับระดับสัญญาณ หรื อค่าต่างๆ
ฉ) การผลิตคอยล์ (Micro Coil Winding) - ผลิตที่โรงงานเจียซิง
 คอยล์จะถูกใช้เป็ นชิ้นส่ วนในเครื่ องใช้ไฟฟ้ า และ อิเล็กทรอนิ กส์เพื่อใช้ในการแปลงพลังไฟฟ้ าเป็ นพลัง
กลเพื่อขับเคลื่อนชิ้นส่วนของเครื่ องใช้ไฟฟ้ า และอิเล็กทรอนิกส์
 ขดลวดที่ใช้ในอุปกรณ์โทรคมนาคม (Telecommunication Coils, Smart Card) ขดลวดในกลุ่มนี้ส่วนมาก
มีขนาดใหญ่ซ่ ึงใช้ในตัว Relay ตัวเหนี่ยวนํา (Inductors) และ ในหม้อแปลงไฟฟ้ า
ช) การผลิต SMT (Surface Mount Technology) - ผลิตที่โรงงานเจียซิง
SMT เป็ นวิธีการในการผลิตวงจรอิเล็กทรอนิ กส์ (IC) ให้สามารถวางลงบนพื้นผิวของแผ่นวงจร PCB ได้
โดยตรง โดยใช้อุปกรณ์ที่สร้างขึ้นมา เรี ยกว่า SMD (Surface Mount Devices) โดยใช้สาํ หรับอุปกรณ์โทรคมนาคม
อุปกรณ์เครื่ องมือวัดต่างๆ และเครื่ องมือทางการแพทย์
ซ) การผลิต Copper Mouse - ผลิตที่โรงงานเจียซิง
Copper Mouse คือ Opto IC ประเภทหนึ่ ง ใช้เป็ นชิ้นส่วนอุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ Optical Mouse ซึ่ งคือ
อุปกรณ์ Mouse ที่ใช้กบั เครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยใช้แสงเป็ นกลไกในการทํางาน
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4.

ผลิตภัณฑ์ ประเภท MICRODISPLAY
Microdisplay เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการเปลี่ยนสัญญาณทางไฟฟ้ าเป็ นสัญญาณภาพที่มีความละเอียดสูง เพื่อใช้
ในผลิตภัณฑ์ทางด้านภาพ ได้แก่ผลิตภัณฑ์ LCoS (Liquid Crystal on Silicon) ซึ่ งใช้เป็ นชิ้นส่ วนประกอบจอภาพ
โทรทัศน์ขนาดใหญ่ จอภาพคอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์ Multimedia Projector รวมทั้งอุปกรณ์จาํ พวก MEMS-Based
Devices, HTPs, Optical โดยมีโรงงานที่ทวินส์เบิกร์ รัฐโอไฮโฮ ประเทศสหรัฐอเมริ กา เป็ นฐานการผลิต และได้มีการ
ย้ายสายการผลิตของผลิตภัณฑ์ Microdisplay มาผลิตภายใต้หอ้ งผลิต Class 100 ที่โรงงานอยุธยา ในครึ่ งปี หลังปี 2549

RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION DEVICE (RFID) เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ระบบระบุเอกลักษณ์ของ
วัตถุดว้ ยคลื่นความถี่วิทยุ โดยมีองค์ประกอบหลักๆ อยู่ 2 ส่วน คือ Transponder/Tag ที่ใช้ติดกับวัตถุต่างๆที่ตอ้ งการ
โดย Tag จะบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุชิ้นนั้นๆเอาไว้ และส่วนที่สองคือเครื่ องสําหรับอ่าน/เขียนข้อมูลภายใน Tag หรื อ
เรี ยกว่า Interrogator/Reader ด้วยคลื่นความถี่วิทยุ โครงสร้างภายในของ Tag จะประกอบด้วย ขดลวดขนาดเล็กซึ่งทํา
หน้าที่เป็ นสายอากาศ (Antenna) สําหรับรับส่ งสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ และสร้างพลังงานป้ อนให้ส่วนของไมโครชิพ
(Microchip) ทําหน้าที่เก็บข้อมูลของวัตถุ เช่นรหัสสิ นค้า ส่ วนหน้าที่ของเครื่ องอ่าน คือ การเชื่อมต่อเพื่อเขียนหรื ออ่าน
ข้อมูลลงใน Tag ด้วยสัญญาณความถี่วิทยุ
การนําเทคโนโลยี RFID ใช้ในงานปั จจุบนั ได้แก่






ใช้เป็ นบัตรจอดรถ
ติดไมโครชิพให้สุนขั /ปศุสตั ว์ เพื่อแก้ไขโรคระบาดของสัตว์
ใช้ติดเสื้ อผ้า เพื่อป้ องกันการลักขโมยสิ นค้าในร้าน
บัตรชมภาพยนตร์
Anti-Counterfeit (การป้ องกันของปลอม)







อุปกรณ์กนั ขโมยสําหรับกุญแจรถยนต์
M-commerce ใช้ผา่ นมือถือแทนการรู ดบัตร
ใช้เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
Logistics
Tire Tag ป้ ายฉลากติดยางรถยนต์

กลุ่มธุรกิจของบริษัทย่อย
โอแมค เซลส์ จํากัด
ตั้งขึ้นเพื่อรับผิดชอบงานทางด้านการจัดซื้อ โดยบริ ษทั ตั้งอยูท่ ี่ประเทศฮ่องกง
ฮานา เทคโนโลยี่ กรุ๊ป
เป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นที่ประเทศ เคย์แมน เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุน
ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ อินเวสท์ เมนท์
เป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นที่ประเทศ บริ ติช เวอร์จิ้น ไอส์แลนด์ เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุน ปั จจุบนั ได้ปิดบริ ษทั แล้ว
ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล
เป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นที่ประเทศ บริ ติช เวอร์จิ้น ไอส์แลนด์ เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุน
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ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ โฮลดิง้
เป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นที่ประเทศ บริ ติช เวอร์จิ้น ไอส์แลนด์ เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุน
ฮานา เทคโนโลยี่ อินเวสท์ เมนท์
เป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นที่ประเทศ เคย์แมน เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุน
ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส เอ็นเตอร์ ไพรส์
เป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นที่ประเทศ บริ ติช เวอร์จิ้น ไอส์แลนด์ เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุน
ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส อินเวสท์ เมนท์
เป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นที่ประเทศ บริ ติช เวอร์จิ้น ไอส์แลนด์ เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุนและค้าขาย
ฮานา มาเก๊า คอมเมอร์ เชียล ออฟชอร์
เป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นที่มาเก๊า เพื่อประกอบธุรกิจการให้บริ การ
ฮานา เทรดิง้
เป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจนําเข้าและจําหน่ายนาฬิกาสําเร็ จรู ป ปัจจุบนั ได้ปิดบริ ษทั แล้ว
ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส อินเตอร์ เนชั่นแนล
เป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นที่ประเทศ บริ ติช เวอร์จิ้น ไอส์แลนด์ เพื่อประกอบธุรกิจการจัดจําหน่าย
ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ เอ็นเตอร์ ไพรส์
เป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นที่ประเทศ บริ ติช เวอร์จิ้น ไอส์แลนด์ เพื่อประกอบธุรกิจการจัดจําหน่าย ปัจจุบนั ได้ปิดบริ ษทั แล้ว
ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส อิงค์
เป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นที่สหรัฐอเมริ กา เพื่อประกอบธุรกิจการจัดจําหน่าย และให้บริ การ
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บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

ผลิตภัณฑ์ ของฮานา จําแนกตามประเภทสิ นค้ าขั้นปลายได้ ดังนี้
HANA Microelectronics End Application

Custom Product Group End Application

HANA Semiconductor End Application

หมายเหตุ: แหล่งข้อมูลฝ่ ายขายและการตลาด บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)
17

บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

สิ ทธิหรือข้ อจํากัดในการประกอบธุรกิจ
(1)
บัตรส่ งเสริมการลงทุน
สิ ทธิพเิ ศษจากการส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้รับสิ ทธิพเิ ศษทางภาษีตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมตั ิ
ของคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน ภายใต้เงื่อนไขบางประการ สิ ทธิประโยชน์ที่สาํ คัญ มีดงั นี้ :รายละเอียด
1. บัตรส่งเสริ มเลขที่
2. เพื่อส่ งเสริ มการลงทุนในกิจการ

3. สิ ทธิประโยชน์สาํ คัญที่ได้รับ
3.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ ที่
ได้จากการประกอบกิจการ
ที่ได้รับการส่ งเสริ มและ
ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนําเงินปั น
ผลจากกิจการที่ได้รับการ
ส่ งเสริ มซึ่ งได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลไปรวม
คํานวณเพื่อเสี ยภาษี
3.2 ได้รับอนุญาตให้หกั เงินได้พึง
ประเมินเป็ นจํานวนเท่ากับ
ร้อยละห้าของรายได้ที่
เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนจากการ
ส่ งออก
3.3 ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติ
บุคคลสําหรับกําไรสุทธิ ที่
ได้รับจากการลงทุนในอัตรา
ร้อยละห้าสิ บของอัตราปกติ
นับจากวันที่พน้ กําหนด
ระยะเวลาตามข้อ 3.1
3.4 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้า
สําหรับเครื่ องจักรตามที่
คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ
3.5 ได้รับอนุญาตให้หกั ค่าขนส่ ง
ค่าไฟฟ้ าและค่าประปาสอง
เท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวนับ
แต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการ
ประกอบกิจการนั้น
4. วันที่เริ่ มใช้สิทธิตามบัตรส่ งเสริ ม

บริษทั ฯ
8010/2536
8036/2536
1842/2539
1341/อ./2544 1455 (1)/2544 1597(1)/2544 1091(1)/2545
ผลิตแผงวงจร ผลิตแผงวงจร ผลิตแผงวงจร ผลิต Fiber Optic ผลิต Wireless ผลิต Smart Card ผลิต LED
อิเล็คทรอนิ กส์ อิเล็คทรอนิ กส์ อิเล็คทรอนิกส์ Device Air
Sensor
และ Module for ASSEMBLY
(PCBA)
(COB, PCBA)
(PCBA)
Pressure and
Smart Card
Temperature
Control และ
RFID

1642(2)/2546
ผลิต Wireless
Sensor

1977(2)/2547
ผลิต Flexible
Circuit Board
Assembly และ
ชิ้นส่ วน
อิเล็คทรอนิ กส์
สําหรับ Interface
Device

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

8 ปี
(สิ้ นสุ ดแล้ว)

8 ปี
(สิ้นสุดแล้ว)

8 ปี
(สิ้ นสุ ดแล้ว)

8 ปี

8 ปี

8 ปี

8 ปี

8 ปี

8 ปี

8 ปี

8 ปี

10 ปี
(สิ้ นสุ ดแล้ว)

10 ปี
(สิ้นสุดแล้ว)

10 ปี
(สิ้ นสุ ดแล้ว)

10 ปี

-

-

-

-

-

-

-

5 ปี
(สิ้ นสุ ดแล้ว)

5 ปี
(สิ้นสุดแล้ว)

5 ปี

5 ปี

5 ปี

5 ปี

5 ปี

5 ปี

5 ปี

5 ปี

5 ปี

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

10 ปี
(สิ้ นสุ ดแล้ว)

10 ปี
(สิ้นสุดแล้ว)

10 ปี
(สิ้ นสุ ดแล้ว)

10 ปี

10 ปี

10 ปี

10 ปี

10 ปี

10 ปี

10 ปี

10 ปี

6 มกราคม
2537

6 มกราคม
2537

10 มกราคม
17 มกราคม
2540
2545 (รับโอนมา
จากบริ ษทั ฮานา
ไมโคร
อิเล็คโทรนิ คส
(เอ็นอาไออี)
จํากัด
ในปี 2545)

27 มีนาคม
2545

17 พฤศจิกายน
2544

18 กุมภาพันธ์
2545

30 มิถุนายน
2547

2 ธันวาคม
2547

24 มีนาคม
2549

3 ธันวาคม
2550
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บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)
รายละเอียด
1. บัตรส่งเสริ มเลขที่
2. เพื่อส่ งเสริ มการลงทุนในกิจการ

3. สิ ทธิประโยชน์สาํ คัญที่ได้รับ
3.1 ได้รั บ ยกเว้น ภาษี เ งิ น ได้นิ ติ บุค คล
สํ า หรั บ กํ า ไรสุ ท ธิ ที่ ไ ด้ จ ากการ
ประกอบกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ ม
และได้รับยกเว้น ไม่ตอ้ งนําเงิ นปั น
ผลจากกิ จการที่ ได้รั บการส่ งเสริ ม
ซึ่ ง ไ ด้ รั บ ย ก เ ว้ น ภ า ษี เ งิ น ไ ด้
นิ ติ บุ ค คลไปรวมคํา นวณเพื่ อ เสี ย
ภาษี
3.2 ได้ รั บ อนุ ญาตให้ หั ก เงิ น ได้ พึ ง
ประเมิ นเป็ นจํา นวนเท่ ากับ ร้ อยละ
ห้าของรายได้ที่เพิ่ มขึ้ น จากปี ก่ อน
จากการส่งออก
3.3 ได้รั บ ยกเว้น อากรขาเข้า สํ า หรั บ
เครื่ องจั ก รตามที่ ค ณะกรรมการ
พิจารณาอนุมตั ิ
4. วันที่เริ่ มใช้สิทธิ ตามบัตรส่ งเสริ ม

บริษทั ย่อย
บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์(กรุ งเทพ) จํากัด
บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์(อยุธยา) จํากัด
1112/2541
1492/2541
2093(6)/2548 1186/อ./2543 1187/อ./2543 1154(1)/2544 1594(2)/2545 1133(4)/2548 2176(4)/2548 1817(2)/2550
ผลิต Led, Opto ผลิต Autoled ผลิต Integrated ผลิต Integrated ผลิต Integrated ผลิต IC OPTO ผลิต IC OPTO ผลิต Integrated ผลิต Integrated ผลิต Integrated
และ Microwave
(LED)
Circuit (IC) Circuit (IC) และ Circuit (IC)
และ Integrated Circuit (IC) และ Circuit (IC)
Circuit (IC)
Amplifier
IC Dicing Wafer Probe test
Circuit (IC)
Integrated
(Dice) and Wafer
Module
saw
-

3 ปี
(สิ้ นสุ ดแล้ว)

5 ปี

ถึงวันที่ 9 ตุลาคม
2547
(สิ้ นสุ ดแล้ว)

7 ปี

7 ปี

7 ปี

8 ปี

8 ปี

7 ปี

-

10 ปี

-

ถึงวันที่ 9 ตุลาคม
2550
(สิ้ นสุ ดแล้ว)

10 ปี

-

-

-

-

-

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

-

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

1 เมษายน
2541

16 พฤศจิกายน
2541

20 เมษายน
2549

รับโอนมาจาก
บริ ษทั ฮานา
เซมิคอนดักเตอร์
(กรุ งเทพ) จํากัด
ในปี 2542

7 กันยายน
2546

3 มกราคม
2548

10 มกราคม
2549

ยังไม่เริ่ มใช้สิทธิ
ประโยชน์

3 มกราคม 2544 22 พฤษภาคม
2544
(รับโอนมาจาก
บริ ษทั ฮานา
เซมิคอนดักเตอร์
(กรุ งเทพ) จํากัด
ในปี 2542)

(2) สิ ทธิอนื่
- ไม่มี –
(3) ข้ อจํากัดในการประกอบธุรกิจ
- ไม่มี –
การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
กลยุทธ์ ในการแข่ งขันที่สําคัญ
ความได้เปรี ยบเชิงกลยุทธ์ในการแข่งขันที่สาํ คัญของกลุ่มฮานา คือ การให้บริ การรับจ้างผลิตและประกอบ ผลิตภัณฑ์
ชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิ กส์ที่มีความหลากหลายให้แก่ลูกค้าทัว่ โลก เช่น IC Packaging, IC Testing, Chip-on-Board,
Surface-Mount Assembly, Hybrid-Assembly, Micro-Coil เป็ นต้น ซึ่งฮานาสามารถให้บริ การแบบครบวงจรให้กบั
ลูกค้าส่ วนใหญ่ของเรา การให้บริ การที่ครอบคลุมนี้ เป็ นกลยุทธ์หลักที่ทาํ ให้ฮานาได้เปรี ยบในการแข่งขัน นอกจากนี้
การให้ความสําคัญกับตลาดตรงจุดทําให้บริ ษทั ฮานาแตกต่างจากบริ ษทั อื่น
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สําหรับ IC Packaging ทางฮานามุ่งเน้นการผลิต ผลิตภัณฑ์ประเภท Low-Pin Count Packages ซึ่ งเห็นได้จากปริ มาณ
ความต้องการที่สูงในกลุ่มผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิ กส์น้ ีต้ งั แต่ปี 2543 เป็ นต้นมา กําลังการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องในปี
2551 บริ ษทั ฯ ยังคงมุ่งเน้นการผลิต packages สําหรับอุปกรณ์โทรคมนาคม อย่างเช่นโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเครื่ องเล่น
MP3 และล่าสุ ดอุปกรณ์ Opto-Electronic ซึ่ งอุปกรณ์ในกลุ่มนี้ กาํ ลังเป็ นที่นิยมและมีความต้องการสูง ผลิตภัณฑ์ที่มี
ขนาดเล็กของบริ ษทั มีความเหมาะสมเป็ นอย่างดีกบั ผลิตภัณฑ์สินค้าที่เล็กกระทัดรัด
สําหรับการประกอบผลิตภัณฑ์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ฮานามุ่งเน้นการผลิตผลิตภัณฑ์ RFID, Sensors และผลิตภัณฑ์
สําหรับอุตสาหกรรมชิ้นส่ วนรถยนต์ ซึ่ งมีอตั ราการเติบโตที่มนั่ คง ถึงแม้ตลาดอุปกรณ์ยานยนต์จะซบเซาลงในปี 2552
แต่บริ ษทั ก็ได้ผลิตภัณฑ์ RF คุณภาพสูงมาแทนที่ซ่ ึงเข้ากับความนิยมที่เน้นความเร็ วสูงของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม
ฮานายังคงได้ส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นจากสิ นค้าอย่าง Touch Pad ที่ใช้กบั เครื่ องคอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์ Optical
Sensor อุปกรณ์แถบสัมผัสที่ใช้ในโทรศัพท์มือถือก็ได้รับส่วนแบ่งเพิ่มขึ้นด้วยซึ่งก่อให้เกิดธุรกิจใหม่ต่อบริ ษทั
ฮานามุ่งเน้นผลิ ตผลิตภัณฑ์ประเภท High-End ซึ่ งมีวงจรผลิตภัณฑ์และมีอายุการใช้งานที่ยืนยาว ซึ่ งช่วยให้ฮานา
สามารถกําหนดแผนการธุรกิจที่ชดั เจนในระยะยาวได้ ในปี 2551 และ 2552 ฮานามีธุรกิจใหม่ที่เป็ นอุปกรณ์ Sensors ใช้
สําหรับรถยนต์ และอุปกรณ์ GPS System ที่เป็ นผลิตภัณฑ์ที่คาดว่ามีความต้องการสูง ฮานายังประสบความสําเร็ จใน
โครงการเครื่ องรับ-ส่งความถี่สูงอีกด้วย
หน่วยงานการผลิตทั้งหมดของฮานา (ที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา, ลําพูน และ เมืองเจียซิง ประเทศจีน) มีการขยาย
โรงงานเสร็ จสมบูรณ์แล้ว ซึ่งจะช่วยให้ฮานามีศกั ยภาพมากขึ้นพร้อมขยายธุรกิจในอนาคตต่อไป
ลักษณะของลูกค้ าและความสั มพันธ์
นโยบายของฮานาเน้น ในเรื่ อ งคุ ณ ภาพของผลิ ตภัณฑ์แ ละการบริ ก ารที่ ดี แ ก่ ลูก ค้า ในขณะเดี ย วกัน ทางบริ ษ ทั ก็ใ ห้
ความสําคัญกับการรักษาสัมพันธภาพที่ ดีและการสร้างความไว้วางใจให้กบั ลูกค้า ฮานามีการร่ วมมื อทางการค้ากับ
ลูกค้าอย่างใกล้ชิดในการวางแผนการผลิต ช่ วยเหลือในการแก้ไขปั ญหาและสร้างสัมพันธภาพในระยะยาว สําหรับ
ผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีและต้องการดูแลควบคุมเป็ นพิเศษ ทางลูกค้าได้ให้การดูแลสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้ตาม
เป้ าหมายที่ได้วางไว้
มากกว่าร้อยละ 50 ของผลิตภัณฑ์ของฮานา ขายให้ลูกค้าในประเทศ สหรัฐอเมริ กา ลูกค้าส่วนใหญ่เป็ นบริ ษทั ข้ามชาติที่
มีชื่อเสี ยง เช่น Fairchild Semiconductor, Avago Technologies, Texas Instrument, HP, International Rectifier, Assa
Abloy เป็ นต้น
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การจําหน่ ายและช่ องทางการจัดจําหน่ าย
โดยปกติ กลุ่ ม ฮานาจํา หน่ า ยสิ น ค้า ให้แ ก่ ลู ก ค้า โดยตรง ประมาณร้ อ ยละ 30 ของยอดขายส่ ง ออกไปยัง ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา ร้อยละ 10 ของยอดขายส่ งออกไปยังยุโรป และร้อยละ 60 ของยอดขายส่ งออกไปยังประเทศในแถบ
เอเซีย ซึ่งส่วนใหญ่ยอดขายในเอเชียจะเป็ นสาขาของบริ ษทั ในประเทศสหรัฐอเมริ กา ทั้งนี้ฮานามีการตั้งตัวแทนจําหน่าย
ในประเทศสหรัฐอเมริ กา ยุโรป ไต้หวัน และ เกาหลี เพื่อขยายธุรกิจให้มากขึ้น
สภาพการแข่ งขันภายในอุตสาหกรรมของกลุ่มฮานา
ในประเทศไทย มีเพียงไม่กี่บริ ษทั ที่ทาํ ธุรกิจเช่นเดียวกับฮานา เช่น Benchmark, Celestica, SVI, Calcomp ส่ วน
คู่แข่งในตลาดโลกของฮานา ได้แก่ Flextronics, Solectron, Plexus, Pemstar, MPI, Unisem, Amkor, ASE, ASAT ใน
การที่จะแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นๆ ฮานาหลีกเลี่ยงที่จะแข่งขันโดยตรงกับคู่แข่งเหล่านี้ โดยมุ่งเน้นการรับจ้างผลิตและ
ประกอบชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ประเภทไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ขณะที่บริ ษทั คู่แข่งรายอื่นเน้นการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
สําเร็ จรู ป (Box build assembly) ในแวดวงอุตสาหกรรมการผลิต ในตอนนี้ฮานาเป็ น 1 ใน 50 บริ ษทั รับจ้างผลิตชิ้นส่วน
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ช้ นั นําของโลก นอกจากนี้ฮานายังเป็ นผูร้ ับจ้างผลิตชิ้นส่วน ชิ้นส่ วนเครื่ องคอมพิวเตอร์ (Optical
Navigation Sensor) บัตรมาตรฐานต่าง ๆ (RFIS ISO Card) แผงไฟให้ความสว่างที่ใช้กบั รถยนต์ (Automotive Lighting
Panel) และอุปกรณ์ส่งความสัน่ สะเทือนใช้สาํ หรับการค้นหาตําแหน่ง หรื อ ระบบGPS (Oscillator for GPS) ให้กบั
ลูกค้า โดยที่ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีส่วนแบ่งการตลาดมากกว่าร้อยละ 50 และฮานาเป็ นผูร้ ับจ้างผลิตหลัก
ในการที่จะแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นในตลาดโลก ฮานาประเมินสถานะกิจการของตนเองดังนี้
1. ฮานา ในประเทศไทย ซึ่ งเมื่อเทียบกับประเทศที่มีตน้ ทุนแรงงานตํ่า เช่น จีน อินเดีย เวียดนาม เรามีเทคโนโลยีที่มี
ประสิ ทธิภาพ รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคที่ดีกว่า
2. ฮานา ในประเทศจีน มีจุดแข็งที่ตน้ ทุ นแรงงานตํ่า เช่ นเดี ยวกับประเทศในกลุ่มที่มีตน้ ทุนแรงงานตํ่าอื่ นๆ และ
ยิ่งกว่านั้น การบริ หารจัดการและความช่วยเหลือทางด้านเทคนิ คในการผลิตจากบริ ษทั แม่ ทําให้บริ ษทั ฯ แตกต่างจาก
คู่แข่งในท้องถิ่นรายอื่นๆ
3. ฮานามีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและมีฐานการผลิตหลายแห่งซึ่งแตกต่างจากคู่แข่งรายอื่นๆที่ถึงแม้จะมีฐานการผลิต
หลายแห่งแต่มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายน้อยกว่า
4. ในขณะที่เกิดภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าทัว่ โลก ฮานามีเงินสดสํารองที่แข็งแกร่ งซึ่ งอยู่ในฐานะที่มนั่ คงเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
รายอื่นๆ ในการดําเนินธุรกิจการผลิตแบบครบวงจร
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สถานภาพในการแข่ งขันของกลุ่มบริษัทฮานา
ด้วยการวางกลยุทธ์ทางการตลาดที่ถูกต้องโดยการเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและหลากหลายในราคาที่ดึงดูดทําให้ฮา
นาสามารถมีกลุ่มลูกค้าเฉพาะ ส่ งผลให้ฮานาประสพความสําเร็ จ มีส่วนแบ่งการตลาดเป็ นของตัวเองในการแข่งขันกับ
ผูผ้ ลิตรายอื่นๆ ในตลาดอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
โรงงานของฮานาทั้งที่สาขาจังหวัดลําพูนและจังหวัดพระนครศรี อยุธยาได้มีการขยายโรงงานเสร็ จสมบูรณ์แล้วเพื่อ
รองรับธุรกิจใหม่
แต่ละปี ฮานายังคงเพิ่มศักยภาพในด้านเทคโนโลยีในแต่ละหน่วยการผลิตอย่างต่อเนื่ อง ซึ่งจะช่วยทําให้ดึงดูดลูกค้า จาก
การที่ศกั ยภาพและความสามารถในการผลิตที่สูงขึ้นและกว้างขวางขึ้น และมีตน้ ทุนในการผลิตที่ต่าํ ลง
แหล่งการผลิตหลักๆ ของฮานาอยูใ่ นประเทศจีน และ ประเทศไทย ซึ่งการมีโรงงานอยูส่ องประเทศนั้นจะทําให้มีความ
ยืดหยุน่ ระดับหนึ่ง ถ้าที่ใดมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น โรงงานในอีกที่หนึ่งก็จะสามารถรองรับงานผลิตได้ทนั ที
แนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่ งขันใน อนาคต
จากข้อมูลของ SIA (Semiconductor Industry Association) ยอดขายเซมิคอนดักเตอร์ทวั่ โลกในปี 2551 ได้รับผลกระทบ
จากวิกฤติเศรษฐกิจโลก เป็ นผลทําให้ยอดขายลดลงนับตั้งแต่ปี 2544 ยอดขายเซมิคอนดักเตอร์ทวั่ โลกในปี 2551 เท่ากับ
248.6 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ เมื่อเทียบกับ 255.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2550 ลดลงร้อยละ 2.8 โดยเฉพาะช่วงไตรมาส 4
ของ ปี 2551 มียอดสัง่ ซื้อที่อ่อนตัวในหลายส่ วนของผลิตภัณฑ์เซมิคอนดักเตอร์ รวมถึงอุปกรณ์ยานยนต์ คอมพิวเตอร์
ส่ วนบุคคล โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ใช้ในสํานักงาน มากกว่าร้อยละ 50 จากการสั่งซื้ อของลูกค้าทัว่
โลกนั้นขึ้นอยู่กบั เงื่อนไขของระบบเศรษฐกิจในระดับมหภาค เช่น รายได้ต่อประชาชาติ (GDP) ความเชื่ อมัน่ ของ
ผูบ้ ริ โภค และการจับจ่ายใช้สอยรายได้ของผูบ้ ริ โภค ยอดขายเซมิคอนดักเตอร์ใน 9 เดือนแรกของปี 2551 อยูใ่ นเกณฑ์ดี
มีการเติบโตในส่ วนของโทรศัพท์มือถือ และคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แต่เมื่อเกิดภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจทัว่ โลกทําให้
ยอดขายลดฮวบอย่างกระทันหัน ทําให้การเติบโตของธุรกิจและอุตสาหกรรมนี้กาํ ลังเผชิญกับความไม่แน่นอนในขณะนี้
ซึ่ งการฟื้ นตัวของอุตสาหกรรมนี้ จะขึ้นอยู่กบั นโยบายและการดําเนิ นการของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ที่จะมาช่วยกระตุน้
เศรษฐกิจ แก้ไขสภาพคล่องทางการเงิน และฟื้ นฟูความเชื่อมัน่ ของผูบ้ ริ โภคให้กลับคืนมา
* แหล่งข้อมูล: Press Release- Semiconductor Association

