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สวนที่ 1
บริษัทที่ออกหลักทรัพย

1. ขอมูลทั่วไป
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักประเภทผลิตและจําหนายชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกสแบบครบวงจร (Electronics Manufacturing Services) โดยมีสํานักงานใหญตั้งอยูเลขที่ 10/4 หมู 3 ถนน
วิภาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 เลขทะเบียนบริษัท บมจ. 0107536000773 เวปไซตของ
บริษัทคือ http://www.hanagroup.comโทรศัพท 02-551-1297, 02-521-4935 โทรสาร 02-551-1299, 02-552-4906
ณ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว 830,474,960 บาท บริษัทมีการซื้อหุนคืนเพื่อการ
บริหารทางการเงิน โดยจํานวนหุนที่ซื้อคืนตั้งแต 22 ตุลาคม 2551– 22 เมษายน 2552 คือ 25,596,100 หุน คิดเปนรอยละ
3.08 ของทุนที่ชําระแลว บริษัทฯ มีจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 804,878,860 หุน ไมมีหุนบุริมสิทธิ์
โครงสรางกลุมบริษัทฯ
กลุมฮานา ประกอบดวย บริษัทแม คือ บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) “บริษัท” ซึ่งดําเนินธุรกิจ
ประกอบและจําหนายชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสแบบครบวงจร และประกอบดวยบริษัทยอยซึ่งถือหุนโดยบริษัทฯ ตั้งแต
รอยละ 10 ขึ้นไปทั้งทางตรงและทางออม ดังตอไปนี้
บริษัทยอยที่ถือหุนโดยบริษัทฯ

ประเภทธุรกิจ

จํานวนหุนที่ถือโดยบริษัทฯ /
จํานวนหุนจดทะเบียน
(ชนิดของหุนคือหุนสามัญ)

ผลิตชิ้นสวน
บริษัทฮานา เซมิคอนดักเตอร (กรุงเทพ) จํากัด
10/4 หมู 3 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ อิเล็กทรอนิกส
กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท 02-551-1297, 02-521-4935
โทรสาร 02-551-1299, 02-552-4906
จัดซื้อ
บริษัทโอแมค เซลส จํากัด
16E, On Fook Industrial Building, 41-45 Kwai Fung
Crescent, Kwai Chung, N.T., Hong Kong

99,999,994 / 100,000,000 บาท

บริษัทฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส อินเตอรเนชัน่ แนล จํากัด
P.O. Box 71, Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola,
British Virgin Islands

จําหนายชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกส

1

99,999 / 100,000 ดอลลารฮอ งกง

2 / 2 ดอลลารสหรัฐ

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)
บริษัทยอยที่ถือหุนโดยบริษัทฯ (ตอ)

ประเภทธุรกิจ

จํานวนหุนที่ถือโดยบริษัทฯ /
จํานวนหุนจดทะเบียน
(ชนิดของหุนคือหุนสามัญ)

บริษัทฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส อินเวสเมนท จํากัด
P.O. Box 71, Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola,
British Virgin Islands
บริษัทฮานา เทคโนโลยี่ กรุป จํากัด
P. O. Box 309, Ugland House, George Town, Grand Cayman,
Cayman Islands
บริษัทฮานา เซมิคอนดักเตอร (อยุธยา) จํากัด
100 หมู 1 ต.บานเลน อ.บางปะอิน จ. อยุธยา 13160
โทรศัพท: (035) 350170-7 โทรสาร: (035) 350805-6

ลงทุนและจําหนาย
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส

2 / 2 ดอลลารสหรัฐ

ลงทุน

2 / 2 ดอลลารสหรัฐ

ผลิตชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกส

69,999,993 / 120,000,000 บาท

ถือหุนโดยบริษัทยอยของบริษัทฯ

ประเภทธุรกิจ

จํานวนหุนที่ถือโดยบริษัทยอยของ
บริษัท / จํานวนหุนที่จดทะเบียน
(ชนิดของหุนคือหุนสามัญ)

บริษัทฮานา เซมิคอนดักเตอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
P. O. Box 957, Offshore Incorporations Center, Road Town,
Tortola, British Virgin Islands
บริษัทฮานา เซมิคอนดักเตอร โฮลดิ้ง จํากัด
P. O. Box 957, Offshore Incorporations Center, Road Town,
Tortola, British Virgin Islands
บริษัทฮานา เทคโนโลยี่ อินเวสเมนท จํากัด
P. O. Box 309, Ugland House, George Town, Grand Cayman,
Cayman Islands
บริษัทฮานา ไมโครดิสเพลย เทคโนโลยี่ อิงค จํากัด
2061 Case Parkway South, Unit # 6, Twinsburg, Cleveland,
Ohio 44087, U.S.A.
บริษัทฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส อิงค จํากัด
3130 De La Cruz Boulevard Unit # 10, Santa Clara,
California 95054 U.S.A.
บริษัทฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส เอ็นเตอรไพรส จํากัด
P. O. Box 957, Offshore Incorporations Center, Road Town,
Tortola, British Virgin Islands
บริษัทฮานา มาเกา คอมเมอรเชียล ออฟชอร จํากัด
Rua De Pequim No. 126 EDF. Commercial I TAK C18
Macao

ลงทุน

ลงทุน

ลงทุน

ผลิตชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกส
ตัวแทนจําหนาย

ลงทุน

บริการดานลูกคา

2

1,851,283 / 10,000,000 ดอลลารสหรัฐ
ถือโดย บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส
อินเตอรเนชัน่ แนล จํากัด
709,118 / 10,000,000 ดอลลารสหรัฐ
ถือโดย บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส
อินเตอรเนชัน่ แนล จํากัด
100 / 100 ดอลลารสหรัฐ
ถือโดย บริษทั ฮานา เทคโนโลยี่ กรุป จํากัด
437,752 / 437,752 ดอลลารสหรัฐ
ถือโดย บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส
อินเวสเมนท จํากัด
1,000 / 1,000 ดอลลารสหรัฐ
ถือโดย บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส
อินเวสเมนท จํากัด
2 / 2 ดอลลารสหรัฐ
ถือโดย บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส
อินเวสเมนท จํากัด
1 / 1 MOP (Macau Pataca)
ถือโดย บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส
อินเวสเมนท จํากัด

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)
ถือหุนโดยบริษัทยอยของบริษัทฯ (ตอ)

ประเภทธุรกิจ

จํานวนหุนที่ถือโดยบริษัทยอยของ
บริษัท / จํานวนหุนที่จดทะเบียน
(ชนิดของหุนคือหุนสามัญ)

บริษัทฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส (เจียซิง) จํากัด
No#18 Hengnuo Road, Xingcheng Industries Zone, Ziuzhou
district, Jiaxing city, Zhejiang Province, 314000 P.R. China
บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร (อยุธยา) จํากัด
100 หมู 1 ต.บานเลน อ.บางปะอิน จ. อยุธยา 13160
โทรศัพท: (035) 350170-7 โทรสาร: (035) 350805-6

ผลิตชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกส

35,000,000 / 35,000,000 ดอลลารสหรัฐ
ถือโดย บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส
เอ็นเตอรไพรส จํากัด
50,000,001 / 120,000,000 บาท
ถือโดย บริษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร
(กรุงเทพ) จํากัด

ผลิตชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกส

แหลงอางอิง
1. ผูตรวจสอบบัญชี:
บริษัท เอิรนสทแอนดยัง จํากัด
ชั้นที่ 33 อาคารเลครัชดา ออฟฟศ คอมเพล็กซ เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท: 02-264-0777
โทรสาร : 02-264-0790
2. สํานักกฏหมาย:
สํานักงานกฏหมายดํารงธรรม
เลขที่ 63 ซอยสุขุมวิท 8 (ซอยปรีดา) ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท : 02-255-2550-2, 02-653-1133-4
โทรสาร : 02-653-1135, 02-253-3427
3. สํานักงานจดทะเบียนหลักทรัพย:
บริษัทศูนยรบั ฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
ชั้น 4, 7- 8 เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท : 02-229-2800
โทรสาร : 02-359-1259
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2. ปจจัยความเสี่ยง
ก) ความเสี่ยงทางธุรกิจ
บริษัทฯ มีปจจัยความเสี่ยงที่ความสําคัญ คือการเปลี่ยนแปลงอยางมีสาระสําคัญในกลุมฐานลูกคารายใหญ ซึ่งอาจ
เกิดจากปจจัยภายนอก เชนการเปลี่ยนกรรมสิทธ การเปลี่ยนเจาของกิจการ หรือการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑที่ทําการผลิต
ถึงแมวากลยุทธของฮานา คือการมีฐานลูกคาที่หลากหลายในอุตสาหกรรมหลายๆประเภท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอยางมี
สาระสําคัญของลูกคารายใหญสามารถสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของกลุมบริษัทฯได นอกจากนี้สภาวะตลาด
ซึ่งเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะทางเศรษฐกิจมีผลตอราคาและอุปสงคในสินคาของบริษัทฯ
ข) ความเสี่ยงทางการผลิต
ความเสี่ยงในการผลิตมีดังตอไปนี้
 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ซึ่งสงผลใหเครื่องจักรอุปกรณที่มีอยูลาสมัย
 ความเสี่ยงจากการเกิดอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ ในกรณีที่เกิดอุทกภัย เชนน้ําทวม แผนดินไหว รวมทั้งการเกิด
อัคคีภัย อาจสงผลใหเกิดความเสียหายกับกลุมบริษัทฯ ได อาทิเชน กรณีโรงงานไดรับความเสียหาย อาจทําให
บริษัทฯ และบริษัทยอยสูญเสียลูกคาและตองใชระยะเวลาหลายเดือนถึงปในการติดตั้งเครื่องจักรและรับคํา
สั่งซื้อของลูกคา
 ความเสี่ยงทางดานการจัดหาแรงงานที่มีคุณภาพ บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงในการสรรหาแรงงานที่มีคุณภาพให
พอเพียงกับความตองการ
 ความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบ คูคาไมสามารถจัดสงวัตถุดิบไดทันเวลาและไมสามารถหาวัตุดิบไดตรงตาม
ขอกําหนด
ค) ความเสี่ยงทางการบริหาร
เนื่องดวยคณะผูบริหารของฮานา ประกอบดวยชาวตางชาติหลายทาน แมวาจะไมมีพนักงานหรือผูบริหารเพียงราย
ใดรายหนึ่ง ที่เปนผูรับผิดชอบตอการดําเนินงานและความอยูรอดของกิจการ การสูญเสียผูบริหารระดับสูง รวมทั้งการที่
ตองดําเนินการคัดสรร เลือกหาผูบริหารใหม อาจมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานทางธุรกิจและมูลคาตลาดของกิจการ
ได
ง) ความเสี่ยงทางการเงิน
ความเสี่ยงอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบกับบริษัทฯ ไดแก ความผันผวนของคาเงินบาท ความเสี่ยงทางการเมือง การ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและการการจัดเก็บหนี้จากลูกคา อยางไรก็ตาม รายไดจากการขายและตนทุนวัตถุดิบของ
บริษัททั้งหมดอยูในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐซึ่งเปนการลดความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน (Natural
Hedge) นอกจากนี้รายจายฝายทุนอยูในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐเชนเดียวกันซึ่งสวนใหญเปนเครื่องจักรที่นําเขาจาก
ตางประเทศ
____________________________________________________________________________________________________
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3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ความเปนมา
การจัดตั้งบริษัท
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) “ฮานา หรือ บริษัทฯ” จดทะเบียนกอตั้งขึ้นในวันที่ 28
กุมภาพันธ 2521 โดยนักธุรกิจชาวเนเธอรแลนดชื่อ นายเอส วาย ฮัน (Mr. S.Y. HAN) เพื่อผลิต Light Emitting Diode
(LED) หรือตัวเปลงแสงแสดงตัวเลขบอกเวลา โดยบริษัทฯไดรับการสงเสริมจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ในการ
ผลิตเพื่อสงออกสวนประกอบภายในของนาฬิกาอิเล็กทรอนิกส (Modules for Electronic Digital Watch) สวนประกอบ
เครื่องกลไกของนาฬิกา (Mechanical Watch Movement) สวนประกอบภายในของเครื่องเลนเกมส (Display Hand-Held
Game) เครื่องคิดเลข การประกอบ IC, PCB และการพันคอยล
ทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม และ มูลคาหุนแรกเริ่มที่ตราไว
ฮานา จดทะเบียนแรกเริ่มดวยทุนจดทะเบียน 5 ลานบาท เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2521 แบงเปน หุนสามัญ
จํานวน 500,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท โดยเรียกชําระครั้งแรก รอยละ 25 ของมูลคา ที่ตราไว
ณ วันที่ 14 กันยายน 2543 ฮานาไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนจาก หุนละ 10 บาท เปน หุนละ
5 บาท กับกระทรวงพาณิชย
ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2547 ฮานาไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนจาก หุนละ 5 บาท เปนหุน
ละ 1 บาท กับกระทรวงพาณิชย
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญในสวนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการบริหารงาน
สํานักงานเดิมของฮานาตั้งอยูเลขที่ 21 ถนนศาลาแดง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และโรงงาน ตั้งอยูเลขที่ 10/4 หมู
7 ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร 10210 ใน พ.ศ. 2535 ฮานาไดยายสํานักงานมาอยู ณ ที่เดียวกับโรงงาน ในระยะแรก
บริษัทฯ มีการผลิตตัวเปลงแสงไดโอด (LED หรือ Light Emitting Diode) สําหรับนาฬิกาขอมือ ตอมาจึงไดนําเทคโนโลยี
LCD (Liquid Crystal Display) ขึ้นมาใชแทนที่ LED เนื่องจากใชไฟนอยกวา ทําใหแบตเตอรี่ ใชงานไดนานกวา และ
ผูบริโภคหันมาใหความนิยมแทนนาฬิกาชนิดกลไก ในปจจุบัน ฮานา ไดหยุดทําการผลิต LED และ LCD ที่ใชสําหรับนาฬิกา
ขอมือแลว แตยังคงทําการผลิต LED ที่เรียกวา SEVEN SEGMENTS ซึ่งใชเปนสวนประกอบอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เชน
คอมพิวเตอร เครื่องคํานวณ เปนตน หลังจากนั้น ฮานาไดเปนผูริเริ่มผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส E-Module ซึ่งนําเทคโนโลยี
วงจรอิเล็กทรอนิกสผนวกกับกลไกนาฬิกา มาพัฒนาเปนเครื่องนาฬิกาที่เรียกกันวา Quartz ซึ่งมีความเที่ยงตรงดีเยี่ยม ในป
พ.ศ. 2528 มีการจัดตั้งบริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร (กรุงเทพ) จํากัด โดยไดรับการสงเสริมจาก คณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุนในการผลิต IC ตอมาไดจัดตั้งบริษัท ฮานา คอยล เพื่อผลิตขดลวดไฟฟาใชสําหรับนาฬิกาอิเล็กทรอนิกสและในป พ.ศ.
2532 ไดกอตั้งบริษัท ฮานา เทรดิ้ง ขึ้น โดยนําเขานาฬิกาสําเร็จรูปมาจําหนายในประเทศ (ไดจดทะเบียนเลิกบริษัท ฮานา
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คอยล จํากัดในป 2544 และเสร็จสิ้นการชําระบัญชี เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2551 และไดจดทะเบียนเลิกบริษัทฮานา เทรดิ้ง
จํากัด เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2551 และเสร็จสิ้นการชําระบัญชีเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2551)
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญของบริษัทฯ และบริษัทยอยในสวนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ และ
การบริหารงานในระยะ 3 ปยอนหลัง มีดังนี้
2550

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2550 บริษัท ยูนิแซม (เอ็ม) เบอรแฮด ไดทําขอตกลงการซื้อขาย โดยเขาถือ
หุน 100% ของทุนเรียกชําระแลวของบริษัท แอดวานซ อินเตอรคอนเนค เทคโนโลยี่ จํากัด หรือ
“AIT” ซึ่งเปนบริษัทรวมที่ถือหุนโดยบริษัทยอยของบริษัทฯ โดยมีมูลคาการซื้อขายที่ 70.25 ลาน
เหรียญสหรัฐอเมริกา บริษัทฯ คงเหลือสัดสวนการถือหุนทางออมในบริษัทรวมดังกลาวรอยละ
23.4 ณ วันที่จําหนาย การซื้อขายบริษัทรวมดังกลาวเสร็จสิ้นในเดือนกรกฎาคม 2550 ซึ่งบริษัท
ยอยของบริษัทฯ ไดรับเงินประมาณ 14.9 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเทาประมาณ 504.6
ลานบาท จากการขายบริษัทรวมและไดรับเงินที่เหลือประมาณ 0.6 ลานบาท หลังจากบันทึก
คาใชจายทั้งหมด และนอกจากนี้บริษัทยอยอีกแหงหนึ่งยังไดรับคืนเงินกูยืมที่ใหแกบริษัทรวม
ดังกลาวจํานวน 0.9 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเทาประมาณ 28.9 ลานบาท
ในไตรมาส 2 ป 2550 บริษัทฯ ไดเสร็จสิ้นการขยายพื้นที่สวนการผลิตที่โรงงานลําพูน ในเดือน
เมษายน 2550 โดยมีคาใชจาย 300 ลานบาท ในการสรางอาคารแหงใหมขนาดพื้นที่ 10,000
ตารางเมตร
บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร (กรุงเทพ) จํากัด และบริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร (อยุธยา) จํากัด
ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท ฮานา ไดทําขอตกลงซื้อขายที่ดินเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2550 โดย
บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร (กรุงเทพ) จํากัด ซึ่งเปนเจาของที่ดินซึ่งตั้งอยูในเขตอุตสาหกรรม
ไฮเทค ตําบลบานเลน อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 11 ไร 2 งาน 75 ตาราง
วา ไดขายที่ดินใหกับบริษัท ฮานาเซมิคอนดักเตอร (อยุธยา) จํากัด โดยขายในราคารวมทั้งสิ้น
44,405,029 บาท (สี่สิบสี่ลานสี่แสนหาพันยี่สิบเกาบาท)โดยทั้งนี้ จุดประสงคของการซื้อขายที่ดิน
ดังกลาวระหวางบริษัทยอยทั้งสอง เพื่อการขยายพื้นที่และเพื่อเพิ่มกําลังการผลิตของโรงงานฮานา
เซมิคอนดักเตอร (อยุธยา) ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความตองการสินคาของลูกคาของบริษัทที่เพิ่มขึ้น

2551

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2550 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท ฮานา เทรดิ้ง จํากัด ซึ่งเปนบริษัท
ยอยของบริษัทฯ ไดมีมติพิเศษใหมีการเลิกบริษัท ซึ่งนายทะเบียนไดรับจดทะเบียนเลิกบริษัทยอย
นี้เรี ยบร อ ยแลว เมื่อ วั นที่ 7 มกราคม 2551 และไดจดทะเบีย นเสร็จ การชําระบัญชีเมื่ อวัน ที่ 2
กรกฎาคม 2551 โดยบริษัทฯ ไดรับคืนเงินลงทุนเปนจํานวนเงิน 0.8 ลานบาท
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2551 บริษัทยอยสองแหงในตางประเทศ ไดแก บริษัท ฮานา เซมิคอนดัก
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เตอร อินเวสทเมนท จํากัด และบริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร เอ็นเตอรไพรส จํากัด ไดหยุด
ดําเนินกิจการ และไดยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกับนายทะเบียนของรัฐบริติช เวอรจิน
ไอสแลนด
บริษัทฯ ไดดําเนินการการกอสรางอาคารเพิ่มเติมอีก 1 อาคาร พื้นที่ 3,000 ตารางเมตร โดยใชงบ
กอสรางประมาณ 100 ลานบาท ที่โรงงานสาขาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเพิ่มกําลังผลิต โดย
อาคารไดเปดใชงานในปลายเดือนพฤษภาคม 2551
2552

บริ ษั ท ฮานา ไมโครอิ เ ล็ ค โทรนิ ค ส จํ า กั ด (เซี่ ย งไฮ ) ซึ่ ง เป น บริ ษั ท ย อ ยของบริ ษั ท ฮานา ไม
โครอิ เ ล็ ค โทรนิ ค ส อิ น เวสท เ ม น ท จํ า กั ด ได จ ดทะเบี ย นเลิ ก กิ จ การ โดยบริ ษั ท ฮานา ไม
โครอิเล็คโทรนิคส อินเวสทเมนท จํากัด ไดรับคืนเงินลงทุนแลวเปนจํานวนเงิน 12.2 ลานเหรียญ
สหรัฐฯหรือเทียบเทาประมาณ 416 ลานบาท
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอยดําเนินกิจการหลักเดียวกันคือ ธุรกิจ
ประกอบและจําหนายชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส โดยมีสวนงานทางภูมิศาสตรหลักในประเทศไทย ฮองกง สหรัฐอเมริกา
และจีน โดยมีโครงสรางของบริษัทใหญ และบริษัทยอย ดังตอไปนี้
กลุมบริษัท ฮานา
*ขอมูล ณ 31 ธ.ค 2552

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

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

การจัดซื้อ
โอแมค เซลส จํากัด

การลงทุนและคาขาย
ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส อินเวสทเมนท จํากัด
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การจัดจําหนาย
ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส อิงค จํากัด

โครงสรางรายได
แยกตามผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑ

IC ASSEMBLY
CAPTIVE LINES
PCBA
MICRODISPLAY

ดําเนินงานโดย

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

การบริการลูกคา
ฮานา มาเกา คอมเมอรเชียล ออฟชอร จํากัด

% การถือ
หุนของ
บริษัท

2550

(หนวย: ลานบาท)
2552

2551

100%

รายได
5,280

%
34

รายได
5,046

%
33

รายได
4,484

%
33

100%

1,831

12

1,626

11

1,106

8

100%

8,408

54

8,308

55

7,766

58

100%
รวม

116
15,635

1
100

125
15,105

1
100

102
13,458

1
100

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

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

(หนวย: ลานบาท)
รายได

แยกตามบริษัท
บริษัท

โรงงาน/
ที่ตั้ง

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

ลําพูน
กรุงเทพฯ
อยุธยา

ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส (เจียซิง) จํากัด

เจียซิง

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

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

รัฐโอไฮโอ
สหรัฐอเมริกา
ฮองกง
การจัดซื้อ
เคยแมน
การลงทุน
บริติช เวอรจิ้น การลงทุน (ปดบริษัทแลว)
ไอสแลนด
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2550

2551

2552

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

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

5,771
1,106
3,968
517
1,994
102

-

-

-

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)
บริษัท
ฮานา เซมิคอนดักเตอร โฮลดิ้ง จํากัด

โรงงาน/
ที่ตั้ง

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

ลักษณะธุรกิจ

รายได
2550

2551

2552

การลงทุน

-

-

-

การลงทุน

-

-

-

การลงทุน
การลงทุน

-

-

-

การลงทุนและคาขาย

-

-

-

การบริการลูกคา
การจัดจําหนาย (ปดบริษัทแลว)
การจัดจําหนาย

-

-

-

การจัดจําหนาย (ปดบริษัทแลว)

-

-

-

การจัดจําหนาย

15,635 15,105

13,458

หมายเหตุ : บริษัทสวนใหญเปนบริษัทที่จัดตั้งขึ้น โดยมีจุดประสงคเพื่อการลงทุนเทานั้น (Holding company) และบริษัทยอยอื่นๆ
ดังกลาวขางตนไมมรี ายไดใดๆ

นโยบายในการแบงการดําเนินงานของบริษัทในกลุม
ธุรกิจหลักของกลุมบริษัท คือ ประกอบและจําหนายผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส โดยมีผลิตภัณฑหลัก ไดแก ผลิตภัณฑ LED
ประกอบโดยหนวยประกอบผลิตภัณฑเฉพาะอยาง บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร (กรุงเทพ) จํากัด มีโรงงานตั้งอยูที่
กรุงเทพฯ ผลิตภัณฑ IC มีการประกอบและทดสอบการทํางานโดยบริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร (อยุธยา) จํากัด โดยมี
โรงงานตั้งอยูที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และที่โรงงานเจียซิง ผลิตภัณฑ PCBA ผลิตโดยบริษัท
ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) มีโรงงานตั้งอยูที่จังหวัดลําพูน และบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส (เจีย
ซิง) จํากัด โดยมีโรงงานตั้งอยูที่เมืองเจียซิง ประเทศจีน ผลิตภัณฑ Liquid Crystal on Silicon (LCoS) ผลิตโดยบริษัท ฮา
นา ไมโครดิสเพลย เทคโนโลยี่ อิงค จํากัด มีโรงงานตั้งอยูที่รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา
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4. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ หรือ บริการ
1.
ผลิตภัณฑประเภท CAPTIVE LINES ประกอบดวยผลิตภัณฑหลอดไฟเปลงแสง อุปกรณสองสวางแบบ
แสดงผลเปนตัวเลข-ตัวอักษร อุปกรณภาคขยายสัญญาณ และอุปกรณรับสงขอมูลผานเสนใยแกวนําแสงโดยมีฐานการ
ผลิตที่โรงงานกรุงเทพฯ โดยแบงตามประเภทดังนี้
ก) การประกอบ LED-Light Emitted Diode
LED คือสวนประกอบที่ใชในอุปกรณทุกชนิดที่มีหนาปดเปนแบบตัวเลขเปลงแสง โดยปกติมักจะพบอุปกรณ
ที่ใชหลอดนีออนเปนตัวใหแสง แตการใช LED จะสามารถทําใหลดขนาดของอุปกรณนั้นลงไดอยางมาก นอกจากนั้น
ยังกินไฟนอยและมีอายุการใชงานที่ยืนยาวกวา ดวยคุณลักษณะพิเศษเหลานี้ ทําใหตลาดสินคา LED มีการเติบโตอยาง
สม่ําเสมอตลอดมา โดยรอยละ 70 ของผลิตภัณฑในกลุมนี้ถูกนําไปใชในอุตสาหกรรมยานยนตและสวนที่เหลือถูก
นําไปใชสําหรับภาคอุตสาหกรรม เชนการผลิตเครื่องมือแพทย อุปกรณสําหรับลิฟตโดยสาร และแผนปายโฆษณา เปน
ตน
ข) การประกอบ AUTOLED (Piranha)
AUTOLED คือหลอดไฟขนาดเล็ก แตมีหลักการทํางานที่แตกตางไปจากหลอดไฟมีไส เพราะวาไมมีการเผา
ไสหลอด ดังนั้นหลอด LED จึงไมเกิดความรอน แสงสวางเกิดขึ้นจากการเคลื่อนของอิเล็คตรอนภายในสารกึ่งตัวนํา ซึ่ง
เปนวัสดุแบบเดียวกับที่ใชในการทําทรานซิสเตอร ทั้งนี้ผลิตภัณฑชนิดนี้ใชในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนรถยนต
และสินคาอุปโภคตางๆ
ค) การประกอบ RF-AMPLIFER
RF-AMPLIFIER คือชิ้นสวนอุปกรณภาคขยายคลื่นสัญญาณทางอิเล็กทรอนิกส ที่นําไปใชในอุตสาหกรรม
เครื่องเลนเกมสที่มีชื่อเสียงทั้งในอเมริกาและญี่ปุน
ง) การประกอบ Fiber Optic
Fiber Optic คืออุปกรณรับสงขอมูลผานเสนใยแกวนําแสงผานระบบ LAN/SAN และระบบโทรคมนาคม
อื่นๆ ที่ตองการความเร็วและประสิทธิภาพสูง
2.