การผลิต หรือ การจัดหาผลิตภัณฑ์ เพือ่ จําหน่ าย
ในปัจจุบนั ฮานาและบริ ษทั ย่อยมีโรงงานซึ่งใช้เป็ นฐานการผลิต 5 แห่ง ดังนี้
1. โรงงานที่กรุ งเทพฯ - บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (กรุ งเทพ) จํากัด - ตั้งอยูท่ ี่ถนนวิภาวดี-รังสิ ต มีพ้ืนที่ประมาณ
10,160 ตารางเมตร โดยโรงงานที่กรุ งเทพฯ ทําการผลิต CAPTIVE LINES ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ Fiber Optic,
LED, AUTOLED (Piranha) และ อุปกรณ์ IC เป็ นต้น
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2. โรงงานที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา - บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จํากัด - ตั้งอยูท่ ี่การนิคมอุตสาหกรรม
ไฮเทค เขตส่งเสริ มเขต 3 จังหวัดพระนครศรี อยุธยา มีพ้ืนที่ประมาณ 30,000 ตารางเมตร โดยโรงงานแห่งนี้ทาํ การ
ประกอบและทดสอบการทํางานของวงจรไฟฟ้ า ใช้ในกิจการโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ และเครื่ องใช้สาํ นักงาน
3. โรงงานจังหวัดลําพูน - บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิ คส จํากัด (มหาชน) - ซึ่ งมีพ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 27,200
ตารางเมตร ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมส่ งออกที่ จงั หวัดลําพูนโรงงานนี้ ทาํ การผลิ ตชิ้ นส่ วนใช้ในกล้องถ่ายรู ป,
RFID (Radio-Frequency Devices), สมาร์ทการ์ด, COB (Chip-on-Board), SMD (Surface Mount Device), Fiber
Optics, Led Assemble, Automotive Sensors, Flexible Circuit Board, Electronics Part for Interface Device, PCB
Assemble รวมทั้งอุปกรณ์ โทรคมนาคมที่ใช้ความถี่สูง ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
4. โรงงานที่เมืองทวินส์เบิกร์ส มลรัฐโอไฮโฮประเทศ สหรัฐอเมริ กา - บริ ษทั ฮานา ไมโครดิสเพลย์ เทคโนโลยี่ อิงค์
มีพ้ืนที่ประมาณ 28,000 ตารางฟุต โดยโรงงานแห่งนี้ทาํ การผลิต LCoS (Liquid Crystal on Silicon) ซึ่งใช้เป็ น
ชิ้นส่ วนประกอบจอภาพโทรทัศน์ขนาดใหญ่ จอภาพคอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์ Multimedia Projector, MEMs,
OPA Devices และ Optical Switches และได้เริ่ มดําเนินการผลิต RFID (Radio Frequency Identification) ในช่วง
ปลายปี 2547
5. โรงงานที่เมืองเจียซิ ง ประเทศจีน - บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (เจียซิง) - ขนาดพื้นที่ 30,000 ตาราง
เมตร ซึ่ ง ก่อสร้างเสร็ จสมบูรณ์ในปี 2548 และได้เริ่ มดําเนิ นสายการผลิตในเดื อนมิ ถุนายน โดยโรงงานแห่ งนี้
ดํา เนิ น การผลิ ต ผลิ ต ภัณ ฑ์ห ลัก ของแต่ ล ะหน่ ว ยงานของกลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ ได้แ ก่ การประกอบและทดสอบ IC,
ผลิตภัณฑ์ PCBA ซึ่งย้ายมาจากฐานการผลิตที่โรงงาน เซี่ ยงไฮ้ ปัจจุบนั โรงงานแห่งนี้ทาํ การผลิต PCBA, IC และ
Copper Mouse
กําลังการผลิต
กําลังการผลิตรวมปี 2551 มีดงั นี้
หน่ วยการผลิต

กําลังการผลิต
(หน่ วย: เฉลีย่ พันชิ้นต่ อวัน)

A) IC
- โรงงานอยุธยา
- โรงงานเจียซิง
B) CAPTIVE LINES – โรงงานกรุ งเทพ
C) PCBA
- โรงงานลําพูน
- โรงงานเจียซิง
D) MICRODISPLAY - โรงงานสหรัฐอเมริ กา

7,800
3,800
1,365
144
145
31
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โดยจํานวนกะที่สามารถผลิตได้มีดงั นี้
โรงงานกรุ งเทพฯ

เท่ากับ 3 กะ

กะละ 7.5 ชัว่ โมง สัปดาห์ละ 6 วัน

โรงงานลําพูน

เท่ากับ 2 กะ

กะละ 10 ชัว่ โมง สัปดาห์ละ 6 วัน

โรงงานอยุธยา

เท่ากับ 2 กะ

กะละ 12 ชัว่ โมง สัปดาห์ละ 7 วัน

โรงงานเจียซิง*

เท่ากับ 2 กะ

กะละ 11 ชัว่ โมง สัปดาห์ละ 7 วัน

โรงงานสหรัฐอเมริ กา

เท่ากับ 3 กะ

กะละ 8 ชัว่ โมง สัปดาห์ละ 5 วัน

*สําหรับงานผลิต IC เท่ากับ 2 กะ กะละ 10 ชัว่ โมงต่อวัน สัปดาห์ละ 7 วัน
จํานวนกะที่ผลิตจริ ง มีดงั นี้
โรงงานกรุ งเทพฯ

เท่ากับ 3 กะ

กะละ 7.5 ชัว่ โมง สัปดาห์ละ 6 วัน

โรงงานลําพูน

เท่ากับ 2 กะ

กะละ 10 ชัว่ โมง สัปดาห์ละ 6 วัน

โรงงานอยุธยา

เท่ากับ 2 กะ

กะละ 11 ชัว่ โมง สัปดาห์ละ 7 วัน

โรงงานเจียซิง*

เท่ากับ 2 กะ

กะละ 11 ชัว่ โมง สัปดาห์ละ 6 วัน

โรงงานสหรัฐอเมริ กา* * เท่ากับ 3 กะ

กะละ 8 ชัว่ โมง สัปดาห์ละ 5 วัน

*จํานวนกะที่ผลิตจริ งสําหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภท PCBA
*สําหรับงานผลิต IC เท่ากับ 2 กะ กะละ 10 ชัว่ โมงต่อวัน สัปดาห์ละ 5 วัน
** สําหรับงานผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทไมโครดิสเพลย์ เท่ากับ 1กะ กะละ 8 ชัว่ โมงต่อวัน สัปดาห์ละ 5 วัน
** สําหรับงานผลิต RFID เท่ากับ 1กะ กะละ 8 ชัว่ โมงต่อวัน สัปดาห์ละ 5 วัน
วัตถุดิบและผู้จําหน่ ายวัตถุดิบ
วัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท มีดงั นี้ คือ
ผลิตภัณฑ์
A) IC

วัตถุดิบหลัก

แหล่งที่มา

Wafer, Die, Gold Wire, Mold
Compound, Epoxy

ลูกค้าเป็ นผูจ้ ดั ส่งให้บางส่วน และฮานาซื้อเองบางส่วน
จากแหล่งวัตถุดิบที่หลากหลายในตลาดโลก
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ผลิตภัณฑ์

วัตถุดิบหลัก

แหล่งที่มา

B) CAPTIVE LINES Leadframe, Dice, Reflector, Epoxy, ลูกค้าเป็ นผูจ้ ดั ส่ งให้เฉพาะ Dice ที่เหลือฮานาซื้ อเอง จาก
Gold wire
แหล่งวัตถุดิบที่หลากหลายในตลาดโลก

C) PCBA

PCB IC /DIE/CMOS, Chip-cap
Connector, Resistor

ส่ วนหนึ่ งลูกค้าเป็ นผูจ้ ดั ส่ งให้ ส่ วนใหญ่ฮานาซื้ อเองจาก
แหล่งวัตถุดิบที่หลากหลายในตลาดโลก

D) MICRODISPLAY IC Wafers, Flex-Circuit, RFID IC Wafers ลูกค้าเป็ นผูจ้ ดั ส่ งให้มาจากสหรัฐอเมริ กา
Antenna Web
เกาหลี ไต้ห วัน และ ญี่ ปุ่ น
ที่ เ หลื อ ฮานาซื้ อ จาก
สหรัฐอเมริ กา ยุโรป ญี่ปุ่น

ฮานามีท้ งั การสัง่ ซื้อวัตถุดิบเอง หรื อลูกค้าเป็ นผูจ้ ดั ส่งให้ฮานา (Consignment) โดยวัตถุดิบที่ลูกค้าเป็ นผูจ้ ดั ส่งให้ฮานา
จะไม่บนั ทึกต้นทุนการผลิต ฮานานําเข้าวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตร้อยละ 100 โดยนําเข้าโดยตรงและผ่านตัวแทน
จําหน่ายจากต่างประเทศ (ซึ่ งการซื้ อวัตถุดิบในประเทศ เป็ นการซื้ อผ่านตัวแทนจําหน่าย ซึ่ งต้องนําเข้าวัตถุดิบมาจาก
ต่างประเทศ) ส่ วนการซื้ อวัตถุดิบจําพวกวัตถุดิบที่ใช้ประกอบในการผลิตส่ วนใหญ่จะซื้ อภายในประเทศ ทั้งนี้ ฮานา
สั่งซื้ อวัตถุดิบรวมทั้งใช้บริ การต่างๆ จากผูจ้ าํ หน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยประมาณ 500 ราย ซึ่ งไม่มีผู้
จําหน่ายรายใดที่ฮานาทําการจัดซื้ อวัตถุดิบเป็ นมูลค่าเกิ นกว่าร้อยละ 30 ของยอดการสั่งซื้ อวัตถุดิบรวม บริ ษทั ฯจะ
วางแผนในการสัง่ ซื้อวัตถุดิบล่วงหน้าตามการวางแผนการผลิตเพื่อให้สอดคล้องกับคําสัง่ ซื้อของลูกค้า
ทั้งนี้วตั ถุดิบบางชนิดที่ราคาอิงกับตลาดโลก เช่นวัตถุดิบที่มีปิโตรเคมีหรื อทองคําเป็ นส่วนประกอบ หรื อวัตถุดิบจําพวก
Metal Part เช่น เหล็ก ทองแดง ราคาอาจค่อ นข้างผันผวน ซึ่ งผูจ้ าํ หน่ ายจะทําการแจ้งล่วงหน้าในกรณี ท่ี มีการ
เปลี่ยนแปลงราคา อย่างไรก็ตามฮานาไม่มีนโยบายในการผลักภาระให้กบั ลูกค้า เพราะกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างหนึ่ ง
ของฮานา คือการรักษาสัมพันธภาพระยะยาวกับลูกค้าเพื่อคงไว้ซ่ ึงส่วนแบ่งทางการตลาด
นอกจากนี้ ฮานาจะมีข้ นั ตอนในการทดสอบคุณภาพทางวิศวกรรมของวัตถุดิบ ก่อนนําวัตถุดิบไปประกอบ เป็ นชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้มนั่ ใจว่าสิ นค้าที่ผลิตจะได้มาตรฐาน และข้อกําหนดระหว่างประเทศ
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ผลของการเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีต่อการใช้ วตั ถุดิบ
การเปลี่ ย นแปลงทางเทคโนโลยีที่ ผ่า นมา ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นการเปลี่ ย นแปลงลักษณะการประกอบหรื อ แม่ พิ ม พ์ ซึ่ ง
สายการผลิ ตของฮานาสามารถรองรับการผลิ ตได้หลายรู ปแบบ (Flexible) ทําให้ผลกระทบดังกล่าวมีเพียงเล็กน้อย
อย่างไรก็ตามวัตถุดิบยังคงใช้ในลักษณะเดิม ดังนั้นวัตถุดิบจึงไม่ได้รับผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยถ้า
เป็ นการสัง่ ทํา ผลิตภัณฑ์ที่ตอ้ งใช้อุปกรณ์พิเศษซึ่งฮานาไม่สามารถนําไปใช้กบั ลูกค้ารายอื่นได้ ฮานาจะคิดราคาสําหรับ
การเพิ่มอุปกรณ์พิเศษนี้ ต่อลูกค้า และนอกจากนี้ ในกรณี ที่ตอ้ งมีการใช้เครื่ องจักรที่มีลกั ษณะเฉพาะในการผลิตสิ นค้า
ลูกค้าจะเป็ นผูจ้ ดั ส่งเครื่ องจักรดังกล่าวให้ฮานา
สภาพปัญหาเกีย่ วกับวัตถุดิบ
โดยปกติ ฮานาจะทําการทดสอบคุณภาพของวัตถุดิบโดยวิศวกรของบริ ษทั ก่ อนเริ่ มทําการประกอบ และการจัดซื้ อ
วัตถุดิบหลักของแต่ละผลิตภัณฑ์จะสัง่ ซื้ อตามข้อกําหนดเฉพาะ (Specification) ของลูกค้า กับผูจ้ าํ หน่ายตามรายชื่อผู้
จําหน่าย ซึ่งฮานาได้จดั ทําขึ้นและได้รับการอนุมตั ิจากลูกค้าแล้ว ทั้งนี้ฮานาแก้ไขปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบโดยมีการ
หาแหล่งผูจ้ าํ หน่ายสํารองหลายๆ แห่ง และสร้างสัมพันธภาพระยะยาวกับผูจ้ าํ หน่าย รวมทั้งมีการเจรจากับลูกค้าในการ
หาวัตถุดิบทดแทน กรณี วตั ถุดิบตาม Specification ของลูกค้าขาดแคลน เช่น อาจทําการเจรจากับลูกค้าในการจัดหา
วัตถุดิบจากผูจ้ าํ หน่ายรายอื่น หรื อยีห่ อ้ อื่น ซึ่งมีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน แต่ท้ งั นี้ตอ้ งคํานึงการยอมรับของลูกค้าเป็ นสําคัญ
ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อม
เนื่องจากขบวนการผลิต IC มีข้ นั ตอนการผลิตที่สามารถทําให้เกิดของเสี ยที่เป็ นอันตรายต่อสิ่ งแวดล้อม บริ ษทั ฮานา เซ
มิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จํากัด เป็ นบริ ษทั ที่ได้ทาํ การเปลี่ยนสารเคมีจาก CFC เป็ น NON-CFC ตลอดขบวนการผลิต และ
ในปี 2547 ขบวนการชุบขา IC ซึ่งในอดีตเป็ นการชุบด้วยสารผสมตะกัว่ ก็จะเปลี่ยนมาเป็ นชุบด้วยดีบุก 100% การชุบขา
ด้วยดีบุกจะเป็ นการลดสารที่เป็ นอันตรายต่อสิ่ งแวดล้อมลงได้ส่วนหนึ่ ง แต่ก็ยงั มีสารละลายทางเคมีที่เป็ นอันตรายต่อ
สภาวะแวดล้อม ฮานา มีระบบกําจัดสารเคมีและนํ้าเสี ยที่ทนั สมัย ภายใต้การควบคุ มดูแลโดยวิศวกรเคมีของบริ ษทั
นอกจากนี้ ฮานา ได้รับการรับรองคุณภาพระบบ ISO 14001 มาตั้งแต่ปี 2542 ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าการควบคุมของเสี ยจาก
การผลิต IC และผลิตภัณฑ์เป็ นไปตามมาตรฐานสากลที่กาํ หนด
สําหรับโรงงานที่ลาํ พูนนั้น ได้รับมาตรฐานทางคุณภาพเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม ISO 14001 และ OHSAS/TIS18001 อีกทั้ง
ยังได้ปฏิบตั ิตามกฎของนิ คมอุตสาหกรรมที่โรงงานตั้งอยู่ คือทําการบําบัดนํ้าเสี ยขั้นหนึ่ งก่อนลงท่อระบายของนิ คม
อุตสาหกรรม ซึ่งจะถูกนําไปบําบัดนํ้าเสี ยรวมของการนิคมอุตสาหกรรม
สําหรับโรงงานที่กรุ งเทพ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการบริ หารงานคุณภาพ ISO 9001 (Version 2002) และได้รับ
การรับรองมาตรฐานระบบการบริ หารงานคุณภาพสําหรับผลิตภัณฑ์ยานยนต์ ISO/TS 16949 (Version 2002)
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ทั้งนี้ในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา ฮานาไม่เคยประสพปั ญหาเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมใดๆ
การควบคุมผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อม
ในการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม ฮานาต้องยืน่ ขอใบอนุญาตตั้งโรงงานซึ่งจะต้องแสดงกรรมวิธีการผลิต เพื่อประกอบการ
พิจารณา ถ้าหากกรรมวิธีการผลิตมีสิ่งที่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม เช่น นํ้าเสี ย อากาศเสี ย จะต้องผ่านการพิจารณาและ
ได้รับอนุญาตจากกองสิ่ งแวดล้อมโรงงาน นอกจากนั้นหลังจากก่อสร้างโรงงานเสร็ จ ก่อนการประกอบกิจการ จะต้อง
ให้ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมมาตรวจสอบและออกใบอนุ ญาตประกอบกิ จการ ซึ่ งเจ้าหน้าที่จะมาตรวจสอบว่า
เป็ นไปตามที่ฮานา ขออนุญาตไว้หรื อไม่ก่อนที่จะให้ใบอนุญาต และ ใบอนุญาตนี้ไม่ใช่ ใบอนุญาตที่ให้ใช้ได้ตลอดไป
แต่จะต้องมีการต่ออายุเป็ นระยะๆ ทุกๆ 3 ปี ซึ่ งการต่ออายุแต่ละครั้ง จะต้องมีการตรวจสอบก่อนที่จะให้ต่อ โดยกอง
ควบคุมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม สําหรับกรณี ที่มีการชุบตะกัว่ นั้นฮานาจะต้องดําเนินการขออนุญาตที่เขตทุกปี
การจัดการด้ านสิ่ งแวดล้ อม
บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการปฏิบตั ิตามกฎหมายความปลอดภัยและกฎหมายสิ่ งแวดล้อม ที่กาํ หนดโดยกระทรวงแรงงาน
และสวัสดิ การสังคม กระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศการนิ คมอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและสุ ขภาพพลานามัยของพนักงาน ผูเ้ ข้ามาติอต่อหรื อดําเนินธุรกิจกับบริ ษทั ฯ โดยให้
มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมน้อยที่สุด บริ ษทั ฯ มีแผนงานการจัดการสิ่ งแวดล้อมและเราได้รับมาตรฐานสากลด้านการ
จัดการสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งเราจะมุ่งมัน่ ในการพัฒนารักษาสิ่ งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านบริ ษทั ฯได้ดาํ เนิ นการหลายอย่าง
ในการเปลี่ยนมาใช้เครื่ องมืออุปกรณ์ที่มีประสิ ทธิ ภาพมากกว่าในโครงการประหยัดพลังงาน และลดการใช้พลังงานใน
ระบบไฟฟ้ า ระบบบําบัดนํ้าเสี ย และระบบก๊าซ
จากนโยบายสิ่ งแวดล้อมของเรา และการให้ความสําคัญกับปั ญหาภาวะโลกร้อน ฮานาได้ใช้ความพยายามเพื่อจะช่วยลด
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ด้วยการใช้มาตรการ “ลด การใช้ การใช้ซ้ าํ และการนํากลับมาใช้ใหม่” ซึ่ งเรายังคง
ดําเนิ นงานตามนโยบายลดการใช้พลังงานในสถานที่ทาํ งานอย่างต่อเนื่ อง ทั้งส่ วนสํานักงานและส่ วนการผลิตโดยทํา
การปรับ ปรุ งประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องจักรและอุปกรณ์ เช่ น ปรับอุณหภูมิของระบบปรับอากาศ ลดการใช้ไฟฟ้ าใน
ช่วงเวลาที่มีการคิดค่าการใช้ไฟฟ้ าในอัตราสูงสุ ด (On-Peak) ลดการใช้ทรัพยากรและสารเคมี รวมถึงการนํานํ้าที่ใช้แล้ว
นํากลับไปใช้ใหม่
ในปี 2551 โครงการประหยัดพลังงานต่างๆที่ดาํ เนินการโดยโรงงานที่ประเทศไทยและประเทศจีน เห็นผลอย่างยิ่งต่อ
การลดปริ มาณการใช้ไฟฟ้ า นํ้าและก๊าซอุตสาหกรรม ค่าไฟฟ้ าจากยอดรวมของกลุ่มบริ ษทั ลดลง 17 ล้านบาทหรื อร้อย
ละ 5.14 โดยคิดเป็ นการลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก 3,569 ตัน ค่านํ้าประปาลดลงกว่า 2 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ
11.21 ขณะที่การใช้ก๊าซอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 2.80 ทั้งนี้การดําเนินการเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
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ลดการใช้ท รั พ ยากร โดยพนัก งานทุ ก ระดับ ขององค์ก รที่ ท าํ งานร่ ว มกัน เป็ นสิ่ ง ที่ ท าํ ให้ทุ ก คนตระหนัก และเป็ น
แรงผลักดันที่ดีต่อความสําเร็ จของโครงการประหยัดพลังงานของเรา ด้วยความมุ่งมัน่ ฮานาจะ ดําเนินกิจกรรมโครงการ
ประหยัดพลังงานต่างๆเพื่อเป็ นส่ วนหนึ่ งของการลดค่าใช้จ่ายและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั สิ่ งแวดล้อมและสังคมอย่าง
ต่อเนื่อง
การดําเนินการของบริษัทเพือ่ ลดผลกระทบและผลการปฏิบัตจิ ริงเมือ่ เทียบกับอัตราสู งสุ ดที่กฎหมายกําหนด
ฮานา ได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน ตามมาตรา 12 วรรค 5 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. 2535 ซึ่งกําหนดเงื่อนไขที่ผปู้ ระกอบกิจการโรงงานจะต้องปฏิบตั ิเป็ นพิเศษไว้ ดังนี้
1.

ต้องมีและใช้ระบบขจัดนํ้าทิ้ง ที่เกิดขึ้นจากกรรมวิธีการผลิตที่มีขนาดและประสิ ทธิ ภาพเพียงพอ ไม่
ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนหรื อเป็ นอันตรายต่อผูป้ ฏิบตั ิงาน และ ผูอ้ ยูอ่ าศัยใกล้เคียง

2.

ต้องมี มาตราการควบคุ ม และป้ องกันไอสารเคมี ที่ เกิ ดขึ้ น จากกรรมวิ ธีการผลิ ต ไม่ก่อ ให้เกิ ดเหตุ
เดือดร้อน หรื อ เป็ นอันตรายต่อผูป้ ฏิบตั ิงานและผูอ้ ยูอ่ าศัยใกล้เคียง

3.

ต้องมีและใช้เครื่ องปรับอากาศ หรื อ พัดลมระบายอากาศ หรื อ พัดลมดูดอากาศ ให้มีขนาดเพียงพอต่อ
กิจการและเหมาะสมต่อสภาพการทํางาน โดยจะต้องเปิ ดใช้ตลอดเวลาทํางาน

4.

ใบอนุญาตประกอบกิจการนี้อาจถูกเพิกถอนได้ หากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้รับการร้องขอจาก
หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากมีการใช้อาคารโรงงานผิดประเภทจากที่ได้รับอนุญาตไว้

5.

ต้องมี และใช้ระบบกําจัดสิ่ งปฏิ กูลหรื อวัสดุ ที่ไม่ใช้แล้ว หรื อใช้บริ การของศูนย์บริ การกําจัดกาก
อุตสาหกรรม และ ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมด้วย

ประวัตกิ ารกระทําผิดเกีย่ วกับสิ่ งแวดล้อม
- ไม่มี แนวทางแก้ไข (ถ้ ามี)
- ไม่มี –
งานที่ยงั ไม่ ส่งมอบ
- ไม่มี –
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5. ทรัพย์ สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
ที่ดิน อาคาร และ เครื่องจักร
สิ นทรัพย์ที่ฮานา และ บริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ มีดงั นี้
สิ นทรัพย์

ที่ต้งั

ที่ดินและโรงงานที่ เลขที่ 101/2 หมู่ 4
เขตอุตสาหกรรมส่ งออก
จังหวัดลําพูน
นิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ
ตําบลบ้านกลาง
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
ที่ดินและโรงงานที่ นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค
บางปะอิน
จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
เลขที่ 10/4 หมู่ 3
ถนนวิภาวดี-รังสิ ต
แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่
จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
ที่ดินเปล่าที่จงั หวัด นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค
พระนครศรี อยุธยา บางปะอิน
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
อาคาร 6 ชั้น

ที่ดินและโรงงาน
ที่เจียซิง

เมืองเจียซิง เขตเซินเจิ้น
ประเทศจีน

อาคารสํานักงาน
Rua de Peqim No. 126
บริ ษทั ฮานา มาเก๊า EDF. Commercial I TAK
คอมเมอร์เชียล
C18, Macau
ออฟชอร์ จํากัด

ประเภทของ
การถือสิ ทธิ

ภาระผูกพัน

มูลค่ าตามบัญชี
(ล้านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 2551

กรรมสิ ทธิ์

-

ที่ดิน - 61.6
อาคาร - 491.4

กรรมสิ ทธิ์

-

ที่ดิน – 106.4
อาคาร – 290.7

กรรมสิ ทธิ์

-

อาคารบนที่ดินเช่า –
12.1

กรรมสิ ทธิ์

-

ที่ดิน – 57*

กรรมสิ ทธิ์

-

สิ่ งปลูกสร้าง- 101.6

กรรมสิ ทธิ์

-

สิ่ งปลูกสร้าง- 7.3

* เนื่องจากบริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (กรุ งเทพ) จํากัด ขายที่ดินให้กบั บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จํากัด ในมูลค่าตามราคาตลาด
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สิ นทรัพย์ที่ฮานา และบริ ษทั ย่อยเช่า มีดงั นี้
สิ นทรัพย์

ที่ดิน

อาคาร สํานักงาน
และโรงงาน
สหรัฐอเมริ กา
อาคารสํานักงาน
บริ ษทั ฮานา มาเก๊า
คอมเมอร์เชียล
ออฟชอร์ จํากัด
อาคารสํานักงาน
บริ ษทั ฮานา
ไมโคร
อิเล็คโทรนิคส อิงค์

ที่ต้งั

เลขที่ 10/4 หมู่ 3
ถนนวิภาวดี-รังสิ ต
แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่
กรุ งเทพมหานคร
2061 Case Parkway
South Twinsburg, Ohio
Rua de Pequim No.174,
Kong Fat Commercial
Center 8 andar E, em
Macau
3130 De La Cruz
Boulevard
Unit # 10, Santa Clara,
California ,USA

ประเภทของ
การถือสิ ทธิ

ภาระผูกพัน

มูลค่ าตามบัญชี
(ล้านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 2551

สิ ทธิการเช่า
อายุสญ
ั ญา
25 ปี

-

-

สิ ทธิการเช่า
อายุสญ
ั ญา
5 ปี 3 เดือน
สิ ทธิการเช่า
อายุสญ
ั ญา
2 ปี

-

-

-

-

-

-

สิ ทธิการเช่า
อายุสญ
ั ญา
3 ปี

หมายเหตุ สิ นทรัพย์ที่ฮานาและบริ ษทั ย่อยเช่า มิได้ทาํ การบันทึกบัญชีเป็ นสิ ทธิการเช่า มีเพียงแต่การรับรู ้ค่าเช่าตามงวดบัญชีเท่านั้น

รายละเอียดสั ญญาเช่ า
1. สิ ทธิการเช่ าช่ วงที่ดิน ถ.วิภาวดี ประกอบด้วยสัญญาเช่าช่วง 3 สัญญา คือ
1.1 สัญญาเช่าช่วงระหว่าง นายปลุก วัชราภัย และ โอแมค มีรายละเอียดดังนี้
คู่สญ
ั ญา : ผูใ้ ห้เช่า: นายปลุก วัชราภัย
ผูเ้ ช่า: บริ ษทั โอแมค จํากัด
อายุสญ
ั ญา : 25 ปี (1 มี.ค. 2529 เป็ นต้นไป)
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โดยมีเงื่อนไขต่างๆดังนี้
- ภายหลังจากที่ระยะเวลาการเช่า 25 ปี สิ้ นสุ ดลง ผูใ้ ห้เช่าจะให้ผเู ้ ช่าเช่าที่ดินดังกล่าวต่อไปได้อีก 3 ปี ในอัตรา
ค่าเช่ารายเดือนที่จะต้องทําการตกลงกันใหม่โดยไม่อาจเพิ่มขึ้นเกินกว่าร้อยละ 30 ของอัตราค่าเช่าเดือน สุ ดท้าย โดยผู้
เช่าทรงสิ ทธิที่จะแจ้งคําบอกกล่าวโดยทําเป็ นหนังสื อไปยังผูใ้ ห้เช่าภายใน 30 วันก่อนที่สญ
ั ญา จะสิ้นสุ ดลง
- ผูเ้ ช่าจะให้ ฮานา อินดัสทรี (ชื่อเดิมของ ฮานา) และ หรื อ ฮานา เซมิ ซึ่งเป็ นผูเ้ ช่าช่วง เช่าช่วง ที่ดิน ดังกล่าว
เพื่อใช้เป็ นโรงงานประกอบขนาดเบา ห้ามมิให้ผเู้ ช่าช่วงให้ผอู ้ ื่นเช่าช่วงที่ดินดังกล่าวต่อไป

1.2 สัญญาเช่าช่วงระหว่าง โอแมคและฮานา มีรายละเอียดดังนี้
คู่สญ
ั ญา : ผูใ้ ห้เช่าช่วง คือ บริ ษทั โอแมค จํากัด
ผูเ้ ช่าช่วง คือ บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)
อายุสญ
ั ญา: 3 ปี (11 พ.ค. 2551 - 28 ก.พ. 2554)
เงื่อนไขการเช่า มีรายละเอียด ดังนี้
- หลังจากหมดสัญญาแล้ว ผูเ้ ช่าช่วงถ้าประสงค์ที่จะเช่าต่อ ให้แจ้งความประสงค์ เป็ นหนังสื อไปยังผูใ้ ห้ เช่า
ช่วง ก่อนสิ้ นระยะเวลาเช่า ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดยสัญญาเช่าช่วงระหว่างโอแมคกับฮานา ภายหลังปี 2542 ค่าเช่า
จะเป็ นอัตราที่เท่ากับค่าเช่าที่ทางโอแมคเช่าจากนายปลุก วัชราภัย
1.3 สัญญาเช่าช่วงระหว่าง ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (กรุงเทพ) จํากัด มี
รายละเอียดดังนี้
คู่สญ
ั ญา : ผูใ้ ห้เช่าช่วง คือ บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)
ผูเ้ ช่าช่วง คือ บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (กรุ งเทพ) จํากัด
อายุสญ
ั ญา: 3 ปี (1 ม.ค. 2550-31 ธ.ค. 2552)
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2. สั ญญาเช่ าโรงงานและอาคารสํ านักงานที่สหรัฐอเมริกา
2.1 คู่สญ
ั ญา : บริ ษทั อ๊อกซ์ฟอร์ด บิสิเนส พาร์ค (Oxford Business Park) จํากัด (ผูใ้ ห้เช่า)
และ ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส อิงค์ (ผูเ้ ช่า)
อายุสญ
ั ญา : 1 ต.ค. 2551- 30 ก.ย. 2554

2.2 คู่สญ
ั ญา : บริ ษทั กีส (Geis) จํากัด (ผูใ้ ห้เช่า) และ ฮานา ไมโครดิสเพลย์ เทคโนโลยี่ อิงค์ (ผูเ้ ช่า)
อายุสญ
ั ญา : 1 ม.ค. 2547- 31 มี.ค. 2552

เงื่อนไขการเช่า: หลังจากหมดสัญญาแล้ว หากผูเ้ ช่ามีความประสงค์จะเช่าต่อ สามารถยืดระยะเวลาการเช่า
ออกไปได้อีก 2 ปี ทั้งนี้จะต้องแจ้งความประสงค์แก่ผใู้ ห้เช่าล่วงหน้า 4 เดือนก่อนวันหมดสัญญา โดยใช้อตั ราค่าเช่า ณ
ราคาตลาดปัจจุบนั (Current Market Rate)
มูลค่ าตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ ของฮานา และ บริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
รายการ

มูลค่ า
(ล้านบาท)

ที่ดิน
อาคาร

168.0

1,296.7

สิ่ งปรับปรุ งสิ นทรัพย์เช่า
สิ่ งติดตั้ง
เครื่ องจักร และ อุปกรณ์
เครื่ องตกแต่ง และ อุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
งานระหว่างก่อสร้าง และ เครื่ องจักรระหว่างติดตั้ง
อื่นๆ
รวม

33.4
189.7
3,786.3
97.2
27.5
276.4
5,875.2
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นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่ วม
บริ ษทั ฯ มีอาํ นาจในการจัดการควบคุมดูแลบริ ษทั ย่อยแต่ละแห่งอย่างเต็มที่ ฝ่ ายปฏิบตั ิการของแต่ละหน่วยงาน
ในบริ ษทั ย่อยจะอยู่ภายใต้การดูแลของผูจ้ ดั การโรงงานทัว่ ไป ซึ่ งจะรายงานผลการดําเนิ นงานกับหัวหน้าฝ่ าย
บริ หารของบริ ษทั ฯ รายจ่ายฝ่ ายทุนและการบริ หารจัดการทางการเงินจะถูกควบคุมดูแลโดยฝ่ ายบริ หารของ
บริ ษทั ฯ ซึ่งจะได้รับการพิจารณาตรวจสอบโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ เคยมี บริ ษทั ร่ วมอยู่หนึ่ งแห่ ง คือ บริ ษทั แอ็ดแวนซ์ อิ นเตอร์ คอนเนค เทคโนโลยี่ จํากัด ซึ่ งได้ขาย
ให้กบั บริ ษทั ยูนิเซมไปในเดือน กรกฎาคม 2550
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6. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
(1) ในระหว่ างปี 2546 บริ ษัท ฯ ได้รั บหนังสื อแจ้งการประเมิ นภาษี เงิ นได้นิ ติ บุ คคลสําหรั บปี 2540 จาก
กรมสรรพากรจากการที่บริ ษทั ฯ มิได้เฉลี่ยรายจ่ายดอกเบี้ยจ่ายและผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของเงิน
กูย้ ืมให้กบั กิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน ทําให้ภาระภาษีของบริ ษทั ฯสําหรับปี 2540 พร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตํ่า
เกิ นไปจํานวนประมาณ 150 ล้านบาท บริ ษ ทั ฯ ไม่เห็นด้วยกับการประเมิ นดังกล่าวและได้ยื่นอุ ทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ ในเดือนพฤศจิกายน 2550 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้พิจารณายกอุทธรณ์คดั ค้านการประเมินของ
เจ้าพนักงานประเมิน ซึ่ งปั จจุบนั บริ ษทั ฯ อยู่ในขั้นตอนของการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลภาษีอากร และคาดว่าทางศาลน่ าจะมีคาํ
พิพากษากลับคําพิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง พร้อมให้บริ ษทั ฯได้รับเงินคืนพร้อมดอกเบี้ยตามคําฟ้ อง
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ ได้ต้ งั ประมาณการภาระภาษีที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกประเมินภาษีดงั กล่าวจํานวน 150 ล้าน
บาทไว้แล้วในบัญชี รวมทั้งบริ ษทั ฯได้วางหนังสื อคํ้าประกันของธนาคารเป็ นประกันการถูกประเมินภาษีดงั กล่าวด้วย
(2) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริ ษทั ฯ มี ภาระหนี้ สินที่ อาจเกิ ดขึ้ นจากการถูกฟ้ องร้ องอันเกี่ ยวเนื่ องกับภาระ
ผูกพันของบริ ษทั ฯ ต่ อหนี้ สินของบริ ษ ทั ที่ เคยเกี่ ยวข้องกัน ซึ่ งบริ ษ ทั ฯ ได้ต้ งั ประมาณการหนี้ สินเต็มจํานวนที่ อาจถูก
เรี ยกร้องสูงสุ ดจากคดีความดังกล่าวเป็ นจํานวนเงินประมาณ 1 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อเทียบเท่าประมาณ 31 ล้านบาท หาก
คําตัดสิ นของศาลไม่เป็ นประโยชน์ต่อ บริ ษทั ฯ ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีและดอกเบี้ยค้างจ่ายในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ
10 ต่อปี ไว้แล้ว ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ 2551 บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาปลดเปลื้องภาระหนี้ สินนี้แล้ว โดยจ่ายชําระค่าใช้จ่าย
ภาระคํ้าประกันนี้ เป็ นจํานวนเงิน 7.9 ล้านบาท บริ ษทั ฯ จึ งได้โอนกลับค่าใช้จ่ายจากภาระคํ้าประกันที่ เหลืออยู่จาํ นวน
ประมาณ 25.5 ล้านบาท โดยแสดงเป็ นรายได้อื่นในงบกําไรขาดทุนสําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551
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7. โครงสร้ างเงินทุน
(1)

หลักทรัพย์ของบริ ษทั

(ก) บริ ษทั มีทุนจดทะเบียนจํานวน 1 พันล้านบาท เรี ยกชําระแล้ว 830,474,960 บาท แบ่งเป็ นหุ น้
สามัญ 830,474,960 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท * บริ ษทั ซื้อหุ น้ คืนกรณี เพื่อการบริ หารทางการเงิน มียอดเท่ากับ
4,447,100 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.54 ของทุนที่ชาํ ระแล้ว** (ยอด ณ 31 ธ.ค 2551) ดังนั้นบริ ษทั ฯ มีจาํ นวนหุน้ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เท่ากับ 826,027,860 หุน้
* ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้จาก 5 บาทเป็ น 1 บาท ณ 27 พฤษภาคม 2547
* * โครงการซื้อหุน้ คืนเพื่อการบริ หารทางการเงิน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2551
(ข) หลักทรัพย์อื่น - ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ ้นสามัญจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
ประเภทใบสําคัญแสดงสิทธิ

จํานวน

อัตราการใช้ สิทธิ

ราคาการใช้ สิทธิ

ระยะเวลา
การใช้ สิทธิ

ยอดใบสํ าคัญแสดง
สิ ทธิคงเหลือ
31 ธ.ค 2551

1.ใบสําคัญแสดงสิ ทธิแบบราคา 1,500,000
การใช้สิทธิไม่มีส่วนลดจาก
ราคาตลาด *

1 หน่วยต่อ 5 หุน้ สามัญ(1) ราคาปิ ดของหุน้ เฉลี่ย 30 วัน 31 ต.ค. 45 –
ก่อนวันที่ 31 ม.ค., 30 เม.ย., 31 ก.ค. 49
31 ก.ค., และ 31 ต.ค.

2.ใบสําคัญแสดงสิ ทธิแบบราคา 6,395,574
การใช้สิทธิมีส่วนลดจากราคา
ตลาด**

1 หน่วยต่อ 5 หุน้ สามัญ(1) 1 บาทต่อหุน้ (2)

3.ใบสําคัญแสดงสิ ทธิแบบราคา 7,500,000
การใช้สิทธิไม่มีส่วนลดจาก
ราคาตลาด***

1 หน่วยต่อ 1 หุน้ สามัญ

39,700

31 ต.ค. 45 –
30 มิ.ย. 50

-

ราคาปิ ดของหุน้ เฉลี่ย 30 วัน 1 พ.ย. 47 –
ก่อนวันที่ 31 ม.ค.,30 เม.ย., 31 ก.ค. 51
31 ก.ค., และ 31 ต.ค.

2,674,500

4.ใบสําคัญแสดงสิ ทธิแบบราคา 20,000,000 1 หน่วยต่อ 1 หุน้ สามัญ
การใช้สิทธิไม่มีส่วนลดจาก
ราคาตลาด

20.73 บาทต่อหุน้

5,956,100

5.ใบสําคัญแสดงสิ ทธิแบบราคา 20,000,000 1 หน่วยต่อ 1 หุน้ สามัญ
การใช้สิทธิไม่มีส่วนลดจาก
ราคาตลาด

27.40 บาทต่อหุน้

31 ต.ค. 48 –
31 ก.ค. 52
31 ต.ค. 49 –
31 ก.ค. 53

ราคา (1) คืออัตราการใช้สิทธิใหม่ ณ ปัจจุบนั ซึ่งเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่กาํ หนดไว้ 1 หน่วยต่อ 1 หุน้ สามัญเนื่องจาการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้
ราคา (2) คือราคาการใช้สิทธิใหม่ ณ ปัจจุบนั ซึ่งเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่กาํ หนดไว้ 5 บาทต่อ 1 หุน้ สามัญเนื่องจาการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้
หมายเหตุ * ,** และ*** โครงการได้สิ้นสุ ดแล้ว
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(ค) โครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนต่างด้าว (Thai Trust Fund)
ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 4/2540 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2540 ได้พิจารณาอนุมตั ิให้
บริ ษทั ฯ เข้าร่ วม “โครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนต่างด้าว” ในอัตราส่วนไม่เกิ นร้อยละ 49 ของ
จํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ ได้แจ้งความประสงค์ไปยัง บริ ษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนต่างด้าว จํากัด ในวันที่ 6 ตุลาคม 2540 ว่า บริ ษทั ฯ มีความประสงค์จะเข้าร่ วม
“โครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนต่างด้าว” ในอัตราส่วนเท่ากับร้อยละ 24 ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่าย
ได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ และ โดยได้รับการอนุมตั ิจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2540 และ เริ่ มซื้อขายได้ในวันที่ 22 ธันวาคม 2540 นั้น
จากรายงานประจําเดือนของ Thai Trust Fund ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีหุน้ ของบริ ษทั ฯ เข้าร่ วม
โครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนต่างด้าว เป็ นจํานวนทั้งสิ้ น 199,313,990 หุ น้ หรื อ คิดเป็ นอัตราร้อยละ
24 ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ จํานวนทั้งสิ้ น 830,474,960 หุน้ อย่างไรก็ดี ยังไม่มีผู้
ลงทุนชาวต่างด้าวมาใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นผ่านโครงการดังกล่าวดังนั้นจึงไม่ปรากฏยอดผูถ้ ือหุ ้นผ่านโครงการฯ ใน
รายละเอียดการปิ ดสมุดทะเบียนล่าสุ ด ตามข้อมูลของ บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด และ
จึงยังไม่มีผลกระทบต่อสิ ทธิ ในการออกเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้น อันเนื่องมาจากการที่กองทุนรวมดังกล่าวจะไม่ใช้
สิ ทธิออกเสี ยงในการประชุมผูถ้ ือหุน้ แต่อย่างใด
(ง) โครงการซื้อหุน้ คืน (Treasury Stock) เพื่อการบริ หารทางการเงิน
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2551 เกี่ยวกับการอนุมตั ิโครงการซื้อ
หุน้ คืนเพื่อบริ หารการเงินและได้แจ้งข่าวโดยนําส่งรายงานทางโทรสารและ On-line ผ่านระบบ ELCID ของ
ตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 7 ตุลาคม 2551โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.โครงการซื้อหุน้ คืน
1.1 วงเงินสูงสุดที่จะใช้ในการซื้อหุน้ คืน จํานวนไม่เกิน 1,600,000,000 บาท
1.2 จํานวนหุน้ ที่จะซื้อคืน จํานวนไม่เกิน 83,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท จํานวน หุน้ ที่
จะซื้อคืนคิดเป็ นร้อยละ 9.99 ของหุน้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด
1.3 วิธีการในการซื้อหุน้ คืนโดยซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กําหนดระยะเวลาที่จะซื้อ
หุน้ คืนตั้งแต่วนั ที่ 22 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 22 เมษายน 2552
1.4 หลักเกณฑ์ในการกําหนดราคาหุน้ ที่จะซื้อคืน โดยให้นาํ ราคาหุน้ เฉลี่ยย้อนหลัง 30 วันก่อนวันที่
บริ ษทั จะทําการเปิ ดเผยข้อมูลมาประกอบการพิจารณากําหนดราคาหุน้ ด้วย
• ราคาซื้อคืนจะไม่เกิน 115% ของราคาปิ ดเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก 5 วันทําการซื้อขายล่าสุ ด
• ราคาหุน้ เฉลี่ยย้อนหลัง 30 วันทําการ ตั้งแต่วนั ที่ 26 สิ งหาคม 2551 ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2551
เท่ากับ 16.19 บาท ต่อหุน้
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษทั ที่ใช้อา้ งอิงในการซื้อหุน้ คืน
2.1 ข้อมูลกําไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกินของบริ ษทั ข้อมูลจากงบการเงินสอบทาน งวด ณ วันที่
30 มิถุนายน 2551
- กําไรสะสมของบริ ษทั เท่ากับ 3,183,584,000 บาท
- หนี้สินที่ถึงกําหนดชําระภายใน 6 เดือน นับแต่วนั ที่จะซื้อหุน้ คืน เท่ากับ 0 บาท
2.2 จํานวนผูถ้ ือหุน้ สามัญรายย่อย (Free float) ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนล่าสุ ด เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2551
เท่ากับ 478,037,500 หุน้ หรื อ ร้อยละ 57.57 ของทุนชําระแล้วของบริ ษทั
3. เหตุผลในการซื้อหุน้ คืน
เพื่อเป็ นการบริ หารสภาพคล่องส่วนเกินของบริ ษทั เพิ่มอัตรากําไรสุ ทธิต่อหุ น้ (EPS) และเพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถ้ ือหุน้
4. ผลกระทบภายหลังซื้อหุน้ คืน
4.1 ต่อผูถ้ ือหุน้
จะทําให้อตั ราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ สูงขึ้น จากจํานวนหุน้ ที่อยูใ่ นมือผูถ้ ือหุน้ ลดลง
4.2 ต่อบริ ษทั
มีแนวโน้มที่กระแสเงินสดของบริ ษทั จะลดลง
5. การจําหน่ายและการตัดหุน้ ที่ซ้ือคืน
- วิธีการจําหน่ายหุน้
1) ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2) เสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไป
- บริ ษทั อาจทําการจําหน่ายหุน้ คืนโดยการขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรื อเสนอขาย
ต่อประชาชนทัว่ ไปซึ่งขึ้นอยูก่ บั ความเหมาะสม ณ ขณะนั้น
- กําหนดระยะเวลาจําหน่ายหุน้ ที่ซ้ือคืน จะพิจารณาโดยคณะกรรมการบริ ษทั (ภายหลัง 6 เดือน
นับแต่การซื้อหุน้ คืนเสร็ จสิ้ นแต่ตอ้ งไม่เกิน 3 ปี )
- หลักเกณฑ์ในการกําหนดราคาที่จะจําหน่ายหุน้ ที่ซ้ือคืน
ราคาเสนอขายหุน้ ต้องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 85 ของราคาปิ ดเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก 5 วันทําการซื้อขาย
ล่าสุด
6. การซื้อหุน้ คืนในอดีตของบริ ษทั
ไม่มี
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(2)

ผูถ้ ือหุ น้
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนล่าสุ ด (ณ วันที่ 9 เมษายน 2551)

ลําดับ

ชื่อ

จํานวนหุ้น

(%)

1.