ผลิตและทดสอบการทํางานของแผงวงจรไฟฟา (IC Assembly)
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจรับจางประกอบ และทดสอบแผงวงจรไฟฟาโดยมีโรงงานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และโรงงานที่เมืองเจียซิงเปนฐานการผลิต โดยผลิตภัณฑ IC ถูกนําไปใชเปนชิ้นสวนประกอบในผลิตภัณฑไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสสําหรับอุตสาหกรรมตางๆ โดยรอยละ 29 ใชในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (Telecom) รอยละ 22 ใชใน
อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร (Memory Computer) สวนที่เหลือใชในภาคอุตสาหกรรม (Industry) การผลิตสินคาในกลุม
สินคาอุปโภค (Consumer Products) และใชในผลิตภัณฑประเภทสื่อสารทางแสง (Opto Electronics) ซึ่งใชกับอุปกรณ
ระบบงานควบคุมทั่วไป
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นอกจากนี้โรงงานที่อยุธยา ไดทําการพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ หลายประเภท เชน
ก)
Optical Mouse
ใชสําหรับเทคโนโลยีลาสุดของ Computer Mouse
Module QFN Package
ใชสําหรับอุตสาหกรรมโทรศัพทมือถือ และ PDA
LGA, VSOP, MSOP Package
ใชสําหรับอุตสาหกรรมโทรคมนาคม Note Book
Computer, PDA, DVD and MP3 Player
SOT5x3
ใช สํ า หรั บ โทรศั พ ท มื อ ถื อ
กล อ งถ า ยรู ป Digital
เครื่องใชไฟฟาแบบพกพา
ข) การประกอบ DC-DC Converter
DC-DC Converter เปน IC ประเภทหนึ่งใชสําหรับขยายแรงดันไฟฟากําลังต่ํา ประกอบอยูใน
แผงวงจรไฟฟา (PCBA) ของอุปกรณอิเล็คโทรนิคสทั่วไป เชน คอมพิวเตอร อุปกรณการแพทย
ค) การประกอบ CNW/OPTO/SO-16/JNP
CNW/OPTO/SO-16/JNP เปน IC ประเภทหนึ่งซึ่งใชเปนตัวเชื่อมโยงสัญญาณทางแสง ใชในงานที่
ตองการแยกระบบไฟฟาของ Input และ Output ออกจากกัน เชนการเชื่อมโยงการทํางานของวงจรทางดาน Digital กับ
อุปกรณภายนอก หรือทําหนาที่เปน Switch ซึ่งใชกับระบบงานควบคุมทั่วไป เชน มอเตอร หรืออุปกรณควบคุมที่ใชใน
โรงงานอุตสาหกรรม
สําหรับโรงงานที่เมืองเจียซิง ไดทําการผลิตผลิตภัณฑดังตอไปนี้
ก)
Optical Mouse
Module QFN Package
MSOP Package
SOT23, SC70, SC82 Packages
TO 263T และ TO220F

ใชสําหรับเทคโนโลยีลาสุดของ Computer Mouse
ใชสําหรับอุตสาหกรรมโทรศัพทมือถือ PDA และเกมส
คอมพิวเตอร
ใชสําหรับอุตสาหกรรมโทรคมนาคม Note Book Computer,
PDA, DVD and MP3 Player
ใชสําหรับโทรศัพทมือถือ กลองถายรูปดิจิตอล และอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสเคลื่อนที่ (Mobile Electronic)
ใชสําหรับอุปกรณใหกําเนิดพลังงาน
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ข) อุปกรณ Polymer Battery Packs Protection IC
Battery Protection IC เปนอุปกรณ IC ประเภทหนึ่งที่ใชในชุดชารตแบตเตอรี่เพื่อปองกันการชารตไฟที่
มากเกินไป หรือกินกระแสไฟฟาที่มากเกินไป โดยทั่วไปแลวอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใช IC ประเภทนี้ไดแก
โทรศัพทมือถือ Laptop อุปกรณอิเล็กทรอนิกสเคลื่อนที่ที่ตองใชแบตเตอรี่ในการชารจไฟ
ค) อุปกรณ Power Package IC
อุปกรณสารกึ่งตัวนํากําลัง (Power Semiconductor) ใชกับผลิตภัณฑไดหลากหลาย รวมทั้ง Input ของระบบ
ปรับกระแสไฟสลับใหเปนกระแสตรง การควบคุมไฟฟา ปุมเปด-ปด และ Output ของระบบปรับกระแสไฟฟา โดย
Input ในเครื่องปรับกระแสไฟฟาคือการเปลี่ยนสภาวะของกระแสไฟฟาจากกระแสสลับ (AC) ไปเปนกระแสตรง (DC)
สุดทาย output ของระบบปรับกระแสไฟฟาจะสงพลังงานเพื่อใชงานไดในอุปกรณอเิ ล็กทรอนิกส
3.

ผลิตภัณฑประเภทแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส (PCBA) - Printed Circuit Board Assembly

การประกอบ PCBA เปนการประกอบ IC และชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ลงบน PCB ซึ่งทําหนาที่เปนฐาน
สําหรับยึดชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสตางๆ โดยอาศัยเทคโนโลยี SMD (Surface Mount Device) การประกอบตองการความ
ละเอียดแมนยําสูง ในการจับวาง IC และ ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ลงบน PCB ซึ่งฮานาไดลงทุนซื้อเครื่องจักร Pick
and Place ที่มีความแมนยําสูงมาใชในการประกอบ
ผลิตภัณฑประเภท PCBA มีโรงงานผลิตที่จังหวัดลําพูนและที่มณฑลเจียซิง โดยโรงงานที่เจียซิงจะมีตนทุน
ดานแรงงานที่ต่ํากวา
โรงงานที่จังหวัดลําพูน ทําการผลิตผลิตภัณฑ PCBA ตามประเภทตางๆ ดังนี้
ก) การประกอบ COB-Chip on Board
การประกอบ COB เปนการประกอบ DIE ลงบน PCB โดยตรง โดยไมตองนํา DIE มาทําเปน Package กอน
ซึ่งทําใหลดขั้นตอนและตนทุนในการผลิตผลิตภัณฑ วิธีการนี้จะเหมาะกับผลิตภัณฑที่ใชแผงวงจรไฟฟานอยชิ้น เชน
เครื่องใชในครัวเรือน สินคาอุปโภคบริโภคบางชนิด อุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม และเครื่องมือทางการแพทย เปนตน
ทั้งนี้ผลิตภัณฑตางๆที่ฮานาประกอบจะถูกใชเปนชิ้นสวนในเครื่องใชไฟฟา และสินคาอิเล็กทรอนิกสตางๆ
เชน
 อุปกรณปองกันการคัดลอกซอฟแวร
 แผงวงจรที่ใชในคอมพิวเตอรสวนบุคคล และคอมพิวเตอร NOTEBOOK
 แผงวงจรสําหรับอุปกรณชวยฟงสําหรับบุคคลที่มีปญหาทางการรับฟง
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 วงจรเพิ่มหนวยความจําในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร
ข) ผลิตภัณฑ WIRELESS RADIO FREQUENCY
ผลิตภัณฑ WIRELESS RADIO FREQUENCY เปนอุปกรณโทรคมนาคมที่ใชความถี่สูง การประกอบ
ผลิตภัณฑดังกลาวจําเปนตองใชเทคโนโลยีในการตรวจสัญญาณ และอุปกรณในการตรวจวัดที่มีความถี่สูง ที่ตองการ
ความละเอียดอยางมากในการประกอบ เนื่องจากวัตถุดิบเปนชิ้นสวนที่มีความละเอียดสูงและมีราคาแพง
อุปกรณ WIRELESS RADIO FREQUENCY ไดแก ตัวรับและสงสัญญาณคลื่นไมโครเวฟ และมิลิมิเตอรเวฟ
ของอุปกรณโทรคมนาคม ใชสําหรับสถานีรับสงสัญญาณของเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่
ค) การประกอบ FLEXIBLE CIRCUIT BOARD
ผลิตภัณฑ FLEXIBLE CIRCUIT BOARD เปนการประกอบ IC หรือชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ลงบน
แผงวงจรแบบบาง (Flexible Circuit Board) เพื่อใหมีความสะดวกสบายในการใชงานมากขึ้น เชนผลิตภัณฑ RFID Tag
ที่มีการประยุกตใชในงานเชิงพาณิชย เพื่อทําการสตอกสินคา และการจําหนาย โดยนํามาใชแทนรหัสบารโคดแบบเดิม
งานดานการจราจร ขนสง การใชระบุเอกลักษณบุคคล ในงานดานการรักษาความปลอดภัยของอาคาร
ง) ผลิตภัณฑ ELECTRONIC PART สําหรับ INTERFACE DEVICE
ผลิตภัณฑ ELECTRONIC PART สําหรับ INTERFACE DEVICE เปนผลิตภัณฑที่ชวยถายทอดคําสั่งระหวาง
ผูใชอุปกรณกับอิเล็กทรอนิกส (เชน คอมพิวเตอรสวนบุคคล คอมพิวเตอรแบบพกพา อุปกรณเครื่องเสียงแบบพกพา
โทรศัพทเคลื่อนที่ หรืออุปกรณเกี่ยวกับความปลอดภัย) โดยผูใชสามารถสัมผัสกับอุปกรณในการถายทอดคําสั่ง ผาน
ทางหนาจอคอมพิวเตอร แปนคียบอรด เชนเลือกขอมูลเลื่อนตําแหนงขอมูล ปรับระดับสัญญาณ หรือคาตางๆ
จ) ผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ
 ผลิตภัณฑ AIR PRESSURE AND TEMPERATURE CONTROL เปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใช
ควบคุม AIR PRESSURE ในระบบหามลอของรถยนต ระบบถุงลมนิรภัยในรถยนต และอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสสําหรับวัดและควบคุมอุณหภูมิ รวมทั้งมิเตอรวัดความดันตาง ๆ (น้ํา และแกส)
 ผลิตภัณฑ FIBER OPTIC DEVICE เปนอุปกรณสําหรับเชื่อมตออุปกรณคอมพิวเตอรกับสาย FIBER
OPTIC ซึ่งจะสงตอและรับสัญญาณแสงจากสาย FIBER OPTIC และสงผานไปยังอุปกรณคอมพิวเตอร
 ผลิตภัณฑ WIRELESS SENSOR PRODUCT เปนอุปกรณเพื่อรับสงสัญญาณแสง ใชประกอบกับ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ ตัวอยางเชน OPTICAL MOUSE เครื่องพิมพ โทรศัพทมือถือ ฯลฯ
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 ผลิตภัณฑ SMART CARD ซึ่งใชในการโทรคมนาคม การบันเทิง การควบคุม เครื่องใชไฟฟาตาง ๆ
บัตรประจําตัวพนักงาน นักศึกษา ฯลฯ
 ผลิตภัณฑ LED ASSEMBLY ไดแก แผง LED สําหรับไฟทายรถยนต รถบรรทุก แผงไฟจราจร LED ซึ่ง
แผง LED ดังกลาวมีความสวางมากกวาหลอดไฟธรรมดา
โรงงานที่มณฑลเจียซิง ประเทศจีน ทําการผลิตผลิตภัณฑ PCBA ตามประเภทตางๆ ดังนี้
ก) การประกอบ COB-Chip on Board
การประกอบ COB เปนการประกอบ DIE ลงบน PCB โดยตรง โดยไมตองนํา DIE มาทําเปน Package กอน ซึ่ง
ทําใหลดขั้นตอนและตนทุนในการผลิตผลิตภัณฑ วิธีการนี้จะเหมาะกับผลิตภัณฑที่ใชแผงวงจรไฟฟานอยชิ้น เชน
คอมพิวเตอร โทรศัพทมือถือ เปนตน
ข) การผลิตคอยล (Micro Coil Winding)
คอยลจะถูกใชเปนชิ้นสวนในเครื่องใชไฟฟา และอิเล็กทรอนิกสเพื่อใชในการแปลงพลังไฟฟาเปนพลังกลเพื่อ
ขับเคลื่อ นชิ้นสว นของเครื่องใช ไฟฟาและอิเล็กทรอนิก ส นอกจากนี้ขดลวดจะนําไปใชกับอุปกรณโทรคมนาคม
(Telecommunication Coils, Smart Card) ขดลวดในกลุมนี้สวนมากมีขนาดใหญซึ่งใชในตัว Relay ตัวเหนี่ยวนํา
(Inductors) และในหมอแปลงไฟฟา
ค) การผลิต SMT (Surface Mount Technology)
SMT เปนวิธีการในการผลิตวงจรอิเล็กทรอนิกส (IC) ใหสามารถวางลงบนพื้นผิวของแผนวงจร PCB ได
โดยตรง โดยใชอุปกรณที่สรางขึ้นมา เรียกวา SMD (Surface Mount Devices) โดยใชสําหรับอุปกรณโทรคมนาคม
อุปกรณเครื่องมือวัดตางๆ และเครื่องมือทางการแพทย
ง) Smart Card
สมารตการดคือบัตรพลาสติกที่มีชิป IC (Integrated Circuit) ติดหรือฝงอยูใ นตัวบัตรพลาสติกมีขนาดเทาบัตร
เครดิต เพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูลและประมวลผลภายในตัวเองโดยวิธีการเขารหัสตามมาตรฐานเพื่อใหระบบมี
ความปลอดภัยสูงขึ้น ในระบบ Smart Card จะใชบัตรที่มีหนวยความจํา และไมโครโปรเซสเซอรบรรจุอยูภายใน สัมผัส
โดยตรงกับเครือ่ งอานบัตร ทําใหสามารถทราบขอมูลตางๆที่ตองการใหทราบของผูถือบัตรได
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จ) Radio Frequency Identification (RFID) Card
คือการใช IC ประเภทไมโครชิปใสไวในบัตร ซึ่งไมโครชิปจะเก็บขอมูลที่สําคัญและจําเปนไว และสงสัญญาณ
ขอมูลออกมาดวยความถี่วิทยุที่กําหนดไว ไปยังเครื่องรับหรือเครือ่ งอานขอมูล ซึ่งระบบ RFID นั้น ตัวบัตรสามารถอยู
หางจากเครื่องอานได ไมตองสัมผัสเครือ่ งอานแบบบัตรสมาทรการด และไมตองหันบัตรเขาหาเครื่องอานเหมือน
Barcode
ฉ) การผลิต Copper Mouse (Opto Electronic)
Copper Mouse คือ Opto IC ประเภทหนึ่ง ใชเปนชิ้นสวนอุปกรณของผลิตภัณฑ Optical Mouse ซึ่งคือ
อุปกรณ Mouse ที่ใชกับเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชแสงเปนกลไกในการทํางาน
ช) ผลิตภัณฑประเภทอื่นๆ
อุปกรณสําหรับเครื่องอานการดขอมูลระบบรักษาความปลอดภัย สําหรับในอุตสาหกรรมและครัวเรือน และ
รถยนต รวมทั้งอุปกรณหลอดไฟทาย LED ในรถยนต และเซ็นเซอรสําหรับน้ํามัน เครื่องวัดอุณหภูมิ เกาอี้รถเข็นเด็ก
และสายรัดที่นั่ง
4.

ผลิตภัณฑประเภท MICRODISPLAY
Microdisplay เปนผลิตภัณฑที่ใชในการเปลี่ยนสัญญาณทางไฟฟาเปนสัญญาณภาพที่มีความละเอียดสูง ไดแก
ผลิตภัณฑ LCoS (Liquid Crystal on Silicon) อุปกรณ MEMS หรือ HTP (High-Temperature Polysilicon) ซึ่งใชเปน
ชิ้นสวนประกอบในผลิตภัณฑที่หลากหลาย เชน Multimedia Projector โทรทัศนระบบฉายภาพจากดานหลัง (Rearprojection television) อุปกรณเลนสปรับคา (Adaptive Optics) และอุปกรณที่ใชในการโทรคมนาคมสื่อสาร โดยมีฐาน
การผลิตที่โรงงานตั้งอยูที่เมืองทวินสเบิรก รัฐโอไฮโฮ ประเทศสหรัฐอเมริกา และอีกแหงที่โรงงานที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งดําเนินการผลิตมาตั้งแตป 2547
RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION DEVICE (RFID) คืออุปกรณแสดงตําแหนง หรือแสดงตน (ระบุ
ลักษณะ) ดวยการอานรหัสคลื่นวิทยุ เปนอุปกรณที่ใชสําหรับการรับสงขอมูลอยางรวดเร็วและแบบไรสาย (Wireless
mode) โดยโรงงานฮานา ไมโครดิสเพลย เทคโนโลยี เปนผูผลิตปายฉลากที่ไมตองใชแบตเตอรี่เปนแหลงพลังงานใน
การทํางาน (Passive Tag) ที่เมืองทวินสเบิรก รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยปายฉลากประเภทนี้สามารถอาน
โดยเครื่องอาน ที่มีการบันทึกขอมูลของวัตถุที่ตองการการระบุตัว การรักษาความปลอดภัย และประวัติขอมูลอื่นๆที่
ตองการ ซึ่งสามารถทําการแกไขได (Write mode) โดยเครือ่ งอาน RFID โครงสรางภายใน RFID Tag ประกอบดวย IC
ทําหนาที่เก็บขอมูลวัตถุในรูปสัญญาณดิจิตอล และเสาอากาศ (Antenna) ทําหนาที่เปนตัวรับและสะทอนสัญญาณคลื่น
ความถี่วิทยุกลับไปยังเครื่องอานพรอมทั้งขอมูลของวัตถุภายในชิป
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การนําเทคโนโลยี RFID ใชในงานปจจุบัน ไดแก
 ระบบลานจอดรถ
 ติดไมโครชิพใหสนุ ัข/ปศุสัตว เพื่อปองกันโรคระบาดของ
สัตว
 ใชติดเสื้อผา เพื่อปองกันการลักขโมยสินคาในราน
 บัตรชมภาพยนตร
 การปองกันสินคาปลอมแปลง (Anti-Counterfeit)

 อุปกรณกันขโมยสําหรับกุญแจรถยนต
 M-commerce ใชผานมือถือแทนการใชบัตร
เครดิต
 ใชเพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบ ริโภค
 การขนสง (Logistics)
 Tire Tag ปายฉลากติดยางรถยนต

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

Custom Product Group End Application

HANA Semiconductor End Application

หมายเหตุ: แหลงขอมูลฝายขายและการตลาด บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)
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สิทธิหรือขอจํากัดในการประกอบธุรกิจ
(1)
บัตรสงเสริมการลงทุน
สิทธิพิเศษจากการสงเสริมการลงทุน
บริษัทฯ และบริษัทยอยไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมัติ
ของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ภายใตเงื่อนไขบางประการ สิทธิประโยชนที่สําคัญ มีดังนี้ :รายละเอียด
บริษัทฯ
1. บัตรสงเสริมเลขที่
8010/2536
8036/2536
1842/2539
1341/อ./2544 1455 (1)/2544 1597(1)/2544 1091(1)/2545 1642(2)/2546 1977(2)/2547
2. เพื่อสงเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตแผงวงจร ผลิตแผงวงจร ผลิตแผงวงจร ผลิต Fiber Optic ผลิต Wireless ผลิต Smart ผลิต LED ผลิต Wireless ผลิต Flexible
อิเล็คทรอนิกส อิเล็คทรอนิกส อิเล็คทรอนิกส Device Air
Sensor
Circuit Board
Sensor
Card และ ASSEMBLY
Pressure and
(PCBA) (COB, PCBA)
(PCBA)
Assembly และ
Module for
Temperature
ชิ้นสวน
Smart Card
Control และ
อิเล็คทรอนิกส
RFID
สําหรับ Interface
Device
3. สิทธิประโยชนสําคัญที่ไดรับ
3.1 ไดรับยกเวนภาษีเงินได
8 ป
8 ป
8 ป
8 ป
8 ป
8 ป
8 ป
8 ป
8 ป
นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิ (สิ้นสุดแลว) (สิ้นสุดแลว) (สิ้นสุดแลว)
ที่ไดจากการประกอบ
กิจการที่ไดรับการสงเสริม
และไดรับยกเวนไมตองนํา
เงินปนผลจากกิจการที่
ไดรับการสงเสริมซึ่งไดรับ
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
ไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษี
10 ป
10 ป
10 ป
3.2 ไดรับอนุญาตใหหักเงินได
10 ป
(สิ้นสุดแลว) (สิ้นสุดแลว) (สิ้นสุดแลว)
พึงประเมินเปนจํานวน
เทากับรอยละหาของรายได
ที่เพิ่มขึ้นจากปกอนจากการ
สงออก
5 ป
5 ป
5 ป
5 ป
5 ป
5 ป
5 ป
5 ป
3.3 ไดรับลดหยอนภาษีเงินได
5 ป
นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิ (สิ้นสุดแลว) (สิ้นสุดแลว)
ที่ไดรับจากการลงทุนใน
อัตรารอยละหาสิบของ
อัตราปกตินับจากวันที่พน
กําหนดระยะเวลาตามขอ
3.1
3.4 ไดรับยกเวนอากรขาเขา
ไดรับ
ไดรับ
ไดรับ
ไดรับ
ไดรับ
ไดรับ
ไดรับ
ไดรับ
ไดรับ
สําหรับเครื่องจักรตามที่
คณะกรรมการพิจารณา
อนุมัติ
10 ป
10 ป
10 ป
10 ป
10 ป
10 ป
10 ป
10 ป
3.5 ไดรับอนุญาตใหหักคา
10 ป
(สิ้นสุดแลว) (สิ้นสุดแลว) (สิ้นสุดแลว)
ขนสง คาไฟฟาและคา
ประปาสองเทาของ
คาใชจายดังกลาวนับแต
วันที่เริ่มมีรายไดจากการ
ประกอบกิจการนั้น
2 ธันวาคม
4. วันที่เริ่มใชสิทธิตามบัตร
6 มกราคม
6 มกราคม
10 มกราคม
17 มกราคม
27 มีนาคม 17 พฤศจิกายน 18 กุมภาพันธ 30 มิถุนายน
2544
2545
2547
2547
สงเสริม
2537
2537
2540
2545 (รับโอนมา
2545
จากบริษัท ฮานา
ไมโคร
อิเล็คโทรนิคส
(เอ็นอาไออี)
จํากัด
ในป 2545)
บริษัทยอย
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1328(2)/2548 2138(2)/2550 1887(1)/2552
ผลิตแผงวงจร ผลิตแผงวงจร ผลิต Semi
อิเล็คทรอนิกส อิเล็คทรอนิกส Conductor เชน
Wireless
(PCBA)
(PCBA), RFID
Sensor
TAG Reader,
Hand-Held
Internet Access
และ Blue Tooth
8 ป

8 ป

8 ป

-

-

-

5 ป

5 ป

5 ป

ไดรับ

ไดรับ

ไดรับ

10 ป

10 ป

10 ป

24 มีนาคม
2549

3 ธันวาคม
2550

2 ธันวาคม
2552

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)
รายละเอียด
1. บัตรสงเสริมเลขที่
2. เพื่ อ ส ง เสริ ม การลงทุ น ใน
กิจการ

3. สิทธิประโยชนสําคัญที่ไดรับ
3.1 ได รั บ ยกเว น ภาษี เ งิ น ได
นิ ติ บุ ค คลสํ า หรั บ กํ า ไร
สุ ท ธิ ที่ ไ ด จ า ก ก า ร
ประกอบกิ จ การที่ ไ ด รั บ
การส ง เสริ ม และได รั บ
ยกเว นไม ต องนํ า เงิ นป น
ผลจากกิจการที่ไดรับการ
ส ง เสริ ม ซึ่ ง ได รั บ ยกเว น
ภ า ษี เ งิ น ไ ด
นิติบุคคลไปรวมคํานวณ
เพื่อเสียภาษี
3.2 ได รั บ อนุ ญ าตให หั ก เงิ น
ไ ด พึ ง ป ร ะ เ มิ น เ ป น
จํ านวนเท า กั บ ร อยละห า
ของรายไดที่เพิ่มขึ้นจากป
กอนจากการสงออก
3.3 ได รับ ยกเว น อากรขาเข า
สํ า หรั บ เครื่ องจั ก รตามที่
คณะกรรมการพิ จ ารณา
อนุมัติ
4. วั น ที่ เ ริ่ ม ใช สิ ท ธิ ต ามบั ต ร
สงเสริม

บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร(กรุงเทพ) จํากัด
บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร(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 1834(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 ผลิต Integrated
และ Microwave
(LED)
Circuit (IC) Circuit (IC) และ Circuit (IC)
และ Integrated Circuit (IC) และ Circuit (IC)
Circuit (IC) Circuit (IC) และ
IC Dicing Wafer Probe test
Amplifier
Circuit (IC)
Integrated
Intergraded
(Dice) and Wafer
Module
Circuit Tested
saw
(IC Tested)
-

3 ป
(สิ้นสุดแลว)

5 ป

ถึงวันที่ 9 ตุลาคม
2547
(สิ้นสุดแลว)

7 ป

7 ป

7 ป

8 ป

8 ป

7 ป

7 ป

-

10 ป

-

ถึงวันที่ 9 ตุลาคม
2550
(สิ้นสุดแลว)

10 ป

-

-

-

-

-

-

ไดรับ

ไดรับ

ไดรับ

-

ไดรับ

ไดรับ

ไดรับ

ไดรับ

ไดรับ

ไดรับ

ไดรับ

1 เมษายน 2541

16 พฤศจิกายน
2541

20 เมษายน
2549

รับโอนมาจาก
บริษัท ฮานา
เซมิคอนดักเตอร
(กรุงเทพ) จํากัด
ในป 2542

7 กันยายน
2546

3 มกราคม
2548

10 มกราคม
2549

3 มกราคม 2544 22 พฤษภาคม
2544
(รับโอนมาจาก
บริษัท ฮานา
เซมิคอนดักเตอร
(กรุงเทพ) จํากัด
ในป 2542)

ยังไมเริ่มใชสิทธิ ยังไมเริ่มใชสิทธิ
ประโยชน
ประโยชน

(2) สิทธิอื่น
- ไมมี –
(3) ขอจํากัดในการประกอบธุรกิจ
- ไมมี –
การตลาดและภาวะการแขงขัน
กลยุทธในการแขงขันที่สําคัญ
ความไดเปรียบเชิงกลยุทธในการแขงขันที่สําคัญของกลุมฮานา คือ การใหบริการรับจางผลิตและประกอบผลิตภัณฑ
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสที่มีความหลากหลายใหแกลูกคาทั่วโลก เชน IC Packaging, IC Testing, Chip-on-Board,
Surface-Mount Assembly, Hybrid-Assembly, Micro-Coil เปนตน ซึ่งฮานาสามารถใหบริการแบบครบวงจรใหกับ
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ลูกคาสวนใหญของเรา การใหบริการที่ครอบคลุมนี้เปนกลยุทธหลักที่ทําใหฮานาไดเปรียบในการแขงขัน นอกจากนี้
การใหความสําคัญกับตลาดที่ตรงกับความตองการของตลาด ทําใหบริษัทฮานาแตกตางจากบริษัทอื่น
สําหรับ IC Packaging ทางฮานามุงเนนการผลิต ผลิตภัณฑประเภท Low-Pin Count Packages ซึ่งเห็นไดจากปริมาณ
ความตองการที่สูงในกลุมผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสนี้ตั้งแตป 2543 เปนตนมา ทั้งนี้ในป 2552 กําลังการผลิตเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง หนวยงานเซมิคอนดักเตอรไดมีการลงทุนมากกวา 20 ลานเหรียญสหรัฐเมื่อปที่ผานมาเพื่อเพิ่มความสามารถใน
การผลิต บริษัทยังคงเนนผลิตภัณฑในกลุมอุปกรณโทรคมนาคม เชนโทรศัพทมือถือ และเครื่องเลน MP3 และอุปกรณ
Opto-Electronic ที่มีขนาดเล็กนั้นเหมาะกับผลิตภัณฑที่มีขนาดเล็กลงไดอยางดี
สําหรับการประกอบผลิตภัณฑไมโครอิเล็กทรอนิกส ฮานามุงเนนการผลิตผลิตภัณฑ Sensors ที่ใชในอุปกรณยานยนต
โดยมีอัตราการเติบโตที่มั่นคง ถึงแมตลาดอุปกรณยานยนตจะซบเซาลงในป 2552 แตบริษัทก็มีผลิตภัณฑที่ใชคลื่น
ความถี่วิทยุ (RF Product) คุณภาพสูงมาแทนที่ ซึ่งเขากับความนิยมที่เนนความเร็วสูงของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ฮา
นายังคงไดสวนแบงการตลาดเพิ่มขึ้นจากสินคาอยาง Touch Pad ที่ใชกับเครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณ Optical
Sensor อุปกรณแถบสัมผัสที่ใชในโทรศัพทมือถือก็ไดรับสวนแบงเพิ่มขึ้นดวย
ฮานามุงเนนผลิตผลิตภัณฑประเภท High-End ซึ่งมีวงจรผลิตภัณฑและมีอายุการใชงานที่ยืนยาว ซึ่งชวยใหฮานา
สามารถกําหนดแผนการธุรกิจที่ชัดเจนในระยะยาวได ในป 2551 และ 2552 ฮานามีธุรกิจใหมที่เปนอุปกรณ Sensors ใช
สําหรับรถยนต และอุปกรณ GPS System ที่คาดวามีความตองการสูง นอกจากนี้ฮานายังประสบความสําเร็จในโปรเจ็ค
เครื่องรับ-สงความถี่สูงอีกดวย
หนวยงานการผลิตทั้งหมดของฮานา (ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลําพูน และเมืองเจียซิง ประเทศจีน) ไดใชพื้นที่การ
ผลิตเต็มหมดแลว ซึ่งในป 2553 จะเปนปที่เรามีแผนการขยายโรงงานของเราเพื่อเพิ่มกําลังการผลิตและรองรับกับความ
เติบโตตอไป
ลักษณะของลูกคาและความสัมพันธ
นโยบายของฮานาเน น เรื่ อ งคุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละการบริ ก ารที่ ดี แ ก ลู ก ค า ในขณะเดี ย วกั น ทางบริ ษั ท ก็ ใ ห
ความสําคัญกับการรักษาสัมพันธภาพที่ดีและการสรางความไววางใจใหกับลูกคา ฮานามีการรวมมือทางการคากับ
ลูกคาอยางใกลชิดในการวางแผนการผลิต ชวยเหลือในการแกไขปญหาและสรางสัมพันธภาพในระยะยาว สําหรับ
ผลิตภัณฑที่มีเทคโนโลยีและตองการดูแลควบคุมเปนพิเศษ ทางลูกคาไดใหการดูแลสนับสนุนอยางเต็มที่เพื่อใหไดตาม
เปาหมายที่ไดวางไว
ผลิตภัณฑของฮานามากกวารอยละ 50 ขายใหลูกคาในประเทศสหรัฐอเมริกา ลูกคาสวนใหญเปนบริษัทขามชาติที่มี
ชื่อเสียง
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การจําหนายและชองทางการจัดจําหนาย
โดยปกติ กลุ ม ฮานาจํ า หน า ยสิ น ค า ให แ ก ลู ก ค า โดยตรง ประมาณร อ ยละ 30 ของยอดขายส ง ออกไปยั ง ประเทศ
สหรัฐอเมริกา รอยละ 10 ของยอดขายสงออกไปยังยุโรป และรอยละ 60 ของยอดขายสงออกไปยังเอเซีย ซึ่งสวนใหญ
ยอดขายในเอเชียจะเปนสาขาของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ฮานามีการตั้งตัวแทนจําหนายในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ยุโรป ไตหวัน และ เกาหลี เพื่อขยายธุรกิจใหมากขึ้น
สภาพการแขงขันภายในอุตสาหกรรมของกลุมฮานา
ในประเทศไทย มีเพียงไมกี่บริษัทที่ทําธุรกิจเชนเดียวกับฮานา เชน Benchmark, Celestica, SVI, Calcomp และ Star
Micro สวนคูแขงในตลาดโลกของฮานา ไดแก Flextronics, Solectron, Plexus, Pemstar, MPI, Unisem, Amkor, ASE,
ASAT ในการที่จะแขงขันกับคูแขงรายอื่นๆ ฮานาหลีกเลี่ยงที่จะแขงขันโดยตรงกับคูแขงเหลานี้ โดยมุงเนนการรับจาง
ผลิตและประกอบชิ้นสวนผลิตภัณฑประเภทไมโครอิเล็กทรอนิกส ขณะที่บริษัทคูแขงรายอื่นเนนการผลิตอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสสําเร็จรูป (Box Build Assembly) ในแวดวงอุตสาหกรรมการผลิต ปจจุบันนี้ฮานาเปน 1 ใน 50 บริษัท
รับจางผลิตชิ้นสวนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสชั้นนําของโลก ทั้งนี้ลูกคาของเราเห็นวาฮานาเปนผูรับจางผลิตที่มีสวนแบง
การตลาดมากกวารอยละ 50 ในอุปกรณเซ็นเซอรแบบใชแสง (Optical Navigation Sensor) บัตรที่ใชสําหรับการควบคุม
การผานเขาออกประตูหรือชองทางเขาออกตางๆที่สามารถอานผานสัญญาณวิทยุ (RFID Access Control Card) แผงไฟ
ใหความสวางที่ใชกับรถยนต (Automotive Lighting Panel) และอุปกรณสงความสั่นสะเทือนใชสําหรับการคนหา
ตําแหนง หรือ ระบบGPS (Oscillator for GPS) อุปกรณเซ็นเซอรสําหรับเรื่องเลน MP3 และแปนสัมผัสหนาจอสําหรับ
All-in-one คอมพิวเตอร (Touch Screen in All-in-one PC)
ในการที่จะแขงขันกับคูแขงรายอื่นในตลาดโลก ฮานาประเมินสถานะกิจการของบริษัทดังนี้
1.
ฮานาในประเทศไทย เทียบกับประเทศที่มีตนทุนแรงงานต่ํา เชน จีน อินเดีย เวียดนาม เรามีเทคโนโลยีที่
มีประสิทธิภาพรวมทั้งระบบสาธารณูปโภคที่ดีกวา
2.

ฮานาในประเทศจีน มีจุดแข็งที่ตนทุนแรงงานต่ํา เชนเดียวกับประเทศในกลุมที่มีตนทุนแรงงานต่ําอื่น
และยิ่งกวานั้น การบริหารจัดการและความชวยเหลือทางดานเทคนิคในการผลิตจากบริษัทแม ทําให
บริษัทแตกตางจากคูแขงในทองถิ่นรายอื่นๆ

3.

ฮานามีผลิตภัณฑที่หลากหลายและมีฐานการผลิตหลายแหงซึ่งแตกตางจากคูแขงรายอื่นๆที่ถึงแมจะมี
ฐานการผลิตหลายแหงแตมีผลิตภัณฑที่หลากหลายนอยกวา

4.

ในขณะที่เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ําทั่วโลก ฮานามีเงินสดสํารองที่แข็งแกรงซึ่งอยูในฐานะที่มั่นคงเมื่อ
เทียบกับคูแขงรายอื่นๆ ซึ่งเปนบริษัทที่มั่นคงและมีศักยภาพที่ดีพรอมในการดําเนินธุรกิจการผลิตแบบ
ครบวงจร
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สถานภาพในการแขงขันของกลุมบริษัทฮานา
ดวยการวางกลยุทธทางการตลาดที่ถูกตองโดยการเสนอผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและหลากหลายในราคาที่ดึงดูด ทําใหฮา
นาสามารถมีกลุมลูกคาเฉพาะ สงผลใหบริษัทประสพความสําเร็จ มีสวนแบงการตลาดและมีความสามารถในการ
แขงขันกับผูผลิตรายอื่นๆ ในตลาดอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส
แตละปฮานายังคงเพิ่มศักยภาพทางดานเทคโนโลยีในแตละหนวยการผลิตอยางตอเนื่อง ดวยศักยภาพและความสามารถ
ในการผลิตที่สูงขึ้นและมีตนทุนการผลิตที่ต่ําลง เปนปจจัยสําคัญที่ดึงดูดลูกคาตอธุรกิจของเรา
แหลงการผลิตหลักๆ ของฮานาอยูในประเทศจีนและประเทศไทย ซึ่งการมีโรงงานอยูสองประเทศนี้นั้นจะทําใหมีความ
ยืดหยุนระดับหนึ่ง ถาที่ใดมีเหตุการณที่ไมคาดคิดเกิดขึ้น โรงงานในอีกที่หนึ่งก็จะสามารถรองรับงานผลิตไดทันที
แนวโนมภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแขงขันในอนาคต
จากขอมูลของ SIA (Semiconductor Industry Association) ยอดขายเซมิคอนดักเตอรทั่วโลกในป 2552 เทากับ 226.3
พันลานเหรียญสหรัฐ ลดลงรอยละ 9 จากป 2551 ที่เทากับ 248.6 พันลานเหรียญสหรัฐ ยอดขายในป 2552 สูงกวาที่ทาง
SIA ไดเคยคาดการณไวเทากับ 219.7 พันลานเหรียญสหรัฐ ที่ผานมาในป 2552 ตลาดมีความตองการสินคาที่
หลากหลาย เชน คอมพิวเตอรสวนบุคคล โทรศัพทมือถือ และเครื่องใชอิเล็คทรอนิกสอื่นๆ สําหรับในป 2553 ยอดขาย
ของสิ น ค า เหล า นี้ จ ะเติ บ โตขึ้ น โดยเฉพาะผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ต อบสนองความต อ งการของลู ก ค า ในกลุ ม วั ย รุ น รวมถึ ง
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี ทําใหมีการพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ อยางเชน Net book และ Tablet Computer ที่มีราคาที่
นาดึงดูดและทําใหสินคาเหลานี้สรางตลาดใหมๆ ขึ้นมา ประกอบกับความเชื่อมั่นของผูบริโภคไดกลับคืนมาและ
สัญญาณการฟนตัวทางเศรษฐกิจทั่วโลกทําใหอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอรอยูในฐานะที่พรอมจะเติบโตในป 2553
* แหลงขอมูล: Press Release- Semiconductor Association (http://www.sia-online.org)

การผลิต หรือ การจัดหาผลิตภัณฑเพื่อจําหนาย
โรงงานผลิต
ปจจุบัน ฮานาและบริษัทยอยมีโรงงานซึ่งใชเปนฐานการผลิต 5 แหง ดังนี้
1. โรงงานที่กรุงเทพฯ - บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร (กรุงเทพ) จํากัด - ตั้งอยูที่ถนนวิภาวดี-รังสิต มีพื้นที่ประมาณ
10,160 ตารางเมตร โดยโรงงานที่กรุงเทพฯ ทําการผลิต CAPTIVE LINES
2. โรงงานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร (อยุธยา) จํากัด ตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรม
ไฮเทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่ประมาณ 38,000 ตารางเมตร โดยโรงงานแหงนี้ทําการประกอบและ
ทดสอบการทํางานของวงจรไฟฟา (IC)
3. โรงงานจังหวัดลําพูน - บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) - ตั้งอยูในเขตอุตสาหกรรมสงออก
ภาคเหนือ ที่จังหวัดลําพูน ซึ่งมีพื้นที่ใชสอยประมาณ 27,600 ตารางเมตร โรงงานนี้ทําการผลิตภัณฑ PCBA
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4. โรงงานที่เมืองทวินสเบิกรส มลรัฐโอไฮโฮประเทศ สหรัฐอเมริกา - บริษัท ฮานา ไมโครดิสเพลย เทคโนโลยี่ อิงค
มีพื้นที่ประมาณ 28,000 ตารางฟุต โดยโรงงานแหงนี้ทําการผลิต LCoS (Liquid Crystal on Silicon) และปาย
ฉลาก RFID (RFID Tag)
5. โรงงานที่เมืองเจียซิง ประเทศจีน - บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (เจียซิง) - ขนาดพื้นที่ 91,151 ตาราง
เมตร ซึ่งดําเนินการผลิตตั้งแตเดือนมิถุนายน ป 2548 โดยโรงงานแหงนี้ดําเนินการการประกอบและทดสอบ IC
และผลิตภัณฑ PCBA ซึ่งยายมาจากฐานการผลิตที่โรงงานเซี่ยงไฮ
กําลังการผลิต
กําลังการผลิตรวมป 2552 มีดังนี้
ป 2552

หนวยงาน
กําลังการผลิต

ปริมาณการผลิตจริง

(ชิ้นตอป)

(ชิ้นตอป)

235,000,000

176,000,000

B) IC
- โรงงานอยุธยา

4,200,000,000

2,865,232,513

- โรงงานเจียซิง

1,167,915,000

718,776,460

- โรงงานลําพูน

377,517,000

253,196,075

- โรงงานเจียซิง

107,294,655

82,534,350

25,600,000

8,680,000

A) CAPTIVE LINES - โรงงานกรุงเทพ

C) PCBA

D) MICRODISPLAY - โรงงานสหรัฐอเมริกา

วัตถุดิบและผูจําหนายวัตถุดิบ
ฮานามีทั้งการสั่งซื้อวัตถุดิบเอง หรือลูกคาเปนผูจัดสงให (Consignment) โดยวัตถุดิบที่ลูกคาเปนผูจัดสงให บริษัทจะไม
บันทึกตนทุนการผลิต สัดสวนการซื้อวัตถุดิบจากตางประเทศและในประเทศคิดเปนรอยละ 80 และรอยละ 20
ตามลําดับ บริษัทนําเขาวัตถุดิบหลักที่ใชในการโดยนําเขาโดยตรงและผานตัวแทนจําหนายจากตางประเทศ สวนการซื้อ
วัตถุดิบที่เปนสวนประกอบการผลิต สวนใหญจะซื้อภายในประเทศ ทั้งนี้ฮานาสั่งซื้อวัตถุดิบจากผูจําหนายทั้งใน
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ประเทศและตางประเทศโดยประมาณ 894 ราย ซึ่งไมมีผูจําหนายรายใดที่ฮานาทําการจัดซื้อวัตถุดิบมีมูลคาเกินกวารอย
ละ 30 ของยอดการสั่งซื้อวัตถุดิบรวม
วัตถุดิบบางชนิดที่ราคาอิงกับตลาดโลก เชนวัตถุดิบที่มีปโตรเคมีหรือทองคําเปนสวนประกอบ หรือวัตถุดิบจําพวก
Metal Part เชน เหล็ก ทองแดง ราคาอาจคอนขางผันผวน ซึ่งผูจําหนายจะทําการแจงลวงหนาในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงราคา อยางไรก็ตามฮานาไมมีนโยบายในการผลักภาระใหกับลูกคา เพราะกลยุทธทางการตลาดอยางหนึ่ง
ของฮานาคือการรักษาสัมพันธภาพระยะยาวกับลูกคาเพื่อคงไวซึ่งสวนแบงทางการตลาด
นอกจากนี้ ฮานาจะมีขั้นตอนในการทดสอบคุณภาพทางวิศวกรรมของวัตถุดิบ กอนนําวัตถุดิบไปประกอบ เปนชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกส เพื่อใหมั่นใจวาสินคาที่ผลิตจะไดตามมาตรฐานและขอกําหนดระหวางประเทศ
ผลของการเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีตอการใชวัตถุดิบ
การเปลี่ ย นแปลงทางเทคโนโลยี ที่ ผ า นมา ส ว นใหญ เ ป น การเปลี่ ย นแปลงลั ก ษณะการประกอบหรื อ แม พิ ม พ ซึ่ ง
สายการผลิตของฮานาสามารถรองรับการผลิตไดหลายรูปแบบ (Flexible) ทําใหผลกระทบดังกลาวมีเพียงเล็กนอย
อยางไรก็ตามวัตถุดิบยังคงใชในลักษณะเดิม ซึ่งไมไดรับผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
สภาพปญหาเกี่ยวกับวัตถุดิบ
โดยปกติ ฮานาจะทําการทดสอบคุณภาพของวัตถุดิบโดยวิศวกรของบริษัท กอนเริ่มทําการประกอบ และการจัดซื้อ
วัตถุดิบหลักของแตละผลิตภัณฑจะสั่งซื้อตามขอกําหนดเฉพาะ (Specification) ของลูกคา กับผูจําหนายที่ไดรับการ
อนุมัติจากลูกคา การแกไขปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบไดมีการหาแหลงผูจําหนายสํารองหลายๆ แหง และสราง
สั ม พั น ธภาพระยะยาวกั บ ผู จํ า หน า ย รวมทั้ ง มี ก ารเจรจากั บ ลู ก ค า ในการหาวั ต ถุ ดิ บ ทดแทน กรณี วั ต ถุ ดิ บ ตาม
Specification ของลูกคาขาดแคลน พิจารณาเสนอตอลูกคาในการจัดหาวัตถุดิบจากผูจําหนายรายอื่น หรือยี่หออื่นซึ่งมี
คุณสมบัติใกลเคียงกัน แตทั้งนี้ตองคํานึงการยอมรับและตกลงของลูกคาเปนสําคัญ
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
สําหรับโรงงานที่กรุงเทพ ไดดําเนินการเพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมโดยควบคุมการปลอยมลพิษทางน้ํา อากาศ
และกากของเสียใหอยูภายใตกฎหมายและคามาตรฐานที่กําหนดไวโดยหนวยงานราชการตางๆ เชน กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม นอกจากนั้นยังไดดําเนินการสงเสริมการคัดแยกขยะ เพื่อลดปริมาณของเสียที่จะสงออกไปกําจัดนอก
บริเวณโรงงาน ตลอดถึงการนําของเสียที่ใชแลวกลับมาใชประโยชนใหม
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เนื่องจากขบวนการผลิต IC มีขั้นตอนการผลิตที่สามารถทําใหเกิดของเสียที่เปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม บริษัท ฮานา เซ
มิคอนดักเตอร (อยุธยา) จํากัด เปนบริษัทที่ไดทําการเปลี่ยนสารเคมีจาก CFC เปน NON-CFC ตลอดขบวนการผลิต และ
ในป 2547 ขบวนการชุบขา IC ซึ่งในอดีตเปนการชุบดวยสารผสมตะกั่วก็จะเปลี่ยนมาเปนชุบดวยดีบุก 100% การชุบขา
ดวยดีบุกจะเปนการลดสารที่เปนอันตรายตอสิ่งแวดลอมลงไดสวนหนึ่ง แตก็ยังมีสารละลายทางเคมีที่เปนอันตรายตอ
สภาวะแวดลอม บริษัทมีระบบกําจัดสารเคมีและน้ําเสียที่ทันสมัย ภายใตการควบคุมดูแลโดยวิศวกรเคมีของบริษัท
นอกจากนี้บริษัทไดรับการรับรองคุณภาพระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม ISO 14001 มาตั้งแตป 2542 ซึ่งแสดงให
เห็นวาการควบคุมของเสียจากการผลิต IC และผลิตภัณฑเปนไปตามมาตรฐานสากลที่กําหนด

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน ผานการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001
ซึ่งบงบอกถึงคุณภาพขององคกรและบริการของเรา ที่เห็นถึงความใสใจตอสิ่งแวดลอมที่ทางบริษัทมีตอสังคม ดวยการ
วางเปาหมายลดการปลอยกาซ คารบอนไดออกไซด โดยการติดตั้งเครื่องทําน้ํารอนขนาดเล็กที่ใชพลังงานแสงอาทิตย
(Solar water heater) เพื่อลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด อันเปนสาเหตุของภาวะโลกรอน นอกจากนี้บริษัทได
ผานการรับรองตามมาตรฐานเพื่อสิ่งแวดลอม RoHS รวมทั้งผานการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย OHSAS/TIS 18001 ซึ่งชวยเสริมสรางความปลอดภัยในการทํางาน ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุและลดปญหา
สิ่งแวดลอมในองคกรและสังคมโดยรวม

บริ ษั ท ฯ ได มี ก ารร ว มมื อ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม ใ นโครงการปรั บ ปรุ ง กระบวนการผลิ ต ในอุ ต สาหกรรมด ว ย
เทคโนโลยีสะอาด (Cleaner Technology) ซึ่งผลของโครงการทําใหในปที่ผานมาสามารถประหยัดคาไฟฟาไดเปนมูลคา
ประมาณ 500,000 บาท ผลของการไดรับการสนับสนุนอยางตอเนื่องจากผูบริหารระดับสูงและการมีสวนรวมของ
พนักงานทุกคน ทําใหมีการนําไปปฏิบัติในทุกระดับขององคกร ซึ่งสงผลใหบริษัทสามารถลดมลภาวะทางอากาศ น้ํา
และสามารถวางระบบกําจัดขยะโดยนําขยะไปกําจัดโดยบริษัทรับกําจัดขยะอุตสาหกรรมที่ไดรับอนุญาตโดยเฉพาะ
ทําใหบริษัทสามารถปฎิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับที่ตั้งของโรงงาน สภาพแวดลอมของโรงงานตาม พระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดทํารายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษ ที่ระบาย
ออกจากโรงงาน พ.ศ. 2540 ทุกประการ