OMAC (HK) LIMITED บริ ษทั โอแมค จํากัด RAINBOW JOY LIMITED

253,419,360

30.52

2.

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR LONDON
HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) SA

87,522,500
28,320,100

10.54
3.41

5.

BNP PARAIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG
FORTIS GLOBAL CUSTODY SERVICES N.V.

27,320,300
24,501,300

3.29
2.95

6.

N.C.B.TRUST LIMITED-RBS AS DEP FOR FS

19,672,800

2.37

7.

9.

HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
กองทุนเปิ ด อเบอร์ดีนโกรท
SOMERS (U.K.) LIMITED

17,642,598
15,857,000
15,424,600

2.13
1.91
1.86

10.

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR AUSTRALIA

11,899,000

1.43

3.
4.

8.

หมายเหตุ: ลําดับ (1) คือผูถ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกันตามมาตรา 258 แห่งพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2535
กลุ่มตระกูลฮัน ถือหุน้ ใน OMAC (HK) Limited และ บริ ษทั โอแมค จํากัด คิดเป็ นร้อยละ 99.98 และ 99.99 ตามลําดับ ดังรายละเอียดดังนี้
 OMAC (HK) Limited ประกอบด้วย
นายซุยหยํา่ แซ่หนั่ ถือหุน้ ในอัตราร้อยละ 49.99

นางซิ ลวี่ แซ่ห่าน ถือหุน้ ในอัตราร้อยละ 49.99

 บริ ษทั โอแมค จํากัด ประกอบด้วย
น.ส.เจนีน มากาเร็ต ฮัน ถือหุน้ ในอัตราร้อยละ 33.33 น.ส.มิเชลล์ วี ฮัน ถือหุน้ ในอัตราร้อยละ 33.33
นายริ ชาร์ด เดวิด ฮัน ถือหุน้ ในอัตราร้อยละ 15.28 ด.ญ. อลินา ซิลวี่ ฮัน ถือหุน้ ในอัตราร้อยละ 18.05
นอกจากนั้น กลุ่มตระกูลฮัน ซึ่งประกอบด้วย นายซุยหยํ่า แซ่หนั่ นางซิลวี่ แซ่ห่าน นายริ ชาร์ด เดวิด ฮัน และ น.ส.มิเชลส์ วี ฮัน ยังดํารง
ตําแหน่งกรรมการของ Rainbow Joy Ltd. ทั้งหมด ดังนั้นทั้งสามบริ ษทั ดังกล่าวจึงจัดเป็ นผูถ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกันตามมาตรา 258 แห่งพ.ร.บ.
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 กลุ่มดังกล่าวถือหุน้ ในบริ ษทั รวมทั้งสิ้ น ร้อยละ 30.73

(3)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ฮานา มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลประมาณร้อยละ 30 – 100 ของกําไรสุ ทธิ ของงบการเงินรวมหลังหักเงิน
สํารองต่างๆ ทุกประเภทที่กฏหมายและบริ ษทั ได้กาํ หนดไว้ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว
จะขึ้นอยูก่ บั กระแสเงินสดและแผนการลงทุนของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยรวมถึงข้อจํากัดทางกฏหมายและ
ความจําเป็ นอื่นๆ และนโยบายในการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ย่อยที่จะจ่ายให้บริ ษทั ฯ คือร้อยละ 0 – 100
ของกําไรที่จดั สรรได้
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8. การจัดการ
คณะกรรมการบริ ษทั
ประธานกรรมการ
นายบัญชา ทานพระกร

(1) โครงสร้ างการจัดการ
คณะกรรมการสรรหา
นายวรพจน์ เทพวนาประสิ ทธิ์
นายมาร์ติน เอ็นโน ฮอร์น
นายริ ชาร์ด เดวิด ฮัน

คณะกรรมการตรวจสอบ
นายบัญชา ทานพระกร
นายวรพจน์ เทพวนาประสิ ทธิ์
นายมาร์ติน เอ็นโน ฮอร์น

คณะกรรมการบริ หาร
รองประธาน, ประธานบริ หาร และหัวหน้าฝ่ ายบริ หาร
นายริ ชาร์ด เดวิด ฮัน
ประธานอํานวยการ และหัวหน้าฝ่ ายปฏิบตั ิการ
นายวินสัน มุง ชู ฮุย

ฝ่ ายธุรการและ
ทรัพยากรมนุษย์

หน่วยประกอบ
ผลิตภัณฑ์เฉพาะ

ฝ่ ายปฎิบตั ิการ
โรงงานอยุธยา

ฝ่ ายปฎิบตั ิการ
โรงงานลําพูน

ฝ่ ายขายและ
การตลาด

รองประธานบริ หาร หัวหน้าฝ่ ายการเงิน และผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายข้อมูล
นายเทอร์เรนซ ฟิ ลิป เวียร์

ฝ่ ายปฎิบตั ิการ
โรงงานเจียซิง

ฝ่ ายปฎิบตั ิการ
โรงงานรัฐ
โอไฮโอ

ฝ่ ายคอมพิวเตอร์
และสาระสนเทศ
ฝ่ ายบัญชีและ
การเงิน
ฝ่ าย
Corporate Affairs
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โครงสร้ างกรรมการบริษัทฯ
โครงสร้างกรรมการบริ ษทั ฯ คือ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการสรรหา ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
คณะกรรมการบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริ ษทั ฯ มีกรรมการทั้งหมด 6 ท่านประกอบด้วย
1. นายบัญชา ทานพระกร

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/และประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายริ ชาร์ด เดวิด ฮัน

กรรมการบริ หาร/และกรรมการสรรหา

3. นายวินสัน มุง ชู ฮุย

กรรมการบริ หาร

4. นายเทอร์เรนซ ฟิ ลิป เวียร์

กรรมการบริ หาร

5. นายวรพจน์ เทพวนาประสิ ทธิ์

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/และประธานกรรมการสรรหา

6. นายมาร์ติน เอ็นโน ฮอร์น

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/และกรรมการสรรหา

เลขานุการบริ ษทั ฯ

น.ส.จิระภา คงมณี

กรรมการผู้มอี าํ นาจลงนามแทนบริษัทฯ
คือกรรมการ 2 ท่านตามรายนามข้างต้น ลงนามและประทับตราสําคัญของบริ ษทั ฯ
ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ
ตามหนังสื อข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีดงั นี้
1.

ให้คณะกรรมการจัดการธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ตามกฎหมายและวัตถุประสงค์ที่ตราไว้ในหนังสื อบริ คณห์
สนธิ ของบริ ษทั ฯ และ มีอาํ นาจที่จะประกอบกิ จการต่างๆ ที่ระบุไว้ในหนังสื อบริ คณห์สนธิ ดังกล่าว
ทั้งหมด หรื อ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการต่างๆเหล่านั้นรวมทั้งมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้

2.

ให้คณะกรรมการมี อาํ นาจจัดหามา ซื้ อ ขาย จํานอง หรื อ จํานํา สังหาริ มทรัพย์ หรื อ อสังหาริ มทรัพย์
เพื่ อ วัตถุ ป ระสงค์ใ นการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษ ทั และ ออกหลัก ประกัน ทางพาณิ ช ย์ช นิ ดอื่ น ๆ เพื่ อ
ประโยชน์โดยทัว่ ๆไปของบริ ษทั ฯ หรื อเพื่อเป็ นหลักประกันสําหรับหนี้ ความรับผิด หรื อ ภาระผูกพัน
ของ บริ ษทั ฯ หรื อบุคคลภายนอกใดๆ

3.

ให้คณะกรรมการมีอาํ นาจที่จะเช่าหรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์เป็ นระยะเกินกว่าและสั้นกว่า 3 ปี และ
คณะกรรมการมีอาํ นาจทําการจดทะเบียนกับหน่วยราชการ กรม กอง กระทรวง หรื อ หน่วยงานใดๆ ทั้ง
ในประเทศและนอกประเทศได้
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4.

ให้คณะกรรมการมีอาํ นาจออกหรื อให้การคํ้าประกัน และผูกพันบริ ษทั ฯ ในฐานะเป็ นผูค้ ้ าํ ประกัน หรื อ
นายประกันในนามของบริ ษทั ฯเพื่อประกันบุคคลใดๆไม่วา่ เป็ นบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคล

5.

ให้คณะกรรมการมีอาํ นาจยื่นเรื่ องราวต่ออนุญาโตตุลาการเข้าประนีประนอมยอมความ ดําเนินคดี ฟ้ อง
คดี และสู้คดีในศาลในประเทศใดๆก็ได้ รวมทั้งให้มีอาํ นาจเข้าเป็ นฝ่ ายในคดีลม้ ละลาย การเข้าจัดกิจการ
ใหม่และกระบวนการการชําระบัญชี ของลูกหนี้ รายเดี ยวหรื อหลายรายของบริ ษทั ฯ และรับเงิ นหรื อ
ทรัพย์สินจากบุคคลธรรมดา นิติบุคคล ศาล หรื อ หน่วยราชการใดๆ

นอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการมีระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีหน้าที่ ดังนี้
 รับรองวิสยั ทัศน์ แผนการดําเนินงานและแผนงานทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ
 ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของหัวหน้าฝ่ ายบริ หาร เพื่อให้แน่ ใจว่าคณะกรรมการบริ หารได้ดาํ เนิ นการ
ปฏิบตั ิงานภาระกิจประจําวันตามนโยบายที่วางไว้อย่างเหมาะสม
 ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการบริ หารจัดการความเสี่ ยงว่าได้มีการดําเนิ นการอย่างถูกต้อง
และมีประสิ ทธิผล
 สอบทานรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เป็ นไปตามกฏข้อบังคับในปั จจุบนั
 สอบทานและรับรองรายงานทางการเงินที่ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
 ตรวจสอบการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ฯ ต่อสาธารณชนให้มีความถูกต้องครบถ้วน ภายในเวลาที่กาํ หนด
 ดูแลไม่ให้กรรมการนําข้อมูลภายในของบริ ษทั ฯไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
ขอบเขตอํานาจหน้ าที่กรรมการอิสระ
1. สอบทานการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ในการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
2. สอบทานการทํารายการระหว่างกัน รายการที่เกี่ ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจนํามาซึ่ งความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ให้สอดคล้องกับข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งพิจารณาการเปิ ดเผยข้อมูลในกรณี
การทํารายการระหว่างกันให้มีความถูกต้อง โปร่ งใส
3. ปฏิบตั ิงาน รวมทั้งให้ขอ้ คิดเห็น เสนอแนะแก่คณะกรรมการบริ หารในกิจการใดๆ ที่ได้รับมอบหมาย
4. สอบทานประสิ ทธิภาพและความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ
5. จัดทํารายงานสรุ ปความคิดเห็นของกรรมการบุคคลภายนอกเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยเปิ ดเผยใน
รายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริ ษทั ฯ มีกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 3 ท่านประกอบด้วย
1. นายบัญชา ทานพระกร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายมาร์ติน เอ็นโน ฮอร์น
กรรมการตรวจสอบ
3. นายวรพจน์ เทพวนาประสิ ทธิ์
กรรมการตรวจสอบ
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ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บ ริ ษ ทั มี การรายงานทางการเงิ น อย่างถูกต้อ งและเพีย งพอ ประสานงานกับ ผูต้ รวจสอบ
ภายนอกและผูบ้ ริ หารในการจัดทํารายงานทางการเงินประจําไตรมาสและรายปี
2. สอบทานให้บ ริ ษ ทั มี ระบบการควบคุ มภายในและตรวจสอบภายในที่ เหมาะสมและมี ประสิ ท ธิ ภาพ
พิจารณาความเป็ นอิ สระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็ นชอบในการพิจารณา
แต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริ ษทั ปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์แ ละตลาดหลักทรั พย์ ข้อ กําหนดของตลาด
หลักทรัพย์หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วม
ประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
และข้อ กํา หนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์ ทั้ง นี้ เพื่ อ ให้ ม ั่น ใจว่ า รายการดัง กล่ า วสมเหตุ ส มผลและเป็ น
ประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั
6. จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของ
บริ ษทั ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิ บ ัติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการของบริ ษ ทั มอบหมายด้ว ยความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
8. ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรื อมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรื อการกระทําซึ่ ง
อาจมี ผ ลกระทบอย่า งมี นัย สําคัญ ต่ อ ฐานะการเงิ น และผลการดํา เนิ น งานของบริ ษ ทั คณะกรรมการ
ตรวจสอบต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อดําเนินการปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็ นสมควร หากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หารไม่ดาํ เนิ นการให้มีการปรั บปรุ งแก้ไข
ภายในเวลาที่สมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรื อการกระทําดังกล่าว
ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการสรรหา: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริ ษทั มีกรรมการสรรหาทั้งหมด 3 ท่าน โดยเป็ นกรรมการอิสระ
จํานวน 2 ท่าน และกรรมการบริ หาร จํานวน 1 ท่าน ดังต่อไปนี้
ชื่อ
1. นายวรพจน์ เทพวนาประสิ ทธิ์
2. นายมาร์ติน เอ็นโน ฮอร์น
3. นายริ ชาร์ด เดวิด ฮัน

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการสรรหา
กรรมการสรรหา
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ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหา
1. ตรวจสอบขั้นตอน กระบวนการแต่งตั้งกรรมการบริ ษทั ฯ ให้มีความถูกต้อง โปร่ งใส
2. ให้คาํ แนะนํา เสนอการแต่งตั้งกรรมการที่ไม่ใช่ผบู ้ ริ หาร
3. สอบทานทุกๆ ปี ในเรื่ องขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ รวมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะต่างๆ
ผู้บริหาร: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริ ษทั ฯ มีผบู้ ริ หารทั้งหมด 6 ท่าน ประกอบด้วย
1. นายริ ชาร์ด เดวิด ฮัน
รองประธาน ประธานบริ หาร และ หัวหน้าฝ่ ายบริ หาร
2. นายวินสัน มุง ชู ฮุย
ประธานอํานวยการและหัวหน้าฝ่ ายปฏิบตั ิการ
3. นายเทอร์เรนซ ฟิ ลิป เวียร์
รองประธานบริ หารและหัวหน้าฝ่ ายการเงิน
4. นายเชาว์ วิง เกิง
รองประธานและผูจ้ ดั การโรงงาน
5. นายบรู ซ อลัน สตอมแสตด หัวหน้าบริ หารฝ่ ายเทคนิคประจําประเทศไทย
การมอบอํานาจให้ คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee Members)
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 7/2545 เมื่อวันที่ 23 สิ งหาคม 2545 ซึ่ งมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่ วม
ประชุม คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีมติมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริ หาร (Executive Committee Members) ซึ่ ง
ประกอบไปด้วยผูบ้ ริ หารในตําแหน่ง ดังต่อไปนี้
1. ประธานบริ หาร และ หัวหน้าฝ่ ายบริ หาร (Chief Executive Officer)
2. หัวหน้าฝ่ ายปฏิบตั ิการ (Chief Operating Officer)
3. หัวหน้าฝ่ ายการเงิน (Chief Financial Officer)
โดยมีอาํ นาจในการบริ หารงานทัว่ ไปตามปกติธุรกิจของบริ ษทั ฯ ดังขอบเขตอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. กําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และ โครงสร้างการบริ หารงานหลักในการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯที่กาํ หนดให้
สอดคล้องและ สนับสนุนต่อสภาพทางเศรษฐกิจ และ การแข่งขัน
2. กําหนดแผนธุ รกิ จงบประมาณและอํานาจการบริ หารต่างๆของบริ ษทั ฯ ซึ่ งเป็ นไปตามตารางการอนุ มตั ิ วงเงิ น
ค่าใช้จ่ายในเรื่ องต่างๆ
3. ตรวจสอบ ติดตามการดําเนินนโยบาย ของบริ ษทั ฯที่กาํ หนดให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4. ตรวจสอบ ติดตามผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯที่กาํ หนดให้เป็ นไปตามแผนธุรกิจ
5. พิจารณาโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริ ษทั ฯ เช่นการเข้าร่ วมลงทุนกับบริ ษทั อื่น, การก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่
เป็ นต้น แต่ท้ งั นี้จะต้องมีการนําเรื่ องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
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6. ดําเนินการในเรื่ องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มอบหมาย
การประเมินผลงานของหัวหน้ าฝ่ ายบริหาร (Chief Executive Officer)
การประเมินผลงานของหัวหน้าฝ่ ายบริ หาร จะถูกประเมินโดยกรรมการที่ไม่ใช่ผบู ้ ริ หาร (Non-executive directors)
ปี ละครั้ง
การอํานาจอนุมตั วิ งเงินค่ าใช้ จ่ายในเรื่องต่ างๆแบ่ งตามลําดับขั้นของตําแหน่ ง มีดังนี้
รายละเอียด

ระดับ 1

ระดับ 2

(หน่วย: บาท)

ระดับ 3

ผู้จดั การอาวุโส
รองประธาน หรือ ประธานบริหารและ
หรือผู้อาํ นวยการ ผู้จดั การทัว่ ไป
หัวหน้ าฝ่ ายบริหาร
หรือประธานอํานาย
การและหัวหน้ าฝ่ าย
ปฏิบัตกิ ารหรือรอง
ประธานบริหารและ
หัวหน้ าฝ่ ายการเงิน

ระดับ 4
ประธานบริหารและ
หัวหน้ าฝ่ ายบริหาร
และประธานอํานาย
การและหัวหน้ าฝ่ าย
ปฏิบัตกิ ารและรอง
ประธานบริหารและ
หัวหน้ าฝ่ ายการเงิน

ประเภทสินค้าทีเ่ กีย่ วกับการผลิต
1. วัต ถุ ดิ บ :วัต ถุ ดิ บ ที่ ใ ช้ ใ นการผลิ ต 100,000 1,000,000
โดยตรง *

>1,000,000 10,000,000

>10,000,000

2. สิ นทรัพย์อื่นๆที่ใช้ในการผลิต เช่น 50,000
เครื่ องมือ และค่าใช้จ่ายลงทุน

>50,000 1,000,000

>1,000,000 - 4,000,000 >4,000,000

>10,000 - 100,000

>100,000 - 400,000

N/A

ประเภทสินค้าทีไ่ ม่ เกีย่ วกับการผลิต
3. สิ นทรัพย์อื่นๆและค่าใช้จ่ายทัว่ ไป

10,000

>400,000

* หมายเหตุ: ประเภทสิ นค้าที่เกี่ยวกับการผลิตจําพวกวัตถุดิบ ประธานบริ หารและหัวหน้าฝ่ ายบริ หาร หรื อ ประธานอํานวยการและ
หัวหน้าฝ่ ายปฏิบตั ิการ หรื อ รองประธานบริ หารและหัวหน้าฝ่ ายการเงินบุคคลใดบุคคลหนึ่ง มีอาํ นาจอนุมตั ิได้มากกว่า 10 ล้านบาท
(หรื อวงเงินไม่จาํ กัด) ส่วนสิ นทรัพย์อื่นๆที่ใช้ในการผลิต ประธานบริ หารและหัวหน้าฝ่ ายบริ หาร หรื อ ประธานอํานวยการและ
หัวหน้าฝ่ ายปฏิบตั ิการ หรื อ รองประธานบริ หารและหัวหน้าฝ่ ายการเงินบุคคลใดบุคคลหนึ่ง มีอาํ นาจอนุมตั ิในวงเงินมากกว่า 1 ล้าน
บาท แต่ไม่เกิน 4 ล้านบาท ในกรณีที่วงเงินเกิน 4 ล้านบาท จะต้องผ่านความเห็นชอบจากทั้ง 3 ท่าน ส่ วนประเภทสิ นค้าที่ไม่เกี่ยวกับ
การผลิต ประธานบริ หารและหัวหน้าฝ่ ายบริ หาร หรื อ ประธานอํานวยการและหัวหน้าฝ่ ายปฏิบตั ิการ หรื อ รองประธานบริ หารและ
หัวหน้าฝ่ ายการเงินบุคคลใดบุคคลหนึ่ง มีอาํ นาจอนุมตั ิในวงเงินมากกว่า 1 แสนบาท แต่ไม่เกิน 4 แสนบาท ในกรณีที่วงเงินเกิน 4
แสนบาทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากทั้ง 3 ท่าน