ในชวง 3 ปที่ผานมา บริษัทไมเคยประสพปญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมใดๆ ซึ่งบริษัทไดรับผลประโยชนเปนอยางมากจาก
การจัดการสิ่งแวดลอม มากวา 10 ป เราสามารถประหยัดคาใชจายไดหลายลานบาท มีปริมาณผลผลิตเพิ่มมากขึ้น การ
ดําเนินธุรกิจที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ทําใหบริษัทฯ ไดรับการยอมรับจากชุมชนในทองถิ่นวาโรงงานของบริษัทไมเคย
สงผลกระทบตอสิ่งแวลดลอมและวิถีชีวิตของคนในชุมชนเลย
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การควบคุมผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ในการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม ฮานาตองยื่นขอใบอนุญาตตั้งโรงงานซึ่งจะตองแสดงกรรมวิธีการผลิตเพื่อประกอบการ
พิจารณา ถาหากกรรมวิธีการผลิตมีสิ่งที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เชน น้ําเสีย อากาศเสีย จะตองผานการพิจารณาและ
ไดรับอนุญาตจากกองสิ่งแวดลอมโรงงาน นอกจากนั้นหลังจากกอสรางโรงงานเสร็จ กอนการประกอบกิจการจะตอง
ใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมตรวจสอบและออกใบอนุญาตประกอบกิจการ ซึ่งเจาหนาที่จะมาตรวจสอบวาเปนไป
ตามที่บริษัทขออนุญาตไวหรือไมกอนที่จะใหใบอนุญาต และ ใบอนุญาตนี้ไมใชใบอนุญาตที่ใหใชไดตลอดไป แต
จะตองมีการตออายุเปนระยะๆ ทุกๆ 3 ป ซึ่งการตออายุแตละครั้ง จะตองมีการตรวจสอบกอนที่จะใหตออายุ โดยกอง
ควบคุ ม โรงงาน กรมโรงงานอุ ต สาหกรรม สํ า หรั บ กรณี ที่ มี ข บวนการผลิ ต ที่ ต อ งมี ก ารชุ บ ตะกั่ ว นั้ น บริ ษั ท มี ก าร
ดําเนินการขออนุญาตที่เขตทุกป
การจัดการดานสิ่งแวดลอม
บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยและกฎหมายสิ่งแวดลอม ที่กําหนดโดยกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม กระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ทั้ง นี้เ พื่อ ความปลอดภัย และสุ ขภาพพลานามั ยของพนั กงาน ผูเ ขา มาติอ ตอ หรื อดํ าเนิน ธุร กิจ กับบริ ษัทฯ โดยให มี
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด บริษัทฯ มีแผนงานการจัดการสิ่งแวดลอมและเราไดรับมาตรฐานสากลดานการ
จัดการสิ่งแวดลอม ซึ่งเราจะมุงมั่นในการพัฒนารักษาสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง ที่ผานมาบริษัทไดดําเนินการหลายอยาง
ในการเปลี่ยนมาใชเครื่องมืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพมากกวาในโครงการประหยัดพลังงาน และลดการใชพลังงานใน
ระบบไฟฟา ระบบบําบัดนํ้าเสีย และระบบกาซ
จากนโยบายสิ่ง แวดล อมและการใหความสํ าคัญ กับปญหาภาวะโลกรอ น ฮานาไดใชความพยายามเพื่ อจะช ว ยลด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ดวยการใชมาตรการ “ลด การใช การใชซ้ํา และการนํากลับมาใชใหม” ซึ่งเรายังคง
ดําเนินงานตามนโยบายลดการใชพลังงานในสถานที่ทํางานอยางตอเนื่อง ทั้งสวนสํานักงานและสวนการผลิตโดยทํา
การปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ เชน ปรับอุณหภูมิของระบบปรับอากาศ ลดการใชไฟฟาใน
ชวงเวลาที่มีการคิดคาการใชไฟฟาในอัตราสูงสุด (On-Peak) ลดการใชทรัพยากรและสารเคมี รวมถึงการนํานํ้าที่ใชแลว
นํากลับไปใชใหม
การดําเนินการของบริษัทเพื่อลดผลกระทบและผลการปฏิบัติจริงเมื่อเทียบกับอัตราสูงสุดที่กฎหมายกําหนด
บริษัทไดปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตใหประกอบกิจการโรงงาน ตามมาตรา 12 วรรค 5 แหงพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. 2535 ซึ่งกําหนดเงื่อนไขที่ผูประกอบกิจการโรงงานจะตองปฏิบัติเปนพิเศษไว ดังนี้
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1.

ตองมีและใชระบบขจัดน้ําทิ้ง ที่เกิดขึ้นจากกรรมวิธีการผลิตที่มีขนาดและประสิทธิภาพเพียงพอ ไม
กอใหเกิดเหตุเดือดรอนหรือเปนอันตรายตอผูปฏิบัติงานและผูอยูอาศัยใกลเคียง

2.

ตองมีมาตราการควบคุม และปอ งกันไอสารเคมี ที่เกิดขึ้นจากกรรมวิธีการผลิต ไมกอให เกิด เหตุ
เดือดรอนหรือเปนอันตรายตอผูปฏิบัติงานและผูอยูอาศัยใกลเคียง

3.

ตองมีและใชเครื่องปรับอากาศหรือพัดลมระบายอากาศ หรือพัดลมดูดอากาศ ใหมีขนาดเพียงพอตอ
กิจการและเหมาะสมตอสภาพการทํางาน โดยจะตองเปดตลอดเวลาทํางาน

4.

ใบอนุญาตประกอบกิจการนี้อาจถูกเพิกถอนได หากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ไดรับการรองขอจาก
หนวยราชการที่เกี่ยวของ เนื่องจากมีการใชอาคารโรงงานผิดประเภทจากที่ไดรับอนุญาตไว

5.

ตองมีและใชร ะบบกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว หรือใชบริการของศูนยบริการกําจัดกาก
อุตสาหกรรมและตองไดรับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมดวย

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

ที่ดินและโรงงานที่จังหวัดลําพูน

ที่ดินและโรงงานที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อาคาร 6 ชั้น

ที่ดินและโรงงานที่เจียซิง

ที่ตั้ง

ประเภทของ
การถือสิทธิ

ภาระ
ผูกพัน

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

กรรมสิทธิ์

-

ที่ดิน - 51
อาคาร – 581.1

กรรมสิทธิ์

-

ที่ดิน – 106.4
อาคาร – 270.3

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

กรรมสิทธิ์

-

อาคารบนทีด่ ินเชา
– 7.3

กรรมสิทธิ์

-

ที่ดิน – 17.4
อาคาร – 455.18

กรรมสิทธิ์

-

สิ่งปลูกสราง- 6.4

Rua de Peqim No. 126 EDF.
อาคารสํานักงาน
บริษัท ฮานา มาเกา คอมเมอรเชียล Commercial I TAK C18,
Macau
ออฟชอร จํากัด
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สินทรัพยที่ฮานา และบริษัทยอยเชา มีดังนี้
สินทรัพย

ที่ตั้ง

ที่ดิน

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

ประเภทของการถือ
สิทธิ

ภาระผูกพัน

มูลคาตามบัญชี
(ลานบาท)
ณ 31 ธ.ค. 2552

สิทธิการเชา
อายุสัญญา 25 ป

-

-

สิทธิการเชา
อายุสัญญา 3 ป

-

-

สิทธิการเชา
อายุสัญญา 3 ป

-

-

หมายเหตุ สินทรัพยที่ฮานาและบริษัทยอยเชา มิไดทําการบันทึกบัญชีเปนสิทธิการเชา มีเพียงแตการรับรูคาเชาตามงวดบัญชีเทานั้น

รายละเอียดสัญญาเชา
1. สิทธิการเชาชวงที่ดิน ถ.วิภาวดี ประกอบดวยสัญญาเชาชวง 3 สัญญา คือ
1.1 สัญญาเชาชวงระหวาง นายปลุก วัชราภัย และ บริษัท โอแมค จํากัด มีรายละเอียดดังนี้
คูสัญญา ผูใหเชา: นายปลุก วัชราภัย
ผูเชา: บริษัท โอแมค จํากัด
อายุสัญญา : 25 ป (1 มี.ค. 2529 เปนตนไป)
โดยมีเงือ่ นไขตางๆ ดังนี้
- ภายหลังจากที่ระยะเวลาการเชา 25 ปสิ้นสุดลง ผูใหเชาจะใหผูเชาเชาที่ดินดังกลาวตอไปไดอีก 3 ป ในอัตรา
คาเชารายเดือนที่จะตองทําการตกลงกันใหมโดยไมอาจเพิ่มขึ้นเกินกวารอยละ 30 ของอัตราคาเชาเดือนสุดทาย โดยผูเชา
ทรงสิทธิที่จะแจงคําบอกกลาวโดยทําเปนหนังสือไปยังผูใหเชาภายใน 30 วันกอนที่สัญญาจะสิ้นสุดลง
- ผูเชาจะให ฮานา อินดัสทรี (ชื่อเดิมของ ฮานา) และ หรือ ฮานา เซมิ ซึ่งเปนผูเชาชวง เชาชวง ที่ดิน ดังกลาว
เพื่อใชเปนโรงงานประกอบขนาดเบา หามมิใหผูเชาชวงใหผูอื่นเชาชวงที่ดินดังกลาวตอไป
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1.2 สัญญาเชาชวงระหวาง บริษัทโอแมค และบริษัทฮานา มีรายละเอียดดังนี้
คูสัญญา ผูใหเชาชวงคือ บริษัท โอแมค จํากัด
ผูเชาชวงคือ บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)
อายุสัญญา: 3 ป (11 พ.ค. 2551 - 28 ก.พ. 2554)
เงื่อนไขการเชา มีรายละเอียด ดังนี้
- หลังจากหมดสัญญาแลว ผูเชาชวงถาประสงคที่จะเชาตอ ใหแจงความประสงคเปนหนังสือไปยังผูให เชาชวง
กอนสิ้นระยะเวลาเชา ลวงหนาอยางนอย 30 วัน โดยสัญญาเชาชวงระหวางโอแมคกับฮานา ภายหลังป 2542 คาเชาจะ
เปนอัตราที่เทากับคาเชาที่ทางโอแมคเชาจากนายปลุก วัชราภัย
1.3 สัญญาเชาชวงระหวาง บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทฮานา เซมิคอนดักเตอร
(กรุงเทพ) จํากัด มีรายละเอียดดังนี้
คูสัญญา ผูใหเชาชวง คือ บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)
ผูเชาชวง คือ บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร (กรุงเทพ) จํากัด
อายุสัญญา: 1 ป (1 ม.ค. 2553 - 31 ธ.ค. 2553)
2. สัญญาเชาโรงงานและอาคารสํานักงานที่สหรัฐอเมริกา
2.1 คูสัญญา: บริษัท ออกซฟอรด บิสิเนส พารค (Oxford Business Park) จํากัด (ผูใหเชา) และ บริษัท ฮานา
ไมโครอิเล็คโทรนิคส อิงค (ผูเชา)
อายุสัญญา : 1 ต.ค. 2551- 30 ก.ย. 2554
2.2 คูสัญญา : บริษัท กีส (Geis) จํากัด (ผูใหเชา) และ ฮานา ไมโครดิสเพลย เทคโนโลยี่ อิงค (ผูเชา)
อายุสัญญา : 31 มี.ค. 2552 – 31 มี.ค. 2555
เงื่อนไขการเชา: หลังจากหมดสัญญาแลว หากผูเชามีความประสงคจะเชาตอสามารถยืดระยะเวลาการเชา
ออกไปไดอีก 2 ป ทั้งนี้จะตองแจงความประสงคแกผูใหเชาลวงหนา 4 เดือนกอนวันหมดสัญญา โดยใชอัตราคาเชา ณ
ราคาตลาดปจจุบัน (Current Market Rate)
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มูลคาตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ของฮานาและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
รายการ

มูลคา
(ลานบาท)
157.4

ที่ดิน
อาคาร

1,320.6

สิ่งปรับปรุงสินทรัพยเชา
สิ่งติดตั้ง
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องตกแตงและอุปกรณสํานักงาน
ยานพาหนะ
งานระหวางกอสรางและเครื่องจักรระหวางติดตั้ง
รวม

26.7
177.2
3,636.1
88.0
20.1
179.3
5,605.4

นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
บริษัทฯ มีอํานาจในการจัดการควบคุมดูแลบริษัทยอยแตละแหง ฝายปฏิบัติการของแตละบริษัทยอยจะอยู
ภายใตการดูแลของผูจัดการโรงงานทั่วไป ซึ่งจะรายงานผลการดําเนินงานกับหัวหนาฝายบริหารของบริษัทฯ
รายจายฝายทุนและการบริหารจัดการทางการเงินจะถูกควบคุมดูแลโดยฝายบริหารของบริษัทฯ ซึ่งจะไดรับการ
พิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทฯ
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6. ขอพิพาททางกฎหมาย
(1) ป 2546 บริษัทฯ ไดรับหนังสือแจงการประเมินภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป 2540 จากกรมสรรพากรจากการที่
บริษัทฯ มิไดเฉลี่ยรายจายดอกเบี้ยจายและผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศของเงินกูยืมใหกับกิจการที่
ไดรับการสงเสริมการลงทุน ทําใหภาระภาษีของบริษัทฯสําหรับป 2540 พรอมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มต่ําเกินไปจํานวน
ประมาณ 150 ลานบาท บริษัทฯ ไมเห็นดวยกับการประเมินดังกลาวและไดยื่นอุทธรณตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ ใน
เดือนพฤศจิกายน 2550 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณไดพิจารณายกอุทธรณคัดคานการประเมินของ เจาพนักงานประเมิน
ซึ่งปจจุบันบริษัทฯ อยูในขั้นตอนของการยื่นอุทธรณตอศาลภาษีอากร และคาดวาทางศาลนาจะมีคําพิพากษากลับคําพิพากษา
ของศาลภาษีอากรกลาง พรอมใหบริษัทฯไดรับเงินคืนพรอมดอกเบี้ยตามคําฟอง
อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดตั้งประมาณการภาระภาษีที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกประเมินภาษีดังกลาวจํานวน 150 ลาน
บาทไวแลวในบัญชี รวมทั้งบริษัทฯไดวางหนังสือค้ําประกันของธนาคารเปนประกันการถูกประเมินภาษีดังกลาวดวย
(2) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ มีภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกฟองรองอันเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพัน
ของบริษัทฯ ตอหนี้สินของบริษัทที่เคยเกี่ยวของกัน ซึ่งบริษัทฯ ไดตั้งประมาณการหนี้สินเต็มจํานวนที่อาจถูกเรียกรองสูงสุด
จากคดีความดังกลาวเปนจํานวนเงินประมาณ 1 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเทาประมาณ 31 ลานบาท หากคําตัดสินของ
ศาลไมเปนประโยชนตอบริษัทฯ ซึ่งรวมคาใชจายในการดําเนินคดีและดอกเบี้ยคางจายในอัตราดอกเบี้ยรอยละ 10 ตอปไว
แลว ตอมาในเดือนกุมภาพันธ 2551 บริษัทฯไดทําสัญญาปลดเปลื้องภาระหนี้สินนี้แลว โดยจายชําระคาใชจายภาระค้ํา
ประกันนี้เปนจํานวนเงิน 7.9 ลานบาท บริษัทฯ จึงไดโอนกลับคาใชจายจากภาระค้ําประกันที่เหลืออยูจํานวนประมาณ 25.5
ลานบาท โดยแสดงเปนรายไดอื่นในงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551
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7. โครงสรางเงินทุน
(1) หลักทรัพยของบริษัท
(ก) บริษัทมีทุนจดทะเบียนจํานวน 1,000,000,000 เรียกชําระแลว 830,474,960 บาท แบงเปนหุน
สามัญ 830,474,960 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท * บริษัทซื้อหุนคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงินจํานวนทั้งสิ้น
25,596,100 หุน คิดเปนรอยละ 3.08 ของทุนที่ชําระแลว** (ยอด ณ 31 ธันวาคม 2552) ดังนั้นบริษัทฯ มีจํานวน
หุนที่มีสิทธิออกเสียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เทากับ 804,878,860 หุน
* ไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวจาก 5 บาทเปน 1 บาท ณ 27 พฤษภาคม 2547
* * โครงการซื้อหุนคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2551
(ข) หลักทรัพยอื่น - ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญจัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานของ
บริษัทฯ และบริษัทยอย
ประเภทใบสําคัญแสดงสิทธิ

จํานวน

อัตราการใชสิทธิ

ราคาการใชสิทธิ

ระยะเวลา
การใชสิทธิ

ยอดใบสําคัญแสดง
สิทธิคงเหลือ
31 ธ.ค 2552

1.ใบสําคัญแสดงสิทธิแบบราคา 20,000,000 1 หนวยตอ 1 หุนสามัญ
การใชสิทธิไมมีสวนลดจาก
ราคาตลาด

20.73 บาทตอหุน

2.ใบสําคัญแสดงสิทธิแบบราคา 20,000,000 1 หนวยตอ 1 หุนสามัญ
การใชสิทธิไมมีสวนลดจาก
ราคาตลาด

27.40 บาทตอหุน

31 ต.ค. 48 –

5,956,100

31 ก.ค. 52
31 ต.ค. 49 –

20,000,000

31 ก.ค. 53

(ค) โครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนตางดาว (Thai Trust Fund)
ตามมติที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่ 4/2540 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2540 ไดพิจารณาอนุมัติให
บริษัทฯ เขารวม “โครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนตางดาว” ในอัตราสวนไมเกินรอยละ 49 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ โดยบริษัทฯไดแจงความประสงคไปยัง บริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนตางดาว จํากัด ในวันที่ 6 ตุลาคม 2540 วา บริษัทฯ มีความประสงคจะเขารวม
“โครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนตางดาว” ในอัตราสวนเทากับรอยละ 24 ของจํานวนหุนที่จําหนาย
ไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ และ โดยไดรับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2540 และ เริ่มซื้อขายไดในวันที่ 22 ธันวาคม 2540 นั้น
จากรายงานประจําเดือนของ Thai Trust Fund ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีหุนของบริษัทฯ เขารวม
โครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนตางดาว เปนจํานวนทั้งสิ้น 199,313,990 หุน หรือ คิดเปนอัตรารอยละ
24 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ จํานวนทั้งสิ้น 830,474,960 หุน อยางไรก็ดี ยังไมมีผู
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ลงทุนชาวตางดาวมาใชสิทธิซื้อหุนผานโครงการดังกลาวดังนั้นจึงไมปรากฏยอดผูถือหุนผานโครงการฯ ใน
รายละเอียดการปดสมุดทะเบียนลาสุด ตามขอมูลของ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จึงยัง
ไมมีผลกระทบตอสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุน อันเนื่องมาจากการที่กองทุนรวมดังกลาวจะไมใชสิทธิ
ออกเสียงในการประชุมผูถือหุนแตอยางใด
(ง) โครงการซือ้ หุนคืน (Treasury Stock) เพื่อการบริหารทางการเงิน
จากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2551 เมือ่ วันที่ 7 ตุลาคม 2551 มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุนคืนเพื่อ
บริหารการเงินนั้น บริษัทไดดําเนินการซื้อหุนคืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เริ่มตั้งแตวันที่ 22
ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 22 เมษายน 2552 เปนจํานวนทั้งสิ้น 25,596,100 หุน คิดเปน 3.08% ของทุนชําระแลว
คณะกรรมการบริษัท ยังไมมีการพิจารณาที่จะจําหนายหุนที่ซื้อคืน ทั้งนี้ระยะเวลาการจําหนายและ
การตัดหุนที่ซื้อคืน เริ่มตั้งแต 24 ตุลาคม 2552 และสิ้นสุดวันที่ 24 ตุลาคม 2555
(2) ผูถ ือหุน
รายชื่อผูถอื หุนใหญ 10 รายแรก ณ วันปดสมุดทะเบียนลาสุด (ณ วันที่ 17 มีนาคม 2552)
ลําดับ

ชื่อ

จํานวนหุน

(%)

1.

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

253,419,360

30.52

2.

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR LONDON

100,243,900

12.07

3.

HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) SA

38,810,400

4.67

4.

BNP PARAIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG

28,017,900

3.37

5.

FORTIS GLOBAL CUSTODY SERVICES N.V.

24,501,300

2.95

6.

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

24,100,500

2.90

7.

SOMERS (U.K.) LIMITED

20,788,631

2.50

8.

HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD

14,231,100

1.71

9.

THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED

13,281,574

1.60

10.

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR AUSTRALIA

10,854,700

1.30

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

นางซิลวี่ แซหาน ถือหุนในอัตรารอยละ 49.99

 บริษัท โอแมค จํากัด ประกอบดวย
น.ส. เจนีน มากาเร็ต ฮัน ถือหุนในอัตรารอยละ 33.33 น.ส.มิเชลล วี ฮัน ถือหุนในอัตรารอยละ 33.33
นายริชารด เดวิด ฮัน ถือหุนในอัตรารอยละ 15.28 ด.ญ. อลินา ซิลวี่ ฮัน ถือหุน ในอัตรารอยละ 18.05
นอกจากนั้น กลุมตระกูลฮัน ซึ่งประกอบดวย นายซุยหย่ํา แซหั่น นางซิลวี่ แซหาน นายริชารด เดวิด ฮัน และ น.ส.มิเชลส วี ฮัน ยังดํารง
ตําแหนงกรรมการของ Rainbow Joy Ltd. ทั้งหมด ดังนั้นทั้งสามบริษทั ดังกลาวจึงจัดเปนผูถอื หุนกลุมเดียวกันตามมาตรา 258 แหงพ.ร.บ.
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พ.ศ. 2535 กลุมดังกลาวถือหุนในบริษัทรวมทั้งสิ้น รอยละ 30.73

(3) นโยบายการจายเงินปนผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลประมาณรอยละ 30 – 100 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงิน
สํารองตางๆ ทุกประเภทที่กฏหมายและบริษัทไดกําหนดไว อยางไรก็ตาม อัตราการจายเงินปนผลดังกลาวจะขึ้นอยูกับกระแส
เงินสดและแผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทยอยรวมถึงขอจํากัดทางกฏหมายและความจําเปนอื่นๆ และนโยบายในการ
จายเงินปนผลของบริษัทยอยที่จะจายใหบริษัทฯ คือรอยละ 0 – 100 ของกําไรที่จัดสรรได
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8. การจัดการ
คณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการ
นายบัญชา ทานพระกร

1) โครงสรางการจัดการ
คณะกรรมการสรรหา
นายวรพจน เทพวนาประสิทธิ์
นายมารติน เอ็นโน ฮอรน
นายริชารด เดวิด ฮัน

คณะกรรมการตรวจสอบ
นายบัญชา ทานพระกร
นายวรพจน เทพวนาประสิทธิ์
นายมารติน เอ็นโน ฮอรน

คณะกรรมการบริหาร
รองประธาน, ประธานบริหาร และหัวหนาฝายบริหาร
นายริชารด เดวิด ฮัน
ประธานอํานวยการ และหัวหนาฝายปฏิบัติการ
นายวินสัน มุง ชู ฮุย

ฝายธุรการและ
ทรัพยากรมนุษย

หนวยประกอบ
ผลิตภัณฑเฉพาะ
อยาง

ฝายปฎิบัติการ
โรงงานอยุธยา

ฝายปฎิบัติการ
โรงงานลําพูน

ฝายขายและ
การตลาด

รองประธานบริหาร หัวหนาฝายการเงิน และผูอํานวยการฝายขอมูล
นายเทอรเรนซ ฟลปิ เวียร

ฝายปฎิบัติการ
โรงงานเจียซิง

ฝายปฎิบัติการ
โรงงานรัฐ
โอไฮโอ

ฝายคอมพิวเตอร
และสาระสนเทศ
ฝายบัญชีและ
การเงิน
ฝาย
Corporate Affairs
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โครงสรางกรรมการบริษัทฯ
โครงสรางกรรมการบริษัทฯ คือคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการสรรหา ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
คณะกรรมการบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัท มีกรรมการทั้งหมด 6 ทานประกอบดวย
1. นายบัญชา ทานพระกร

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายริชารด เดวิด ฮัน

กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา

3. นายวินสัน มุง ชู ฮุย

กรรมการบริหาร

4. นายเทอรเรนซ ฟลิป เวียร

กรรมการบริหาร

5. นายวรพจน เทพวนาประสิทธิ์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา

6. นายมารติน เอ็นโน ฮอรน

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา

เลขานุการบริษัทฯ:

น.ส. จิระภา คงมณี

กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัทฯ
คือกรรมการ 2 ทานตามรายนามขางตน ลงนามและประทับตราสําคัญของบริษัทฯ
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ
ตามหนังสือขอบังคับของบริษัท ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ มีดังนี้
1.

ใหคณะกรรมการจัดการธุรกิจของบริษัทฯ ตามกฎหมายและวัตถุประสงคที่ตราไวในหนังสือบริคณห
สนธิของบริษัท และมีอํานาจที่จะประกอบกิจการตางๆที่ระบุไวในหนังสือบริคณหสนธิดังกลาว
ทั้งหมด หรือที่เกี่ยวของกับกิจการตางๆเหลานั้นรวมทั้งมติของที่ประชุมผูถือหุน

2.

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

3.

ใหคณะกรรมการมีอํานาจที่จะเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพยเปนระยะเกินกวาและสั้นกวา 3 ป และ
คณะกรรมการมีอํานาจทําการจดทะเบียนกับหนวยราชการ กรม กอง กระทรวง หรือ หนวยงานใดๆ
ทั้งในประเทศและนอกประเทศได
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4.

ใหคณะกรรมการมีอํานาจออกหรือใหการค้ําประกันและผูกพันบริษัท ในฐานะเปนผูค้ําประกัน หรือ
นายประกันในนามของบริษัทเพื่อประกันบุคคลใดๆไมวาเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล

5.