* N/A หมายถึงมีอาํ นาจพิจารณาอนุมตั ิวงเงินโดยไม่จาํ กัด
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การอนุ ม ตั ิ วงเงิ นค่า ใช้จ่า ยดัง กล่าว เป็ นค่ าใช้จ่า ยที่ เกี่ ยวกับการดําเนิ นธุ รกิ จปกติ ข องบริ ษ ทั ฯ และบริ ษ ทั ย่อ ย
(Day-to-Day Operation) เท่านั้น เช่น การสั่งซื้ อประเภทสิ นค้าที่เกี่ยวกับการผลิต จะเป็ นการอนุ มตั ิส่ังซื้ อวัตถุดิบ
เครื่ องจักรและวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต ส่ วนการสัง่ ซื้อประเภทสิ นค้าที่ไม่เกี่ยวกับการผลิต ซึ่งได้แก่สินทรัพย์อื่นๆ
และค่าใช้จ่ายทัว่ ไป จะเป็ นการสั่งซื้ อพวกอุปกรณ์เครื่ องใช้สํานักงาน และค่าบํารุ งรักษาอุปกรณ์ต่างๆของโรงงาน
เป็ นต้น ซึ่ งโดยเฉลี่ยขนาดของรายการเท่ากับระดับ 2 ตามตารางข้างต้น โดยในกรณี ที่เป็ นการอนุมตั ิรายการต่างๆ ที่
นอกเหนือจากการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย จะต้องนําเรื่ องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ทั้งนี้ การมอบอํานาจดังกล่าว จะไม่เป็ นการมอบอํานาจที่ทาํ ให้ผรู้ ับมอบอํานาจสามารถอนุ มตั ิรายการที่ตน หรื อ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสี ย หรื อ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดทํารายการกับบริ ษทั ฯ
หรื อ บริ ษทั ย่อย
(2) วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ
บุคคลที่จะดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นผูซ้ ่ ึงมีความรู ้ ความสามารถในการจัดการและบริ หารธุรกิจ มีความ
ซื่อสัตย์สุจริ ต และมีความพร้อมในการบริ หารงานในหน้าที่ของตน อย่างน้อยที่สุดสมาชิกในคณะกรรมการตรวจสอบ
1 ท่านจะต้องมีความรู ้ ความสามารถทางการเงิน และที่สาํ คัญกรรมการบริ ษทั ฯ จะต้องเป็ นบุคคลที่ไม่ขดั ต่อข้อกําหนด
ใดๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อข้อบังคับบริ ษทั ฯ คณะกรรมการจะเป็ นผูพ้ ิจารณาแต่งตั้ง ตามที่
คณะอนุกรรมการสรรหาเสนอ ก่อนที่จะขออนุมตั ิต่อผูถ้ ือหุน้
กรรมการที่เข้าใหม่ จะได้รับการอธิ บาย เพื่อให้ทราบและเข้าใจถึงธุรกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ จาก
ประธานบริ หาร หัวหน้าฝ่ ายการเงินหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย และเลขานุการบริ ษทั ฯ จะเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลเบื้องต้นที่จาํ เป็ น
อื่นๆ
ในการประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ ้นทุกครั้ง กรรมการจํานวน 1 ใน 3 โดยผูท้ ี่ดาํ รงตําแหน่งนานที่สุด จะต้องออกจาก
ตําแหน่ ง แต่กรรมการบุคคลดังกล่าวยังคงสามารถที่จะถูกเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ได้ ทั้งนี้ ผถู ้ ือหุ ้นมีสิทธิ เลือก
กรรมการของบริ ษทั ตามขอบเขต และกฎเกณฑ์ดงั นี้
1) ผูถ้ ือหุ น้ หนึ่งคนมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสี ยง
2) การเลื อกตั้งกรรมการจะลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งเป็ นรายบุ คคลหรื อหลายคนพร้อมกันเต็มตามจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ โดยในการออกเสี ยงลงคะแนน บุคคลแต่ละคนที่ผถู้ ือหุ น้ ออกเสี ยงเลือกตั้งจะ
ได้รับคะแนนเสี ยงจากผูถ้ ือหุ ้นตามจํานวนหุ ้นนั้นมีอยู่ท้ งั หมดตาม (1)โดยผูถ้ ือหุ ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่
บุคคลหนึ่งบุคคลใด มากน้อยเพียงใดไม่ได้
3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสี ยงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจํานวน กรรมการที่จะพึง
มีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากัน เกินจํานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
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การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทอืน่
เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการปฏิบตั ิงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย กรรมการบริ ษทั และประธาน
ฝ่ ายบริ หาร ควรจะจํากัดจํานวนบริ ษทั ในการที่ตนจะเข้ารับตําแหน่ งเป็ นกรรมการ ไม่เกิ นกว่า 5 บริ ษทั ในบริ ษทั จด
ทะเบียนนอกเหนือจากบริ ษทั ในเครื อของฮานา
การประเมินผลคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นการประเมินตนเองสําหรับผลการทํางานตามเกณฑ์ที่วางไว้เป็ นประจําในทุกปี ทั้งนี้
กรรมการทุกๆท่านสามารถให้ขอ้ เสนอแนะอย่างเป็ นอิสระ เพื่อที่จะปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพทํางานของคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ ส่วนกรรมการผูจ้ ดั การได้มีการประเมินผลการทํางานโดยกรรมการอิสระทุกปี
แผนการสื บทอดตําแหน่ ง
คณะกรรมการจะดําเนินการเพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตําแหน่งกรรมการ
และฝ่ ายบริ หารที่ สําคัญอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายแผนการสื บทอดตําแหน่ งกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ระดับสู งที่วางไว้ โดยคณะกรรมการสรรหามีหน้าที่เสนอแต่งตั้งกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูง (หัวหน้าฝ่ ายบริ หาร,
หัวหน้าฝ่ ายปฎิ บตั ิ การ, หัวหน้าฝ่ ายการเงิ น) โดยกระบวนการสรรหามาจากการพิจารณาบุ คคลทั้งจากภายในและ
ภายนอกบริ ษทั
เลขานุการบริษทั
เลขานุ การบริ ษทั ทําหน้าที่ ประสานงานเบื้องต้นระหว่างกรรมการบริ ษทั ฯ และฝ่ ายบริ หาร คณะกรรมการได้แต่งตั้ง
เลขานุ การบริ ษทั เมื่อวันที่ 11 สิ งหาคม 2551 โดยมี หน้าที่ และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์
ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551 ในมาตรา 89/15 โดยเลขานุการบริ ษทั ฯ จะต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และ
ด้วยความซื่ อสัตย์ และจะต้องปฏิบตั ิตามกฏหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั มติของที่ประชุมคณะกรรมการ
และมติที่ประชุมของผูถ้ ือหุน้
(3) ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
รายละเอี ย ด ปรากฏตามหลัก การกํา กับ ดู แ ลกิ จ การ ข้อ 5 ความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการ ในหัว ข้อ
ค่าตอบแทนกรรมการ หน้า 59
(4) การกํากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ที่ประสบความสําเร็ จสามารถวัดได้จากการได้รับการส่งเสริ มและสนับสนุนที่ดีจากลูกค้า ผูล้ งทุน พนักงาน คู่คา้
ทางธุรกิจและสังคม บริ ษทั เชื่อมัน่ ว าการกํากับดูแลกิจการที่ดี จะนํามาซึ่งประโยชน สูงสุดแก บริ ษทั และผู
ถือหุ นรวมทั้งผู มีส วนได เสี ยอื่นๆที่เกี่ยวข อง โดยบริ ษทั มีนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีซ่ ึงเปิ ดเผยไว้
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ใน website ของบริ ษทั ทั้งนี้คณะกรรมการจะดําเนินการต่อไปเพื่อให้มีพ้นื ฐานการกํากับดูแลกิจการที่แข็งแกร่ งยิง่ ขึ้น
ต่อไป
ในปี 2551 บริษทั ได้ ปฏิบัตติ ามหลักการดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
1. สิ ทธิของผู้ถือหุ้น
ฮานาตระหนักถึงความสําคัญของสิ ทธิ ของผู ถือหุ นมาโดยตลอดและมีนโยบายในการปฏิบตั ิต อผู ถือหุ
นอย างเท่าเที ยม เป นธรรม และเป นไปตามกฎหมายและประกาศของหน่วยงานที่เกี่ ยวข องเช นสิ ทธิ ใน
การซื้อขาย โอนหุ น รับเงินป นผล การได รับข่าวสารข อมูลต่างๆ สิ ทธิ ในการเข าร วมประชุมผู ถือหุ
น การออกเสี ยงลงคะแนน สิ ทธิ ในการมอบฉันทะให ผู อื่นเข าประชุ มแทน เป นต น บริ ษทั ไม่มีการ
ลิดรอนสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นในการศึกษาข้อมูลที่ตอ้ งเปิ ดเผยตามข้อกําหนดต่างๆ รวมถึงไม่ลิดรอนสิ ทธิ ใดๆ ในการเข้า
ประชุมผูถ้ ือหุ ้น เช่นไม่เพิ่มหรื อเปลี่ยนแปลงวาระการประชุ มโดยไม่แจ้งให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบล่วงหน้า นอกจากนี้ บริ ษทั
ดูแลผูถ้ ือหุน้ มากกว่าสิ ทธิตามกฏหมาย เช่นการจัดให้ผถู้ ือหุน้ เข้าเยีย่ มชมกิจการโรงงาน
ในการประชุ มผู้ถือหุ้น บริษัทได้ มกี ารดําเนินการต างๆ เพือ่ ให้ สิทธิผู ถือหุ นดังนี้
ก่ อนวันประชุ มผู ถือหุ น บริ ษทั จัดประชุมผู ถือหุ นสามัญประจําป ภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้ นงวดบัญชี
ประจําปี ในปี 2551 ได จัดประชุมวันที่ 30 เมษายน 2551 เวลา 10.30 น. ณ สํานักงานใหญ่ของบริ ษทั ฯ โดยมอบให้
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเป็ นนายทะเบียนหุน้ ของบริ ษทั เป็ นผูจ้ ดั ส่งหนังสื อเชิญประชุมให
แก ผู ถือหุ น ล วงหน าก อนวันประชุม 17 วันเพื่อให ผู ถือหุ นมีระยะเวลาในการพิจารณา โดย
หนังสื อเชิญประชุมระบุรายละเอียดของวาระการประชุมอย างชัดเจนว าเป นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ
หรื อเพื่อพิจารณา แล้วแต กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในแต ละวาระพร อมเอกสารข อมูลประก
อบการประชุ มที่ มีรายละเอี ยดครบถ วนเพียงพอ นอกจากการจัดส งหนังสื อเชิ ญประชุ มให กับผู ถื อหุ
นโดยตรงแล ว บริ ษทั ฯ เผยแพร หนังสื อเชิญประชุมบนเว็บไซต ของบริ ษทั ฯ (www.hanagroup.com) ก่อนการ
ประชุม 30 วัน และผ่านระบบ ELCID ของตลาดหลักทรัพย์ท้ งั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีขอ้ มูลเหมือนกับที่
บริ ษทั จัดส่ งให้ผูถ้ ื อหุ ้นในรู ปแบบเอกสาร เพื่อ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อ หุ ้นศึ ก ษาข้อมูล ก่ อนวันประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น รวมทั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่ วมประชุม
วันประชุ มผู้ถือหุ้ น ในการประชุ มผู ถื อหุ น บริ ษทั มี การแจ งรายละเอี ย ดเกี่ ยวกับองค ประชุ มและวิธีการ
ลงคะแนนและนับคะแนนให ผู เข้าร วมประชุมทราบก อนเริ่ มการประชุม และระหว างการประชุมได้มีการ
เปิ ดโอกาสให ผู ถือหุ นทุกคนมีสิทธิ ในการแสดงความคิดเห็นและซักถามภายในเวลาที่เหมาะสม การประชุม
สามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2551 มีกรรมการจํานวน 6 ท่านจาก 7 ท่านได้เข้าร่ วมประชุม ได้แก่ประธานกรรมการบริ ษทั
และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หัวหน้าฝ่ ายบริ หาร และประธานคณะกรรมการสรรหาเข้าร่ วมประชุม นอกจากนี้
ยังมีผู อํานวยการฝ ายการเงินและผู สอบบัญชีภายนอก เข าร วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและตอบข
อซักถามของผู ถือหุ นด วย
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คณะกรรมการเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ เลือกกรรมการเป็ นรายบุคคล ในการออกเสี ยงลงคะแนน กรรมการที่มีส่วนได้เสี ย
ในวาระการขออนุ มตั ิใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะจัดสรรให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั (โครงการ
ESOP) ได้ถูกงดออกเสี ยงลงคะแนนในวาระดังกล่าว บริ ษทั จะใช บัตรลงคะแนนและเก็บบัตรลงคะแนนเหล านี้ไว
เพื่อให สามารถตรวจสอบได ภายหลัง ผูถ้ ือหุน้ มีโอกาสได้ซกั ถาม และแสดงความเห็นในเรื่ องการบริ หารธุรกิจ
ของบริ ษทั หรื อในเรื่ องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเท่าเทียมกัน
ภายหลังวันประชุ มผู้ถือหุ้ น บริ ษทั มีการบันทึ กรายงานการประชุ ม โดยบันทึ กรายละเอี ยดวาระการประชุ ม ผลการ
ลงคะแนนของผูถ้ ือหุ ้นแต่ละวาระ และมติในที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้น พร้อมทั้งประเด็นซักถามของผูถ้ ือหุ ้น โดยรายงานได้
จัดทําอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เสร็ จสมบูรณ์เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานการประชุมที่จดั ในปี 2551
ได้เปิ ดเผยบน Website ของบริ ษทั หลังประชุมภายใน 1 วันทําการ พร้อมกับที่ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ น้ มีขอ้ สงสัยหรื อข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าว ผูถ้ ือหุ ้นสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
เลขานุการของบริ ษทั ซึ่ งจะเป็ นผูป้ ระสานงาน อธิ บายข้อซักถามและดําเนิ นการตามความเหมาะสมต่อไป รายงานการ
ประชุมได้ถูกจัดเก็บรักษาที่สาํ นักงานใหญ่ของบริ ษทั เพื่อสะดวกต่อการใช้อา้ งอิง
2. การปฏิบัตติ ่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่ าเทียมกัน
บริ ษทั ให้ความสําคัญกับผูถ้ ือหุน้ ทุกคนโดยไม่คาํ นึงถึงขนาดของการถือหุ น้ ผูถ้ ือหุ ้นทุกท่านได้รับเงินปันผลในอัตราที่
เท่ากัน รวมถึงการมีสิทธิ เท่าเทียมกันเมื่อมีการเพิ่มทุน การจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ น้ ทุกคนเข้า
ร่ วมประชุ ม โดยผูถ้ ื อ หุ ้น มี สิ ท ธิ อ อกเสี ยงเท่ าเที ย มกัน ผูถ้ ื อ หุ ้น ที่ เข้าร่ วมประชุ ม เองไม่ไ ด้ สามารถมอบฉัน ทะให้
กรรมการอิสระเข้าประชุมและลงคะแนนเสี ยงแทน โดยแบบมอบฉันทะเป็ นแบบที่ผถู ้ ือหุ ้นสามารถระบุความเห็นใน
การลงคะแนนเสี ยงได้ นอกจากนี้ บริ ษทั ให้สิทธิ ผถู้ ือหุ ้นส่ วนน้อยโดยหนึ่ งในมาตรการที่ส่งเสริ มการให้สิทธิ ผถู้ ือหุ ้น
เสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ ้นและเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการเป็ นการ
ล่วงหน้า โดยในการประชุ มปี 2551 บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นเสนอเพิ่มวาระและมติ หรื อเสนอชื่ อบุคคลเข้าเป็ น
กรรมการเป็ นลายลักษณ์อกั ษรมาที่บริ ษทั ได้ต้ งั แต่เดือนตุลาคม – ธันวาคมก่อนมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
วาระและมติเพื่อเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ ซึ่งบริ ษทั ได้เปิ ดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์ต่างๆที่เปิ ดเผยอยูใ่ น website
ของบริ ษทั อย่างไรก็ตามในปี 2551 ไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดส่งเรื่ องมาให้กรรมการพิจารณาใดๆ
บริ ษทั มีมาตรการป้ องกันกรรมการและผูบ้ ริ หารใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรื อผูอ้ ื่นในทางมิชอบ
การใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อทําการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั เป็ นสิ่ งที่ตอ้ งห้าม บริ ษทั มีนโยบายในการป้ องกันการใช้
ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้
 แจ้ง กรรมการและผู้บ ริ ห าร เกี่ ย วกับ หน้า ที่ ที่ จ ะต้อ งรายงานการถื อ หลัก ทรั พ ย์ข องบริ ษัท ต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั และต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ง
บทกําหนดโทษ ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกําหนดตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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 ดําเนิ นการส่ งจดหมายเวียนแจ้งกรรมการและผูบ้ ริ หารที่ ได้รับทราบข้อมูลภายใน ไม่ควรซื้ อขาย
หลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วง 1 เดือนก่อนวันที่งบการเงินเผยแพร่ ต่อสาธารณชน และอย่างน้อย 24
ชัว่ โมงภายหลังข้อมูลได้เผยแพร่ ต่อสาธารณชนแล้ว
ในปี 2551 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารได้ปฏิบตั ิตามนโยบายอย่างเคร่ งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหุน้ ในช่วงที่หา้ ม
เลย
คณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการ ผูบ้ ริ หารและผูเ้ กี่ยวข้อง เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนได้เสี ยต่อคณะกรรมการและกําหนด
ไม่ให้กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารที่ มีส่วนได้เสี ยหรื อมี ส่วนเกี่ ยวข้องเข้ารวมกระบวนตัดสิ นใจในการพิจารณาธุ รกรรม
ระหว่างบริ ษทั กับผูท้ ี่ มีส่วนได้เสี ยหรื อมีส่วนเกี่ ยวข้องดังกล่าว ทั้งนี้ ได้กาํ หนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูร้ ับ
เรื่ องจากกรรมการและผูบ้ ริ หารเพื่อกลัน่ กรองและพิจารณาในเบื้องต้นก่อนเสนอคณะกรรมการ ในปี 2551 บริ ษทั ได้
กําหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารทุกคนเปิ ดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสี ยของตนเพื่อให้กรรมการพิจารณาและรับทราบ
3. สิ ทธิของผู้มสี ่ วนได้ เสี ย
ฮานาคํานึงถึงสิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ย บริ ษทั มีความเท่าเทียมกันในการให้โอกาสพนักงานทุกท่าน ที่จะได้รับการปฏิบตั ิ
อย่างเสมอภาคตามแต่ละบุคคล และตามความสามารถของผลการทํางานเป็ นหลัก โครงการพัฒนาตําแหน่งงาน (Career
Path Development Program) ได้จดั ตั้งขึ้นเพื่อให้พนักงานได้เรี ยนรู ้และมีโอกาสที่จะพัฒนาเพื่อการเติบโต บริ ษทั มี
โครงการสวัสดิการต่างๆเพื่อพนักงาน เช่น กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือเพื่อการศึกษาของบุตร
สําหรับพนักงานที่ได้รับเงินเดือนน้อย ค่าอาหาร เป็ นต้น
ฮานาให้ความสําคัญอย่างที่สุดต่อลูกค้าของบริ ษทั บริ ษทั มีจุดมุ่งหมายที่จะตอบสนองหรื อให้บริ การที่เหนือกว่าความ
คาดหวังของลูกค้า ทางด้านคุณภาพของสิ นค้า การจัดส่งมอบสิ นค้า ความเชื่อมัน่ ไว้วางใจและราคาที่สมเหตุผล บริ ษทั
ฯ มีแผนกลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Services Department) ซึ่งทําหน้าที่ประสานงานกับลูกค้า ในการรับข้อเสนอแนะติ
ชม รวมทั้งตรวจสอบความคืบหน้าในการดําเนินงานตามที่ได้วางไว้
บริ ษทั ส งเสริ มการแข งขันทางการค าอย างเสรี และยุติธรรมรวมถึงมีเป าหมายในการพัฒนาความสัมพันธ
ระยะยาวกับหุ นส วนซัพพลายเออร และคู สัญญา บริ ษทั คํานึ งถึงการแข งขันอย างมีจริ ยธรรม ทั้งนี้
การจัดซื้อสิ นค า และบริ การจะพิจารณาป จจัยทางด านราคา คุณภาพ การบริ การ และการส งมอบสิ นค าเป
นสํา คัญ บริ ษ ทั ได้ป ฏิ บ ตั ิ ตามข้อ ตกลงที่ มี ต่ อ คู่ ค้า และเจ้าหนี้ ตามเงื่ อ นไขที่ มี ต่ อ คู่ ค ้า และเจ้า หนี้ อย่างเคร่ ง ครั ด
คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนปฏิบตั ิงานอย่างขยันขันแข็งเต็มความสามารถในหน้าที่ของตนต่อหุน้ ส่วน
ธุรกิจรวมทั้งเจ้าหนี้ทุกๆราย บริ ษทั ได้ประพฤติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็ นธรรมและไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริ ต
เพื่อทําลายชื่อเสี ยงของผูแ้ ข่งขันหรื อละเมิดความลับทางการค้าของคู่แข่งขัน
บริ ษทั พยายามที่จะบรรลุผลสําเร็ จในการสร้างการเติบโตของรายได้สาํ หรับผูถ้ ือหุ ้นในระยะยาว ทั้งนี้ผถู ้ ือหุน้ จะได้รับ
ประโยชน์จากการดําเนินงานที่มีประสิ ทธิผล มีประสิ ทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันของบริ ษทั
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บริ ษทั มีนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่ งแวดล้อมและสังคม โดยเรามุ่งมัน่ ในการพัฒนารักษาสิ่ งแวดล้อม
และห่วงใยเรื่ องความปลอดภัย สุ ขภาพอนามัยของพนักงานและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งยึดมัน่ ในหลักความรับผิดชอบต่อ
สัง คม ควบคู่ ไ ปกับ การดํา เนิ น ธุ ร กิ จ อย่างต่ อ เนื่ อง ในเรื่ อ งการอนุ รั ก ษ์ท รั พ ยากรและพลัง งานโดยการใช้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ ป้ องกันการเกิ ดมลพิษ และควบคุมการปล่อยของเสี ยให้มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมน้อยที่ สุด ในการ
ทํางานของพนักงาน บริ ษทั จัดให้มีสถานที่ทาํ งานและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยและป้ องกันอุบตั ิเหตุ อุบตั ิการณ์ อย่าง
เต็มความสามารถ อีกทั้งให้มีการปฏิบตั ิตามกฏหมาย ข้อกําหนด กฏระเบียบอื่นๆ รวมทั้งให้การสนับสนุนข้อกําหนด
ของลูกค้า ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสังคม ผลการปฏิบตั ิตามนโยบายในปี 2551 คือ
บริ ษทั ได้เข้าร่ วมโครงการเทคโนโลยีสะอาดกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทําการ
พัฒนาสายการผลิต โดยใช้เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology) ในการศึกษาเพื่อลดอาการเสี ยของกระบวนการผลิต
ผลของโครงการให้พนักงงานมีส่วนร่ วมในการลดปริ มาณขยะอันตรายและขยะที่ไม่สามารถนํากลับไปใช้ใหม่ได้ทาํ ให้
บริ ษทั ลดปริ มาณขยะได้เกินกว่า 20 ตัน ในปี ที่ผา่ นมาบริ ษทั ปฏิบตั ิตามมาตรฐานครบถ้วนในเรื่ องของการปล่อยอากาศ
เสี ย นํ้าเสี ย ออกนอกโรงงาน และมีอุบตั ิเหตุในที่ทาํ งานตํ่ากว่าเป้ าหมายที่วางไว้
บริ ษทั จัดให้มีช่องทางการร้องทุกข์ ผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ตอ้ งการแจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการบริ ษทั ในประเด็นการทําผิด
กฏหมายหรื อร้องทุกข์ในเรื่ องต่างๆของบริ ษทั พนักงาน คู่คา้ สามารถแจ้งเรื่ องต่อกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง โดย
ขั้นตอนการแจ้งเบาะแสร้องทุกข์ (นโยบายการรับเรื่ องราวร้องทุกข์จากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยกับบริ ษทั ) ได้เปิ ดเผยอยูใ่ น
website ของบริ ษทั
4. การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษทั มีนโยบายในการเป ดเผยข อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวกับการเงิน ธุ รกิจและผลประกอบการของบริ ษทั อย
างถูกต้อง ครบถ วน และทันเวลา ทั้งนี้เพื่อให ผู มีส วนได เสี ยต างๆ สามารถรับทราบข อมูลที่แสดงให
เห็นถึงผลการดําเนินงาน สถานะทางการเงิน แนวทางการดําเนินงานของบริ ษทั ในอนาคต รวมทั้งนโยบายต างๆ
เช น การกํากับดูแลกิจการดูแลให้มีการเป ดเผยข อมูลให เป นไปตามกฎหมาย ข อบังคับ และระเบียบ
ของหน วยงานที่เกี่ยวข องได แก สํานักงานก.ล.ต ตลาดหลักทรัพย ฯ กระทรวงพาณิ ชย และอื่นๆ ทั้งนี้ผู
สนใจยังสามารถเข าถึ งข อมูลต างๆของบริ ษทั ได แก งบการเงิน รายงานประจําป และแบบแสดง
รายการข อมูล (แบบ 56-1) ได สะดวกจากเว็บไซต ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได แก่ตลาดหลักทรัพย ฯและ
สํานักงานก.ล.ตรวมทั้ง Website ของบริ ษทั ในปี 2551 บริ ษทั ไม่ถูกสํานักงานก.ล.ต.หรื อตลาดหลักทรัพย์ฯดําเนินการ
เนื่องมาจากการเปิ ดเผยข้อมูลไม่เป็ นไปตามข้อกําหนด
ความสัมพันธ์ กับ ผูล้ งทุ นเป็ นสิ่ งจําเป็ นอย่างยิ่งในการที่ จะมี ข้อ มูลมากเพีย งพอและสามารถเข้าถึ งได้ เพื่อที่ จะใช้
วิเคราะห์การลงทุนอย่างต่อเนื่ อง บริ ษทั จึงพยายามที่จะดําเนิ นการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างทัว่ ถึง ครบถ้วน โปร่ งใสผ่านทาง
ช่ อ งทาง สื่ อ ต่ า งๆ เพื่ อ ให้ ผูล้ งทุ น ทุ ก ท่ า นมี ค วามเสมอภาคในการรั บ ข้อ มู ล ข้อ มู ล สํา คัญ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ราคา
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หลักทรัพย์ของบริ ษทั จะถูกเปิ ดเผยต่อตลาดทันที เพื่อให้ผูล้ งทุน และ ผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ทั้งโดยผ่านช่องทาง
และสื่ อการเผยแพร่ ขอ้ มูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ Website ของบริ ษทั
บริ ษทั ยังไม่จดั ตั้งหน่วยงานด้านผูล้ งทุนสัมพันธ์ข้ ึนเฉพาะ แต่ผบู้ ริ หารของบริ ษทั จะทําหน้าที่ทางด้านผูล้ งทุนสัมพันธ์
อย่า งต่ อ เนื่ อ ง เพราะบริ ษ ัท เชื่ อ ว่ า ความสามารถในการเสนอข้อ มูล และสร้ า งความเชื่ อ มัน่ เป็ นทัก ษะที่ สํา คัญ ยิ่ ง
เช่นเดียวกับความสามารถทางด้านเทคนิคและการบริ หารจัดการ หน่วยงาน Corporate Affairs ก็เป็ นอีกช่องทางที่เป็ น
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลข่าวสารทัว่ ไปตามที่ได้ตอ้ งการ สําหรับกิจกรรมในปี 2551 ผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของบริ ษทั ได้ให้
ข้อมูลแก่นกั ลงทุน โดยจัดให้มีการแถลงผลการดําเนินงานทุกๆ ไตรมาส (Analyst Meeting) เพื่อชี้แจงผลการดําเนินงาน
และตอบข้อซักถามต่างๆของผูล้ งทุนสถาบัน กองทุน นักวิเคราะห์ที่เข้าร่ วมประชุม นอกเหนื อจากนี้ ยงั เปิ ดโอกาสให้
นักวิเคราะห์ ผูล้ งทุนที่ สนใจ สามารถเยี่ยมชม พบผูบ้ ริ หาร เพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆ ของบริ ษทั อี กด้วย (Company
Visit) นอกจากนี้ ผูล้ งทุนสามารถรับทราบข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ฯผ่านสื่ อการเผยแพร่ ขอ้ มูลต่างๆของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และ Website ของบริ ษทั ที่ http://www.hanagroup.com หรื อสามารถติดต่อบุคคลต่างๆ ตามรายนามดังนี้
ชื่อ
ตําแหน่ ง
นายเทอร์เรนซ ฟิ ลิป เวียร์ หัวหน้าฝ่ ายการเงิน
น.ส. จิระภา คงมณี
เลขานุการบริ ษทั