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

นอกจากนี้เพื่อใหสอดคลองกับการมีระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทฯ มีหนาที่ ดังนี้
1. รับรองวิสัยทัศน แผนการดําเนินงานและแผนงานทางธุรกิจของบริษัท
2. ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของหัวหนาฝายบริหาร เพื่อใหแนใจวาคณะกรรมการบริหารไดดําเนินการ
ปฏิบัติงานภาระกิจประจําวันตามนโยบายที่วางไวอยางเหมาะสม
3. ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงวาไดมีการดําเนินการอยางถูกตอง
และมีประสิทธิผล
4. สอบทานรายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน เพื่อใหเปนไปตามกฏขอบังคับใน
ปจจุบัน
5. สอบทานและรับรองรายงานทางการเงินที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต
6. ตรวจสอบการเปดเผยขอมูลของบริษัท ตอสาธารณชนใหมีความถูกตองครบถวนภายในเวลาที่กําหนด
7. กรรมการทุกทานจะตองไมนําขอมูลภายในของบริษัท ไปใชเพื่อประโยชนสวนตน
ในการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ กรรมการและผูบริหารจะตองปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง
และด ว ยความซื่ อ สั ต ย และจะต อ งปฏิ บั ติ ต ามกฏหมาย วั ต ถุ ป ระสงค ข อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท มติ ข องที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการ และมติที่ประชุมของผูถือหุน
ขอบเขตอํานาจหนาที่กรรมการอิสระ
1. สอบทานการดําเนินงานของบริษัท ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฏหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
2. สอบทานการทํารายการระหวางกัน รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจนํามาซึ่งความขัดแยงทาง
ผลประโยชน ใหสอดคลองกับขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย รวมทั้งพิจารณาการเปดเผยขอมูลใน
กรณีการทํารายการระหวางกันใหมีความถูกตอง โปรงใส
3. ปฏิบัติงาน รวมทั้งใหขอคิดเห็น เสนอแนะแกคณะกรรมการบริหารในกิจการใดๆ ที่ไดรับมอบหมาย
4. สอบทานประสิทธิภาพและความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
5. จัดทํารายงานสรุปความคิดเห็นของกรรมการบุคคลภายนอกเกี่ยวกับรายการระหวางกัน โดยเปดเผยใน
รายงานประจําปของบริษัท
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คณะกรรมการตรวจสอบ: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัท มีกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 3 ทานประกอบดวย
1. นายบัญชา ทานพระกร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายมารติน เอ็นโน ฮอรน
กรรมการตรวจสอบ
3. นายวรพจน เทพวนาประสิทธิ์
กรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ ประสานงานกับผูตรวจสอบ
ภายนอกและผูบริหารในการจัดทํารายงานทางการเงินประจําไตรมาสและรายป
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
พิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณา
แตงตั้งโยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท
และเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการ
เขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง
5. พิ จ ารณารายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น หรื อ รายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย ง ทางผลประโยชน ให เ ป น ไปตาม
กฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและ
เปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท
6. จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําป
ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิ บัติ ก ารอื่น ใดตามที่ คณะกรรมการของบริ ษัท มอบหมายด ว ยความเห็ นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
8. ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทําซึ่ง
อาจมีผลกระทบอยางมีนั ยสําคัญตอฐานะการเงิ นและผลการดําเนินงานของบริษัทคณะกรรมการ
ตรวจสอบต อ งรายงานต อ คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง แก ไ ขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการบริษัท หรือผูบริหารไมดําเนินการใหมีการ
ปรั บ ปรุ ง แก ไ ขภายในเวลาที่ ส มควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ ง อาจรายงานว า มี
รายการหรือการกระทําดังกลาวตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
หรือตลาดหลักทรัพย
คณะกรรมการสรรหา: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีกรรมการสรรหาทั้งหมด 3 ทาน โดยเปนกรรมการอิสระ
จํานวน 2 ทาน และกรรมการบริหาร จํานวน 1 ทาน ดังตอไปนี้
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1. นายวรพจน เทพวนาประสิทธิ์
2. นายมารติน เอ็นโน ฮอรน
3. นายริชารด เดวิด ฮัน

ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการสรรหา
กรรมการสรรหา

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษทั มีผูบริหารทั้งหมด 4 ทาน ประกอบดวย
นายริชารด เดวิด ฮัน
รองประธาน ประธานบริหาร และ หัวหนาฝายบริหาร
นายวินสัน มุง ชู ฮุย
ประธานอํานวยการและหัวหนาฝายปฏิบัติการ
นายเทอรเรนซ ฟลิป เวียร
รองประธานบริหารและหัวหนาฝายการเงิน
นายเชาว วิง เกิง
รองประธานและผูจัดการโรงงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง:
คณะกรรมการไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อชวยพิจารณาความพอเพียงของกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงและรายงานตอคณะกรรมการอยางนอยปละครั้งหรือเมื่อจําเปน คณะกรรมการใหความสนใจกับรายการที่อาจสง
สัญญาณเตือนภัยลวงหนาและรายการผิดปกติที่รายงานโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
รายละเอียดการเขารวมประชุมคณะกรรมการและประชุมผูถอื หุน
การประชุม
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัทฯ
ตรวจสอบ
จํานวนครั้งการประชุมในป 2552
4
4
จํานวนครั้งที่เขารวมประชุมในป 2552
กรรมการบริหาร:
นายริชารด เดวิด ฮัน
4
4
นายวินสัน มุง ชู ฮุย
4
n/a
นายเทอรเรนซ ฟลิป เวียร
4
4
กรรมการอิสระ:
4
4
นายบัญชา ทานพระกร
4
4
นายวรพจน เทพวนาประสิทธ
4
4
นายมารติน เอ็นโน ฮอรน
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คณะกรรมการ
สรรหา
1

สามัญ
ผูถือหุน
1

1
n/a
n/a

1
1
1

n/a
1
1

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

รายละเอียด

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ผูจัดการอาวุโส
หรือ
ผูอํานวยการ

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

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

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

>1,000,000 10,000,000

>10,000,000

N/A**

2. สินทรัพยอื่นๆที่ใชในการผลิต 50,000
เชน เครื่องมือ และคาใชจายลงทุน

>50,000 1,000,000

>1,000,000 4,000,000

>4,000,000

>10,000 100,000

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

ประเภทสินคาที่เกีย่ วกับการผลิต

ประเภทสินคาที่ไมเกี่ยวกับการ
ผลิต
3. สินทรัพยอื่นๆและคาใชจาย
ทั่วไป

10,000

* หมายเหตุ: ประเภทสินคาที่เกี่ยวกับการผลิตจําพวกวัตถุดิบ ประธานบริหารและหัวหนาฝายบริหาร หรือประธานอํานวยการและหัวหนาฝาย
ปฏิบัติการ หรือ รองประธานบริหารและหัวหนาฝายการเงินบุคคลใดบุคคลหนึ่ง มีอํานาจอนุมัติไดมากกวา 10 ลานบาท (หรือวงเงินไมจํากัด)
สวนสินทรัพยอื่นๆที่ใชในการผลิต ประธานบริหารและหัวหนาฝายบริหาร หรือประธานอํานวยการและหัวหนาฝายปฏิบัติการ หรือ รอง
ประธานบริหารและหัวหนาฝายการเงินบุคคลใดบุคคลหนึ่ง มีอํานาจอนุมัติในวงเงินมากกวา 1 ลานบาท แตไมเกิน 4 ลานบาท ในกรณีที่
วงเงินเกิน 4 ลานบาท จะตองผานความเห็นชอบจากทั้ง 3 ทาน สวนประเภทสินคาที่ไมเกี่ยวกับการผลิต ประธานบริหารและหัวหนาฝาย
บริหารหรือประธานอํานวยการและหัวหนาฝายปฏิบัติการ หรือรองประธานบริหารและหัวหนาฝายการเงินบุคคลใดบุคคลหนึ่ง มีอํานาจ
อนุมัติในวงเงินมากกวา 1 แสนบาทแตไมเกิน 4 แสนบาท ในกรณีที่วงเงินเกิน 4 แสนบาทจะตองไดรับความเห็นชอบจากทั้ง 3 ทาน
** N/A หมายถึงมีอํานาจพิจารณาอนุมัติวงเงินโดยไมจํากัด

44

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

การอนุมัติวงเงินคาใชจายดังกลาว เปนคาใชจายที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท และบริษัทยอย
(Day-to-Day Operation) เทานั้น เชนการสั่งซื้อประเภทสินคาที่เกี่ยวกับการผลิต จะเปนการอนุมัติสั่งซื้อวัตถุดิบ
เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณที่ใชในการผลิต สวนการสั่งซื้อประเภทสินคาที่ไมเกี่ยวกับการผลิต ซึ่งไดแกสินทรัพย
อื่นๆและคาใชจายทั่วไปจะเปนการสั่งซื้อพวกอุปกรณเครื่องใชสํานักงานและคาบํารุงรักษาอุปกรณตางๆของโรงงาน
เปนตน ซึ่งโดยเฉลี่ยขนาดของรายการเทากับระดับ 2 ตามตารางขางตน โดยในกรณีที่เปนการอนุมัติรายการตางๆที่
นอกเหนือจากการดําเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทยอย จะตองนําเรื่องเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ
ทั้งนี้การมอบอํานาจดังกลาว จะไมเปนการมอบอํานาจที่ทําใหผูรับมอบอํานาจสามารถอนุมัติรายการที่ตน
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดทํารายการกับ
บริษัท หรือบริษัทยอย
(2) วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแตงตั้งเปนกรรมการ
บุคคลที่จะดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท เปนผูซึ่งมีความรู ความสามารถในการจัดการและบริหารธุรกิจ มี
ความซื่อสัตยสุจริตและมีความพรอมในการบริหารงานในหนาที่ของตน อยางนอยที่สุดสมาชิกในคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 1 ทานจะตองมีความรู ความสามารถทางการเงินและที่สําคัญกรรมการบริษัท จะตองเปนบุคคลที่ไมขัดตอ
ขอกําหนดใดๆของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือขอบังคับบริษัท คณะกรรมการจะเปนผูพิจารณาแตงตั้ง
ตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาเสนอ กอนที่จะขออนุมัติตอผูถือหุน
กรรมการที่เขาใหม จะไดรับการอธิบายเพื่อใหทราบและเขาใจถึงธุรกิจ หนาที่ความรับผิดชอบของกรรมการ
จากประธานบริหาร หัวหนาฝายการเงินหรือผูที่ไดรับมอบหมายและเลขานุการบริษัท จะเปนผูใหขอมูลเบื้องตนที่
จําเปนอื่นๆ
ในการประชุมสามัญประจําปผูถือ หุนทุกครั้ง กรรมการจํานวน 1 ใน 3 โดยผูที่ดํารงตําแหนงนานที่สุด
จะตองออกจากตําแหนง แตกรรมการบุคคลดังกลาวยังคงสามารถที่จะถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมได ทั้งนี้ผูถือ
หุนมีสิทธิเลือกกรรมการของบริษัทตามขอบเขตและกฎเกณฑดังนี้
1) ผูถือหุนหนึง่ คนมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
2) การเลือกตั้งกรรมการจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเปนรายบุคคลหรือหลายคนพรอมกันเต็มตามจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดที่จะตองเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได โดยในการออกเสียงลงคะแนน บุคคลแตละคนที่ผูถือหุนออกเสียง
เลือกตั้งจะไดรับคะแนนเสียงจากผูถือหุนตามจํานวนหุนนั้นมีอยูทั้งหมดตาม (1)โดยผูถือหุนดังกลาวจะแบง
คะแนนเสียงใหแกบุคคลหนึ่งบุคคลใด มากนอยเพียงใดไมได
3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวน กรรมการที่จะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากัน เกิน
จํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด
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การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น
เพื่อใหมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติ งานตามหนาที่และความรับผิดชอบที่ ไดรับมอบหมาย กรรมการบริษัทและ
ประธานฝายบริหาร ควรจะจํากัดจํานวนบริษัทในการที่ตนจะเขารับตําแหนงเปนกรรมการ ไมเกินกวา 5 บริษัทใน
บริษัทจดทะเบียนนอกเหนือจากบริษัทในเครือของฮานา
การประเมินผลคณะกรรมการและกรรมการผูจ ัดการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดดําเนินการประเมินตนเองสําหรับผลการทํางานตามเกณฑที่วางไวเปนประจําในทุกป ทั้งนี้
กรรมการทุกๆทานสามารถใหขอเสนอแนะอยางเปนอิสระ เพื่อที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพทํางานของคณะกรรมการ
บริษัทฯ สวนกรรมการผูจัดการไดมีการประเมินผลการทํางานโดยกรรมการอิสระทุกป
แผนการสืบทอดตําแหนง
คณะกรรมการจะดําเนินการเพื่อใหมั่นใจไดวา มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเขามารับผิดชอบในตําแหนงกรรมการ
และฝายบริหารที่สําคัญอยางเหมาะสมและสอดคลองกับนโยบายแผนการสืบทอดตําแหนงกรรมการและผูบริหาร
ระดับสูงที่วางไว โดยคณะกรรมการสรรหามีหนาที่เสนอแตงตั้งกรรมการและผูบริหารระดับสูง (หัวหนาฝายบริหาร
หัวหนาฝายปฎิบัติการ หัวหนาฝายการเงิน) โดยกระบวนการสรรหามาจากการพิจารณาบุคคลทั้งจากภายในและ
ภายนอกบริษัท
เลขานุการบริษัท
เลขานุการบริษัททําหนาที่ประสานงานเบื้องตนระหวางกรรมการบริษัท และฝายบริหาร คณะกรรมการไดแตงตั้ง
เลขานุการบริษัทเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2551 โดยมีหนาที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย
ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551 ในมาตรา 89/15 โดยเลขานุการบริษัทฯ จะตองปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และ
ดวยความซื่อสัตยและจะตองปฏิบัติตามกฏหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท มติของที่ประชุมคณะกรรมการ
และมติที่ประชุมของผูถือหุน
(3) คาตอบแทนผูบริหาร
รายละเอี ย ดปรากฏตามหลั ก การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การ ข อ 5 ความรั บผิ ด ชอบของคณะกรรมการ ในหั ว ข อ
คาตอบแทนกรรมการ หนา 55
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(4) การกํากับดูแลกิจการ
บริษัทที่ประสบความสําเร็จสามารถวัดไดจากการไดรับการสงเสริมและสนับสนุนที่ดีจากลูกคา ผูลงทุน พนักงาน คู
คาทางธุรกิจและสังคม บริษัทเชื่อมั่นวาการกํากับดูแลกิจการที่ดี จะนํามาซึ่งประโยชนสูงสุดแกบริษัทและผูถือหุน
รวมทั้งผูมีสวนไดเสียอื่นๆที่เกี่ยวของ โดยบริษัทมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีซึ่งเปดเผยไวใน Website ของ
บริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการจะดําเนินการตอไปเพื่อใหมีพื้นฐานการกํากับดูแลกิจการที่แข็งแกรงยิ่งขึ้นตอไป
ในป 2552 บริษัทไดปฏิบัติตามหลักการดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
1. สิทธิของผูถือหุน
ฮานาตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิของผูถือหุนมาโดยตลอดและมีนโยบายในการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียม
เปนธรรม และเปนไปตามกฎหมายและประกาศของหนวยงานที่เกี่ยวของเชนสิทธิในการซื้อขาย โอนหุน รับเงินปน
ผล การไดรับขาวสารขอมูลตางๆ สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน การออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการมอบ
ฉันทะใหผูอื่นเขาประชุมแทน เปนตน บริษัทไมมีการลิดรอนสิทธิของผูถือหุนในการศึกษาขอมูลที่ตองเปดเผยตาม
ขอกําหนดตางๆ รวมถึงไมลิดรอนสิทธิใดๆ ในการเขาประชุมผูถือหุน เชนไมเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงวาระการประชุม
โดยไมแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา นอกจากนี้บริษัทดูแลผูถือหุนมากกวาสิทธิตามกฏหมาย เชนการจัดใหผูถือหุน
เขาเยี่ยมชมกิจการโรงงาน
ในการประชุมผูถือหุน บริษัทไดมีการดําเนินการตางๆ เพื่อใหสิทธิผูถือหุนดังนี้
กอนวันประชุมผูถือหุน บริษัทจัดประชุมผูถือหุนสามัญประจําปภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นงวดบัญชีประจําป ในป
2552 ไดจัดประชุมวันที่ 30 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมที่อยูติดกับสํานักงานใหญของบริษัท โดยมอบให
บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนนายทะเบียนหุนของบริษัทเปนผูจัดสงหนังสือเชิญประชุม
ใหแกผูถือหุน ลวงหนากอนวันประชุม 14 วันเพื่อใหผูถือหุนมีระยะเวลาในการพิจารณา โดยหนังสือเชิญประชุมระบุ
รายละเอียดของวาระการประชุมอยางชัดเจนวาเปนเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา แลวแตกรณี
รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในแตละวาระพรอมเอกสารขอมูลประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดครบถวน
เพียงพอ นอกจากการจัดสงหนังสือเชิญประชุมใหกับผูถือหุนโดยตรงแลว บริษัทไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุมบน
เว็บไซตของบริษัท (www.hanagroup.com) ลวงหนากอนการประชุม และผานระบบ ELCID ของตลาดหลักทรัพยทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีขอมูลเหมือนกับที่บริษัทจัดสงใหผูถือหุน
วันประชุมผูถือหุน ในการประชุมผูถือหุน บริษัทมีการแจงรายละเอียดเกี่ยวกับองคประชุมและวิธีการลงคะแนนและ
นับคะแนนใหผูเขารวมประชุมทราบกอนเริ่มการประชุม และระหวางการประชุมไดมีการเปดโอกาสใหผูถือหุนทุก
คนมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามภายในเวลาที่เหมาะสม การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 มี
กรรมการจํ า นวน 6 ท า นจาก 6 ท า นได เ ข า ร ว มประชุ ม (100%) ได แ ก ป ระธานกรรมการบริ ษั ท และประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ หัวหนาฝายบริหาร และประธานคณะกรรมการสรรหาเขารวมประชุม นอกจากนี้ยังมีผู
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อํานวยการฝายการเงินและผูสอบบัญชีภายนอก เขารวมประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นและตอบขอซักถามของผูถือ
หุนดวย
คณะกรรมการเปดโอกาสใหผูถือหุนเลือกกรรมการเปนรายบุคคล ในการออกเสียง บริษัทจะใชบัตรลงคะแนนและ
เก็บบัตรลงคะแนนเหลานี้ไวเพื่อใหสามารถตรวจสอบไดภายหลัง ผูถือหุนมีโอกาสไดซักถามและแสดงความเห็นใน
เรื่องการบริหารธุรกิจของบริษัทหรือในเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวของอยางเทาเทียมกัน
ภายหลังวันประชุมผูถือหุน บริษัทมีการบันทึกรายงานการประชุม โดยบันทึกรายละเอียดวาระการประชุมทั้งหมด ผล
การลงคะแนนของผูถือหุนแตละวาระ และมติในที่ประชุมผูถือหุน พรอมทั้งประเด็นซักถามของผูถือหุน โดยรายงาน
ไดจัดทําอยางถูกตอง ครบถวน เสร็จสมบูรณเพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได โดยรายงานการประชุมที่จัดในป
2552 ไดเปดเผยบน Website ของบริษัท หลังประชุมภายใน 1 วันทําการ พรอมกับที่สงใหตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ในกรณีที่ผูถือหุนมีขอสงสัยหรือขอเสนอแนะเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกลาว ผูถือหุนสามารถ
ติ ด ต อ สอบถามได ที่เ ลขานุ ก ารของบริ ษั ท ซึ่ ง จะเป น ผู ป ระสานงาน อธิ บ ายข อ ซั ก ถามและดํ า เนิ น การตามความ
เหมาะสมตอไป รายงานการประชุมไดถูกจัดเก็บรักษาที่สํานักงานใหญของบริษัทเพื่อสะดวกตอการใชอางอิง
2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
บริษัทใหความสําคัญตอผลประโยชนของเจาของบริษัทซึ่งคือผูถือหุนของบริษัท บริษัทมีวิธีการปฏิบัติตอผูถือหุน
อยางเทาเทียมดังนี้
การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
บริษัทใหความสําคัญกับผูถือหุนทุกคนโดยไมคํานึงถึงขนาดของการถือหุน ผูถือหุนตางประเทศและผูถือหุนรายยอย
(ผูถือหุนเสียงสวนนอย) จะไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน ผูถือหุนทุกทานไดรับเงินปนผลในอัตราที่เทากัน
รวมถึงการมีสิทธิเทาเทียมกันเมื่อมีการเพิ่มทุน การจัดประชุมผูถือหุนของบริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนทุกคนเขารวม
ประชุม โดยผูถือหุนมีสิทธิออกเสียงเทาเทียมกัน ผูถือหุนที่เขารวมประชุมเองไมได สามารถมอบฉันทะใหกรรมการ
อิสระเขาประชุมและลงคะแนนเสียงแทน โดยแบบมอบฉันทะเปนแบบที่ผูถือหุนสามารถระบุความเห็นในการ
ลงคะแนนเสียงได นอกจากนี้บริษัทใหสิทธิผูถือหุนสวนนอยโดยหนึ่งในมาตรการที่สงเสริมการใหสิทธิผูถือหุน
เสนอเพิ่มวาระการประชุมลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุนและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการเปนการ
ลวงหนา โดยในการประชุมป 2552 บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเพิ่มวาระและมติหรือเสนอชื่อบุคคลเขาเปน
กรรมการเปนลายลักษณอักษรมาที่บริษัทไดตั้งแตเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2551 กอนมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาวาระและมติเพื่อเสนอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ ซึ่งบริษัทไดเปดเผยนโยบายและหลักเกณฑตางๆที่เปดเผยอยู
ใน website ของบริษัท อยางไรก็ตามในป 2552 ไมมีผูถือหุนทานใดสงเรื่องใดมาใหกรรมการพิจารณา เรื่องที่นํามา
พิจารณาเปนวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนไดเรียงลําดับตามที่ระบุไวในจดหมายเชิญประชุมผูถือหุน
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การหามการซื้อขายหลักทรัพยโดยการใชขอมูลภายใน
บริษัทมีมาตรการปองกันกรรมการและผูบริหารใชขอมูลภายในเพื่อหาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอื่นในทางมิชอบ
การใชขอมูลภายในเพื่อทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทเปนสิ่งที่ตองหาม บริษัทมีระบบในการปองกันการใช
ขอมูลภายในเพื่อประโยชนสวนตน ดังนี้
 มีการสื่อสารในเรื่องนโยบายจริยธรรมธุรกิจสําหรับคณะกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน โดยกรรมการและ
ผูบริหารจะตองลงนามปละครั้ง เพื่อรับทราบและปฏิบัติตามนโยบาย
 ดําเนินการสงจดหมายเวียนแจงกรรมการและผูบริหารที่ทราบขอมูลภายในเปนประจําทุกไตรมาส ถึงชวงเวลาที่
ไมควรซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท เปนระยะเวลา 1 เดือนกอนวันที่งบการเงินเผยแพรตอสาธารณชน และอยาง
นอย 24 ชั่วโมงภายหลังขอมูลไดเผยแพรตอสาธารณชนแลว
 กรรมการและผูบริหารมีการยืนยันสถานะภาพการถือครองหลักทรัพยเปนรายบุคคล และมีการรายงานการถือ
ครองหลักทรัพยตอคณะกรรมการเดือนละครั้ง
ในป 2552 คณะกรรมการและผูบริหารไดปฏิบัติตามนโยบายอยางเครงครัด ไมปรากฏวามีการซื้อขายหุนในชวงที่
หามเลย
ขอบังคับเรื่องการมีสวนไดสวนเสีย (ความขัดแยงทางผลประโยชน)
คณะกรรมการไดกําหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติสําหรับกรรมการและผูบริหารในการรายงานความขัดแยง
ทางผลประโยชน เพื่อใหมั่นใจวากรรมการและผูบริหารปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวัง ซื่อสัตยสุจริตในการ
ตัดสินใจ โดยไมมีผลประโยชนสวนตนไมวาทั้งทางตรงหรือทางออม โดยกําหนดมาตรการใหกรรมการและ
ผูบริหารเปดเผยขอมูลถึงการมีผลประโยชนสวนตนตอการทําธุรกรรมใดๆ ที่อาจจะมีผลกระทบกับบริษัท โดยผาน
ทางแบบฟอรมที่ไดรับการ อนุมัติจากคณะกรรมการ โดยกรรมการหรือผูบริหารดังกลาวจะถูกยกเวน ไมใหเขารวม
กระบวนในการตัดสินใจเพื่อพิจารณาธุรกรรมที่ตนมีสวนไดสวนเสียหรือเกี่ยวของ โดยมีเลขานุการบริษัทเปนผูรับ
รายงานการเปดเผยการมีสวนไดสวนเสียของกรรมการและผูบริหารและผูที่เกี่ยวของนําสงประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งในป 2552 บริษัทไดใหกรรมการและผูบริหารทุกคนเปดเผยขอมูลการมีสวนไดเสีย
ของตนเพื่อใหกรรมการพิจารณาและรับทราบ ซึ่งทั้งนี้ที่ผานมาไมมีกรณีขัดตอขอกําหนดในเรื่องการทําธุรกรรมที่
เกี่ยวโยงกัน
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3. สิทธิของผูมสี วนไดเสีย
ฮานาคํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสีย บริษัทมีความเทาเทียมกันในการใหโอกาสพนักงานทุกทาน ที่จะไดรับการ
ปฏิบัติอยางเสมอภาคตามแตละบุคคล และตามความสามารถของผลการทํางานเปนหลัก โครงการพัฒนาตําแหนงงาน
(Career Path Development Program) ไดจัดตั้งขึ้นเพื่อใหพนักงานไดเรียนรูและมีโอกาสที่จะพัฒนาเพื่อการเติบโต
บริษัทมีโครงการสวัสดิการตางๆเพื่อพนักงาน เชน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ คารักษาพยาบาล เงินชวยเหลือเพื่อ
การศึกษาของบุตร สําหรับพนักงานที่ไดรับเงินเดือนนอย คาอาหาร ประกันชีวิตกลุม โครงการรักษาและจูงใจ
พนักงานที่อยูรวมกับองคกรมายาวนาน เปนตน
ฮานาใหความสําคัญอยางที่สุดตอลูกคาของบริษัท บริษัทมีจุดมุงหมายที่จะตอบสนองหรือใหบริการที่เหนือกวาความ
คาดหวังของลูกคา ทางดานคุณภาพของสินคา การจัดสงมอบสินคา ความเชื่อมั่น ไววางใจและราคาที่สมเหตุผล
บริษัทฯ มีแผนกลูกคาสัมพันธ (Customer Services Department) ซึ่งทําหนาที่ประสานงานกับลูกคา ในการรับ
ขอเสนอแนะติชม รวมทั้งตรวจสอบความคืบหนาในการดําเนินงานตามที่ไดวางไว
บริษัทสงเสริมการแขงขันทางการคาอยางเสรี และยุติธรรมรวมถึงมีเปาหมายในการพัฒนาความสัมพันธระยะยาว
กับหุนสวนซัพพลายเออรและคูสัญญา บริษัทคํานึงถึงการแขงขันอยางมีจริยธรรม ทั้งนี้การจัดซื้อสินคา และบริการจะ
พิจารณาปจจัยทางดานราคา คุณภาพ การบริการ และการสงมอบสินคาเปนสําคัญ บริษัทไดปฏิบัติตามขอตกลงที่มีตอ
คูคาและเจาหนี้ตามเงื่อนไขที่มีตอคูคาและเจาหนี้อยางเครงครัด คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน
ปฏิบัติงานอยางขยันขันแข็งเต็มความสามารถในหนาที่ของตนตอหุนสวนธุรกิจ รวมทั้งเจาหนี้ทุกๆราย บริษัทได
ประพฤติตามกรอบกติกาของการแขงขันที่เปนธรรมและไมใชวิธีการที่ไมสุจริต เพื่อทําลายชื่อเสียงของผูแขงขันหรือ
ละเมิดความลับทางการคาของคูแขงขัน
บริษัทพยายามที่จะบรรลุผลสําเร็จในการสรางการเติบโตของรายไดสําหรับผูถือหุนในระยะยาว กรรมการและ
ผูบริหารแตละทานจะตองมีคุณสมบัติเหมาะสมตามตําแหนง รวมทั้งมีความเขาใจชัดเจนในบทบาทหนาที่ของตนใน
การกํากับดูแลกิจการ และใชวิจารณญาณในการดําเนินธุรกิจเพื่อผลประโยชนที่ดีที่สุดของบริษัทและผูถือหุน การ
ปฏิบัติตอผูถือหุนของบริษัทจะดําเนินตามกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสิทธิและการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกคน
อยางเทาเทียมกัน การเปดเผยขอมูลจะอยูบนพื้นฐานความเทาเทียมกัน มีความครบถวนและถูกตองตอเรื่องที่เกี่ยวกับ
สถานะภาพของบริษัท ทั้งผลการดําเนินงาน งบการเงิน การบัญชีและรายงานอื่นๆ บริษัทไดปฏิบัติตามหลักการกํากับ
กิจการที่ดีในการจัดประชุมผูถือหุนประจําป โดยในป 2552 บริษัทไดคะแนน “ดีเยี่ยม” ในการ ประเมินผลการประชุม
สามัญประจําปผูถือหุน ซึ่งจัดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และสมาคม
สงเสริมผูลงทุนไทย
บริษัทมีนโยบายดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดลอมและสังคม โดยเรามุงมั่นในการพัฒนารักษาสิ่งแวดลอม
และหวงใยเรื่องความปลอดภัย สุขภาพอนามัยของพนักงานและผูที่เกี่ยวของ พรอมทั้งยึดมั่นในหลักความรับผิดชอบ
ตอสังคม ควบคูไปกับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง ในเรื่องการอนุรักษทรัพยากรและพลังงานโดยการใชอยางมี
ประสิทธิภาพ ปองกันการเกิดมลพิษ และควบคุมการปลอยของเสียใหมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด ในการ
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ทํางานของพนักงาน บริษัทจัดใหมีสถานที่ทํางานและอุปกรณเพื่อความปลอดภัยและปองกันอุบัติเหตุ อุบัติการณ
อยางเต็มความสามารถ อีกทั้งใหมีการปฏิบัติตามกฏหมาย ขอกําหนด กฏระเบียบอื่นๆ รวมทั้งใหการสนับสนุน
ขอกําหนดของลูกคา อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดลอม ตลอดจนความรับผิดชอบทางสังคมและแรงงาน ผล
การปฏิบัติตามนโยบายในป 2552 คือบริษัทไดเขารวมโครงการเทคโนโลยีสะอาดกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อ
สนับสนุนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในโครงการพัฒนาสายการผลิตเพื่อประหยัดพลังงาน สงผลใหบริษัทประสบ
ความสําเร็จในการประหยัดไฟฟาสําหรับระบบทําความเย็นประมาณ 500,000 บาทตอป นอกจากนี้บริษัทปฏิบัติตาม
มาตรฐานสิ่งแวดลอมครบถวนและปฏิบัติตามกฏหมายและระเบียบตางๆ รวมทั้งมาตรฐานสากล (ISO) ในการ
ควบคุม การปลอยอากาศเสีย นํ้าเสีย ออกนอกโรงงาน
บริษัทจัดใหมีชองทางการรองทุกข ผูมีสวนไดเสียที่ตองการแจงเบาะแสตอคณะกรรมการบริษัทในประเด็นการทําผิด
กฏหมายหรือรองทุกขในเรื่องตางๆของบริษัท พนักงาน คูคา สามารถแจงเรื่องตอกรรมการตรวจสอบไดโดยตรง โดย
ขั้นตอนการแจงเบาะแสรองทุกข (นโยบายการรับเรื่องราวรองทุกขจากผูมีสวนไดสวนเสียกับบริษัท) ไดเปดเผยอยูใน
website ของบริษัท นอกจากนี้บริษัทมีกลองรับเรื่องคําแนะนํา/คํารองทุกข ติดตั้งอยูในแตละโรงงานทองที่ของบริษัท
เพื่อเปดโอกาสรับเรื่องรองทุกขจากผูไมประสงคจะเปดเผยนาม และคํารองทุกขที่เปนความลับจากพนักงานเพื่อ
รายงานการฉอฉล การกระทําผิดกฏหมาย หรือขอเสนอแนะอื่นๆตอกรรมการอิสระ
4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
บริษัทมีนโยบายที่จะเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของตรงเวลาตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตามขอกําหนดของการ
เปดเผยขอ มูล ซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหผูลงทุนมีขอมูลที่เพียงพอที่จะวิเคราะหหรือประเมินการลงทุน บริษัทจึง
พยายามที่จะเปดเผยขอมูลอยางทั่วถึง ครบถวน โปรงใสผานทางชองทาง สื่อตางๆ เพื่อใหผูลงทุนทุกทานมีความเสมอ
ภาคในการรับขอมูล ขอมูลสําคัญที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัท จะถูกเปดเผยตอตลาดทันที เพื่อใหผู
ลงทุนและผูที่เกี่ยวของไดรับทราบ โดยผานทั้งชองทางและสื่อการเผยแพรขอมูลตางๆของตลาดหลักทรัพยและ
Website ของบริษัท ในป 2552 บริษัทไมถูกสํานักงานก.ล.ต.หรือตลาดหลักทรัพยฯ ดําเนินการเนื่องมาจากการเปดเผย
ขอมูลไมเปนไปตามขอกําหนด และการเปดเผยงบการเงินของบริษัทตรงตามเวลาที่กําหนดในชวงปที่ผานมา
บริษัทยังไมจัดตั้งหนวยงานดานผูลงทุนสัมพันธขึ้นเฉพาะ แตผูบริหารของบริษัทจะทําหนาที่ทางดานผูลงทุนสัมพันธ
อย า งต อ เนื่ อ ง เพราะบริ ษั ทเชื่ อ ว า ความสามารถในการเสนอข อ มูล และสร า งความเชื่ อมั่ น เป นทั ก ษะที่สํ า คั ญ ยิ่ ง
เชนเดียวกับความสามารถทางดานเทคนิคและการบริหารจัดการ หนวยงาน Corporate Affairs ก็เปนอีกชองทางที่เปน
ผูใหขอมูลขาวสารทั่วไปตามที่ตองการ บริษัทจัดใหมีการแถลงผลการดําเนินงานทุกๆ ไตรมาส (Analyst Meeting)
เพื่อชี้แจงผลการดําเนินงาน และตอบขอซักถามตางๆของผูลงทุนสถาบัน กองทุน นักวิเคราะหนักขาวและผูที่สนใจ
สําหรับกิจกรรมในป 2552 บริษัทไดจัดใหมีการแถลงผลการดําเนินงาน 4 ครั้ง และมีเขารวมโครงการ Opportunity
Day ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 2 ครั้ง เพื่อแถลงผลการดําเนินงานในไตรมาสที่ผานมาแกผูที่สนใจ
นอกเหนือจากนี้ยังเปดโอกาสใหนักวิเคราะห ผูลงทุนที่สนใจ สามารถเยี่ยมชม พบผูบริหาร เพื่อสอบถามขอมูลตางๆ
ของบริษัทอีกดวย (Company Visit) นอกจากนี้ ผูลงทุนสามารถรับทราบขอมูลทางการเงินของบริษัทฯผานสื่อการ
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เผยแพรขอมูลตางๆของตลาดหลักทรัพยฯ และ Website ของบริษัทที่ Website: http://www.hanagroup.com หรือ
สามารถติดตอบุคคลตางๆตามรายนามดังนี้
ชื่อ
ตําแหนง
นายเทอรเรนซ ฟลิป เวียร หัวหนาฝายการเงิน
น.ส. จิระภา คงมณี
เลขานุการบริษัท

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

น.ส. เพ็ญพิมล คชภักดี

penpimol_k@hanabk.th.com

Corporate Affairs
Officer

โทรศัพท
02-5511297
02-5511297
ext. 117
02-5511297
ext. 226

โทรสาร
02-5511299
02-5511299
02-5511299

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีจํานวนทั้งสิ้น 6 ทาน โดยเปนกรรมการบริหาร 3 ทานและกรรมการอิสระ 3 ทาน ประธาน
กรรมการไมเปนบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจัดการและเปนกรรมการอิสระ คณะกรรมการไดพิจารณาแลววา
โครงสรางคณะกรรมการปจจุบันเมื่อเทียบกับภาระหนาที่มีความเหมาะสม กรรมการที่เปนผูบริหารเปนผูที่มีความ
เชี่ ย วชาญและมี ป ระสบการณ สู ง ในธุ ร กิ จ ส ว นกรรมการที่ ไ ม เ ป น ผู บ ริ ห ารก็ เ ป น ผู มี ค วามรู ความสามารถใน
อุตสาหกรรม กรรมการทุกทานมีการอุทิศเวลาใหอยางเต็มที่โดยเฉพาะในการตัดสินใจที่สําคัญๆในเรื่องผลประโยชน
ของบริ ษั ท ทั้ งนี้ ค ณะกรรมการไดม อบหมายอํ า นาจหน า ที่ ความรั บผิ ด ชอบให แ กค ณะกรรมการบริ ห ารในการ
ดําเนินการจัดการธุรกิจของบริษัท โดยที่คณะกรรมการมีบทบาทหนาที่ในการกําหนดนโยบายตางๆเชนทิศทางธุรกิจ
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการจะทําการทบทวนนโยบายทุกป รวมทั้งกําหนดนโยบายจรรยาบรรณ
ธุรกิจ พิจารณาการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารระดับสูง คณะกรรมการไดมีการอนุมัติการ
แบงแยกหนาที่และอํานาจของคณะกรรมการบริหารและการจัดการ เชนกําหนดอํานาจอนุมัติวงเงินคาใชจายตางๆใน
การบริหารธุรกิจตามปกติของบริษัท แตอยางไรก็ตามผูมีอํานาจนั้นตองไมอนุมัติรายการที่ตนอาจเขาไปเกี่ยวพันกับ
บริษัทหรือบริษัทในเครือซึ่งกอใหเกิดการขัดแยงทางผลประโยชน
ในการคัดเลือกกรรมการ คณะกรรมการมุงเนนถึงความโปรงใสในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เขามาดํารง
ตําแหนงกรรมการ โดยบริษัทมีนโยบายในการใหสิทธิผูถือหุนเสนอรายชื่อผูที่เหมาะสมมาเปนกรรมการ และบริษัทมี
คณะกรรมการสรรหา เพื่อชวยพิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมของผูสมัครหรือกรรมการที่ครบกําหนดออก
ตามวาระ ซึ่ง ในปที่ ผา นมาไมมี ก ารเสนอชื่ อ กรรมการโดยผู ถือ หุน เพื่อ ให คณะกรรมการสรรหาพิ จ ารณา คณะ
กรรมการฯจึงพิจารณาจากกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ โดยพิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ ผลงานในปที่
ผานมา และความเต็มใจและการอุทิศเวลาที่จะกลับเขามาดํารงตําแหนงกรรมการตออีกวาระ
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เพื่อใหมั่นใจวาคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการผูซึ่งสามารถปฏิบัติงานโดยใชดุลยพินิจตามความสามารถ
ที่ดีที่สุดของตน กรรมการอิสระทุกทานจะตองมีคุณสมบัติตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย โดยกรรมการอิสระจะตองเปนกรรมการผูซึ่ง
1)
2)

3)
4)

ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
ไมดํารงตําแหนงกรรมการบริหาร พนักงานหรือที่ปรึกษา ผูซึ่งไดรับเงินเดือนประจําจากบริษัทหรือบริษัท
ยอย รวมทั้งไมเปนผูซึ่งมีอํานาจควบคุมบริษัทหรือบริษัทในเครือ หรือไมเปนผูที่มีผลประโยชนหรือสวนได
เสีย เปนเวลาไมนอยกวา 1 ป
ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจหรือผลประโยชนทั้งทางตรงและทางออม ในดานการเงินและการบริหารจัดการ
ของบริษัท บริษัทยอย หรือบุคคลที่เกี่ยวของที่อาจจะกอใหเกิดการขาดความเปนอิสระ
ไมเปนญาติสนิท บุคคลในครอบครัวของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญของบริษัทและบริษัทยอย รวมทั้งบุคคล
ที่ อ าจมี ค วามขั ด แย ง ทางผลประโยชน และไม ไ ด รั บ การแต ง ตั้ ง ให เ ป น ตั ว แทนรั ก ษาผลประโยชน ของ
กรรมการและผูถือหุนรายใหญ

คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อชวยปฏิบัติหนาที่ที่สําคัญตางๆ คณะอนุกรรมการมีทั้งหมด 4 ชุดคือ
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการสงเสริมใหกรรมการที่ไมไชกรรมการบริหาร มีการจัดประชุมโดยที่ไมมีฝายบริหารเขาประชุม โดย
กรรมการที่ไมไชกรรมการบริหารสามารถพิจารณากําหนดการประชุมแยกเปนการเฉพาะเพื่อพิจารณา แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและปรึกษาหารือโดยที่ไมมีฝายบริหารเขารวมประชุมดวย
ความขัดแยงทางผลประโยชน
คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่จัดการ ดําเนินและตัดสินใจดานธุรกิจในดุลพินิจตามหลักเหตุและผลเพื่อประโยชน
สูงสุดขององคกร คณะกรรมการถูกคาดหวังวาจะหลีกเลี่ยงการกระทําที่กอใหเกิดความขัดแยงดานผลประโยชน
นอกเหนือจากความสัมพันธอื่นทั้งทางดานธุรกิจและครอบครัวของกรรมการ ที่อาจจะสงผลใหเกิดความขัดแยงดาน
ผลประโยชนกับบริษัท กรรมการตองรายงานความสัมพันธดังกลาว บริษัทไดมีการกําหนดมาตรการและขั้นตอนการ
อนุมัติการทํารายการระหวางกัน ซึ่งในการเขาทําสัญญากับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน จะตองผาน
การพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และจากคณะกรรมการบริษัท
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินในขอ 7 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกันในรายงานและงบการเงินรวม ซึ่งได
เปดเผยขอมูลโดยสรุปรายการระหวางกันของบริษัทฯ และบริษัทยอยตางๆที่เกิดขึ้น รายการที่เกิดขึ้นเปนรายการ
ธุรกิจปกติกับบริษัทยอย ซึ่งไมกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนใดๆ ทั้งนี้รายการระหวางกันที่เกิดกับบริษัทที่
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เกี่ยวของกันคือ รายการเชาทรัพยสินระหวางกัน โดยบริษัทฯ ไดตกลงทําสัญญาเชาชวงที่ดินจากบริษัท โอแมค
จํากัด ซึ่งกรรมการอิสระมีความเห็นวาเงื่อนไขตางๆที่ระบุไวในสัญญาเชา สอดคลองตามหลักปฏิบัติทั่วไป และ
อัตราคาเชาเปนราคาที่ยุติธรรม เนื่องจากเปนอัตราเดียวกับคาเชาที่บริษัท โอแมค จํากัด จายใหกับเจาของที่ดิน ซึ่ง
เปนบุคคลภายนอกที่ไมมีความเกี่ยวของใดๆ กับบริษัท
ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการมีหนาที่รับผิดชอบในการกําหนดและรักษาระบบการควบคุมภายใน ในป 2552 คณะกรรมการมีการ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยทําการประเมินตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทดวยตนเอง (self assessment) โดยคําถามไดปรับปรุงมาจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย ซึ่งไดมีการสอบทานความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในสวนหลักๆคือ องคกรและสภาพแวดลอม
การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล รวมทั้งระบบ
การติดตาม ทั้งนี้บริษัทมีแผนกตรวจสอบภายในที่รายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อดําเนินการติดตามใหมี
การปฏิบัติตามระบบที่วางไว คณะกรรมการบริษัทไดมีการพิจารณารวมกับผูตรวจสอบภายในและผูบริหารถึงความมี
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน นอกจากนี้คณะกรรมการไดแตงตั้งใหมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เพื่อดําเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและมั่นใจวาบริษัทมีการประเมิน บริหาร
และควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได
คณะกรรมการเห็นวาระบบการควบคุมภายในที่มีอยูบรรลุจดุ มุงหมายและสามารถใหความมั่นใจในความถูกตองของ
ขอมูลทางการเงิน การปองกันรักษาทรัพยสินของบริษัทจากการสูญหายหรือการใชโดยมิชอบ รวมทั้งรายการตางๆ
ใหมีการปฏิบัติตามระเบียบและขอกําหนดของบริษัทฯ
จริยธรรมธุรกิจ
คณะกรรมการคาดหวังที่จะประกอบธุร กิจโดยใหมีมาตรฐานสูงสุดทั้งทางดานจริยธรรมและการปฏิบัติตามขอ
กฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ บริษัทตองการอยางยิ่งที่จะใหผูบริหาร คณะกรรมการบริษัท และพนักงานคํานึงถึงความ
ซื่อสัตยสุจริตในการดําเนินธุรกิจเปนหลักสําคัญ ดังนั้นจึงไดมีการกําหนดใหมีนโยบายและระเบียบปฏิบัติเรื่อ ง
จริยธรรมธุรกิจ เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติหรือแกปญหาทางดานหลักจริยธรรมและกฎหมายในการดําเนินธุรกิจ
ขององคกรและไดเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ ผูบริหารและพนักงานทุกทานถูกสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑที่วางไว การติดตามการปฏิบัติตามหลักเกณฑจะดําเนินการโดยผูบริหารระดับสูง บริษัทไมยอมใหมีการ
กระทําที่ขัดตอกฎหมายและศีลธรรม พนักงานที่ฝาฝนระเบียบปฏิบัติเรื่องจริยธรรมธุรกิจ จะไดรับการลงโทษทาง
วินัย ซึ่งอาจรวมถึงการถูกสิ้นสุดการเปนพนักงาน พนักงานทุกระดับชั้นสามารถแจงขอรองเรียนผานสื่อตางๆ ที่ทาง
บริษัทกําหนดขึ้น
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การประชุมคณะกรรมการ
ในการประชุมจะตองมีคณะกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค
ประชุม ในป 2552 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 4 ครั้ง ประธานคณะกรรมการและประธานบริหารจะเปนผู
กําหนดวาระการประชุม กรรมการทานอื่นสามารถแนะนําเรื่องที่ควรจะประชุมเพิ่มเติม ทั้งนี้เอกสารและขอมูลการ
ประชุมจะสงใหกรรมการฯ ทุกทานพิจารณาเปนการลวงหนา เพื่อเปนการเตรียมตัวกอนเขาประชุม กรณีที่ตองการให
มีการพิจารณาวาระใดเพิ่มเติม กรรมการสามารถติดตอแจงกับเลขานุการ ในการประชุมจะมีการกําหนดเวลาการ
ประชุมอยางเพียงพอเพื่อใหกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาหรือตัดสินใจตอเรื่องตางๆอยางเต็มที่ ซึ่งรายงาน
การประชุมจะมีการจัดทําขึ้นอยางเสร็จสมบูรณ และบรรจุสาระสําคัญ เชนวัน เวลาเริ่มตนและสิ้นสุดการประชุม
รายชื่อกรรมการผูเขารวมประชุมและที่ขาดประชุม สาระสําคัญของเรื่องที่พิจารณาและมติที่ประชุม ผูบันทึกการ
ประชุมและผูรับรองรายงาน ในการจัดเก็บเอกสารการประชุมคณะกรรมการนั้น มีการเก็บรักษาที่สํานักงานใหญของ
บริษัท โดยไมสามารถแกไขบันทึกการประชุม โดยไมผานการอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการ
คาตอบแทนกรรมการ
บริษัทใหคาตอบแทนกรรมการสําหรับกรรมการอิสระ สวนกรรมการบริหารไดรับคาตอบแทนในฐานะพนักงานของ
บริษัท ดังนั้นบริษัทจึงไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ทั้งนี้คณะกรรมการทั้งคณะจะเปนผูพิจาณา
คาตอบแทนของกรรมการ โดยบริษัทมีนโยบายจายคาตอบแทนกรรมการที่ใหเฉพาะกับกรรมการอิสระในรูปของเบี้ย
ประชุมและโบนัส ซึ่งอัตราการจายจะขึ้นอยูกับขอบเขตความรับผิดชอบของแตละบุคคล ทั้งนี้คาตอบแทนกรรมการ
ไดมีการเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมผนวกกับโครงสรางคาตอบแทนของบริษัท ซึ่งคาตอบแทนกรรมการไดรับการ
อนุมัติโดยที่ประชุมผูถือหุนเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552
รายละเอียดคาตอบแทนของกรรมการแยกเปนรายบุคคล มีดังนี้
ชื่อ
ตําแหนง
1. นายบัญชา ทานพระกร
ประธานกรรมการ, กรรมการ
อิ ส ร ะ , ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร
ตรวจสอบ
2. นายวรพจน เทพวนาประสิทธิ์ ก ร ร ม ก า ร อิ ส ร ะ , ก ร ร ม ก า ร
ตรวจสอบ, ประธานกรรมการ
สรรหา
3. นายมารติน เอ็นโน ฮอรน
ก ร ร ม ก า ร อิ ส ร ะ , ก ร ร ม ก า ร
ตรวจสอบ, กรรมการสรรหา
4. นายริชารด เดวิด ฮัน
กรรมการบริหาร, กรรมการสรร
หา
5. นายวินสัน มุง ชู ฮุย
กรรมการบริหาร
6. นายเทอรเรนซ ฟลิป เวียร
กรรมการบริหาร

เบี้ยประชุม (บาท)
475,000

โบนัส (บาท)
50,000

255,000

30,000

255,000

30,000

-

-

-

-

หมายเหตุ: กรรมการบริหาร (4) - (6) ไดรับคาตอบแทนในฐานะพนักงานของบริษัท
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คาตอบแทนผูบริหาร
เกณฑคาตอบแทนของผูบริหาร - บริษัทพิจารณาวาคาตอบแทนผูบริหารตองสามารถดึงดูด จูงใจ และรักษาพนักงานที่มี
ประสบการณและความสามารถ คาตอบแทนผูบริหารประกอบดวยเงินเดือนและโบนัสในรูปแบบเดียวกับพนักงานของบริษัท
โดยพิจารณาจากผลการทํางานตามบทบาทหนาที่ การทุมเทของบุคคล ความซับซอนและความรับผิดชอบในตําแหนงของแต
ละบุคคล
คาตอบแทนผูบริหาร 5 ทานตามตารางนี้ เปนคาตอบแทนของผูบริหารตามรายชื่อที่ (4) - (6) และนายวิง เกิง เชาว ผูจัดการ
ทั่วไปของโรงงานงานฮานา ลําพูน
ประเภทคาตอบแทน
เงินเดือน
โบนัส
เบี้ยประชุม
รวม

จํานวน

8,484,847
5,018,214
13,503,061

คาตอบแทนอื่น
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ – เปนสวนหนึ่งของโครงการผลประโยชนตอบแทนสรางแรงจูงใจใหผูบริหารและพนักงาน ที่จะมี
สวัสดิการกรณีเสียชีวิต พิการ ลาออก หรือเกษียนอายุ บริษัทจายสมทบใหในอัตรารอยละ 3 - 7.5 ของเงินเดือน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
อายุงานที่ทํางานกับบริษทั