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

น.ส. เพ็ญพิมล คชภักดี

penpimol_k@hanabk.th.com

Corporate Affairs
Officer

โทรศัพท์
02-5511297
02-5511297
ext. 117
02-5511297
ext. 226

โทรสาร
02-5511299
02-5511299
02-5511299

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีจาํ นวนทั้งสิ้ น 6 ท่าน โดยเป็ นกรรมการบริ หาร 3 ท่านและกรรมการอิสระ 3 ท่าน ประธาน
กรรมการไม่เ ป็ นบุ ค คลเดี ย วกัน กับ กรรมการผูจ้ ดั การและเป็ นกรรมการอิ สระ คณะกรรมการได้พิ จารณาแล้ว ว่า
โครงสร้างคณะกรรมการปั จจุบนั เมื่อเที ยบกับภาระหน้าที่ มีความเหมาะสม กรรมการที่ เป็ นผูบ้ ริ หารเป็ นผูท้ ี่ มีความ
เชี่ ย วชาญและมี ป ระสบการณ์ สู ง ในธุ ร กิ จ ส่ ว นกรรมการที่ ไ ม่ เ ป็ นผู ้บ ริ หารก็ เ ป็ นผูม้ ี ค วามรู้ ความสามารถใน
อุตสาหกรรม กรรมการทุกท่านมีการอุทิศเวลาให้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะในการตัดสิ นใจที่สาํ คัญๆในเรื่ องผลประโยชน์
ของบริ ษ ทั ทั้ง นี้ คณะกรรมการได้ม อบหมายอํานาจหน้า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบให้แ ก่ ค ณะกรรมการบริ ห ารในการ
ดําเนิ นการจัดการธุรกิจของบริ ษทั โดยที่คณะกรรมการมีบทบาทหน้าที่ในการ กําหนดนโยบายต่างๆ เช่นทิศทางธุรกิจ
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการจะทําการทบทวนนโยบายทุกปี รวมทั้งกําหนดนโยบายจรรยาบรรณ
ธุ รกิ จ ตรวจสอบการบริ หารจัดการ และตรวจสอบผลการปฏิ บตั ิ งานของผูบ้ ริ หารระดับสู ง คณะกรรมการได้มีการ
อนุมตั ิการแบ่งแยกหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการบริ หารและการจัดการ เช่นกําหนดอํานาจอนุมตั ิวงเงินค่าใช้จ่าย
ต่างๆในการบริ หารธุ รกิ จตามปกติ ข องบริ ษ ทั แต่ อย่างไรก็ตามผูม้ ี อ าํ นาจนั้นต้องไม่อ นุ ม ตั ิ รายการที่ ตนอาจเข้าไป
เกี่ยวพันกับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ในเครื อซึ่งก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์
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ในการคัดเลือกกรรมการ คณะกรรมการมุ่งเน้นถึงความโปร่ งใสในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เข้ามาดํารงตําแหน่ง
กรรมการ โดยบริ ษ ทั มี น โยบายในการให้สิ ท ธิ ผูถ้ ื อ หุ ้น เสนอรายชื่ อ ผูท้ ี่ เ หมาะสมมาเป็ นกรรมการ และบริ ษ ทั มี
คณะกรรมการสรรหา เพื่อช่วยพิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมของผูส้ มัครหรื อกรรมการที่ครบกําหนดออก
ตามวาระ ซึ่งในปี 2551 ไม่มีการเสนอชื่อกรรมการโดยผูถ้ ือหุน้ มาให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณา คณะกรรมการฯ จึง
พิจารณาจากกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ โดยพิจารณาคุ ณสมบัติ ประสบการณ์ ผลงานในปี ที่ผ่านมา และ
ความเต็มใจและการอุทิศเวลาที่จะกลับเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีกวาระ
เพื่อให้มนั่ ใจว่าคณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการผูซ้ ่ ึงสามารถปฏิบตั ิงานโดยใช้ดุลยพินิจตามความสามารถที่
ดีที่สุดของตน กรรมการอิสระทุกท่านจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ โดยกรรมการอิสระจะต้องเป็ นกรรมการผูซ้ ่ ึง
1)
ถือหุ ้นไม่เกิ นร้อยละ 1 ของจํานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมด ในบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม หรื อ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
2)
ไม่ดาํ รงตําแหน่งกรรมการบริ หาร พนักงานหรื อที่ปรึ กษา ผูซ้ ่ ึ งได้รับเงินเดือนประจําจากบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
รวมทั้งไม่เป็ นผูซ้ ่ ึ งมีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั หรื อบริ ษทั ในเครื อ หรื อไม่เป็ นผูท้ ี่มีผลประโยชน์หรื อส่ วนได้เสี ย
เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
3)
ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจหรื อผลประโยชน์ท้ งั ทางตรงและทางอ้อม ในด้านการเงินและการบริ หารจัดการ
ของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่อาจจะก่อให้เกิดการขาดความเป็ นอิสระ
4)
ไม่เป็ นญาติสนิท บุคคลในครอบครัวของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย รวมทั้งบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นตัวแทนรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ
และผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยปฏิบตั ิหน้าที่ที่สาํ คัญต่างๆ คณะอนุกรรมการมีท้ งั หมด 3 ชุด
คือคณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการส่ งเสริ มให้กรรมการที่ไม่
ไช่กรรมการบริ หาร มีการจัดประชุมโดยที่ไม่มีฝ่ายบริ หารเข้าประชุม โดยกรรมการที่ไม่ไช่กรรมการบริ หารสามารถ
พิจารณากําหนดการประชุมแยกเป็ นการเฉพาะเพื่อพิจารณา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปรึ กษาหารื อโดยที่ไม่มีฝ่าย
บริ หารเข้าร่ วมประชุมด้วย
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กรรมการบริ หารมีหน้าที่จดั การและตัดสิ นใจด้านธุ รกิจให้อยูใ่ นดุลพินิจตามหลักเหตุและผลเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของ
องค์กร คณะกรรมการถูกคาดหวังว่าจะหลี กเลี่ ยงการกระทําที่ก่อให้เกิ ดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ในส่ วนของ
กรรมการฯ นอกเหนื อจากความสัมพันธ์อื่นทั้งทางด้านธุ รกิ จและครอบครัวที่ อาจจะส่ งผลให้เกิ ดความขัดแย้งด้าน
ผลประโยชน์กบั บริ ษทั ต้องรายงานความสัมพันธ์ดงั กล่าว โดยบริ ษทั ได้มีการกําหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมตั ิ
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การทํารายการระหว่างกัน ซึ่ งในการเข้าทําสัญญากับ บุค คลที่ อ าจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และจากคณะกรรมการบริ ษทั

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
บริ ษทั ฯ มีแผนกตรวจสอบภายในที่ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยจะมี การประชุ มร่ วมกับกรรมการ
ตรวจสอบทุกรายไตรมาส คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะมีการประเมิ นระบบการควบคุ มภายในอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ ง
รายละเอียดเพิ่มเติมดูระบบการควบคุมภายในหน้า 57
จริยธรรมธุรกิจ
คณะกรรมการคาดหวังที่จะประกอบธุรกิจโดยให้มีมาตรฐานสูงสุดทั้งทางด้านจริ ยธรรมและการปฏิบตั ิตามข้อกฎหมาย
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง บริ ษทั ต้องการอย่างยิ่งที่จะให้ผบู้ ริ หาร คณะกรรมการบริ ษทั และพนักงานคํานึงถึงความซื่อสัตย์สุจริ ต
ในการดําเนินธุ รกิจเป็ นหลักสําคัญ ดังนั้นจึงได้มีการกําหนดให้มีนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิเรื่ องจริ ยธรรมธุรกิจ เพื่อ
เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิหรื อแก้ปัญหาทางด้านหลักจริ ยธรรมและกฎหมายในการดําเนิ นธุ รกิ จขององค์กรและได้
เผยแพร่ บนเว็บไซส์ของบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกท่านถูกสนับสนุนให้มีการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้ การ
ติดตามการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์จะดําเนินการโดยผูบ้ ริ หารระดับสูง บริ ษทั ไม่ยอมให้มีการกระทําที่ขดั ต่อกฎหมายและ
ศีลธรรม พนักงานที่ฝ่าฝื นระเบียบปฏิบตั ิเรื่ องจริ ยธรรมธุรกิจ จะได้รับการลงโทษทางวินยั ซึ่ งอาจรวมถึงการถูกสิ้ นสุ ด
การเป็ นพนักงาน พนักงานทุกระดับชั้นสามารถแจ้งข้อร้องเรี ยนผ่านสื่ อต่างๆ ที่ทางบริ ษทั กําหนดขึ้น
การประชุ มคณะกรรมการ
ในการประชุมจะต้องมีคณะกรรมการเข้าร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์
ประชุม ในปี 2551 มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั รวม 5 ครั้ง ประธานคณะกรรมการและประธานบริ หารจะเป็ นผู้
กําหนดวาระการประชุ ม กรรมการท่านอื่ นอาจจะแนะนําเรื่ องที่ ควรจะประชุ มเพิ่มเติ มทั้งนี้ เอกสารและข้อมูลการ
ประชุมจะส่ งให้กรรมการฯทุกท่านพิจารณาเป็ นการล่วงหน้า เพื่อเป็ นการเตรี ยมตัวก่อนเข้าประชุม บริ ษทั มีการจัดทํา
เอกสารประกอบการประชุม และ รายงานการประชุ มคณะกรรมการที่ มีสาระสําคัญครบถ้วนเสร็ จสมบูรณ์ในเวลาที่
เหมาะสม และ มีระบบการจัดเก็บที่ดี สําหรับให้กรรมการและผูท้ ี่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
ค่ าตอบแทนกรรมการ
บริ ษทั ยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน เนื่ องจากคณะกรรมการทั้งคณะจะเป็ นผูพ้ ิจาณาค่าตอบแทน
ของกรรมการ ทั้ง นี้ ค่ า ตอบแทนกรรมการต้อ งได้รั บ การพิ จ ารณาและอนุ ม ัติ โ ดยผูถ้ ื อ หุ ้น บริ ษ ัท มี น โนบายจ่ า ย
ค่าตอบแทนกรรมการโดยให้เฉพาะกรรมการอิสระในรู ปเบี้ยประชุ มและโบนัส ซึ่ งอัตราจะแตกต่างกันตามขอบเขต
ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล กรรมการท่านอื่นที่เป็ นกรรมการบริ หารได้รับค่าตอบแทนในฐานะผูบ้ ริ หารหรื อ
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พนักงานของบริ ษทั ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการได้มีการเปรี ยบเทียบกับอุตสาหกรรมผนวกกับโครงสร้างค่าตอบแทน
ของบริ ษทั ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการได้รับการอนุมตั ิโดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2551

รายละเอียดค่ าตอบแทนของกรรมการแยกเป็ นรายบุคคล มีดังนี้
ชื่อ
ตําแหน่ ง

เบีย้ ประชุ ม
(บาท)
1. นายบัญชา ทานพระกร
ประธานกรรมการ, กรรมการ
300,000
อิ ส ร ะ , ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร
ตรวจสอบและกรรมการสรรหา
2. นายวรพจน์ เทพวนาประสิ ทธิ์ กรรมกา รอิ สระ , ก รร มก า ร
180,000
ตรวจสอบ, กรรมการสรรหา
3. นายมาร์ติน เอ็นโน ฮอร์น
กรรมกา รอิ สระ , ก รร มก า ร
150,000
ตรวจสอบ, กรรมการสรรหา
4. นายริ ชาร์ด เดวิด ฮัน
กรรมการบริ หาร
5. นายวินสัน มุง ชู ฮุย
กรรมการบริ หาร
6. นายเทอร์เรนซ ฟิ ลิป เวียร์
กรรมการบริ หาร
-

โบนัส (บาท)
100,000

60,000
60,000
-

หมายเหตุ:
1) กรรมการบริ หาร (4) - (6) ได้รับค่าตอบแทนในส่ วนของการดํารงตําแหน่งผูบ้ ริ หาร/พนักงานของบริ ษทั

ค่ าตอบแทนผู้บริหาร 5 ท่ านตามตารางนี้ เป็ นค่ าตอบแทนของผู้บริหารตามรายชื่อที่ (4) - (6) รวมทั้งนายวิง เกิง เชาว์ และนาย
บรูซ อลัน สตรอมแสตด

ประเภทค่ าตอบแทน
เงินเดือน
โบนัส
เบี้ยประชุม
รวม

จํานวน
16,616,107
7,730,000
24,346,107

*รวมค่าตอบแทนของกรรมการบริ หาร (4) - (6)

ค่ าตอบแทนอืน่
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กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ – เป็ นส่ วนหนึ่งของโครงการผลประโยชน์ตอบแทนสร้างแรงจูงใจให้ผบู ้ ริ หารและพนักงาน ที่
จะมีสวัสดิการกรณี เสี ยชีวิต พิการ ลาออก หรื อเกษียนอายุ บริ ษทั จ่ายสมทบให้ในอัตราร้อยละ 3 - 7.5 ของเงินเดือน
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั อายุงานที่ทาํ งานกับบริ ษทั

(5) การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั ฯ มีนโยบาย และ วิธีการดูแลผูบ้ ริ หารในการนําข้อมูลภายในของบริ ษทั ฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
รายละเอียด ปรากฏตามหลักการกํากับดูแลกิจการ ใน หน้า 48
(6) บุคลากร
บริ ษทั ฯ ไม่มีขอ้ พิพาทด้านแรงงานที่สาํ คัญในระยะ 3 ปี ที่ผา่ นมา
จํานวนพนักงาน และ ค่าตอบแทนพนักงานแยกตามสายงานหลัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
ฝ่ าย

จํานวน
(คน)
2,389
714
3,103

Daily staff
Monthly staff
รวม

ค่ าตอบแทนรวม
(ล้านบาท)
290.3
307.7
598.0

ลักษณะค่าตอบแทน: เงินเดือน โบนัส สวัสดิการอื่นๆ

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
ฮานาให้ โ ปรแกรมการฝึ กอบรมและพัฒ นาที่ จ ํา เป็ นแก่ พ นัก งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทั้ง นี้ เพื่ อ พัฒ นาให้ พ นัก งานมี
ความสามารถในการปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล อีกทั้งยังกระตุน้ ให้พนักงานได้เพิ่มพูนศักยภาพอย่างเต็มที่เพื่อให้
สามารถสนับสนุ นบริ ษทั ในด้านกลยุทธทางธุ รกิ จและความต้องการของบริ ษทั ในระยะสั้นและระยะยาวได้ รวมทั้ง
ส่ งเสริ มให้พนักงานได้มีความเข้าใจในสายงานอาชีพในอนาคต เช่น โปรแกรมการหมุนเวียนงาน (Job Rotation) ทั้งนี้
เป็ นการจูงใจพนักงานใหม่และเพิ่มโอกาสในการหาคนเก่งคนดี (Talent) ในองค์กร ฮานามีพนักงานทัว่ โลกมากกว่า
9,000 คน เรามีโปรแกรมที่จะช่วยพัฒนาบุคลากรทั้งภายในและภายนอก โปรแกรมพัฒนาความสามารถเชิงสมรรถนะ
ทางด้านเทคนิ ค การประชุมเชิงวิชาการทางด้านวิศวกรรมและเทคนิค การฝึ กอบรมเพิ่มทักษะโปรแกรมการหมุนเวียน
งาน โปรแกรมการพัฒนาความก้าวหน้าในสายงานอาชี พ โปรแกรมการพัฒนาคนเก่งคนดี และการวางแผนสื บทอด
ตําแหน่ ง ทั้งหมดนี้ ได้ส่งผลให้พนักงานในแผนกต่างๆ ได้พฒั นาทักษะและความรู้ ความสามารถ และบริ ษทั ได้รับ
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ประโยชน์อย่างมากในการพัฒนาบุคลากร เป็ นการเพิ่มขวัญกําลังใจในการทํางานและรักษาพนักงานที่มีศกั ยภาพให้อยู่
กับองค์กร ทั้งนี้เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าได้อย่างดีเยีย่ ม
ฮานาให้ความช่วยเหลือสนับสนุนแก่สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในโครงการฝึ กงานทัว่ ไป
และโครงการฝึ กงานสหกิจศึกษาจํานวน 15 สถาบัน เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินทร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองและ City University of Hong Kong เป็ นต้น เราได้จดั
โครงการฝึ กงานสหกิจศึกษา แก่นิสิตนักศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ โดยในปี นี้ บริ ษทั ได้ให้ความ
ช่วยเหลื อสนับสนุ นในด้านค่าใช้จ่ายประมาณ 714,000 บาท และมีนิสิตนักศึกษาเข้าโครงการประมาณ 33 คน โดย
หลักการ Competency-based มาใช้ในการสรรหา คัดเลือก และฝึ กอบรมให้สอดคล้องกับความสามารถและตําแหน่ง
งานโดยมีการฝึ กอบรมในเชิงทฤษฎีและปฏิบตั ิ การฝึ กปฏิบตั ิในงาน (On-the-Job Training) การพัฒนาความสามารถเชิง
สมรรถนะทางด้านเทคนิ ค (Technical Competency—based Development (TCBD) Program) การทําโครงงาน
(Projects) โปรแกรมต่างๆ ดังกล่าวจะช่วยให้นิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสและประสบการณ์การทํางานจริ งภายใต้การ
แนะนําดูแลของพี่ เลี้ ยงผูเ้ ชี่ ยวชาญในโรงงาน พร้ อมทั้งนิ สิตนักศึ กษายัง ได้นําความรู้ ทางด้านทฤษฎี ที่ เรี ยนมา มา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานจริ ง อีกทั้งทางด้านพี่เลี้ยงได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู ้ทางด้านเทคนิ คกับนิสิตนักศึกษา
และอาจารย์
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9. การควบคุมภายใน
คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการกําหนดและรักษาระบบการควบคุมภายใน ในปี 2551 คณะกรรมการมีการ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยทําการประเมินตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในของบริ ษทั ด้วยตนเอง (self assessment) โดยคําถามได้ปรับปรุ งมาจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ่ งได้มีการสอบทานความมีประสิ ทธิ ผลของระบบการควบคุมภายในส่ วนหลักๆคือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การ
บริ หารความเสี่ ยง การควบคุมการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หาร ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้อมูล รวมทั้งระบบการ
ติดตาม ทั้งนี้บริ ษทั มีแผนกตรวจสอบภายในที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อดําเนินการติดตามให้มีการ
ปฏิ บตั ิตามระบบที่ วางไว้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการพิจารณาร่ วมกับผูต้ รวจสอบภายในและผูบ้ ริ หารถึ งความมี
ประสิ ทธิ ภาพของระบบการควบคุมภายใน นอกจากนี้ คณะกรรมการโดยได้แต่งตั้งให้มีคณะกรรมการบริ หารความ
เสี่ ยงเพื่อดําเนิ นการตามนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์และมัน่ ใจว่าบริ ษทั มี การประเมิ น
บริ หารและควบคุมความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้

คณะกรรมการเห็นว่าระบบการควบคุมภายในที่มีอยูบ่ รรลุจุดมุ่งหมายและสามารถให้ความมัน่ ใจในความถูกต้องของ
ข้อมูลทางการเงิน การป้ องกันรักษาทรัพย์สินของบริ ษทั จากการสูญหายหรื อการใช้โดยมิชอบ รวมทั้งรายการต่างๆ ให้
มีการปฏิบตั ิตามระเบียบและข้อกําหนดของบริ ษทั ฯ
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10. รายการระหว่ างกัน
การเช่ าทรัพย์ สินระหว่างกัน
บริษทั /บุคคล
ทีเ่ กีย่ วข้ อง

ลักษณะความสั มพันธ์

บริ ษทั โอแมค เ ป็ น ผู ้ ถื อ หุ ้ น ข อ ง ฮ า น า จํ า น ว น
จํากัด
40,939,360 คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 4.93
ของทุนจดทะเบียน (1) และ บจก. โอแมค
มีกลุ่มตระกูลฮัน เป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
(2)
และมี ก รรมการของ บมจ.ฮานา
ไมโคร อิเล็คโทรนิคส จํานวน 2 ท่าน
ดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั (3)

สรุปรายการ

ขนาดของรายการ

เงือ่ นไขความ
สมเหตุสมผลและความ
จําเป็ น

บ ริ ษั ท ฮ า น า ไ ม โ ค ร
อิเล็คโทรนิ คส จํากัด (มหาชน)
เป็ นผู ้เ ช่ า ช่ ว งที่ ดิ น ถ.วิ ภ าวดี
จํานวน 5 ไร่ 93 ตรว. จาก
บจก. โอแมค ซึ่ งเป็ นผูเ้ ช่าจาก
นายปลูก วัชราภัย

อัตราค่าเช่า 198,000
บาทต่ อ ปี ตั้ งแต่ ปี
2535 และกําหนด
ขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี
จนกว่าสิ้ นสุ ดสัญญา
เช่า 28 ก.พ 2554

บ ริ ษั ท ฯ เ ช่ า ช่ ว ง ที่ ดิ น
ดั ง กล่ า วเพื่ อ ใช้ เ ป็ นที่ ต้ ั ง
โรงงา นกรุ งเทพฯเพื่ อ
ดําเนิ น ธุ รกิ จและเป็ นที่ต้ งั
ของสํ า นั ก งานใหญ่ โ ดย
อั ต ราค่ า เช่ า เป็ นอั ต ราที่
ยุ ติ ธรรมเนื่ องจากเป็ น
อั ต ราเดี ย วกั บ ที่ บริ ษั ท
โ อ แ ม ค จํ า กั ด จ่ า ย ใ ห้
เจ้าของที่ดิน

(1) ข้อมูล ณ. วันปิ ดเสมุดทะเบียน 9 เม.ย. 2551
(2) บริ ษทั โอแมค จํากัด มีผถู้ ือหุ ้นรายใหญ่ คือ
น.ส. เจนีน มากาเร็ ต ฮัน