(5) การดูแลเรือ่ งการใชขอมูลภายใน
บริษัทฯ มีนโยบาย และ วิธีการดูแลผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใชเพื่อประโยชนสวนตน
รายละเอียด ปรากฏตามหลักการกํากับดูแลกิจการ ใน หนา 49
(6) บุคลากร
บริษัทฯ ไมมีขอพิพาทดานแรงงานที่สําคัญในระยะ 3 ป ที่ผานมา
จํานวนพนักงาน และ คาตอบแทนพนักงานแยกตามสายงานหลัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ฝาย
Daily staff
Monthly staff
รวม

จํานวน
(คน)
5,936
1,768
7,704

ลักษณะคาตอบแทน: เงินเดือน โบนัส สวัสดิการอื่นๆ

56

คาตอบแทนรวม
(ลานบาท)
856.3
1,064.3
1,920.6
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นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
การฝกอบรมและพัฒนาพนักงาน
ฮานาตระหนักเสมอวาความรูความสามารถของบุคลากรเปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จขององคกร บริษัทฮานามี
พนักงานทั่วโลกมากกวา 9 พันคน ซึ่งบริษัทไดฝกอบรมและพัฒนาใหแกบุคลากรของเรามาอยางตอเนื่อง โครงการ
ฝกอบรมและพัฒนาตางๆ สําหรับพนักงานประกอบดวยความรูและทักษะ เพื่อใหพนักงานมีความรูความสามารถ
สอดคลองกับความตองการและแผนกลยุทธธุรกิจขององคกร
โครงการฝกอบรมและพัฒนา มีสวนสําคัญในการดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีความรูและทักษะไว แผนการฝกอบรม
ที่เปนระบบทั้งภายนอกและภายใน แผนการฝกอบรมพนักงานใหม การฝกอบรมและพัฒนาเครื่องมือวิชาชีพตางๆ
แผนการฝกอบรมขีดสมรรถภาพทางเทคนิค แผนพัฒนาและฝกอบรมการปรับปรุงคุณภาพและผลผลิตไดมีสวนอยาง
มากในการพัฒนาทักษะและพลวัตรของพนักงานที่สามารถใหความมั่นใจไดวา จะสามารถผลิตสินคาที่มีคุณภาพ เพื่อ
ประสิทธิภาพและปรับปรุงผลผลิต เราใหความสนับสนุนพนักงานทุกระดับใหเขามีสวนรวมในการแกไขปญหาและ
การปรับปรุงคุณภาพและพัฒนาผลผลิตใหเกิดขึ้นในองคกร เชน กิจกรรม 5ส แนวความคิดการผลิตแบบลีน และ
วงจรคุณภาพ ฮานาไดรับรางวัลกิจกรรม QCC จากสมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) มาตลอดตั้งแตป 2550
นอกจากนี้ บริษัทยังจัดใหมีแผนฝกอบรมและพัฒนาทักษะที่หลากหลาย (Multi-skills Program) แผนการหมุนเวียน
ตําแหนงงาน (Job Rotation) แผนการพัฒนาความกาวหนาในสายงานอาชีพ (Career Path Development Program)
แผนพัฒนาพนักงานคนเกงคนดี (Talent Management Program) และแผนการสืบทอดตําแหนง (Succession Planning
Program) ซึ่งจะชวยรักษาสัมพันธภาพในระยะยาวกับพนักงานที่มีความรูความสามารถสูงใหอยูกับองคกร และเปน
การเพิ่มขวัญกําลังใจในการทํางาน
การพัฒนาวัฒนธรรมองคกร
การพั ฒ นาวั ฒ นธรรมองค ก รเป น เรื่ อ งหนึ่ ง ที่ ผ า ยบริ ห ารได ใ ห ค วามสนใจ เพื่ อ ปลู ก ฝ ง ให พ นั ก งานตระหนั ก ถึ ง
ความสําคัญของการมีสุขภาพกายและใจที่ดีสําหรับการทํางาน เพื่อที่วาพวกเขาจะไดเติบโตกาวหนาไปพรอมกับการ
เจริญเติบโตอยางตอเนื่องของบริษัทดวย ดังตัวอยาง ฮานาไดปลูกฝงพนักงานใหมีอุปนิสัยที่ดี 7 ประการ โครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และการประกวดแขงขันตางๆ เปนตน บริษัทจัดใหมีกิจกรรมที่ทํารวมกัน เชน กิจกรรมกีฬา
ทองเที่ยวและทัศนศึกษา การจัดใหมีการขายสินคาราคาประหยัด การสัมมนาเรื่องการจัดการรายรับ-รายจายของ
ตนเอง เปนตน
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9. การควบคุมภายใน
คณะกรรมการมีหนาที่รับผิดชอบในการกําหนดและรักษาระบบการควบคุมภายใน ในป 2552 คณะกรรมการมีการ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยทําการประเมินตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทดวยตนเอง (self assessment) โดยคําถามไดปรับปรุงมาจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ซึ่งไดมีการสอบทานความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในสวนหลักๆคือ องคกรและสภาพแวดลอม การ
บริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล รวมทั้งระบบการ
ติดตาม ทั้งนี้บริษัทมีแผนกตรวจสอบภายในที่รายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อดําเนินการติดตามใหมีการ
ปฏิบัติตามระบบที่วางไว คณะกรรมการบริษัทไดมีการพิจารณารวมกับผูตรวจสอบภายในและผูบริหารถึงความมี
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน นอกจากนี้คณะกรรมการโดยไดแตงตั้งใหมีคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงเพื่อดําเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและมั่นใจวาบริษัทมีการประเมิน
บริหารและควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได

คณะกรรมการเห็นวาระบบการควบคุมภายในที่มีอยูบรรลุจุดมุงหมายและสามารถใหความมั่นใจในความถูกตองของ
ขอมูลทางการเงิน การปองกันรักษาทรัพยสินของบริษัทจากการสูญหายหรือการใชโดยมิชอบ รวมทั้งรายการตางๆ ให
มีการปฏิบัติตามระเบียบและขอกําหนดของบริษัทฯ
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10. รายการระหวางกัน
การเชาทรัพยสนิ ระหวางกัน
บริษัท/บุคคล
ที่เกี่ยวของ

ลักษณะความสัมพันธ

บริษัท โอแมค เ ป น ผู ถื อ หุ น ข อ ง ฮ า น า จํ า น ว น
จํากัด
40,939,360 คิดเปนสัดสวนรอยละ 4.93
ของทุนจดทะเบียน (1) และ บจก. โอแมค
มีกลุมตระกูลฮัน เปนผูถือหุนรายใหญ
(2)
และมี ก รรมการของ บมจ.ฮานา
ไมโคร อิเล็คโทรนิคส จํานวน 2 ทาน
ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท(3)

สรุปรายการ

ขนาดของรายการ

เงื่อนไขความ
สมเหตุสมผลและความ
จําเปน

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

อัตราคาเชา 198,000
บาทต อ ป ตั้ ง แต ป
2535 และกําหนด
ขึ้นรอยละ 10 ตอป
จนกวาสิ้นสุดสัญญา
เชา 28 ก.พ 2554

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

(1) ขอมูล ณ. วันปดเสมุดทะเบียน 9 เม.ย. 2552
(2) บริษัท โอแมค จํากัด มีผูถือหุนรายใหญ คือ
น.ส. เจนีน มากาเร็ต ฮัน

ถือหุนในอัตรารอยละ 33.33

ลักษณะความสัมพันธ

บุตรนายซุยหย่ํา แซหั่น และนางซิลวี่ แซหาน

นายริชารด เดวิด ฮัน

ถือหุนในอัตรารอยละ 15.28

ลักษณะความสัมพันธ

บุตรนายซุยหย่ํา แซหั่น และนางซิลวี่ แซหาน

น.ส. มิเชลล วี ฮัน

ถือหุนในอัตรารอยละ 33.33

ลักษณะความสัมพันธ

บุตรนายซุยหย่ํา แซหั่น และนางซิลวี่ แซหาน

ด.ญ. อลินา ซิลวี่ ฮัน

ถือหุนในอัตรารอยละ 18.05

ลักษณะความสัมพันธ

บุตรนายริชารด เดวิด ฮันและนางสุมิตรา ฮัน

(3) กรรมการ 4 ทาน ไดแก 1. นายซุยหย่ํา แซหั่น 2. นายวรพจน เทพวนาประสิทธิ์ 3. นายริชารด เดวิด ฮัน 4. นางซิลวี่ แซหาน

ตามที่ ขอ 15 (3) ของประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 12/2543 ได
กําหนดใหขอบังคับของบริษัท ฯ และ บริษัทยอย ตองมีขอกําหนดเกี่ยวกับการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และ การไดมา
หรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญในลักษณะที่สอดคลองกับขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในเรื่อง
ดังกลาว ทั้งนี้ บริษัทยอย อันไดแก บริษัท ฮานา ไมโคร อิเล็คโทรนิคส (เจียซิง) จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยทางออมรอย
ละ 100 และจดทะเบียนอยูที่ประเทศจีน ไมสามารถแกไขขอบังคับใหเปนไปตามขอกําหนดดังกลาวได เนื่องจากไมได
รับอนุญาตจากรัฐบาลจีน ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) จึงไดมีมติ
เกี่ยวกับการใชมาตรการที่จะใชควบคุมดูแลใหบริษัทยอยทั้งสองแหงดังกลาวใหปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการทํา
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รายการเกี่ยวโยงกันกลาวคือไดมีมติเกี่ยวกับการกําหนดใหผูแทนของบริษัทฯ ที่ไดรับแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการของ
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส (เจียซิง) จํากัดสามารถออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทดังกลาว ใน
กรณี ที่บ ริ ษั ททั้ ง สองแหง ไดต กลงเข าทํ า รายการที่ เ กี่ย วโยงกั น หรื อ รายการเกี่ ย วกั บ การไดม าหรือ จํ าหน า ยไปซึ่ ง
สินทรัพยของบริษัท ตามความหมายที่กําหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่ใชบังคับเกี่ยวกับการทํา
รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน รวมทั้งจะตองไดรับความเห็นชอบหรือการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท
ดังกลาวโดยกรรมการที่มีสิทธิออกเสียงจะตองไมมีสวนไดเสียหรือผลประโยชนอื่นใดในเรื่องนี้
สรุปความคิดเห็นของกรรมการบุคคลภายนอกเกีย่ วกับรายการระหวางกัน
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินหมายเหตุ 7 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกันในรายงานและงบการเงินรวม ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ซึ่งไดเปดเผยขอมูลโดยสรุปรายการระหวางกันของบริษัทฯ และบริษัทยอยตางๆที่
เกิดขึ้น รายการที่เกิดขึ้นเปนรายการธุรกิจปกติกับบริษัทยอย ซึ่งไมกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนใดๆ ทั้งนี้
รายการระหวางกันที่เกิดกับบริษัทที่เกี่ยวของกันคือ รายการเชาทรัพยสินระหวางกัน โดยบริษัทฯ ไดตกลงทําสัญญาเชา
ชวงที่ดินจากบริษัท โอแมค จํากัด ซึ่งกรรมการอิสระมีความเห็นวาเงื่อนไขตางๆที่ระบุไวในสัญญาเชา สอดคลองตาม
หลักปฏิบัติทั่วไป และอัตราคาเชาเปนราคาที่ยุติธรรม เนื่องจากเปนอัตราเดียวกับคาเชาที่บริษัท โอแมค จํากัด จาย
ใหกับเจาของที่ดิน ซึ่งเปนบุคคลภายนอกที่ไมมีความเกี่ยวของใดๆ กับบริษัท
มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน
บริษัทฯ และบริษัทยอยไดมีการกําหนดมาตรการ และ ขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน โดยจะกําหนดให
ในการเข า ทํ า สั ญ ญากั บ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย ง ทางผลประโยชน จะต อ งผ า นการพิ จ ารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ จะตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในกรณีที่ตองผานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ การ
ออกเสียงในที่ประชุมนั้นๆ กรรมการซึ่งมีสวนไดเสียจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทยอยตองถือปฏิบัติตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และคณะกรรมการตรวจสอบ ยังทําหนาที่เปนผูสอบทานการทํา
รายการระหวางกันที่สําคัญทุกรายไตรมาส เพื่อดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนอีกดวย
นโยบายการทํารายการระหวางกันในอนาคต
นโยบายของบริษัทฯ และบริษัทยอยเกี่ยวกับการทํารายการระหวางกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จะตองปฏิบัติใหเปนไป
ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย และ ตลาดหลักทรัพย ขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และการปฏิบัติ
ตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยง และ การไดมา หรือ จําหนายไปซึ่งทรัพยสินของ
บริษัทฯ
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11. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
(1) งบการเงิน

ก. สรุปรายงานการสอบบัญชี
 ป 2552 ผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบไมมีเงื่อนไขและไมมีขอสังเกต
 ป 2551 ผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบไมมีเงื่อนไขและไมมีขอสังเกต
 ป 2550 ผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบไมมีเงื่อนไขโดยมีขอสังเกตเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการ เมื่อวันที่
1 มกราคม 2550 บริษัทฯ ไดเปลี่ยนนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงิน
เฉพาะกิจการจากวิธีสวนไดเสียเปนวิธีราคาทุน โดยบริษัทฯ ไดปรับยอนหลังงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2549 และสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว บริษัทฯได
ปรับยอนหลังงบการเงินเฉพาะกิจการงวดกอนที่นํามา แสดงเปรียบเทียบ การเปลี่ยนแปลงนี้ทําใหบริษัทฯ มี
กําไรสุทธิในงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ลดลงเปน
จํ า นวน 1,257 ล า นบาท (1.51 บาทต อ หุ น ) และ 974 ล า นบาท (1.19 บาทต อ หุ น ) ตามลํ า ดั บ ทั้ ง นี้ ก าร
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว มีผลกระทบเฉพาะตอรายการบัญชีที่เกี่ยวของกับเงินลงทุนในบริษัท
ยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการเทานั้น ไมไดมีผลกระทบตองบการเงินรวมแตอยางใด
ข. ตารางสรุปงบการเงินรวม และ งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
โปรดดูเอกสารแนบ 3
ค. อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ
โปรดดูเอกสารแนบ 3
(2) คําอธิบาย และ การวิเคราะหของฝายจัดการ

ภาพรวมผลการดําเนินงานของกลุมฮานา
รายไดจากการขายของกลุมบริษัทฮานา ลดลงรอยละ 11 เมื่อเทียบปตอป โดยป 2552 มีจํานวน 13.5 พันลานบาท เมื่อ
เทียบกับป 2551 ที่จํานวน 15.1 พันลานบาท สวนรายไดจากการขายในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐในป 2552 ลดลงรอยละ
13 เปน 392 ลานเหรียญสหรัฐ จาก 452 ลานเหรียญสหรัฐในป 2551 กําไรจากการดําเนินงานในป 2552 ลดลงรอยละ
1.4 เทากับ 1,847.8 ลานบาท จาก 1,855.9 ลานบาทในป 2551 กําไรจากการดําเนินงานในรูปเงินเหรียญสหรัฐในป 2552
ลดลงรอยละ 1.4 เทากับ 53.8 ลานเหรียญสหรัฐ จาก 55.5 ลานเหรียญสหรัฐ ในป 2551
ในป 2552 รายไดจากการขายของทั้งกลุมบริษัท ในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐลดลงรอยละ 13 เมื่อเทียบกับป 2551 แตป
2552 มีการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจที่แตกตางจากป 2551 อยางชัดเจน โดยยอดขายในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐเมื่อเทียบ
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กับปที่ผานมา ในครึ่งแรกของปลดลงรอยละ 23 ในขณะที่ครึ่งหลังของปเพิ่มขึ้นรอยละ 8 เมื่อเทียบปตอป ซึ่งทิศทาง
ของยอดขายสะทอนใหเห็นถึงผลกระทบจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจโลกในปลายป 2551 และเริ่มมีการฟนตัวจากการ
เพิ่ ม เติ ม จํ า นวนสิ น ค า คงคลั ง ที่ ล ดลง และต อ เนื่ อ งมาในครี ง ป ห ลั ง ที่ ต ลาดเติ บ โตขึ้ น จากความต อ งการในสิ น ค า
อิเล็คทรอนิกสที่เพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก
การวิเคราะหผลการดําเนินงานที่ผานมา
การวิเคราะหรายได
ป 2552 ยอดขายของหนวยงานประกอบ IC หดตัวในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐรอยละ 13 (ลดลงรอยละ 11 ในรูปเงิน
บาท) โดยยอดขายหดตัวรอยละ 20 ในครึ่งปแรกและทรงตัวในครึ่งปหลัง (เมื่อเทียบกับปที่ผานมา) ยอดขายของ
หนวยงานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาลดลงรอยละ 12 และหนวยงานที่เมืองเจียซิง ประเทศจีน ลดลงรอยละ 21 อยางไร
ก็ตามทั้งสองหนวยงานนี้มียอดขายที่ใกลเคียงกันในชวงครึ่งปหลังของป 2552 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 2551
ยอดขายของหนวยงานไมโครอิเล็คทรอนิคส ลดลงรอยละ 10 ในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐ (ลดลงรอยละ 6 ในรูปเงิน
บาท) โดยผลการดําเนินงานของหนวยงานที่จังหวัดลําพูนลดลงรอยละ 2 และหนวยงานที่เมืองเจียซิงลดลงรอยละ 26
ยอดขายในครึ่งปแรกลดลงรอยละ 20 และครึ่งปหลังเพิ่มขึ้นรอยละ 8 (เมื่อเทียบกับปที่ผานมา) โดยยอดขายของ
หนวยงานที่จังหวัดลําพูนลดลงรอยละ 14 ในชวงครึ่งปแรก แตเพิ่มขึ้นรอยละ 37 ในครึ่งหลังของป ยอดขายของ
หนวยงานที่เมืองเจียซิง ลดลงรอยละ 33 ในครึ่งแรกของป แตเพิ่มขึ้นรอยละ 17 ในครึ่งหลังของป เมื่อเทียบกับชวงเวลา
เดียวกันในป 2551
ยอดขายของหนวยประกอบผลิตภัณฑเฉพาะอยาง (CPG) ลดลงรอยละ 34 ในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐ (ลดลงรอยละ 32
ในรูปเงินบาท) ซึ่งลดลงมากกวาหนวยงานอื่นๆ เนื่องจากผลกระทบจากภาคอุตสาหกรรมยานยนต และจะยังคงตอเนื่อง
ไปจนถึงป 2557 สวนยอดขายของบริษัทฮานา ไมโครดิสเพลย เทคโนโลยี่ (HMT) ลดลงรอยละ 20 โดยมียอดขายที่
สวนทางกันกับผลิตภัณฑ LCOS (Liquid Crystal on Silicon) ที่มียอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้นในชวงครึ่งปหลัง
สัดสวนยอดขายแยกตามหนวยงานการผลิต
หนวยการผลิต PCBA (ประเทศไทย)
หนวยการผลิต PCBA (ประเทศจีน)
CPG - (กรุงเทพ)
หนวยการผลิต IC (อยุธยา)
หนวยการผลิต IC (เจียซิง)
HMT (สหรัฐอเมริกา)

ป 2552
43%
15%
8%
29%
4%
1%
100%
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ป 2551
37%
18%
11%
29%
4%
1%
100%

ป 2550
37%
17%
12%
30%
4%
1%
100%
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การวิเคราะหอัตราสวนกําไรขั้นตน ตนทุนขาย และคาใชจายในการขายและบริหาร
อัตราสวนกําไรขั้นตนเทากับรอยละ 19 ในป 2552 เพิ่มขึ้นรอยละ 2 จากเทากับรอยละ 17 ในป 2551 เนื่องจากการเพิ่ม
ยอดขายในสินคาที่มีอัตรากําไรสูง (Product Mix) ของหนวยงานผลิต IC และ PCBA สวนหนวยงานประกอบผลิตภัณฑ
เฉพาะอยาง (CPG) มีกําไรคอนขางคงที่ อัตรากําไรขั้นตนเพิ่มขึ้นเล็กนอยที่รอยละ 1 ในป 2551 เนื่องมาจากป 2550 มี
การปรับลดมูลคาสินคาคงคลังจํานวน 100 ลานบาท เนื่องจากการแข็งคาของเงินบาทตอเงินสกุลเหรียญสหรัฐใน
ปลายป 2549
การวิเคราะหผลกําไรจากการดําเนินงาน
กําไรจากการดําเนินงานของป 2552 ลดลงรอยละ 1 เนื่องจากยอดขายที่ลดลง อยางไรก็ตาม กําไรขั้นตนจากการ
ดําเนินงานเพิ่มขึ้นรอยละ 2 เทากับรอยละ 14 เทียบกับป 2551 ที่เทากับรอยละ 12 เนื่องจากคาใชจายในการขายและ
บริหารลดลง โดยคาใชจายในการขายและบริหารยังคงเทากับรอยละ 6 ของยอดขาย แตลดลง 130 ลานบาทเนื่องมาจาก
การลดคาใชจาย รวมทั้งการลดจํานวนพนักงานในป 2551 และการเพิ่มขึ้นของการตั้งสํารองหนี้ที่สงสัยวาจะสูญในป
2551 กําไรขั้นตนจากการดําเนินงานยังคงเทากับรอยละ 12 สําหรับป 2551 เทียบกับป 2550 เนื่องจากกําไรขั้นตนและ
คาใชจายในการขายและบริหารไมเปลี่ยนแปลงมากนักเมื่อเทียบปตอป
โดยสรุปแลวคาใชจายในการขายและบริหารลดลงรอยละ 14 ในป 2552 แตเพิ่มขึ้นรอยละ 8 ในป 2551 เมื่อเทียบกับป
2550 อยางไรก็ตาม คาใชจายในการขายและบริหารอยูที่รอยละ 6 ของยอดขาย ในป 2550 - 2552
เชนเดียวกับกําไรสุทธิ (Net profit margin) กอนรายการยกเวน ที่เพิ่มขึ้นรอยละ 2 เปนรอยละ 15 ในป 2552 แตยังคง
เทากับรอยละ 13 ในป 2551 และป 2550 สวนภาษีเงินไดนิติบุคคลยังคงเปนอัตรารอยละ 5-7 ของกําไรสุทธิกอนภาษี
ตลอด 3 ปที่ผานมา
กําไรกอนหักดอกเบี้ยจาย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA margin) เพิ่มขึ้นรอยละ 2 คือเทากับรอยละ
21 ในป 2552 และเพิ่มขึ้นจากรอยละ 1 มาเปนรอยละ 19 ในป 2551 เทียบกับป 2550
การวิเคราะหเงินปนผลจาย
ในป 2550 บริษัทฯ จายเงินปนผล 1.50 บาทตอหุน (0.50 บาทในเดือนธันวาคม 2549 และ 1.00 บาทในเดือนพฤษภาคม
ป 2550) จากผลกําไรของป 2549 จายเงินปนผล 1.30 บาทตอหุนในป 2551 จากผลกําไรของป 2550 และจายเงินปนผล
1.20 บาทตอหุนในป 2552 จากผลกําไรของป 2551 ซึ่งคิดเปนอัตราสวนเงินปนผลจายตอกําไรสุทธิกอนหักรายการ
ยกเวนเทากับรอยละ 56 รอยละ 51 และรอยละ 57 ตามลําดับ
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โดยปกติ บ ริ ษั ท ฯ จะทํ า การประกาศการจ า ยเงิ น ป น ผลจากผลการดํ า เนิ น งานของป ที่ ผ า นมา โดยมี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการในเดือนกุมภาพันธของปถัดไป เพื่อที่จะนําเขาสูการขอมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปใน
เดือนเมษายน และจะทําการจายปนผลในเดือนพฤษภาคม
ฐานะทางการเงิน
กลุมบริษัทฯ ไมมีภาระหนี้ที่กอใหเกิดดอกเบี้ย และมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสํารอง ณ 31 ธันวาคม 2552
เทากับ 6.0 พันลานบาท จาก 4.7 พันลานบาทในป 2551 และ 3.4 พันลานบาท ในป 2550
คุณภาพสินทรัพย
ลูกหนี้การคา
ลูกคาของบริษัทฯ และบริษัทยอยเปนบริษัทที่มีชื่อเสียงในอุตสาหกรรมการประกอบ IC และ อิเล็คทรอนิกส ทั้งนี้
บริษัทฯ จะทําการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับหนี้ที่ครบกําหนดชําระเกินกวา 90 วัน รวมทั้งรายการที่ฝาย
บริหารเชื่อวามีความนาสงสัยที่จะเกิดหนี้สูญ
ตารางแสดงลูกหนี้การคาของบริษัทฯ และบริษัทยอย
ลูกหนี้การคา-บริษัทอื่น
นอยกวา 3 เดือน
3-6 เดือน
6-12 เดือน
มากกวา 12 เดือนขึ้นไป
รวมลูกหนี-้ บริษัทอื่น
หัก:คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