ถือหุ น้ ในอัตราร้อยละ 33.33

ลักษณะความสัมพันธ์

บุตรนายซุยหยํา่ แซ่หนั่ และนางซิลวี่ แซ่ห่าน

นายริ ชาร์ด เดวิด ฮัน

ถือหุ น้ ในอัตราร้อยละ 15.28

ลักษณะความสัมพันธ์

บุตรนายซุยหยํา่ แซ่หนั่ และนางซิลวี่ แซ่ห่าน

น.ส. มิเชลล์ วี ฮัน

ถือหุ น้ ในอัตราร้อยละ 33.33

ลักษณะความสัมพันธ์

บุตรนายซุยหยํา่ แซ่หนั่ และนางซิลวี่ แซ่ห่าน

ด.ญ. อลินา ซิ ลวี่ ฮัน

ถือหุ น้ ในอัตราร้อยละ 18.05

ลักษณะความสัมพันธ์

บุตรนายริ ชาร์ด เดวิด ฮันและนางสุ มิตรา ฮัน

(3) กรรมการ 4 ท่าน ได้แก่ 1. นายซุยหยํา่ แซ่หั่น 2. นายวรพจน์ เทพวนาประสิ ทธิ์ 3. นายริ ชาร์ด เดวิด ฮัน 4. นางซิลวี่ แซ่ห่าน

ตามที่ ข้อ 15 (3) ของประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 12/2543 ได้
กําหนดให้ขอ้ บังคับของบริ ษทั ฯ และ บริ ษทั ย่อย ต้องมีขอ้ กําหนดเกี่ยวกับการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และ การได้มา
หรื อจําหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ที่สาํ คัญในลักษณะที่สอดคล้องกับข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่ อง
ดังกล่าว ทั้งนี้ บริ ษทั ย่อย อันได้แก่ บริ ษทั ฮานา ไมโคร อิเล็คโทรนิคส (เจียซิง) จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อมร้อย
ละ 100 และจดทะเบียนอยูท่ ี่ประเทศจีน ไม่สามารถแก้ไขข้อบังคับให้เป็ นไปตามข้อกําหนดดังกล่าวได้ เนื่องจากไม่ได้
รับอนุญาตจากรัฐบาลจีน ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) จึงได้มีมติ
เกี่ยวกับการใช้มาตรการที่จะใช้ควบคุมดูแลให้บริ ษทั ย่อยทั้งสองแห่ งดังกล่าวให้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการทํา
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รายการเกี่ยวโยงกันกล่าวคือได้มีมติเกี่ยวกับการกําหนดให้ผแู ้ ทนของบริ ษทั ฯ ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็ นคณะกรรมการของ
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส (เจียซิง) จํากัด สามารถออกเสี ยงในที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ดังกล่าว ใน
กรณี ที่ บ ริ ษ ทั ทั้ง สองแห่ ง ได้ตกลงเข้าทํารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน หรื อ รายการเกี่ ย วกับ การได้ม าหรื อจําหน่ ายไปซึ่ ง
สิ นทรัพย์ของบริ ษทั ตามความหมายที่กาํ หนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บงั คับเกี่ยวกับการทํา
รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั จดทะเบียน รวมทั้งจะต้องได้รับความเห็นชอบหรื อการอนุมตั ิของคณะกรรมการบริ ษทั
ดังกล่าวโดยกรรมการที่มีสิทธิออกเสี ยงจะต้องไม่มีส่วนได้เสี ยหรื อผลประโยชน์อื่นใดในเรื่ องนี้
สรุปความคิดเห็นของกรรมการบุคคลภายนอกเกีย่ วกับรายการระหว่ างกัน
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินหมายเหตุ 7 รายการธุ รกิจกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันในรายงานและงบการเงินรวม ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ซึ่ งได้เปิ ดเผยข้อมูลโดยสรุ ปรายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยต่างๆที่
เกิดขึ้น รายการที่เกิดขึ้นเป็ นรายการธุรกิจปกติกบั บริ ษทั ย่อย ซึ่งไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ทั้งนี้
รายการระหว่างกันที่เกิดกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันคือ รายการเช่าทรัพย์สินระหว่างกัน โดยบริ ษทั ฯได้ตกลงทําสัญญาเช่า
ช่วงที่ดินจากบริ ษทั โอแมค จํากัด ซึ่งกรรมการอิสระมีความเห็นว่าเงื่อนไขต่างๆที่ระบุไว้ในสัญญาเช่า สอดคล้องตาม
หลักปฏิบตั ิทวั่ ไป และ อัตราค่าเช่าเป็ นราคาที่ยุติธรรม เนื่ องจากเป็ นอัตราเดียวกับค่าเช่าที่บริ ษทั โอแมค จํากัด จ่าย
ให้กบั เจ้าของที่ดิน ซึ่งเป็ นบุคคลภายนอกที่ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับบริ ษทั
มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตั กิ ารทํารายการระหว่ างกัน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้มีการกําหนดมาตรการ และ ขั้นตอนการอนุมตั ิการทํารายการระหว่างกัน โดยจะกําหนดให้
ในการเข้าทํา สัญ ญากับ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ จะต้อ งผ่านการพิ จารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ จะต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ในกรณี ที่ตอ้ งผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ การ
ออกเสี ยงในที่ประชุมนั้นๆ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสี ยจะไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยต้องถือปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และ คณะกรรมการตรวจสอบ ยังทําหน้าที่เป็ นผูส้ อบทานการทํา
รายการระหว่างกันที่สาํ คัญทุกรายไตรมาส เพื่อดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อีกด้วย
นโยบายการทํารายการระหว่ างกันในอนาคต
นโยบายของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยเกี่ยวกับการทํารายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จะต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ การปฏิบตั ิ
ตามข้อกําหนดเกี่ ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทํารายการที่ เกี่ ยวโยง และ การได้มา หรื อ จําหน่ ายไปซึ่ งทรัพย์สินของ
บริ ษทั ฯ
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11. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
(1) งบการเงิน

ก. สรุ ปรายงานการสอบบัญชี
ปี 2551 ผูส้ อบบัญชีได้แสดงความเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบไม่มีเงื่อนไขและไม่มีขอ้ สังเกต
ปี 2550 ผูส้ อบบัญชี ได้แสดงความเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบไม่มีเงื่อนไขโดยมีขอ้ สังเกตเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ ยวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ เมื่อวันที่ 1
มกราคม 2550 บริ ษทั ฯ ได้เปลี่ยนนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะ
กิ จการจากวิธีส่วนได้เสี ยเป็ นวิ ธีราคาทุ น โดยบริ ษ ทั ฯ ได้ป รั บ ย้อนหลัง งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2549 และสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ดงั กล่าว บริ ษทั ฯได้ปรับ
ย้อนหลังงบการเงินเฉพาะกิจการงวดก่อนที่นาํ มา แสดงเปรี ยบเทียบ การเปลี่ยนแปลงนี้ทาํ ให้บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุทธิ
ในงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ลดลงเป็ นจํานวน 1,257 ล้าน
บาท (1.51 บาทต่อหุ น้ ) และ 974 ล้านบาท (1.19 บาทต่อหุ ้น) ตามลําดับ ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ดังกล่าว มีผลกระทบเฉพาะต่อรายการบัญชี ที่เกี่ ยวข้องกับเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
เท่านั้น ไม่ได้มีผลกระทบต่องบการเงินรวมแต่อย่างใด
ข. ตารางสรุ ปงบการเงินรวม และ งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
โปรดดูเอกสารแนบ 3
ค. อัตราส่วนทางการเงินที่สาํ คัญ
โปรดดูเอกสารแนบ 3
(2) คําอธิบาย และ การวิเคราะห์ ของฝ่ ายจัดการ

ภาพรวมผลการดําเนินงานของกลุ่มฮานา
ยอดขายของกลุ่มฮานาในปี 2551 ลดลงร้อยละ 3 เมื่อเทียบปี ต่อปี โดยมียอดขายในปี 2551 เท่ากับ 15.1 พันล้านบาท เมื่อ
เทียบกับยอดขายของปี 2550 จํานวน 15.6 พันล้านบาท ส่วนยอดขายในรู ปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐทั้งในปี 2551 และ
2550 ใกล้เคียงกันคือจํานวน 452 ล้านดอลล์ลาร์สหรัฐ กําไรจากการดําเนินงานลดลงร้อยละ 4 ในปี 2551 เท่ากับ
1,847.5 ล้านบาท จากจํานวน 1,927.4 ล้านบาทในปี 2550 กําไรจากการดําเนินงานในรู ปเงินดอลลาร์สหรัฐลดลงร้อยละ
1 ในปี 2551 เท่ากับ 55.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จาก 55.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2550
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การวิเคราะห์ ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
การวิเคราะห์ รายได้
ปี 2551 ยอดขายของหน่วยงาน IC หดตัวร้อยละ 1 เมื่อคิดเป็ นเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐ (ลดลงร้อยละ 4 สําหรับเงินบาท)
โดยยอดขายเติบโตขึ้นแต่ละไตรมาสระหว่างปี จนกระทัง่ ไตรมาส 4 ปี 2551 ซึ่งยอดขายลดลงถึงร้อยละ 20 ทั้งนี้ตลอด
ทั้งปี ยอดขายของหน่วยการผลิต IC ที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยาลดลงร้อยละ 3 และหน่วยงานผลิต IC ที่เมืองเจียซิง
ประเทศจีน เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 (แม้วา่ ในไตรมาส 4 ปี 2551 ลดลงร้อยละ 25)
ยอดขายของหน่วยงานไมโครอิเล็คทรอนิคสเติบโตร้อยละ 1 เมื่อคิดเป็ นเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐ (ลดลงร้อยละ 1 เมื่อคิด
เป็ นเงินบาท) เมื่อเทียบกับปี 2550 โดย 3 ไตรมาสแรกเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 และลดลงร้อยละ 13 ในไตรมาส 4 ปี 2551 โดย
หน่วยงานไมโครอิเล็คทรอนิคสที่จงั หวัดลําพูนเติบโตร้อยละ 1 และหน่วยงานไมโครอิเล็คทรอนิคสที่เมืองเจียซิง
เติบโตร้อยละ 3 ยอดขายของหน่วยประกอบผลิตภัณฑ์เฉพาะอย่าง (CPG) ลดลงร้อยละ 7 เมื่อคิดเป็ นเงินสกุลดอลล่าร์
สหรัฐ (ลดลงร้อยละ 11 ในรู ปสกุลเงินบาท) ซึ่งลดลงมากกว่าหน่วยงานอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรมยาน
ยนต์
ยอดขายของบริ ษทั ฮานา ไมโครดิสเพลย์ เทคโนโลยี่ (HMT) เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 เนื่องจากหน่วยการผลิตผลิตภัณฑ์ LCOS
(Liquid Crystal on Silicon) มียอดสัง่ ซื้อที่เพิ่มขึ้นจากตลาดอุปกรณ์โทรคมนาคม
สั ดส่ วนยอดขายแยกตามผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
ปี 2551
Product
PCBA (ลําพูน)
37%
PCBA (ประเทศจีน)
18%
CPG (กรุ งเทพ)
11%
IC (อยุธยา และ เจียซิง)
33%
HMT (สหรัฐอเมริ กา)
1%
100%

ปี 2550

ปี 2549

37%
17%
12%
34%
1%
100%

31%
18%
13%
37%
1%
100%

การวิเคราะห์ อตั ราส่ วนกําไรขั้นต้ น, ต้ นทุนขาย และค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
อัตราส่ วนกําไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อยคือร้อยละ 1 ในปี 2551 เนื่องมาจากในปี 2550 มีการปรับมูลค่าสิ นค้าคงคลัง
จํานวน 100 ล้านบาท เนื่องจากการแข็งค่าของเงินบาทต่อเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐในปลายปี 2549
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อัตราส่ วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารเท่ากับร้อยละ 6 ในปี 2551 และ 2550 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปี 2549 โดย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 เนื่องมาจากการจ่ายเงินให้พนักงานที่เกษียณอายุงานและเลิกจ้างในไตร
มาส 4 ปี 2008 จํานวน 60 ล้านบาท
การวิเคราะห์ ผลกําไรจากการดําเนินงาน
ปี 2551 อัตราส่วนกําไรจากการดําเนินงานยังคงเท่ากับร้อยละ 12 โดยทั้งอัตราส่วนกําไรขั้นต้นและค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริ หารไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนัก เมื่อเทียบปี 2550 กับปี 2549 อัตราส่วนกําไรจากการดําเนินงานลดลงร้อยละ 12
จากร้อยละ 15 เนื่องจากการแข็งค่าของเงินบาทและต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
เพิม่ ขึ้นร้อยละ 8 ทั้งในปี 2551 และ 2550 แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจทําให้ค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริ หารยังคงอยูท่ ี่ประมาณร้อยละ 6 ของยอดขายช่วงปี 2551 และ 2550 และปี 2550 เพิ่มขึ้นจากปี 2549 ร้อยละ 5
เช่นเดียวกันกับอัตราส่วนกําไรสุ ทธิ (Net profit margin) ก่อนการยกเว้น ยังคงร้อยละ 13 ในปี 2551 และปี 2550 และที่
ร้อยละ 15 ในปี 2549 ส่ วนภาษีเงินได้นิติบุคคลยังคงคิดเป็ นอัตราร้อยละ 5-6 ของกําไรสุ ทธิ ก่อนภาษี ตลอด 3 ปี ที่ผา่ น
มา
อัตราส่วนกําไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่ อมราคา และค่าตัดจําหน่าย (EBITDA margin) ยังคงเท่าเดิมในช่วง 3 ปี ที่
ผ่านมา โดยปี 2551 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 1 คิดเป็ นร้อยละ 19 และลดลงร้อยละ 1 ในปี 2550 เป็ นร้อยละ 18 จากร้อย
ละ 19 ในปี 2549
การวิเคราะห์ เงินปันผลจ่ าย
บริ ษทั ฯ จ่ายเงินปั นผลต่อหุ ้นจากผลการดําเนิ นงาน เท่ากับ 1.40 บาท/หุ ้น (0.50 บาทในเดือนธันวาคม 2548 และ 0.90
บาทในเดือนพฤษภาคม ปี 2549)ในปี 259 จากผลประกอบการของปี 2548 และจ่ายเงินปั นผล 1.50 บาท/หุน้ ในปี 2550
(0.50 บาทในเดือนธันวาคม 2549 และ 1.00 บาทในเดือนพฤษภาคม ปี 2550) จากผลประกอบการของปี 2549 แลปี
2551 จ่าย 1.30 บาทจากผลการดําเนิ นงานของปี 2550 ซึ่ งคิดเป็ นอัตราส่ วนเงินปั นผลจ่ายต่อกําไรสุ ทธิ ก่อนหักรายการ
ยกเว้น เท่ากับ ร้อยละ56, ร้อยละ 56 และร้อยละ 51 ตามลําดับ
โดยปกติบริ ษทั ฯ จะทําการประกาศการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนินงานของปี ที่ผ่านมาในที่ประชุมคณะกรรมการ
ในเดื อนมีนาคมของปี ถัดไป เพื่อที่จะนําเข้าสู่ การขอมติรับรองจากที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจําปี ในเดื อนเมษายน
และจะทําการจ่ายปั นผลในเดือนพฤษภาคม ที่ผา่ นมามีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในเดือนธันวาคม ปี 2548 และ ปี
2549 ในอัตรา 0.50 บาท ปี 2550 และ 2551 ไม่มีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล เนื่องจากกระแสเงินสดของหน่วยงานที่
มีฐานการผลิตในประเทศไทยไม่เพียงพอ เนื่ องจากมีรายจ่ายฝ่ ายทุน และเงินทุนหมุนเวียนจากการดําเนิ นงานเพิ่มขึ้น
และมีการจ่ายเงินโบนัสพิเศษให้กบั พนักงาน 160 ล้านบาท ซึ่งเป็ นการจ่ายแทนการให้หุน้ ที่เคยจัดสรรให้ในปี ที่ผา่ นมา
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ฐานะทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ฯ ไม่มีภาระหนี้ที่ก่อให้เกิดดอกเบี้ย และมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสํารอง ณ 31 ธันวาคม 2551
เท่ากับ 4.7 พันล้านบาท และมียอดเงินสดสํารองเท่ากับ 3.4 พันล้านบาท และ 2.1 พันล้านบาท เมื่อสิ้นสุด ปี 2550 และ
ปี 2549 ตามลําดับ
คุณภาพสิ นทรัพย์
ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกค้าของบริ ษทั ฯ และ บริ ษทั ย่อย เป็ นบริ ษทั ที่มีชื่อเสี ยงในอุตสาหกรรมการประกอบ IC และ อิเล็คทรอนิ กส์ ทั้งนี้
บริ ษทั ฯจะทําการตั้งสํารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับหนี้ที่เกินกําหนดชําระ 90 วัน รวมทั้งรายการที่ฝ่ายบริ หารเชื่อ
ว่ามีความน่าสงสัยที่จะเกิดหนี้สูญ
ตารางแสดงลูกหนี้การค้าของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
ลูกหนี้การค้า-บริ ษทั อื่น
น้อยกว่า 3 เดือน
3-6 เดือน
6-12 เดือน
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป
รวมลูกหนี้-บริ ษทั อื่น
หัก:ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

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

2550
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
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%

สิ นค้ าคงเหลือ
โดยทัว่ ไป บริ ษทั ฯ และ บริ ษทั ย่อยจะทําการผลิตสิ นค้าตามคําสั่งซื้ อของลูกค้า ส่ งผลให้ปริ มาณสิ นค้าคงเหลือส่ วน
ใหญ่ของบริ ษทั ฯ คือ วัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง เครื่ องมือ และ สิ นค้าระหว่างการผลิ ต หรื อ มีส่วนน้อยที่อยู่ในรู ปของ
สิ นค้าสําเร็ จรู ปที่รอการจัดส่ งให้แก่ลูกค้า โดยปกติกลุ่มบริ ษทั ฯ จะทําการตัดจําหน่ายวัตถุดิบที่ลา้ สมัยและตั้งสํารองค่า
เผื่อสิ นค้าล้าสมัยสําหรับสิ นค้าคงเหลือที่มีอายุยาวนานและการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ถาวร กรณี ถา้ มีนยั สําคัญ ในแต่ละ
ไตรมาส
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีการตั้งสํารองเผื่อสิ นค้าล้าสมัย ดังนี้
หน่วย: บาท

สํารองเผื่อสิ นค้าล้าสมัย

ปี 2551
294,096,545

ปี 2550
206,930,379

ปี 2549
303,007,512

ระยะเวลาหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือเฉลี่ยในปี 2551 เท่ากับ 59 วัน เมื่อเทียบกับยอด ณ สิ้ นปี 2550 ซึ่งเท่ากับ 61 วัน โดยที่
ยอด ณ สิ้ นปี 2549 เท่ากับ 53 วัน
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สภาพคล่อง
กลุ่มบริ ษทั ฯ มีเงินสดสํารอง 4.7 พันล้านบาท และไม่มีภาระหนี้สินที่ก่อให้เกิดดอกเบี้ย ส่งผลให้อตั ราส่วนสภาพคล่อง
มากกว่า 3 เท่า สภาพคล่องในการดําเนินกิจการยังคงแข็งแกร่ งอย่างต่อเนื่องในปี 2551 เมื่อเทียบกับค่าตัดจําหน่าย
(“EBITDA”) เท่ากับ 2.8 พันล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับปี 2550 ที่เท่ากับ 146 ล้านบาท แต่ลดลง 0.1 พันล้านบาท เมื่อ
เทียบกับปี 2549
ยอดกระแสเงินสดสํารองในปี 2551 เพิ่มขึ้น 1.3 พันล้านบาท เนื่องจากการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานลดลง
0.5 พันล้านบาทในปี 2551 และมีกระแสเงินสดจากการดําเนิ นงานสุ ทธิจาํ นวน 0.8 พันล้านบาท ในปี 2550 มีเงินสด
เพิ่มขึ้นเนื่องจากการขายบริ ษทั แอดแวนซ์ อินเตอร์คอนเนค เทคโนโลยี่ จํากัด (“AIT”) จํานวน 0.5 พันล้านบาท (15.5
ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งรายจ่ายฝ่ ายทุน สูงกว่า 0.4 พันล้านบาท ทุนการดําเนินกิจการลดลงเท่ากับ 0.1 พันล้านบาท และ
การจ่ายเงินปันผล 0.9 พันล้านบาท ในปี 2550
รายจ่ ายฝ่ ายทุน
รายจ่ายฝ่ ายทุนสุทธิ ของปี 2549 เท่ากับ 1,730 ล้านบาท ปี 2550 เท่ากับ 1,278 ล้านบาท และ ปี 2551 เท่ากับ 1,049 ล้าน
บาท ตามลําดับ โดยปกติรายจ่ายฝ่ ายทุนจะเป็ นรายจ่ายสําหรับการซื้ออุปกรณ์การผลิตซึ่งผันแปรตามการเพิ่มขึ้นของ
ยอดขาย โดยเฉพาะหน่วยงานประกอบ IC อย่างไรก็ตามลูกค้าจะทําการสัง่ ซื้อล่วงหน้า 3-6 เดือน การขยายต่อเติม
โรงงานจะขึ้นอยูก่ บั การใช้สอยประโยชน์ของอาคารโรงงานในปัจจุบนั และระยะเวลาในการก่อสร้างโรงงานใหม่หรื อ
การขยายโรงงานเดิม
แหล่งที่มาของเงินทุน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่มีภาระหนี้ สินที่ ก่อให้เกิ ดดอกเบี้ย และมีเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนิ นงานเป็ นบวก แหล่ง
เงินทุนของกลุ่มฮานาจะมาจากส่วนของผูถ้ ือหุน้
ปัจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลต่ อการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
กลุ่มบริ ษทั ฯ ดําเนินธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ โดยรับจ้างทําการผลิตสิ นค้าแทนลูกค้า และดําเนินการจัดส่ง
ให้ลูกค้า หรื อลูกค้าของลูกค้า ดังนั้น ผลการดําเนินงานของกิจการ จึงขึ้นอยูก่ บั ความสามารถในการรักษาฐานลูกค้าเดิม
และการแสวงหาลูกค้ารายใหม่ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกและยอดขายสิ นค้าของ
ลูกค้า จึงมีผลต่ออุปสงค์ในสิ นค้าและบริ การของบริ ษทั ฯ
เนื่องด้วยกลุ่มบริ ษทั มีรายได้จากการขายในรู ปสกุลเงินต่างประเทศ ซึ่งปกติเป็ นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และมีตน้ ทุนใน
รู ปสกุลเงินต่างประเทศคิดเป็ นร้อยละ 66 ของรายได้จากการขาย การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐ และเงินหยวนของจีนต่อดอลลาร์สหรัฐ จะมีผลกระทบต่อผลกําไรของกลุ่มบริ ษทั ฯ ประมาณ 135 ล้าน
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บาทต่อไตรมาสทุกๆ ร้อยละ 10 ของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนของเงิ นบาทต่อดอลลาร์ สหรัฐ และเงินหยวน
ของจีนต่อดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งก็คือ (1-0.63) X ยอดขาย X 10%
กลุ่มบริ ษทั ฯ เฉพาะในประเทศไทยมีงบดุลที่แสดงสิ นทรัพย์สุทธิประมาณ 65 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ ซึ่ งเป็ นส่ วนเงินทุน
หมุนเวียนที่เกี่ยวข้องกับเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนินการป้ องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยการ
ทําสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ด้วยการซื้ อเงินสกุลบาทและขายเงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐ เป็ นจํานวน 50
ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งทําการต่อสัญญาทุกๆ 3 - 6 เดือน
ในขณะที่ มูล ค่ า ทางบัญ ชี ข องบริ ษ ทั ย่อ ยในต่ า งประเทศถูก บัน ทึ ก ในรู ป สกุล เงิ น ต่ า งประเทศ ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนจะปรากฏใน “รายการผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน” ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ในบัญชีงบ
ดุล ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อเงินสดจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ในแต่ละสัปดาห์ การซื้ อขายที่เป็ นเงินตราต่างประเทศบันทึกบัญชีตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ปิด ณ วันสุ ดท้ายของสัปดาห์
ก่อนหน้า อัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉลี่ยสําหรับปี 2551 เท่ากับ 33.4 บาทต่อ 1 ดอลลาร์ สหรัฐ แข็งค่าขึ้นร้อยละ 3 จากปี
2550 ที่ เท่ากับ 34.6 บาทต่อ 1 ดอลลาร์ สหรัฐ ซึ่ งเป็ นอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์ สหรัฐที่เคลื่อนไหวนํามา
อ้างอิง ช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา ต้นปี 2550 อัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับ 35.5 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ และยังคงแข็งค่าต่อเนื่ อง
จนถึงปลายปี 2550 ที่ปิดอยูท่ ี่ 30 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ แข็งค่าขึ้นร้อยละ 15 แต่ในปี 2551 อัตราแลกเปลี่ยนกลับกัน
โดยที่ปลายปี ปิ ดอยูท่ ี่ 35 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ สําหรับบริ ษทั ฮานา ที่เป็ นกลุ่มบริ ษทั ที่ส่งออก การเคลื่อนไหวของ
อัตราแลกเปลี่ยนมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของรายได้ เนื่องจากมีผลกระทบต่อผลกําไรประกอบการและการประเมินค่า
ของสิ นค้าคงคลัง (ซึ่งฝ่ ายจัดการรายงานแต่ละไตรมาส เมื่อต้นทุนวัตถุดิบมีผลต่อกําไร) และส่วนต่างกําไรขาดทุน
หน่วย: บาท

กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน

ปี 2551
75,924,455

ปี 2550
179,659,245

ปี 2549
100,133,794

รายการยกเว้ น
ไม่มีสาํ หรับปี 2551 บริ ษทั ฯ ได้ขายหุ ้นทั้งหมด ที่ถืออยูร่ ้อยละ 23.4 ในบริ ษทั แอดแวนซ์ อินเตอร์คอนเนค เทคโนโลยี่
จํากัด (“AIT”) ให้กบั บริ ษทั ยูนิเซมในเดือนกรกฎาคม 2550 ทั้งนี้การดําเนิ นการทําสัญญาซื้อขายได้เสร็ จสมบูรณ์แล้ว
ซึ่ งบริ ษทั ย่อยได้รับเงินประมาณ 14.9 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ ในไตรมาสที่ 3 ปี 2550 และได้รับเงินอีกประมาณ 0.7 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ หลังจากการเสร็ จสิ้นการหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากการดําเนินการซื้อขาย
ในไตรมาสที่ 3 ปี 2550 บริ ษทั ฯ ยังได้ต้ งั ประมาณการภาระภาษีจากการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคล จากกรมสรรพากร
เป็ นจํานวนเงิน 150 ล้านบาท ซึ่งยอดเงินจํานวนนี้ ได้เคยระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว บริ ษทั ฯ กําลังอยู่
ในขั้นตอนดําเนินการอุทธรณ์
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
ในปี 2551 ตลาดของผลิตภัณฑ์ในส่วนของไมโครอิเล็คโทรนิคสมีความแข็งแกร่ งเกือบตลอดทั้งปี จนกระทัง่ ถึงปลายปี
ที่อ่อนตัวลงบ้าง ส่ วนธุรกิจของผลิตภัณฑ์ IC ไม่เปลี่ยนแปลงนักในช่วงเริ่ มต้นของปี แต่ได้ทาํ สถิติยอดการผลิตสูงสุด
ในไตรมาสที่สาม ซึ่งการลดลงนี้เป็ นผลเนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่เกิดขึ้นฉับพลันในเดือนสุ ดท้ายของปี ส่วนธุรกิจ
ของกลุ่มผลิตภัณฑ์เฉพาะอย่างนั้นคงที่ถึงขั้นอ่อนตัวลงบ้าง
ทางบริ ษทั ยังคงรักษากลยุทธ์ทางการตลาดโดยการเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของลูกค้าในราคาที่น่า
ดึงดูด ทางบริ ษทั เชื่อว่าการที่ซ่ ึ งส่ งผลให้บริ ษทั ฯ ยังสามารถรักษาการมีส่วนแบ่งการตลาดในการแข่งขันกับผูผ้ ลิตราย
อื่นๆในตลาดอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

66

บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชีปี 2551
ชื่อบริษทั ผู้จ่าย
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จํากัด
บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (กรุ งเทพ) จํากัด
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

ชื่อผู้สอบบัญชี
กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ
กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ
กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ

ค่ าสอบบัญชี
1,800,000 บาท
720,000 บาท
480,000 บาท
3,000,000 บาท

ค่ าบริการอืน่
ชื่อบริษทั ผู้จ่าย

ประเภทของงานบริการอืน่

บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด
(มหาชน)

การตรวจสอบเพือ่
วัตถุประสงค์เฉพาะการ
ตรวจสอบการปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขของบัตรส่ งเสริ ม
บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จํากัด การตรวจสอบเพือ่
วัตถุประสงค์เฉพาะการ
ตรวจสอบการปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขของบัตรส่ งเสริ ม
บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (กรุ งเทพ)
การตรวจสอบเพือ่
วัตถุประสงค์เฉพาะการ
จํากัด
ตรวจสอบการปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขของบัตรส่ งเสริ ม
รวมค่าตอบแทนสําหรับงานบริ การอื่น
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ชื่อผู้สอบบัญชี
บริ ษทั สํานักงาน
เอินส์ท แอนด์ ยัง
จํากัด

ค่าตอบแทนของงานบริการอืน่
ส่ วนทีจ่ ่ ายไปใน ส่ วนทีจ่ ะต้ อง
ระหว่างปี บัญชี จ่ ายในอนาคต
570,000 บาท
-

บริ ษทั สํานักงาน
เอินส์ท แอนด์ ยัง
จํากัด

320,000 บาท

-

บริ ษทั สํานักงาน
เอินส์ท แอนด์ ยัง
จํากัด

100,000 บาท

-

990,000 บาท

-
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12. ข้ อมูลอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้ อง
-ไม่มี-
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เอกสารแนบ 1

รายละเอียดกรรมการและผู้บริหารฮานา

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ งปัจจุบัน

วันเริ่มตาแหน่ ง อายุ จานวนหุ้น สัดส่ วนการ

คุณวุฒิทางการศึกษา

(ปี ) ทีถ่ ือ (หุ้น) ถือหุ้น (%)
73
95,000
0.011% อนุปริ ญญาทางการธนาคาร
Institute of Banker, London, UK

ประวัติการทางาน
5 ปี ย้ อนหลัง
2550 - ปั จจุบนั ประธานกรรมการ
2545 - ปั จจุบนั กรรมการอิสระ

ประวัติการ
กระทาผิด

นายบัญชา ทานพระกร

ประธานกรรมการ,
7 พ.ย. 2545
กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายริ ชาร์ ด เดวิด ฮัน

รองประธานกรรมการ,
ประธานบริ หาร และ
หัวหน้าฝ่ ายบริ หาร,
กรรมการสรรหา

18 พ.ย. 2528 51

1,040,000

0.125% ปริ ญญาตรี B.A. (Economics),
City University, London, UK
ปริ ญญาโท M.B.A (Marketing)
City University, London, UK

2528-ปั จจุบนั กรรมการบริ หารฮานา
และบริ ษทั ย่อย

ไม่มี

DAP 57/2006
UFS 4/2006

นายวินสัน มุง ชู ฮุย

รองประธานบริ หาร
ประธานอานวยการและ
หัวหน้าฝ่ ายปฏิบตั ิการ

16 พ.ค. 2531 62

8,390,000

1.010% ปริ ญญาตรี Bachelor of Engineering, 2531-ปั จจุบนั กรรมการบริ หารฮานา
Cheng Kong University
และบริ ษทั ย่อย

ไม่มี

-

นายเทอร์ เรนซ ฟิ ลิป เวียร์

รองประธานบริ หาร
และหัวหน้าฝ่ ายการเงิน

16 มิ.ย. 2533 49

175,000

0.021% ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์และบัญชี
Macquarie University, Australia
State University

ไม่มี

DCP 6/2001, Diploma

***สัดส่ วนการถือหุน้ (%) ได้จากยอดหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

2533-ปั จจุบนั กรรมการบริ หารฮานา
และบริ ษทั ย่อย

ไม่มี

ประวัติการอบรม
เกีย่ วกับบทบาทหน้ าที่
และทักษะการเป็ น
กรรมการ
DAP 40/2005

รายละเอียดคณะกรรมการและผู้บริหารฮานา (ต่ อ)
ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ งปัจจุบัน

วันเริ่มตาแหน่ ง อายุ จานวนหุ้น สัดส่ วนการ

คุณวุฒิทางการศึกษา

ประวัติการทางาน

ประวัติการ
กระทาผิด

ประวัติการอบรม
เกีย่ วกับบทบาทหน้ าที่
และทักษะการเป็ น
กรรมการ
DAP 30/2004
ACP 5/2005
FND 15/2005
DCP 53/2005
MIA 1/2007
MIR 1/2007

นายวรพจน์ เทพวนาประสิ ทธิ์ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา

(ปี ) ทีถ่ ือ (หุ้น) ถือหุ้น (%)
1 มิ.ย. 2542 69 865,020
0.104% ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
อนุปริ ญญา ธุรกิจระหว่างประเทศ
WLU, Ontario, Canada

5 ปี ย้ อนหลัง
มิ.ย. 2543 - ปั จจุบนั กรรมการอิสระ

ไม่มี

นายมาร์ ติน เอ็นโน ฮอร์ น

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา

3 พ.ค. 2544

65

0

2544 - ปั จจุบนั กรรมการอิสระ

ไม่มี

DAP 57/2006

นายวิง เกิง เชาว์

รองประธานอานวยการ
ฝ่ ายขายและการตลาด

1 ธ.ค.2527

50

1,112,300

0.000% ปริ ญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้ า
California Polytechnic, U.S.A.
การบริ หารจัดการธุรกิจ
Stanford University, U.S.A.
0.134% ปริ ญญาโท การจัดการ
สถาบันศศินทร์
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

2551-ปั จจุบนั รองประธานและผูจ้ ดั การโรงงาน
2541-2550 รองประธานอานวยการ
ฝ่ ายขาย และการตลาด

ไม่มี

-

นายบรู ซ อลัน สตอมแสตด

หัวหน้าบริ หารฝ่ ายเทคนิค
ประจาประเทศไทย

1 ม.ค. 2547

64

0

0.000% ปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า
Wisconsin University, U.S.A.

2551-ปั จจุบนั หัวหน้าบริ หารฝ่ ายเทคนิ ค
ประจาประเทศไทย
2547 – 2550 ประธานและผูจ้ ดั การโรงงานฮานา
ไมโครอิเล็คโทรนิ คส อิงค์

ไม่มี

-

***สัดส่ วนการถือหุน้ (%) ได้จากยอดหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

เอกสารแนบ 2

ข้อมูลการดารงตาแหน่งของผูบ้ ริ หาร และ ผูม้ ีอานาจควบคุมในบริ ษทั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง และบริ ษทั อื่น
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง

บริ ษทั ย่อย
รายชื่อบริ ษทั

รายชื่อ
นายบัญชา ทานพระกร*
นายริ ชาร์ด เดวิด ฮัน
นายวินสัน มุง ชู ฮุย
นายเทอร์เรนซ ฟิ ลิป เวียร์
นายวรพจน์ เทพวนาประสิ ทธิ์ *
นายมาร์ติน เอ็นโน ฮอร์ น *
นายเชาว์ วิง เกิง
นายบรู ซ อลัน สตอมแสตด

ฮานา

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

ฮานา
เซมิ
กรุ งเทพ
//
//
//
-

ฮานา
ฮานา
ฮานา
เซมิ
ไมโครดิสเพล ไมโคร
อยุธยา เทคโนโลยี่ อิงค์ อิงค์
//
//
//
-

//
//
//
-

X = ประธานกรรมการ

//
//
//
-

/ = กรรมการ

ฮานา
เจียซิง

โอแมค
เซลล์

//
//
//
-

//
//
-

ฮานา
ฮานา
ไมโคร
ไมโคร
อินเวสเมนท์ อินเตอร์

// = กรรมการบริ หาร

//
//
-

//
//
-

/// เจ้าหน้าที่บริ หาร

ฮานา
เซมิ
อินเตอร์

ฮานา
เซมิ
โฮลดิ้ง

//
//
-

//
//
-

* กรรมการอิสระ

ฮานา
ฮานา
เทคโนโลยี่ เทคโนโลยี่
กรุ๊ ป อินเวสท์เมนท์
//
//
//
-

//
//
//
-

ฮานา
มาเก๊า

//
//
//

โอแมค

//
/
-

เอกสารแนบ 3

บริษ ัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จาก ัด (มหาชน) และบริษ ัทย่อย
งบกาไรขาดทุนรวม
(หน่วย:พันบาท)

รายได้
รายได ้จากการขาย
ประกอบด ้วย
PCBA (ประเทศไทย)
PCBA (ประเทศจีน)
CPG - ผลิตภัณฑ์ LED/Opto
IC (อยุธยา)
IC (เจียซิง)
HMT (สหรัฐอเมริกา)

ปี

ปี

ปี

2549

2550

2551

15,005,012

15,635,568

15,105,712

4,655,981
2,661,921
1,939,422
5,100,880
472,671
174,137
15,005,012

รายได ้อืน
่ - จากการดาเนินงาน

รวมรายได้
ค่าใช้จา
่ ย
ต ้นทุนขาย
ค่าใช ้จ่ายในการขายและบริหาร
ดอกเบีย
้ จ่าย

รวมค่าใช้จา
่ ย
กาไรขาดทุนจากการดาเนินงาน
รายได ้อืน
่ ทีไ่ ม่ได ้มาจากการดาเนินงาน
กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย
่ น

ดอกเบีย
้ รับ

กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ภาษี เงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คล

กาไร (ขาดทุน) ก่อนรายการยกเว้น
รายการยกเว ้น

กาไร (ขาดทุน) สุทธิประจางวด

กาไรต่อยอดขาย (%)
จานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลีย
่ (มูลค่าหุ ้นทีต
่ ราไว ้ 1 บาท)
กาไรต่อหุน
้ (บาท) ก่อนรายการยกเว้น
กาไรต่อหุน
้ (บาท) หล ังรายการยกเว้น
กาไรจากการดาเนินงาน (ก่อนหักดอกเบีย
้ จ่ายและ ภาษี)
่ มราคา
ค่าเสือ
่ มราคา,ค่าตัดจาหน่าย
กาไรก่อนหักดอกเบีย
้ จ่าย,ภาษี,ค่าเสือ
่ มราคา ค่าตัดจาหน่ายต่อยอดขาย
อัตราส่วนกาไรก่อนหักดอกเบีย
้ จ่าย ภาษี ค่าเสือ
กระแสเงินสดรับปรับลด

รายจ่ายเงินปั นผลจากกาไรของปี กอ
่ น

31%
18%
13%
34%
3%

5,713,007
2,695,064
1,831,069
4,702,036
578,537

1%

115,855

100%

15,635,568

37%
17%
12%
30%
4%

%

2551-2550

5,659,157
2,648,854
1,626,385
4,408,441
637,802

1%

125,073

100%

15,105,712

37%

-529,856

-3%

-53,850

-1%

-46,210

18%

-204,684

11%

-293,595

29%

59,265

4%

9,218

1%
100%

2551-2550

-2%
-11%
-6%
10%
8%

-529,856
0

-3%

168,102

231,570

224,120

44,460

25%

15,173,114

15,867,138

15,329,832

-485,396

-3%

-531,853

-4%

12,169,352
799,539

12,968,890
2,204,224

81%

13,076,196

5%

863,574

86%

13,941,983

15%

1,925,155

2,214

84%

12,544,343

6%

929,622

89%

13,480,042

12%

1,849,790

6,077

83%
6%

66,048

89%

-461,942

-3%

12%

-23,454

-1%

3,863

8%

25,625

7,704
100,134

4,901
179,659

30,527
75,924

56,748

49,596

76,705

27,109

55%

2,368,809

16%

2,159,312

14%

2,032,946

13%

-74,455

-3%

-147,219

6%

-102,741

5%

-123,396

6%

-20,655

20%

2,221,590

15%

2,056,571

13%

1,909,550

13%

-95,110

-5%

-5,393
2,216,197

392,590

15%

2,449,161

-103,735

0

15%

1,909,550

-392,590
-487,700

12%

15%

16%

13%

817,022

830,009

830,133

125

2.60

2.26

2.21

-0.05

-20%

-3%

2.71

2.95

2.30

-0.65

2,204,224

1,875,457

1,855,866

-19,591

-1%
13%

718,764

849,480

961,806

112,326

2,922,987

2,776,849

2,817,673

40,824

19%

18%

19%

3.58

3.35

3.39

1,144,908

1,239,454

1,079,353

0.05

-

160,101

1%

บริษ ัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จาก ัด (มหาชน) และบริษ ัทย่อย
งบดุล
(หน่วย:พันบาท)

สินทร ัพย์
สินทร ัพย์หมุนเวียน

ปี

ปี

ปี

2549

2550

2551

%

2551-2550

2551-2550

2,117,760

3,386,431

4,316,298

929,867

0

0

362,624

362,624

2,457,349

2,449,540

1,540,272

-909,268

2,428,338

2,205,351

2,060,582

-144,769

สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
่

177,025

162,562

136,715

-25,847

-16%

รวมสินทร ัพย์หมุนเวียน

7,180,473

8,203,885

8,416,492

212,606

3%

้ และเงินทดรองแก่กจิ การทีเ่ กีย
เงินให ้กู ้ยืมระยะสัน
่ วข ้องกัน

0

0

0

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

0

0

0

5,143,007
0
23,278

5,566,939
0
2,628

5,875,209
0
19,911

308,270

6%

12,346,757

13,773,452

14,311,611

538,159

4%

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

1,910,165
125,179
122,424
317,351

1,810,705
223,912
126,459
321,527

0
1,228,579
220,569
156,441
308,544

-582,125
-3,343
29,981
-12,984

-32%
-1%
24%
-4%

ิ หมุนเวียนอืน
้ น
รวมหนีส
่

2,475,119

2,482,603

1,914,133

-568,470

-23%

ิ
้ น
รวมหนีส

2,475,119

2,482,603

1,914,133

-568,470

-23%

825,218
5,729
1,686,021
0
320,100
6,981,677
211,618

830,406
0
1,722,078
0
322,301
8,601,512
-26,723

830,475
0
1,723,219
0
322,420
9,390,554
285,786

69

0%

1,141

0%

118
789,042
312,509

0%
9%
-1169%

-158,726

-158,726

-154,976

3,750

9,871,638

11,290,848

12,397,478

1,106,630

10%

12,346,757

13,773,452

14,311,611

538,159

4%

00
54,149
39.11
0
2,117,760
2,475,119
0.25
357,359
0.04

00
82,435
41.08
0
3,386,431
2,482,603
0.22
-903,828
-0.08

00
119,598
36.09
0
4,678,922
1,914,133
0.15
-2,764,789
-0.22

เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินฝากสถาบันการเงินและตัว๋ เงินรับ
ลูกหนีก
้ ารค ้า
สินค ้าคงเหลือ

ทีด
่ ินอาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
สินทรัพย์อน
ื่
รวมสินทร ัพย์

ส่วนของผูถ
้ อ
ื หุน
้
ทุนทีอ
่ อกและเรียกชาระแล ้ว
ค่าหุ ้นรับล่วงหน ้าก่อนการจดทะเบียน
ส่วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล ้ว-สารองตามกฏหมาย
ยังไม่ได ้จัดสรร
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ส่วนเกินของราคาเงินลงทุนทีส
่ งู กว่ามูลค่าตามบัญชี

รวมส่วนของผูถ
้ อ
ื หุน
้
ิ และส่วนของผูถ
้ น
รวมหนีส
้ อ
ื หุน
้
สอบทานแก ้ไข
เงินลงทุนชัว่ คราว (เทียบเท่าหลักพันดอลล่าร์สหรัฐ)
อัตราแลกเปลีย
่ นเงินบาท/ดอลล่าร์สหรัฐในปลายปี
เงินสดและรายการเทียบเท่า
ิ
หนีส
้ น
ิ และรายการเทียบเท่า
หนีส
้ น
ิ สุทธิ (เงินสดสุทธิ) ทัง้ หมด
ยอดหนีส
้ น
ิ และรายการเทียบเท่าสุทธิ
หนีส
้ น

27%
-37%
-7%

17,283

37,163

1,292,491
-568,470
-0
-1,860,961
-0

บริษ ัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จาก ัด (มหาชน) และบริษ ัทย่อย
งบกระแสเงินสด
(หน่วย:พันบาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรสุทธิ

ปี

ปี

ปี

2549

2550

2551

2,216,197

2,551,902

2551-2550

2,032,946

-518,956

รายการปร ับกระทบยอดกาไรสุทธิเป็นเงินสดร ับ
จากกิจกรรมดาเนินงาน
รายการทีไ่ ม่ใช่เงินสด
่ มราคา
ค่าเสือ
ขาดทุน (กาไร) จากอัตราแลกเปลีย
่ นทีย
่ ังไม่เกิดขึน
้ จริง
ค่าเผือ
่ การลดลงอืน
่ ๆ
ค่าเผือ
่ การลดลงของเงินลงทุนในบ.ร่วม AIT

-

718,764
44,768
105,287

-

847,582
8,312
159,910

-

114,224
-9,244
-49,497
0
0

961,806
17,556
110,413

779,283

999,180

1,054,664

55,483

369,674
954,193
243,138
38,261

-

9,326
269,915
213,009
292,037

897,624
57,603
439,333
57,738

888,298
-212,312
-226,325
234,299

1,042,467

-

225,805

458,156

683,960

1,953,013

3,325,278

3,545,765

220,488

1,844,268
114,105
529,205

1,271,095
231,735
225,636

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

-

-

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน

-

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนลดลง (เพิม
่ ขึน
้ )
้ ทีด
ซือ
่ น
ิ , อาคารและอุปกรณ์
เงินรับจากการจาหน่ายสินทรัพย์ถาวร
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิม
่ ขึน
้ (ลดลง)
้ แก่กจิ การทีเ่ กีย
เงินให ้กู ้ยืมระยะสัน
่ วข ้องกันลดลง
อืน
่ ๆ

-

-

2,259,368

-

-

1,264,996

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจ ัดหาเงิน

-

392,580
1,448,373
7,171
337,069

-

6

-

1,496,719

-

-392,580
-177,278
-224,564
562,705
0
-6
-

231,722

-41,037
-34,304
-252,228

เงินสดรับจากการเพิม
่ ทุน
เงินปั นผลจ่าย

-

279,602
1,144,908

-

35,515
827,125

-

41,037
1,210
1,079,353

เงินสดสุทธิใช ้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

-

865,306

-

791,610

-

1,119,179

-

327,570

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม
่ ขึน
้ (ลดลง) สุทธิ

-

1,171,661

1,268,671

929,867

-

338,804

3,289,421
2,117,760

2,117,760
3,386,431

3,386,431
4,316,298

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดช่วงต ้นของไตรมาส
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดช่วงปลายของไตรมาส

1,268,671
929,867

บริษ ัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จาก ัด (มหาชน) และบริษ ัทย่อย
อ ัตราสว่ นทางการเงิน
(หน่วย:พันบาท)

ปี

ปี

ปี

2549

2550

2551

2551-2550

อ ัตราส่วนความสามารถในการทากาไร
อัตรากาไรขัน
้ ต ้น (%)
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน (%)
อัตรากาไรสุทธิกอ
่ นรายการยกเว ้น (%)
อัตรากาไรสุทธิหลังรายการยกเว ้น (%)
่ มรารา,ค่าตัดจาหน่าย (%)
อัตรากาไรก่อนหักดอกเบีย
้ จ่าย,ภาษี ,ค่าเสือ
อัตราผลตอบแทนต่อผู ้ถือหุ ้น (%)

19%
15%
15%
15%
19%
22%

16%
12%
13%
16%
18%
22%

17%
12%
13%
13%
19%
15%

7
49
53
48

5
56
61
50

6
37
59
35

1%
0%
-1%
-3%
1%
-6%

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

-

-

-

0.42
-

3.8
2.7

3.3
2.4

4.4
3.2

0.3
0.0
n/a

0.2
-0.1
n/a

0.2
-0.2
n/a

อ ัตราส่วนวิเคราะห์ทางการเงิน
ิ ต่อส่วนของผู ้ถือหุ ้น (เทียบเท่า)
อัตราส่วนหนีส
้ น
ิ สุทธิตอ
อัตราส่วนหนีส
้ น
่ ส่วนของผู ้ถือหุ ้น (เทียบเท่า)
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบีย
้ (เทียบเท่า)

1.58
14.59

อ ัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

19.69

1.09
0.90

-

0.07

-

0.14