2552

2551

2550

2,281,059
9,382
3,266
5,768
2,299,475
-6,415
2,293,060

1,514,771
30,274
7,013
1,266
1,553,325
-13,052
1,540,272

2,429,800
20,921
5,295
1,132
2,457,148
-7,608
2,449,540

สินคาคงเหลือ
โดยทั่วไปบริษัทฯและบริษัทยอยจะทําการผลิตสินคาตามคําสั่งซื้อของลูกคา สงผลใหปริมาณสินคาคงเหลือสวนใหญ
ของบริษัทฯ คือ วัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง เครื่องมือ และ สินคาระหวางการผลิต และมีสินคาสําเร็จรูปที่รอการจัดสง
ใหแกลูกคาเพียงสวนนอย โดยปกติกลุมบริษัทฯ จะทําการตัดจําหนายวัตถุดิบที่ลาสมัยและตั้งสํารองคาเผื่อสินคา
ลาสมัยสําหรับสินคาคงเหลือที่มีอายุยาวนานและการดอยคาของสินทรัพยถาวรกรณีถามีนัยสําคัญ ในทุกไตรมาส
ระยะเวลาหมุนเวียนสินคาคงเหลือเฉลีย่ ในป 2552 เทากับ 58 วัน ป 2551 เทากับ 59 วัน และป 2550 เทากับ 61 วัน
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สภาพคลอง
กลุมบริษัทฯ มีเงินสดสํารอง 6.0 พันลานบาท และไมมีภาระหนี้สินที่กอใหเกิดดอกเบี้ย สงผลใหอัตราสวนสภาพคลอง
มากกวา 3 เทาของหนี้สินหมุนเวียน สภาพคลองในการดําเนินงานยังคงแข็งแกรงอยางตอเนื่องในป 2552 เมื่อเทียบกับ
คาตัดจําหนาย (“EBITDA”) ที่เทากับ 2.8 พันลานบาท ซึ่งใกลเคียงกับป 2551 และป 2550
เงินสดสํารองในป 2552 เพิ่มขึ้น 1.3 พันลานบาท เนื่องจากมีกระแสเงินสดจํานวน 1.1 พันลานบาทหลังจากหักเงินปน
ผลและเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน และ 0.2 พันลานบาทมาจากการลดลงของเงินทุนหมุนเวียน เงินสดสํารองใน
ป 2551 ยังคงเทากับ 1.30 พันลานบาท เนื่องจากการลดลงของเงินทุนหมุนเวียน 0.5 พันลานบาทในป 2551 และมี
กระแสเงินสดจากการดําเนินงานสุทธิจํานวน 0.8 พันลานบาท
รายจายฝายทุน
รายจายฝายทุนสุทธิของป 2552 เทากับ 754 ลานบาท ในป 2551 เทากับ 1,049 ลานบาท และ ป 2550 เทากับ 1,278 ลาน
บาท ตามลําดับ โดยปกติรายจายฝายทุนจะเปนรายจายสําหรับการซื้ออุปกรณการผลิตเมื่อมีการเพิ่มขึ้นของยอดขาย
โดยเฉพาะหนวยงานประกอบ IC อยางไรก็ตามจะลาหลังประมาณ 3-6 เดือนเนื่องจากตองทําการสั่งซื้อลวงหนา การ
ขยายโรงงานใหมจะขึ้นอยูกับการใชสอยประโยชนของอาคารโรงงานในปจจุบัน และระยะเวลาในการกอสรางโรงงาน
ใหมหรือการขยายโรงงานเดิม
แหลงที่มาของเงินทุน
บริษัทและบริษัทยอยไมมีภาระหนี้สินที่กอใหเกิดดอกเบี้ย และมีเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานเปนบวก แหลง
เงินทุนของกลุมฮานาจะมาจากสวนของผูถือหุน
ปจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลตอการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
กลุมบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจการผลิตชิ้นสวนอิเล็คทรอนิกส โดยรับจางทําการผลิตสินคาจากลูกคา และดําเนินการจัดสง
ใหลูกคา หรือลูกคาของลูกคาเอง ดังนั้นผลการดําเนินงานของกิจการ จึงขึ้นอยูกับความสามารถในการรักษาฐานลูกคา
เดิมและการแสวงหาลูกคารายใหมๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกและยอดขายสินคา
ของลูกคา จึงมีผลตออุปสงคในสินคาและบริการของบริษัทฯ
เนื่องดวยกลุมบริษัท มีรายไดจากการขายในรูปสกุลเงินตางประเทศ (สกุลเงินเหรียญสหรัฐ) และมีตนทุนในรูปสกุลเงิน
ตางประเทศคิดเปนรอยละ 60 ของรายไดจากการขาย การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอเหรียญสหรัฐ
และเงินหยวนของจีนตอเหรียญสหรัฐ จะมีผลกระทบตอผลกําไรของกลุมบริษัทฯ ประมาณ 135 ลานบาทตอไตรมาส
สําหรับทุกๆ รอยละ 10 ของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทตอเหรียญสหรัฐ และเงินหยวนของจีนตอ
เหรียญสหรัฐ ซึ่งก็คือ (1-0.60) X ยอดขาย X 10%
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กลุมบริษัทฯ ในประเทศไทยมีงบดุลที่แสดงสินทรัพยสุทธิประมาณ 55 ลานเหรียญสหรัฐ ซึ่งเปนสวนเงินทุนหมุนเวียน
ที่เกี่ยวของกับเงินตราตางประเทศ บริษัทฯ ไดดําเนินการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยการทําสัญญาซื้อ
ขายเงินตราตางประเทศลวงหนา เปนจํานวน 50 ลานเหรียญสหรัฐ ดวยการซื้อเงินสกุลบาทและขายเงินสกุลเหรียญ
สหรัฐ ซึ่งทําการตอสัญญาทุกๆ 3 - 6 เดือน
ในขณะที่ มู ล ค า ทางบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ย อ ยในต า งประเทศถู ก บั น ทึ ก ในรู ป สกุ ล เงิ น ต า งประเทศ ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนจะปรากฏใน “รายการผลตางจากการแปลงคางบการเงิน” ในสวนของผูถือหุนในบัญชีงบ
ดุล ซึ่งไมมีผลกระทบตอเงินสดจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลบาทตอเหรียญสหรัฐสะทอนถึงทิศทางเศรษฐกิจของตลาดและความตองการของสินคา อัตรา
แลกเปลี่ยนโดยเฉลี่ยสําหรับป 2552 เทากับ 34.3 บาทตอเหรียญสหรัฐ ซึ่งออนคาลงรอยละ 3 จากป 2551 ที่เทากับ 33.4
บาทตอเหรียญสหรัฐ แตใกลเคียงกับป 2550 ที่เทากับ 34.6 บาทตอเหรียญสหรัฐ
สําหรับบริษัทฮานา ที่เปนกลุมบริษัทที่สงออก การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของรายได
เนื่องจากมีผลกระทบตอกําไรจากการดําเนินงาน และการปรับปรุงมูลคาของสินคาคงคลัง (ซึ่งฝายจัดการจะรายงานแต
ละไตรมาส เมื่อมีผลกระทบที่เปนสาระสําคัญตอผลกําไร) และกําไรขั้นตน
รายการยกเวน
ไมมีรายการยกเวนสําหรับป 2552 บริษัทฯไดขายหุนทั้งหมด ที่ถืออยูรอยละ 23.4 ในบริษัท แอดแวนซ อินเตอรคอน
เนค เทคโนโลยี่ จํากัด (“AIT”) ใหกับ บริษัทยูนิเซมในเดือนกรกฎาคม 2550 ทั้งนี้การดําเนินการทําสัญญาซื้อขายได
เสร็จสมบูรณแลว ซึ่งบริษัทยอยไดรับเงินประมาณ 15.6 ลานเหรียญสหรัฐในป 2550 ในไตรมาสที่ 3 ป 2550 บริษัทฯ
ยังไดตั้งประมาณการภาระภาษีจากการประเมินภาษีเงินไดนิติบุคคลจากกรมสรรพากรเปนจํานวนเงิน 150 ลานบาท ซึ่ง
ยอดเงินจํานวนนี้ไดเคยระบุไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว บริษัทฯ กําลังอยูในขั้นตอนดําเนินการอุทธรณ
แผนการดําเนินงานในอนาคต
ป 2553 บริษัทฯ มีแผนการกอสรางโรงงาน พื้นที่ 5,000 ตารางเมตร ที่หนวยงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช
งบประมาณ 200 ลานบาท และมีแผนกอสร างโรงงาน พื้ นที่ 3,000 ตารางเมตรที่ห นวยงานจังหวั ดลําพูน โดยใช
งบประมาณ 100 ลานบาท รวมทั้งมีการแผนการซื้อที่ดินโดยใชงบประมาณ 150 ลานบาท เพื่อขยายกําลังการผลิตที่
หนวยงานจังหวัดลําพูน
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บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
ชวงตนป 2552 ตลาดยังคงประสบภาวะออนตัวเนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก ตอมาไตรมาส 2 มีสัญญาณของการฟนตัว
และเติบโตอยางแข็งแกรงจนถึงปลายป 2552 โดยเฉพาะสําหรับธุรกิจไมโครอิเล็คโทรนิคสและ IC สวนธุรกิจประกอบ
ผลิ ต ภัณ ฑ เฉพาะอย าง (CPG) และไมโครดิ ส เพลย ก็เ ป น ไปตามทิ ศทางเดี ย วกั น แต ก ารฟ น ตัว ของธุ ร กิจ ประกอบ
ผลิตภัณฑเฉพาะอยาง (CPG) เปนไปอยางจํากัดเนื่องจากสัญญาเชาที่ของโรงงานจะสิ้นสุดในป 2557
บริษัทฯ ยังคงรักษากลยุทธทางการตลาดโดยการเสนอผลิตภัณฑที่มีคุณภาพตามความตองการของลูกคาในราคาที่
แขงขันได ซึ่งฝายบริหารมั่นใจวาบริษัทฯมีโครงสรางตนทุนที่เทากับหรือต่ํากวาคูแขงขันสวนใหญ
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บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
คาตอบแทนจากการสอบบัญชีป 2552
ชื่อบริษัทผูจาย
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)
บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร (อยุธยา) จํากัด
บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร (กรุงเทพ) จํากัด
รวมคาตอบแทนจากการสอบบัญชี

ชื่อผูสอบบัญชี
กมลทิพย เลิศวิทยวรเทพ
กมลทิพย เลิศวิทยวรเทพ
กมลทิพย เลิศวิทยวรเทพ

คาสอบบัญชี
1,800,000 บาท
720,000 บาท
480,000 บาท
3,000,000 บาท

คาบริการอื่น
ชื่อบริษัทผูจาย

ประเภทของงานบริการอื่น

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด
(มหาชน)

การตรวจสอบเพื่อ
วัตถุประสงคเฉพาะการ
ตรวจสอบการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของบัตรสงเสริม
บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร (อยุธยา) จํากัด การตรวจสอบเพื่อ
วัตถุประสงคเฉพาะการ
ตรวจสอบการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของบัตรสงเสริม
บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร (กรุงเทพ)
การตรวจสอบเพื่อ
วัตถุประสงคเฉพาะการ
จํากัด
ตรวจสอบการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของบัตรสงเสริม
รวมคาตอบแทนสําหรับงานบริการอื่น
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ชื่อผูสอบบัญชี
บริษัท สํานักงาน
เอินสท แอนด ยัง
จํากัด

คาตอบแทนของงานบริการอื่น
สวนที่จายไปใน สวนที่จะตอง
ระหวางปบัญชี จายในอนาคต
690,000 บาท
-

บริษัท สํานักงาน
เอินสท แอนด ยัง
จํากัด

260,000 บาท

-

บริษัท สํานักงาน
เอินสท แอนด ยัง
จํากัด

100,000 บาท

-

1,050,000 บาท

-

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

12. ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ
-ไมมี-
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การรับรองความถูกตองของขอมูล
“บริษัทไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉ บับ นี้แล ว และดวยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาด ขอมูลที่ควรตองแจงใน
สาระสําคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองวา
(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปไดแสดงขอมูลอยาง
ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว
(2) บริษัทเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวา บริษัทไดเปดเผย
ขอมูลในสวนที่เปนสาระสําคัญทั้งของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตาม
ระบบดังกลาว
(3) บริษัทเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตาม
ระบบดังกลาว และบริษัทไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ 2553 ตอผูสอบบัญชีและ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทแลวซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทไดรับรองความถูกตอง
แลว บริษัทไดมอบหมายให นายเทอรเรนซ ฟลิป เวียร เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมี
ลายมือชื่อของ นายเทอรเรนซ ฟลิป เวียร กํากับไว บริษัทจะถือวาไมใชขอมูลที่บริษัทไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลว
ดังกลาวขางตน”
ชื่อ
1. นายริชารด เดวิด ฮัน

ตําแหนง
กรรมการ, รองประธาน, ประธานบริหาร
และหัวหนาฝายบริหาร

…………………………

กรรมการ, รองประธานบริหาร และ
หัวหนาฝายการเงิน

…………………………

กรรมการ, ประธานอํานวยการ
และหัวหนาฝายปฏิบัติการ

…………………………

4. นายวรพจน เทพวนาประสิทธิ์

กรรมการอิสระ

…………………………

5. นายมารติน เอ็นโน ฮอรน

กรรมการอิสระ

…………………………

6. นายบัญชา ทานพระกร

ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ

…………………………

2. นายเทอรเรนซ ฟลิป เวียร

3. นายวินสัน มุง ชู ฮุย

ชื่อ

ตําแหนง

ผูรับมอบอํานาจ นายเทอรเรนซ ฟลิป เวียร กรรมการ, รองประธานบริหาร และ
หัวหนาฝายการเงิน

ลายมือชื่อ

ลายมือชื่อ
…………………………

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดกรรมการและผูบริหารบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนงปจจุบัน

วันเริ่มตําแหนง อายุ จํานวนหุน สัดสวนการ

คุณวุฒิทางการศึกษา

ประวัติการทํางาน

(ป) ที่ถือ (หุน) ถือหุน (%)
74
95,000
0.011% อนุปริญญาทางการธนาคาร
Institute of Banker, London, UK

5 ปยอนหลัง
2550 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ
2545 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ

ประวัติการ
กระทําผิด

นายบัญชา ทานพระกร

ประธานกรรมการ,
7 พ.ย. 2545
กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายริชารด เดวิด ฮัน

รองประธานกรรมการ,
ประธานบริหาร และ
หัวหนาฝายบริหาร,
กรรมการสรรหา

18 พ.ย. 2528

52

1,040,000

0.125% ปริญญาตรี B.A. (Economics),
City University, London, UK
ปริญญาโท M.B.A (Marketing)
City University, London, UK

2528-ปจจุบัน กรรมการบริหารฮานา
และบริษัทยอย

ไมมี

DAP 57/2006
UFS 4/2006

นายวินสัน มุง ชู ฮุย

รองประธานบริหาร
ประธานอํานวยการและ
หัวหนาฝายปฏิบัติการ

16 พ.ค. 2531 63

7,860,900

0.947% ปริญญาตรี Bachelor of Engineering, 2531-ปจจุบัน กรรมการบริหารฮานา
Cheng Kong University
และบริษัทยอย

ไมมี

-

นายเทอรเรนซ ฟลิป เวียร

รองประธานบริหาร
และหัวหนาฝายการเงิน

16 มิ.ย. 2533

175,000

0.021% ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรและบัญชี 2533-ปจจุบัน กรรมการบริหารฮานา
Macquarie University, Australia และบริษทั ยอย

ไมมี

DCP 6/2001, Diploma
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***สัดสวนการถือหุน (%) ไดจากยอดหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

หนา 1 จาก 2

ไมมี

ประวัติการอบรม
เกี่ยวกับบทบาทหนาที่
และทักษะการเปน
กรรมการ
DAP 40/2005

รายละเอียดกรรมการและผูบริหารบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนงปจจุบัน

วันเริ่มตําแหนง อายุ

จํานวนหุน สัดสวนการ

นายวรพจน เทพวนาประสิทธิ์ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา

1 มิ.ย. 2542

(ป)
70

นายมารติน เอ็นโน ฮอรน

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา

3 พ.ค. 2544
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0

นายวิง เกิง เชาว

รองประธานและผูจัดการ
โรงงานฮานา ลําพูน

1 ธ.ค.2527
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1,004,500

คุณวุฒิทางการศึกษา

ที่ถือ (หุน) ถือหุน (%)
890,020
0.107% ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย
อนุปริญญา ธุรกิจระหวางประเทศ
WLU, Ontario, Canada

0.000% ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟา
California Polytechnic, U.S.A.
การบริหารจัดการธุรกิจ
Stanford University, U.S.A.
0.121% ปริญญาโท การจัดการ
สถาบันศศินทร
จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย

***สัดสวนการถือหุน (%) ไดจากยอดหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

หนา 2 จาก 2

ประวัติการทํางาน

ประวัติการ
กระทําผิด

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

5 ปยอนหลัง
มิ.ย. 2543 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ

ไมมี

2544 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ

ไมมี

DAP 57/2006

2551-ปจจุบัน รองประธานและผูจัดการโรงงาน
2541-2550 รองประธานอํานวยการ
ฝายขาย และการตลาด

ไมมี

-

เอกสารแนบ 2

ขอมูลการดํารงตําแหนงของผูบริหาร และ ผูมีอํานาจควบคุมในบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ และบริษัทอื่น
บริษัทยอย
รายชื่อบริษัท

ฮานา

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

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

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

//
//
//
-

X = ประธานกรรมการ

//
//
//
-

//
//
//
-

/ = กรรมการ

บริษัทที่เกี่ยวของ

ฮานา
เจียซิง

โอแมค
เซลล

//
//
//
-

//
//
-

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

// = กรรมการบริหาร

//
//
-

//
//
-

/// เจาหนาที่บริหาร

//
//
-

//
//
-

* กรรมการอิสระ

//
//
//
-

//
//
//
-

//
//
//

โอแมค

//
/
-

เอกสารแนบ 3

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนรวม
(หนวย:พันบาท)
รายได
รายไดจากการขาย
ประกอบดวย
PCBA (ประเทศไทย)
PCBA (ประเทศจีน)
CPG (กรุงเทพ)
IC (อยุธยา)
IC (เจียซิง)
HMT (สหรัฐอเมริกา)

ป
2552

ป
2551

13,457,941
5,771,541
1,994,009
1,106,085
3,967,967
516,523
101,816
13,457,941

รายไดอื่น - จากการดําเนินงาน

ป
2550

15,105,712

1%

5,659,157
2,648,854
1,626,385
4,408,441
637,802
125,073

100%

15,105,712

43%
15%
8%
29%
4%

2552-2551

15,635,568

1%

5,713,007
2,695,064
1,831,069
4,702,036
578,537
115,855

100%

15,635,568

37%
18%
11%
29%
4%

-1,647,770

%
2552/2551
-11%

1%

112,384
-654,845
-520,300
-440,474
-121,279
-23,257

-19%

100%

-1,647,771

-11%

37%
17%
12%
30%
4%

2%
-25%
-32%
-10%
-19%

146,584

224,120

231,570

70,660

93%

รวมรายได

13,604,525

15,329,832

15,867,138

-1,577,111

-10%

คาใชจาย
ตนทุนขาย
คาใชจายในการขายและบริหาร
ดอกเบี้ยจาย

10,956,720
800,048
6,784

81%

12,544,343
929,622
6,077

83%

6%

-1,587,623
-129,574
707

-13%

6%

13,076,196
863,574
2,214

84%

6%

รวมคาใชจาย

11,763,553

87%

13,480,042

89%

13,941,983

89%

-1,716,489

-13%

1,840,972

14%

1,849,790

12%

1,925,155

12%

139,378

8%

107,445
63,249
5,843

8%

14%

315,915

16%

5%

-34,314

28%

กําไรขาดทุนจากการดําเนินงาน
รายไดอื่นที่ไมไดมาจากการดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน

ดอกเบี้ยรับ
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได
ภาษีเงินไดนิติบุคคล

กําไร (ขาดทุน) กอนรายการยกเวน
รายการยกเวน

137,972
139,174
82,548
2,200,666
-157,710
2,042,956

30,527
75,924
76,705
16%
7%
15%

0

2,032,946
-123,396
1,909,550

4,901
179,659
49,596
13%
6%
13%

0

2,159,312
-102,741
2,056,571

13%

281,601

392,590

-14%

15%

0

กําไร (ขาดทุน) สุทธิประจํางวด

2,042,956

กําไรตอยอดขาย (%)

15%
808,586
2.35
2.53
1,847,757

13%
830,133
2.21
2.30
1,855,866

16%
830,133
2.26
2.95
1,875,457

3%
-21,548
0.15
0.23
-8,109

0%

1,005,338
2,853,095
21%
3.53

961,806
2,817,673
19%
3.39

849,480
2,776,849
18%
3.35

43,532
35,422

1%

1,079,353

1,239,454

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย (มูลคาหุนที่ตราไว 1 บาท)
กําไรตอหุน (บาท) กอนรายการยกเวน
กําไรตอหุน (บาท) หลังรายการยกเวน
กําไรจากการดําเนินงาน (กอนหักดอกเบี้ยจายและ ภาษี)
คาเสื่อมราคา
กําไรกอนหักดอกเบี้ยจาย,ภาษี,คาเสื่อมราคา,คาตัดจําหนาย
อัตราสวนกําไรกอนหักดอกเบี้ยจาย ภาษี คาเสื่อมราคา คาตัดจําหนายตอยอดขาย
กระแสเงินสดรับปรับลด

เงินปนผลจายจากกําไรของปกอน

981,010

15%

1,909,550

12%

2,449,161

15%

281,601

0.13

-

15%

5%

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล
ป

ป

ป

2552

2551

2550

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

4,272,065
1,729,129
2,293,060
1,756,824
106,158

4,316,298
362,624
1,540,272
2,060,582
136,715

3,386,431
0
2,449,540
2,205,351
162,562

-44,233
1,366,505
752,788
-303,758
-30,557

รวมสินทรัพยหมุนเวียน

10,157,236

8,416,492

8,203,885

1,740,744

เงินใหบริษัทที่เกี่ยวของกูยืม

0

0

0

0

เงินลงทุนในบริษัทรวม

0

0

0

0

5,605,407

5,875,209

5,566,939

-269,802

(หนวย:พันบาท)

%

2552-2551

2552/2551

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินฝากสถาบันการเงินและตั๋วเงินรับ
ลูกหนี้การคา
สินคาคงเหลือ

ที่ดินอาคารและอุปกรณ-สุทธิ
สินทรัพยอื่น
รวมสินทรัพย
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคาร
เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย
คาใชจายคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

48,258

19,911

2,628

28,347

15,810,901

14,311,611

13,773,452

1,499,290

43,906
2,018,596
258,770
151,781
331,561

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

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

-1%
377%
49%
-15%
-22%
21%

-5%

10%

43,906
790,016
38,201
-4,660
23,017

64%
17%
-3%
7%

รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น

2,804,614

1,914,133

2,482,603

890,481

47%

รวมหนี้สิน

2,804,614

1,914,133

2,482,603

890,481

47%

0
68,996
0

0%

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

830,475
68,996
1,723,219

830,475
0
1,723,219

830,406
0
1,722,078

320,218
10,340,762
-14,397
-262,987
0

322,420
9,390,554
285,786

322,301
8,601,512
-26,723

-154,976

รวมสวนของผูถือหุน

13,006,286

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

15,810,900

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลารสหรัฐปลายป
เงินสดและรายการเทียบเทา
หนี้สิน
หนี้สินและรายการเทียบเทา
ยอดหนี้สินสุทธิ (เงินสดสุทธิ) ทั้งหมด
หนี้สินและรายการเทียบเทาสุทธิ

0%
-1%
10%
-105%

-158,726

-2,201
950,208
-300,183
-262,987
154,976

12,397,478

11,290,848

608,808

5%

14,311,611

13,773,452

1,499,289

10%

118,373
36.09

105,071
41.08

6,001,194
2,804,614
0.22
-3,196,580
-0.25

4,678,922
1,914,133
0.15
-2,764,789
-0.22

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

13,302
-4.99
1,322,272
890,481
0.06
-431,791
-0.02

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
(หนวย:พันบาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษี

ป

ป

ป

2552

2551

2550

2,200,666

2,032,946

2,551,902

167,720

1,005,338
-141,796

961,806
-17,556
110,413

847,582
-8,312
159,910

43,532
17,556
-252,209

863,542

1,054,664

999,180

-191,121

-741,703
321,560
423,086
-159,492

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

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

-1,639,328
263,957
862,420
-101,754

-156,549

458,156

-225,805

-614,705

2,907,659

3,545,765

3,325,278

-638,106

-1,172,027
-402,781
35,988
-368,843

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

-1,271,095
231,735
-225,636

114,825

-6

-779,447
1,045,592
28,818
-705,911
114,831

-1,792,837

-1,496,719

-1,264,996

-296,119

-221,951
43,906
-981,010

-41,037
1,210
-1,079,353

35,515
-827,125

-180,914
42,696
98,343

-1,159,055

-1,119,179

-791,610

-39,875

-44,233

929,867

1,268,671

-974,100

4,316,298
4,272,066

3,386,431
4,316,298

2,117,760
3,386,431

929,867
-44,233

2552-2551

รายการปรับกระทบยอดกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ
จากกิจกรรมดําเนินงาน
รายการที่ไมใชเงินสด
คาเสื่อมราคา
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
คาเผื่อการลดลงอื
ุ ่นๆ
ุุ

เงินลงทุนหมุนเวียน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การคา
สินคาคงเหลือ
เจาหนี้การคา
อื่นๆ

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

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
เงินๆปนผลจาย
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดชวงตนของไตรมาส
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดชวงปลายของไตรมาส

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
อัตราสวนทางการเงิน
(หนวย:พันบาท)

ป

ป

ป

2552

2551

2550

2552-2551

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

19%
14%
15%
15%
21%
16%

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

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

2%
1%
3%
3%
3%
-1%

6
61
58
-66

6
37
59
-35

5
56
61
-50

0
25
-1
-31

3.6
3.0

4.4
3.2

3.3
2.4

-0.8
-0.3

0.2
-0.2
n/a

0.2
-0.2
n/a

0.2
-0.1
n/a

0.1
0.0

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

อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)

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

